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1.1- ABERTURA

1.2 -

1.2.5 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Mensagens do Senhor Presidente da Re-

pública

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

N"' 207/85 (nl' 444/85, na origem), referente

à

escolha do Sr. Alvaro da Costa Franco Filho, Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República da Colômbia, nos termos do§ 29 do art.

25 do Decreto

n~>

89.766, de 7 de junho de 1984.

Encaminhando à deliberação do Senado Federal o
seguinte projeto de lei:

- Projeto de Lei do Senado n"' 266/85-DF, que
aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.e dá outras providências.
1.2.2

~

I .2.3 -

Pareceres

encamir,~hados

à Mesa

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n\" 261/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o
plantio de árvores frutífei-àS às margens das rodovias
asfaltadas, e dá outras providências.
1.2.4 -

SENADOR CéSAR CALS- Desencontro de informações de áreas ligadas ao Governo.

Discursos do Expediente

SENADOR JORGE BORNHAUSEN, Como·
Líder- Visita de delegação do Eartido da Frente Liberal à Alemanha., a convite da Fundação Friedrich
Naumann. Observações sobre entrevista em que participaram membros da delegação do PFL, realizada
no Ministério Federal da Cooperação Econômii::a,
em face do noticiário dela decorrente.
SENADOR JORGE KALUME_- Notícia inserida
no Jornal Correio Braziliense sobre a concessão do
131' salário aos funcionários públicos da União, ativos e inativos. Isenção aos aposentados e pensionistas de pagamento de contribuição que menciona.
Notícia veiculada pelo Jornal de Brasília sobre a reposição de referência aos aposentados.

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n' 268/85, de autoria do
Sr. Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a composição do Coi1selho Monetário Nacional.

I.J- ORDEM DO DIA
---Projeto de Lei da Cârriara n"' 84/85 (n"'
3.631/84, na Casa de origem), que autoriza a emissão
de selo comemorativo de Cenienãrío de Nascimento
do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva. Aprovado. À sanção.
- Projeto de Lei da Câmara n'i' 239/84 (n'
3.739/84, na Ca:sa de origem), que cria cargos de Procurador Militar de 2• Categoria na carreira do Ministério Público da União jUnto à Justiça Militar e dá
011tras providências. Aprovado. À sanção.
-Requerimento n9 !89/85, do Sr. Senador Nivaldo Machado, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do 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 Brasileira". Aprovado.
-Requerimento n9 345/85, de autoria do Sr. Sen:-.dor Carlos Chiarelli, solicitando urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n9 245/84 (n9 3.858/84, na
Casu de origem),_que autoriza a transferência da participação da Uníão Federal no capital da Companhia
Nacional de Álcalis. Retirado pelo autor, nos termos
do Requerimento n9 349/85.
- Requerimento nl' 347/85, de autoria do Sr. Senador Gastão MUller, solicitando urgência para o
Porjeto de Lei do Senado nt> 257/85, que estabelece a
(!brigutoriedade do cadastramento dos doadores de
sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências. Votação
adiada, a fim de ser feita na sessão de 20 de outubro
próximo, nos termos _do Requerimento nl' 350/85.
n9

-Projeto de Lei do Senado
20/84, que acrescenta dispositivo à Lei n9 6.649, .de 16 de maio de

1979, estabeiecendO_priviJégio em_ faVO! dos Jocat,_áriOS com mais de 80 anOs de idade no caso de despejo. Votação adiada, a fim de ser feita na sessão de
15 de outubro próXimo, nos termos-do Requerimento
n"' 351/85, tendo usado da palavra os Srs. Nelson
Carneiro e Alexandre Costa.
- Projeto de Lei do Senado n9 231/83, que dispõe
sobre a concessão de amparo previdenciário aoS filhos dos trabalhadores rurais desde que invãlidos ou
portadores de defeit9s tisicas ou congênítos. Votação
adiada, a fim de ser feíta na sessão de 15 de outubro
próximo, nos termos do requerimento n9 352/85, tendo usado da palavra o Sr. Murilo Badaró.
1.3.1 -

Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR "HUMBERTO LUCENA, como Líder
'--Pronunciamento feito à Nação em cadeia de rádio
e televisão, pelos Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, a respeito das atividades do
Congresso Nacional. Carta de esclarecimentos do
Ministro Renato Archer, relacionada à notícia divul~
gada pelo jornal Correio Braziliense.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Esvaziamento do parque industrial do Estado do Rio de Janeiro.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa
da elaboração pelo Poder Legislativo, de uma nova
lei de greve. Preservação da imagem do Congresso
Nacional.
SENADOR NIVALDO MACHADO-- Considerações ao discurso do orador que o antecedeu na tri·
buna. Editorial do jornal O Globo de 9-9--85 tecendo considerações sobre a Comissão Constit~cio·
na!.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
aprovação de mensagem presidencial, que aumenta
em 20% a gratificaÇão dos servidores de nível médio
da Previdência SociaL
SENADOR GASTÃO MULLER- Documento
da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Mato Grosso, relatando a situação
aflitiva daquela classe.
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1.3.2 -

Do Sr. ~oão Lobo, _flronunciando na _sessão 12-985. -- . -- - ·- - .
-

Comunicação d_a Presidência

- Térmíno do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resoluç-J.o n9 96, de 1985.
1.3.3 ~ _fi(lslgnação da Ordem do Dia da próxima
sessão

- 5 - INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS
·coNGRESSISTAS

oo-sr.

Ata da 14• Reunião Ordinâria, realizada em 5~9~85

3 - ATOS DO PRESIDENTE

6-

-Humberto"'" Lu~;"~ p;on.unciado na sess-aode 13-9-85.

1.4- ENCERRAMENTO

MESA DIRETORA

N9s 213 e 214, de 1985
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SES
SÕ ES ANTERIORES
Do Sr. Hum.be_rto Lucena, pronunciadQ na sessão
de 12-9-85.

Ata da
3~

170~'

7- UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO
·4 -PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES

N? 63, de 1985

Sessão, em 16 de- setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragel/i, Martins Filho e Mário Maia

ÀS 14 HORAS E 30 M/Nf}TQS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SF;/Silf)Q!!.ES:
Jorge K:.dume- All€;:vir Leal_- Mário Muia- Eu_ni~ _.
ce Michiles --Fábio Luçena- Raimundo Pare_nte -:---Aicides Paio --Gaivão Modesto - Odacir Soare:i Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre CostaCesar Cais-:- Yirgflio Távora- Martins Filho- Hum~
berto Lucena_- Aderbal Jurema- Nivaldo MaChado
- Guilherme Palmeira -- Luiz Cavalcante - Jutah)'
Mugulhães- Lo manto Júnior- Moacyr Dalla- Nel~_
son C<Jrneiro - il<Jmar Franco - Murilo Badaró Mauro Borges- Roberto Wypych- Jorge Bornhausen
- Octávio Cardoso.

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Subniet;;,;(io d d"e!iberação do Senãdo a-"escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência;

E lido o seguinte

Os méfitos do Embaixador Álvaro da Costa Franco
Filho, que me indu_zira!Jl a _e~,col_htHo pa_ra o desempenho
dessa elevada funçãO:COiistam.. da anexa-informação do
Ministério das Relações Exteriotes.
Brasília, l3 de setembro de 1985.- Josê Sarney.

INFORMAÇÀO

- -MENSAGEM
·N• 207, de 1985
(N9 444/85, na origem)

O SR. PRESIDENTE (Martins Fílho) '"""':""_A_{ista_de
presença ac_usa o comparecimento de 30 Srs. SenadoreS:
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos lrãbalh()s_.
O Sr. (?-Secretário irá proceder à leitura do Expedien~
te,_

função de Embaixador do Brasil junto à República da
- Colômbia. nos Lermos do §. 29_ do art. 25 do .Decreto_ n9
· 89.766, de I_de.íunhõ de 1984.

Exceierilíssúuos--Seflhpres membros do senado -Fede~
ral:
De conformidade com o art. 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Yoss~E;.;.celênçias a esc_glb<!. que des~_9_lazer, do Senhor Ãlvaro da Costã FranCo Filho, Ministro de Primeira Çl;;~sse, da Carreira de Diplomata, para exercer a

CURRICULUM VITAE
ÃLVARO DA COSTA FRANCO FILHO
JaguarãojRS, 15 9e maio de 9134.
Filhu de Ãlvuro da Costa Franco e Gilda Furquim Werneck da Costa Franco.
Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, FD/URGS.
Curso de Preparação à Carreira de DÍplomata, lR :Br.
Assessor da Chefia-do Gabinete CiVil da Presidência da
República, 1981/84.
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Cônsul de Terceira Classe, 22 de janeiro de 1959.
Segundo Secretário, merecimento", 24 de outubro de
1961.

Primeiro Secretário, ffiere-círilcnto, 31 de março de 1967.
Conselheiro, merecimento, !~>de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 7 de setembro de 1976.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de de_zembro de 1981.
Assistente do Chefe da DiviSão Política, 1959.
Auxiliar do Chefe do Departamento Politico-Cultural,
1961.

Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto, para Organislnos
Internacionais, 1967.
Chefe da Divisão da Âsia c Oceania, 1967/69.
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, Para Assun"tos da
Europa Oriental e Ásia, 1969.
Chefe da Divisão de Polftícã--Finance"íra:--1974j7T..----·
Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1979.
Chefe do Departamento de Comunicações D_ocumentação, 1980/81.
Agregado, 1981/84.

Ordcffi-do Mérito AeronáuticO, Comendãdor, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha ao Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
O Embaixador Ãlvaro da COsta Fninco Filho se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à UNESCO.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
.em
de
de 1985. - Paulo MQnteiro Liola, Chefe do Departamento do PeSSoal.
(Ã- Comissão d~ Relaçõ~s Exteriores.)

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
·-~_;_, En_Ealninliãizdo

à deliberaçdo do Senado Federal projeto
--de lei nos seguintes termos:

e

Bruxelas, Terceiro Secretário, 1961.
Bruxelas, Segundo Secretário, 1961/63.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1964.
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1964.
Montevidéu, Segundo Secretário, 1964/67.
Montevidéu, Primeiro Secretâ.Tio, !967.
Paris, Primeiro Secretário, 1970/73.
Paris, Conselheiro, 1973/74.
Washington, Ministro-Conselheiro, -1978(79.Washington, Encarregado de Negócios, 1979.
Paris, UNESCO, Embaixador, 1985.
Comitiva do Presidente da Indonésia, em visita ao Brasil, 1959 (membro).
VI c VII Reuniões de Consulta dos Ministros das· Rêlações Exteriores, OEA, San José, 1960 (assessor).
XI Sessão da Comissão de Territórios Não-Autónomos
da ONU, Nova York, 1960 (assessor).
XI Sessão da Comissão de Informações, Quito, 1961 (assessor).
Conferência para Diplomatas da "Quaker Internationa1
Conferences", Clurcns, 1962 (assessor).
Ã disposição do Ministro de Estado do Uruguai, em visita ao Brasil, 1964.
IX Conferência Regional da FAO para a América LatiQa •.. Pu_!!la dei Este, 1966 (assessor).
Reuniões dos Chefes de EstadOs Arrlei-lcaàOS, Pünta dei
Este, 1967 (assessor).
Reunião Consultiva Preparatória da III ConfeTê"nCía:dos
Países Não-Alinhados,- BelgraáO-, 1969 (Observidorf
III Reunião da Comissão ·e:C:Oilômica -Mista Brasii~
Japão, Rio de Janeiro, 1969 (assessor).
Reunião Preparatória dos Países NãO-Alinhados, Dares-Salaam, 1970 (assessor).
III Conferência dos -PaíseS-NãO:Alinhi:tdoS, Luzaka,
1970 _(observador).
Reunião da Comissão Mista Brasil-França, Paiis, 1973
(delegado).
Comissão Mista Teuto-Brasiteira de CooperaÇão &:onômica, 1974 (assessor).
Comissão de Estudos Tributãrios Internacionais, -1974
(representante).
Comissão de Empréstimos Externos, 1974 (representante).
______ _
XXIX Reunião de Governado(es do FMI e do Banco
Mundial, Washington, 1974 e 1975 (delegado).
XXX Reunião de Governadores do FMI e d_o Banco
Mundial, Washington (delegado).
Comissãõ para Neg_ociações de Caráter~Ec9nômico com
o Governo do Irã, 1975 (assessor).
Reunião de Revisão do Acordo para Evitar a Dupla Tributação em ma_téria de Imposto sobre a Renda com o Ja~
pão, Brasília, 1975 (delegado).
I, II, III e IV Reuniões da Comissão de Assuntos Finari~
ceiros da Conferência de Cooperação Económica ln ter~
nacional, Paris, 1976 (delegado).
Reunião Internacional sobre Cooperação e Desenvolvi_-_
menta, Cancún, México, 1981 (nleffibro).
Ordem de Rio Branco, Grã-Crui, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.

MENSAGEM
N• 208, de I9SS .
(N~>

446/85, na origem)

ExcclC-ntíssímOs senhores -Membros do Senado Federal:
Nos termos da artigo 5], combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter à
elevada ddiberuçào de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiç5o de Motivos do Senhor Governador do
Distrito Federal, o anexo projeto de lei" que ••Aprova o
Estatuto d_os Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeí- ro_s _do Distrito F~deral, e dá outr~s providências".
Brasília, em 13 de setembro de 1985. ~José Sarney.
E. M.
N' 019/85-GAG

Brasília-DF, e".l 9 de julho de !985. _

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor José Sarney
Digníssimo Presidente da República Federativa doBrasil
Nesta
_Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à alta consideração de
Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de Lei do novo
_Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que visa substituir a Lei n9 6.022,
de 3 de janeiro de 1974, o·ra vigente.
O Decreto-Let n9 667, de2 de julho de 1969, ao reorga~
nizar as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal os colocaram sob controle e .coordenação do Estado-Maior do
Ex-ército, atravês da Inspetoria Geral das Polícias Militares - IG PM, nos termos do artigo 2~> do referido
Decreto-Lei.
No exercício dessas funções à IG PM compete, cooperar no estabelecimento da legislação básica dessas Corporações Militares, vasada sempre na legislação especifica pertinente às Forças Armadas, que, inclusive, lhe servirá de fonte orientadora e delimitadora.
·
Desse mo·do a JG PM se manifestou favorável ao Anteprojeto de Lei, ora em exame, tendo em vista que com o
advento do_atual Estatuto dos MiHtares- lej n9 6.880,
de 9 de dezem_bro de 1980, necessário se faz a atualização
do Estatuto dos Bombeiros-Militares.
Finalmente, cumpre ressaltar, que dentro de sua missão controladora e de coordenação, coube à IGPM, órgão integrante do Estado-Maior do Exército, nos termos
do Offc10-tl~> 005-IGPM/l, de 25 de setembro de 1984,
apreciar e aprovar os estudos que culminaram no Anteprojeto de Lei proposto.
Faço encaminhar a Vossa Excelência, para posterior
apreciação do Senado Federal, na conformidade dos artigos 17, § J'i' e42, V, combinados com o Parágrafo único
do artigo 8Y, da Constituição Federal.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha maior estima e elevada consideração.
-.Deputado José Aparecido de Oliveira, Governador do
Distrito Federal.
-
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PROJETO DEl.EI DO SENADO N'266, DE 1985-DF
Aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras
providências.

O Senado Federal decreta:

Art. !9 Fica- aprovado o anexo Estatuto dos
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distri-to Federal, como parte integrante desta Lei.
A~L 2~> Até que seja legalmente disciplinado regime
pr-ópiío de pensões para os Bombeiros~Militares do Distrito Federal, aplica-se-lhes o disposto nos arts. 69 a 71
da Lei nY 6.022, de 3 de janeiro de t 974.
Art. 3{1 Est"a Lei" e o Estatuto que ela aprova entram
em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãriO e,
especialmente, a Lei n9 6.022, de 3 de janeiro de 1974; e o
art. I~> da Lei n9 6.547, de 4 de julho de 1978, ressalvado o
disposto no art. 2Y desta Lei.
Brasília,
de
de 19&5.
-ESTATUTO DOS BOMBEIROS-MILITARES
DO CORPO DE BOMBEIROS
DO DISTRITO FEDERAL
TITULO I
-Ge-rieralidades
CApiTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. J? O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos c Prerrogativas dos bombeirosmilitares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Art. 29 O Carpo de Bombeiros do Distrito Federal,
organizado com base na hierarquia e na disciplina, considerado força auxiliar reserva do Exército, destina-se à
execuçUo de serviços _9.e perícia, prevenção e combate a
incêndios; de busca e salvamento; de prestação de socorros nos casos de inundaçÕes, desabamentos, catástrofes e
calamidades públicas; e de outros que se fizerem necessários à proteÇão da comunidade.
ArL 39 Os- integrantes do Corpo de Bombeiros., à
vista da natureza e destinação a que se refere o artigo anteríor, formam uma categoria especial de servidores
públicos do Distrito Federal, denominada bombeiromilitar.
§ !9 Os bombeiros-militares encontram~se em uma
das seguintes situações:
---ãTifa-ativa:
I) os de carreira;
2) os incluídos no Corpo de Bombeiros, voluntariamente, durante os prazos a que se obriguem a servir;
3) os componentes da reserva remunerada do Corpo
de Bombeiros, convocados ou designados para o serviço
ativo· e
4)' os alunos de órgão de formação de bombeirosmilitares.
b) na i natividade:
I) os da resetva remunerada, percebendo remuneraç~o do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviÇo na ativa, mediante convocação; e
2) os reforniado.S quandO, tendo passado por uma
das situações previstas neste artigo, estejam dispensãdos,
defini!ívamente da preStação de serviço na ativa, continuando, entretanto, a perceber remuneração- do Distrito
Federal.
§ 29 Os bombeiros-militares de carreira são os que,
no desempenho voluntário e permanente dQserviço de
bombeiro-militar, têm vitaliciedade assegurada ou presumida.
Art. 49 O serviço de bombeiro~militar consiste no
exercício de atividade inerente ao Corpo de Bombeiros e
compreende todos os encargos prevísto na legislação específica, relacionados com a missão da_Corporação.
Art. 51'- A carreira de bombeiro-militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às
finalidades do Corpo de Bombeiros, denominada atividade bombeiro-militar.
§ 1~> A carreira de bombeiro-militar, estruturada em
graus hierárquicos, é privativa de bombeiio-militar em
atividade e inicia-se com o ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito- Federal.
- § 21' A carreira de oficial do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal é privativa de brasileiro nato.
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Art. 6'? São equivalentes as expressões ..na ativa",
••cta ativa", "em serviço ativo'', ..em serviço n_a ativa",
..em serviço'', ..em atividade", e •·em atividade de
bombciro~militar", conferidas aos bombeiros-militares
no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbên-

cia ou missão, serviço ou exercido-- de função de
bombeiro-militar ou considerada de natureza de
bombeiro-m-ilitar, nas Organizações Bombe:iros:-:
Militares do Corpo de Bombeiros, bem assim em outros
órgãos do Governo do Distrito Federal.
Art. 7Y _A condição jurídica cios boffi-beiros-militares
do Distrito Federal é definida pelos dispositivos ~:;ons_ti
tucionais que lhes forem_aplicãveis, pelos deste Estatuto
e pelos das leis e regulamentos que lhes outorgam direi:
tos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.
Art. 89 O disposto neste Estatuto aplica-se, no que
couber, aos bombeiros-militares reformados e aos da r~~
serva remunerada.
Art. 99 Além da convocação compulsória, prevista
no artigo 39, letra b), n9 l, deste Estatuto, os intçgrantes
da reserva remunerada poderão ainda ser, excepciohalmente, designados para o serviço ativo, em carâter transitóriO e mediante aceitação voluntária, para serv1rem
como asses~or~. instrutores e professores da Academia
de Bombeiro~Militar.
_ ___
Parágrafo único. A designação para o serviço atiVO----;
em caráter transitóri()C- mediante aceitação voluntária,
será regulamentada peta Governador do Distrito Federal.

·

D~

CAPITULO II
Ingresso no Corpo de Bombeiros

Art. lO. O ingressO-no-Corpo de Bombeiros é facultado a todos os brasileiros, mediante inclusão, matrícula
ou nomeação, observadas as condições prescritas neste
Estatuto, em leis e regulamentos da Corporação.
Art. II. Para a matrícula nos estabelecimentos de
ensino de bombeit-6-militar destinados à formação de
oficiais e praças~ alêm das condições relativas a nacionalidade, idade, aptidão ínielectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não e~erça
ou não haja exercido atividadc prejudicial ou perigosa à
Segurança Nacional.
Parágrafo único. O dis-posto neste artigo e no anterior aplica-se aos candidatos ao ingresso nos Quadros de
Oficiais erri que ê exigido o diploma de estabelecimento
de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.
Art. 12. A inclusão nos Quadros do Corpo de Bomdeiros obedecerá ao voluntariado, de acordo com este
Estatuto e regulamentos da Corporação, respeitadas as
prescrições da Lei do __Serviço Militar e seu Regulamento.
Parágrafo único. É vedada a reinclusão, salvo quando para dar cumprimento à decisão" judicial e nos casos
de deserção, extravio e desaparecimento.
CAPITULO Iti
D~

Hierarquia e da disciplina no Corpo de Bombeiros

Art. 13. A hierarquia e a disciplina são a base; inf!titucional do Corpo de""Bombe.iros.,._cr~cendo a alltoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierár___
__
"
quico
§ ]9 Hierarquia é a -ordenação da- autoriQaQ.e~ JmL _
níveis diferentes, ria estrutura do Corpo de Bombeiros,
por postos' e graduações. Dentro de um mesmo posto ou
graduação, a ordenação _faz-se pela antiguidade no pOsto
ou graduação, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à seqUência da autoridade.
_
§ 29 Disciplina ê a rigorosa obseriãndáC acatamento integral da legislação que fundam_enfa _o organismo de
bombeiro-militar e coordena seu furicionamerito regular
e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimenio
do dever por parte _de todos e de cada um dos compgnentes desse organismo.
§ 3~ A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser___ _
mantidos em todas as circusntâncias pelos bombeiros. militares em atividade ou na inatividade.
A h. ·r4. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os bo_mbeiros-mi!itªres da_mesm;1 categoria
e têm a finalidade de desen_volver o espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do
respeito mútuo.
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Art. IS. Os círculos hierárquicos e a escala hierãrquica no Corpo de Bombeiros são fixados nos parâgrafos e quadro seguintes.

§ J9 Os aspirantes-a-ofcial BM c os alunos do Curso
de Formação de Ofiçiais Bombeiros-Militares são deno-

§ l9 Posto ê-o grau hierárquico do oficial, conferido
mediante ato do Governador do Distritp Fe_deraj e confirmado em Carta Patente.
,

§ 49 Os graus hierárquicos inicia! e final dos diversos
Quadros de oficials e praças são fixados, separadamente,
para cada caso.
§ 59 Sempre que o bombeiro-mtiitar, da reservaremunerada ou reformado, fizer uso do posto ou graduação deverá observar as abreviaturas respectivas de
sua situação.

§ 29 Graduação ê o grau hierárquico da praça, Conferido mediante ato do Comandante-Geral da Corporação._

minados praças especiais,

..
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Art. 16. A precedência entre os bombeiros-milnares
da ativa, do mesmo gl:'au hierárquico, é assegurado pela
antiguidade no_ posto na graduação, salvo nos casos de
precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento.
§ 19- _f:.- ãnti~uidade em Cãda posto ou graduação é
CCif!tada, a ~~rtir da data de assinatura do ato da respectiva piOiilõçãO~-riõriú!ã.Ção, declaração ·ou inclUsãO, salvo
quando estiver expressamente fixada outra data.
§ 29 No caso de ser igual a antiguidade, referida no
parágrafo anterior\ é ela estabelecida:
a) entre os bombeiros-militares do mesmo Quadro,
pela posição nas respectivas escalas numêricas ou registras- existentes na Corporação;
b_l _nos _!iemai~ casos, pela antiguidade no posto ou
graduação anterior; se, ainda assim, subsistir igualmente
de._antiguidade, recorrer-se-ã, sucessivamente, aos graus
hierárquicos anteriores à data de praça e à data _de nascimento para definir a precedência e, neste último caSo, o
mais idoso_SJ!rá ~nsiderado _o mais antigo;
c) entre os_ alunos de um mesmo órgão de formação
de bombeiros-militares, de acordo com o regulamento
do respectivo 6rgao,--se não estiverem especificamente
enquadrados nas letras a e b; e
d) na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade· do bombeiro-militar da última praça
na Corporação se não estiver, especificamente, enquadrado nas letras a. b e c.
§ 39 Em igualdade de posto ou graduação, os
bombeiros-militares em ath:idade têm precedência sobre
o~c!a inatividade.
§ 4<? Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre às bombeiros-militares de carreira na ativa e
os da reserva remunerada, quando estiverem convocados
ou designados para o serviço ativo, é definida pelo tempo de cfetivo serviço no posto ou graduação.

§ 5? Nos casos de nomeação coletiva, a hierarquia
Será definida em conseqUência dos resultados do concurso a que forem submetidos os candidatos ao Corpo de
Bom b_eiros.
Art. 1.7 ,_ _A precedência entre as praças especiais e as
demais praças é assírr. regulada:
I ...:... õs aspirantes-a-oficial BM são hierarquicamente
superiores às demais praças e freqUentam o Círculo dos
Oficiais subalternos; e
I I - os alunos do Curso de Formação de Oficiais são
hierarquicamente superiores. aos subtenentes BM
Art. 18. No Corpo de Bombeiros será organizado o
registro de todos os oficiais e graduados, em atividade
ct.Mos r~umos _Cl?_~starão dC?S Almanaques da Corpo~
raç-do.
§ l9 ·Os almanaques, um para os oficiais e
aspirantes-a-oficial e outro para subtenentes e sargentos
do Corpo de Bombeiros, conterão, respectivamente, a
relação nominal de todos os oficiais e aspirantes-aoficial, subtenentes c sargentos em atividade, distribuidos pelos respectivos Quadros, de acordo com seus postos, graduações e antiguidade.
·-g:· 29" O-Corpo de Bombei_ros_manterá um registr~,de
todos os d_ados referentes ao pessoal da ativa e da reserva
remunerada, deritro das respectivas escalas numéricas,
segundo instruções baixadas pelo Comandante-Geral.
Art. 19. O _al_uoo-a-oficial BM, por conclusão do
Curso, será declarado aspirante-a-oficial BM, mediante
ato do Comandante-Geral, na forma especificada em regulament_o.
Art. ~0. O ingresso !la_ carreira de oficial será poi
promoção do aspirante-a-oficiar BM para o Quadro de
Oficiais Bombeiros-Militares e, mediante concurso entre
os diplomados por faculdades civis reconhecidas pelo
Governo Federal, quando destinado aos Quadros que
exüam este requisito.
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Parágrafo úniCo. Para os demais Quadros previstos na
Organizac;d:o Bâsica do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, o ingresso na carreira de oficial serã regulado
por legislação específica ou peculiar.
CAPITULO. IV
Do Cargo e da Funçio de Bombeiro-Militar

Art. 21. Cargo de bombeiro-militar é o conjunto de
deveres e responsabilidades cometido ao bombeiromilitar em serviço ativo.
§ ,.,. O cifgo' a que se refere esta artigo é o que se encontra especificado ou previsto nos Quildros de Organização, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 29 As atribuições e obrigações inerentes ao cargo
"de bombeiro-militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico.
Art. 12. Os cargos de bombeiro-militar são providos
com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.
· Pârá8iafo único. O provimento de cargo de bombeiromilitar faz-se mediante ato de nomeação, de designação
ou determinação expressa de autoridade competente.
Art. 23. Ó cargo de bombeiro-militar é considerado
vago a partir de sua criaçãO ou deSde o_ momento em que
o bombeiro-militar exonerado, dispensado ou que tenha
recebido determinacão expressa de autoridade competente, o deixe e 2.té que outro bombeiro-militar nele tome posse, de acordo com a norma de provimento previsto
no parágrafo único do artigo anterior.
Parágrafo único. Considera-se tambêm vago o cargo
de bombeiro~militar cujO" ocupante haja:
a) falecido;
b) sido considerado extraviado; ou
c) sido considerado desertor.
Art. ~4. Fu_nção de bombeiro-militar é o exercicio
das obngações merentes ao cargo de bombeiro-militar.
Art. 25,_ Dent_ro de uma mesma Organização do
Corpo_ de Bombeiros, a seqUência de substituição pata
asswmr cargo ou responder por funÇão bem assim as
normas, atribuições e responsabilidades ;elativas são est~bel_ecidas na l_cgislaçào ~SJ?ecífica, respeitadas a preci.
dene1~ _e a quahfic<!_çào _exigidas para p_cargo ou para 0
_exerCICIO çla função,
A~t. 26. O bombeiro-militar, ocupante de cargo
provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o
parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos _correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei.
Art. 27. As atribuições ciuc."Pelageneralidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são catalogadas_como posições titulares em Quadro de Efetivo, Quadro de Organização, Tabela de Lotação, ou· dispositivo
legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função de bombeiro-militar
_ou consideradas de natureza própria a bombeiro-militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de
função de bombeiro-militar, ou -dC natureza própria a
bombeiro-militar, o disposto neste Capítulo para cargo
de bombeiro-militar.
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SEÇÃO II
D~ l!:tica do Bombeiro-Militar

Art. 29. O sentimento do dever, O brio do
bombeiro-militar e o decoro da classe impõe, a cada um
dos integrantes do COrpo de BÕnibeiros, conduta moral
e profissional irrepreensíveis com a observância dos seguintes preceitos da ética do bombeiro-militar:
I - affiar a verdade e a responsabílidade como fundamentos. da dignidade pessoal;

I I - exercer, com autoridae, eficiência e probidade, as
funÇões que lhe" couberem em decorrência do cargo;
JII- respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos,
as instruções e as ordens das autoridades competentes;
-V::::.: ser juStO e imparCial nos julgamentos dos atos e
na apreciação do m~rito do_s subordinados;
· VI- zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual,
fisi_co e, também pelo dos subordinados, teridoem vista o
cumprimento da missão comum;
VII -praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
VIII- empregar todas as suas energias em benefício
do serviço;
IX - ser discreto em suas atitudes e maneiras e em
sua linguagem escrita e falada,
X- abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado,
de matéria sigilosa de qualquer natureza;
_XI- acatar as autoridades civis;
XII- cumprir seus deveres de cidadão;
XIII- proceder de maneira ilibada na vida pública e
na particular;
XIV- garantir a assistência moral e material ao seu
lar e conduzir-se coma chefe de família modelar;
XV- conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípiOs da disciplina, do respeitei e· ao- decorO- de bombeiromilitar;
-

XVI- observar as normas de hoa educação;
XVII - ab!:iter-se de faZer uso do posto ou graduação
para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou
para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII- abster-se, na situação de inatiVidade, do uso
dru; designações hierárquicas quando:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades-industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela impren.
sa a respeito de assuntos políticos ou referentes à corpOração, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica; se-devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil,
mesmO que· seja da administração pública;
XIX'- zelar pelo bom nome do Corpo de Bombeiros
e de cada um de seus integ:antes, obedecendo e fazendo
obedecer aos preceitos da ética de bombeiro-militar.
Art. 30. Ao bombeiro-militar da ativa é ve_dado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de
TITULO II
sodedad~ ou dela ser sócio ou participar, exceto como
D~s Obrigações e dos Deveres ·dos Bombeiros-Militares·acionista ou quotista em sociedade anónima ou por quotas de responsabilidade limitada.
CAPITULO I
§ I~' Os integrantes da reserva remunerada, quando
~s Obrigações dos Bombeiros--Militares
_____ convocados ou designados para o serviço ativo, ficam
SEÇÃOT
proibidos de tratar nas Organizações de BombeirosDo Valor do Bombeiro-Militar
Militares e nas repartições civis, de interesse de organiM
zaçõcs _ou empresas privadas de qualquer natureza.
Art. 28. São manifestaçõeS essenciais do valor do
§ 2~' Os bombeiro!:i-militares, em atividade, podem
bombeiro-militar:
exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não
I - o patriotismo, tradüz1(h pela vontade inabalável
infrinjam o disposto no presente artigo.
de cumprir o dever de bombeiro-rriilitar e solene jura§ J9 No intuito de desenvolver a prática profissional,
mento de fidelidade à Pátria, até com o sacrifício da próé pcm1itido aos oficiais titulados no Quadro de Saúde o
r
pria vida;
exercício
de atividade t€.-cnico-profisssional mo meio cil i - o civismo e o culto das tradições históricas;
vn, desde que tal pnítica não prejudique o'serviço e não
III- a fé na missão elevada do Corpo de Bombeiros;
infrinja
o
disposto neste artigo.
IV -o amor à profissão e o entusiasmo com qüe a
exerce;
Art. 3 I. O Comandante-Geral poderá determinar
V - o aprimoramento técnico-profissional;
aos bombt:iros-militares da ativa que, no interesse e salM
VI- o espírito-de-corpo e o _orgulho pela Corpovaguarda da dignidade própria, informem sobre a oriraç-J.o; e
_
gem-e natureza de seus bens, sempre que haja razão que
VII - a dedicação na defesa da sociedade.
rc.comendc_tal medida..
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CAPITULO II
D9s Dfi!Vel'es dos Bombeiros-Militares
SEÇÃO I
D~ Cooceituação

Art. 32. Os deveres dos bombeiros--militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o
bombeiro-militar à comunidade do DistritO Federal e ao
serviço, compreendendo, essencialmente:
I - a dedicação integral ào serviço e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria viçla;
ii ....:.:a culto aos Símbolos Nacionais;
I I I - a probídade e a lealdade em to.das as circunstânM
cias;
IV- a disciplina e o respeito à hierarquia;
V- o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
VI- a obrigação de_ tratar o subordinado digÔ.amente
e com urbanidade;
VIl- o trato urbano, cordial e educado para com os
cidadãos; e
V li I - a segurança da com unidade.
SEÇÃO II
Do Compromisso do Bombeiro-Militar
Art. 33. Após ingressar no Corpo de Bombeiros,
mediante inclusão, matrícula, ou nomeação, o
~ombciro-militar prestará" compromisso de honra. no
qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações
e dos dev_eres dos bombeiros-militares e manifestarã a
sua firme disposição· de bem cumpri-los.
Art. 34. O compromisso, a que se refere o ã.rtigo anterior. terá carãter-Solene e será prestado na presença de
tropa, tão logo o bombeiro-militar tenha adquirido o
grau de instrução com-patível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante do Corpo de
Bombeiros, conforme a seguinte declaração: "Ao ingressar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente aos serviços
profissionais e à segurança da comunidade, mesmo com
o sacrifício da própria vida".
§ !Y O compromisso do aspirante-a-oficial é prestado na solenidade de declaração de aspirante-a-oficial. de
acordo com o cerimonial prescrito em regulamento do
estabelecimento de ensino.
§ 2~' O compromisso do oficial BM será efetivado
com a seguinte declaração: "Perante a Bandeira doBrasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de
oficial do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e
dedicar-me -inteiramente ao seu serviço".
SEÇÃO III
Do Comando e da Subordinação
Art. 35. Comando é a soma de autoridade, deveres e
responsabilidades de que o boffibeiro-milltar ê investido
k:galmcnte quando conduz homens ou dirige uma Organização do Corpo de Bombeiros. O Comando é vinculado ao grau hienírqu.ico c constitui uma prerrogativa i:Iripessoal, em cujo exercício o bombeiro-militar se define e
se caracteriza como chefe.
Parágrafo único. Aplica-se à dircção e à chefia de Organização do Corpo de Bombeiros, no que couber, o estabelecido para Comando.
Art. 36. A subordinação não afeta, de modo algum,
a dignidade pessoal do bombeiro-militar e decorre, exclusivamente, da estrutUra hierarquizada do Corpo de
Bombeiros.
Art. 37. O ofiCial BM é preparado, ao longo da carreira, pura o exercício do Comando, da Chefia e da Direçào das Organizações de Bombeiros-Militares.
Art. 38. Os subtenentes e sargentos BM auxiliam ou
complementam as a,tividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na ad·
ministração.
Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtcnentes _e sargentos BM deverão impor-se
pela lealdude, pelo exemplo, e pela capacidade técnicopr"ofissional, incumbindo-lhes ass.(;gurar a observância
minudoS_a e ininterrupta das ârdens, das normas d~ ser-
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viço e das operativas pelaS praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do
moral delas, em todas as çírcunijtâncias.
Art. 39. Os cabos e SolQ.a_dt:~s s~o essencialmente os
elementos. de execução.
- ___ __ _
Art. 40. Os soldados de segunda classe BM constituem os elementos incluídos no Corpo de Bombeiros,
para receberem a formação inicial do bombeiro-militar.
Art. 41. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são
pertinentes, exigindo-se delas inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
Art. 42. Ao bombeiro-militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que
emitir e .f'~los atas que praticar.
CAPITULO III
Da Violação das Obrigações e dos
Deveres dos Bombeiros-Militares
SEÇÃO I
Da Conceituaçãn
Art. 43. A violação das obrigações ou dos deveres
dos bombeiros-militares constituirà -crime ati ti'áriSgressão disciplinar, conforme dispuSer a legislação ou regulamentação específica _ou pecüliai".
§ li' A violação dos preceitos da ética do bombeiromilitar é tão mais grave quanto mais elevado for o grau
hierárquico de quem a cometer.
§ ~ No concurso de crime militar e de transgressão
disciplinar, será aplicada somente a pena relativa ao cri- .
me.
Art. 44. A inobservância das leis e regulamentos, ou
a falta de exação no cumprimento dos deveres neles especificados, acarreta, para o bombeiro-militar, responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoanle a legislação específica ou- peculiar.
Parãgrafo únicok_ A apuração da responsabilidade
funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, poderã concluir pela incompatibilidade do bombeiro-militar com o
cargo ou pela incapacidade do exercício das funções a ele
inerentes.
Art. 45. O bombeiro-militar que, por sua atuação,
se tornar incompatível com o _cargo ou demonstrar inca~
pacidade no exercício das funções a ele inerentes, será
dele afastado ou impedido de exercitá-lo.
§ 19 São competentes para determinar o imediato
afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da
função:
a) o Governador do Distrito Federal; e
b) o Comandante-Geral da Corporação.
§ 2~' O bombei(.o-militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do
exercício de qualquer função de bombeiro-militar, até a
solução do processo ou das providências legais que couberem no caso.
___ _
Art. 46. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atas de superiores, Quanto sohre posições de caráter reivindicatório.
SEÇÃO II
~s

Crimes Militares

Art. 47. Aplicam-se, no que couber, aos bombeirosmilitares as- disposições estabelecidas na Legislação Penal Militar.
SEÇÃO III
Das Transgressões Disciplinares
Art. 48.
Regulamento Disciplinar do Corpo de
Bombeiros especificiúà e classificará as transgressões
disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação
do comportamento do bombeiro-militar e a interposição
de recurso contra as penas disciplinares.
§ (9 A pena disciplinar de detenção ou prisão não
pode ultrapassar de 30 (trinta) dias.
§ 29 À praça especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada.

o"

SEÇÃO IV
D4?s Conselhos de Justificação e de

D~sciplina

Art. 49. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como bombeiro-militar da atjva será, na forma
da legislação específica, submetido a Conselho de Justificação.

§ ]9 O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas
funções, confor"mees:tabeleddo em lt!giSlação específica.
§ 21' Com_petç ao Tri:t>unal de Justiça do Distrito Fedt:Tal j_!.!_lgar Os processqs oriundos dos Conselhos de Justifiç;_açã_o, na __fgrma estabelecida em lei específica.
§ 39 A ConSeiho de JustifiCação poderã, também, ser
submetido o oficial da reserva remunerada ou reformado, presumiVelmente incapaz de permanecer na situação
de inatividade em que se encontra.
Art. 50. O aspirante-a-oficial BM, bem assim as
praças com estabilidade assegurada, presumivelmente
incapazes de permanecerem como bombeiros-militares
da ativa, serãO submetidos a Conselho de Di.!!Ciplina e
afastados das _atividades que estiverem exercendo, na
forma da legislação específica.
§ I~ Cabe ao Governador do Distrito Federal, em
última instância, julgar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos de Conselho de Disciplina
§ 29 A Cons~lho de Dísçíplina _p_oderá1 também, ser
submetida a praça da reserva remunerada ou reformada,
presumivelmente incapaz de permanecer na situação de
in~tividade em que se e~contra.

TITULO III
Dos Direitos e das Prerrogativas

· doS Bombeiros-Müitares

CAPITULO I
Dos Direitos
SEÇÃO I
01_1 Enumeração
A-rt. 51. São direitOS dos bombeiros~mllitares:
I - a garantia da patente quando oficial em toda a
sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres
a ela inerentes:
II- a percepção de remuneração correspondente- B.O
grau hierárquico superior ou melhoria dela quando, ao
s~rem transferidos para a in~tividade, contarem mais de
30 (tri!lta) ãnos de serviços;
III- a remuneração calculada com base no soldo integral do- posto ou graduação, quando, não contando 30
(trinta) anos de serviço, forem transferidos para a reser~
va remunerada ex officio, por terem atingido a idadelimTte de permanecer em atividade no posto ou na graduação:
IV- n~~- conçlições ou limitações impostas na legislação e regulamentação específica ou peculiar:
a) a estabilidade, quando praças com lO (dez) anos
ou mais de tempo de efetiVo serviço;
b) o usadas designações-hierárquicas;
c) a ocupação de carga· correspondente ao posto ou
à graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus depCndentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem assim o fornecimento, a ilj:llicação de meios e os cuidados e demais
atas médicos e paramédicos necessários; f) -o funeral para si e seus dependentes, constituindose_~no conjunto de medidas tomadas pelo Distrito Federal, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento
condigno;
g) a alimentação, assim entendidas como as refeições
fornecidas aos bombeíros-militares em atividade;
h) o fardamento, constituindo-se no conjunto de
uniformes, rOupa branca e i"otipa de cama, fornecido ao
bombeiro-militar na ativa de graduação inferior a
terceiro-sargento, bem assim aos alunos do Curso de
Formação de Oficiais e, em casos especiais, a outroS
bombeiros-militares;
i) a moradia para o bombeiro-militar em atividade,
compreendendo:
I) alojamento em Organização do Corpo de Bombeiros; e
2) habitação para si e seus dependentes, em imóvel
sob a responsabilidade da Corporação, de acordo com as
disponibilidades existentes;
j) o transporte, assim entendidos como os meios fornecidos ao bombeiro-militar, para seus deslocamentos
por interesse do serviço. Quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreende
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também as passagens para seus dependentes e a transl~çào das respectivac; bagagens, de residência a residêncJa;
I) a constituição de pensão de bombeiro-militar;
m) a promoção;
n) as férias, os afastamentos temporários do serviço

e as licenças;
~?)

a transferência a pedido para a inatividade;
a demissão -e o licenciamento voluntários;
q) o porte de arma, quando oficial em serviço ativo
ou na i natividade, salvo aqueles em inatividade por alienação mental, ou condenação por crime contra a Segurança do Estado ou por atividade que desaconselhe
aquele porte;
r) o porte de arma, pelas praças, com as restrições
reguladas pelo Comandante-Geral; e
s) outros direitos previstos em legislação específica
ou peculiar.
§ J9 A percepção de remuneração ou melhoria dela,
de que trata o item II, obedecerá ao seguinte:
a) o oficial que contar mais de 30 (trinta) anos de
serviço, quando transferido para a inatividade, terá seus
proventos calculados sobre o soldo correspondente ao
posto imediato, serro Corpo de Bombeiros existir poSto
supet"ior ao seu, mesmo que de outro Quadro; se ocupante do último posto do Corpo de Bombeiros, o oficial terá
os proventos calculados tomando-se por base o soldo de
seu posto acrescido de percentual fixado em legislação
eSpecífka ou peculiar;
b) os subtenentes, quando transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de segundo-tenente BM, desde que
contem mais de 30 (trinta) anos de serviço; e
c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta)
anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade,
terão Os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graDuação imediatamente superior.
§ 29 São considerados dependentes do bombeiromilitar:
a) a esposa;
b) o _f)lho f!1Cnor de 21__ (vinte e um) anos ou invãlido
ou interdito;
·
c) a filha solteira, desde que não perceba remuneração;
_
.
d) o filho estudante, menor de 24 {vinte e quatro)
anos;
e) a mãe viúva, desde que não perceba remuneração;
p)

f) o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas
condições das letras b, c e d;
g) -a-viúva do bombeiro-militar, enquanto permanecer
nesta situação, e os demais dependentes mencionados
nas letras b, c, d, e e f desde que vivam sob a responsabi~
!idade da viúva; e
h) a ex-esposa com direito à pensão atimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto
não contrair novo matrimônio.
§ 3~> São, ainda, considerados dependentes do
bombeiro-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica,_sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na Organização do Corpo de Bombeiros
competente:
a) a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que
não recebam remuneração;
b) a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou
solteira, bem assim separadas judicialmente ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas situações, não recebam remuneração;
c) os avós e os pais, quando invátidos ou interditos, e
respectivos cônjuges, estes, desde que não recebam remuneração;
d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu cônjuge,
desde que não recebam remuneração;
e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores
ou interditos, sem outro arrimo;
f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração;
g) o neto, órfão, menor, inváHdo.ou interdito;
h) a pessoa que viva, no mínimo hã 5 (cinco) anos,
sob sua exclusiva dependência económica, comprovada
mediante justificação judicial;
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i) a companheira, desde que viva em sua companhia,
há mais de 5 {cinco) anos, comprovado por justificação
judicial; e
j) o menor que esteja sob sua guarda, sustento e res~
ponsabilidade, mediante autorização judicíal.
§ 4s> Para efeito do disposto nos§§ 29 e 39 deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariad_o, ainda
que recebidos dos cofres_ públicos, ou a remuneração
que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje
ao dependente do bombeiro-militar qualquer direito à
assistência previdenciãria oficial.
Art. 52. O bombeiro-militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato adm-iriistrãtívá ou disd~
plinar de superior hierârquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação,
segundo o regulamento específico ou peculiar.
§ [9 O direito de recorrer, na esfera administrativa,
prescreverâ:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato de composição de Quadro de Acesso;
b) nas questões disciplinares, como dispuser o regulamento específico ou peculiar; e
c) em 120-(cento e vinte) dias corridos, nos demais ca-

sos.
§ 2'~ O pedido de reconsideraçã-o, a queixa e a repre"sentação não_ podem ser feitos Coletivamente.
§ 39 O bombeiro~ militar só poderá recorrer ao judiciário apôs esgotados todos os recursos administratiVos e~
deverá participar esta providência, antecipadamente, à
autoridade a qual estiver subordinado.
Art. 53. Os bombeiros-militares são alistáveis_como
eleitores, desde que oficiais, aspiranteS.-ã-oficial, subtenentes e sargentos ou alunos de curso de nível superior
para formação de oficiais.
Parágrafo único. Os bomberios-militares alistáveis
são elegíveis, atendidas as seguintes condições:
a) o bombeiro-mi!itar que tiver -menos de 5 (cinco)
anos de efetivo serviço, será, ao se candidatar a cargo
eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou
licenciamento ex officio; e
b) o bombeiro-militar em atividade, com 5 (cinco) ou
mais anos de efetivo servíço;- ao se candidatar a cargo
eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo, agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular e, se eleito, será, no ato da diplomação,
transferido para a reserva remunerada, percebendo aremuneração a que fizer jus em função de seu tempo de
serviço.
D~

SEÇÃCJ II
Remuneração

Art. 5.4._ A remuneração dos bombeiros-militares
compreende vencimentos ou proventos, indenizaçõcs e
outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei
específica.
§ 19 Os bombeiros-militares na ativa perCebem remuneração, compreendendo:
a) vencimentos, consiituldos de soldo e gratificaçãu
de tempo de s.erviço; e
b) indenizações,
§ 29 Os bombeiros-militares em ativa percebem remuneração compreendendo:
a) proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo e gratificação íncorporável; e
b) indenizaÇõcs íncorporávek
§ 39 Os bombeir_os-mílitai:es__rece.be(_ão o ~alárjp
famílfã -de conformidade ç9m __ª_ lei que o rege.
§ 49 Os boni.beiros-militares farão jus, ·ainda, a OJ.!.tros direitos pecuníãríos, em ·casos especiais.
Art. 55. O Auxüio-friValidez, atendidas as con4ições
estipuladas na lei específiCa que trata da remuneração
dos bombeiros-militares, será conccdic{o _aº____Q_om:beirpmilitar que, quando em serviço ativo, haja sido ou venha
a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado invãlído, total e permanentemente, para qual9uer trabalho que o impossibilite de prover ã própria subsistência.
Art. 56. O soldo é irredutível e não estã sujeito à penhora, seqUestro ou arresto, _exceto nos cas_o_s previstos
em lei.
Art. 57. O valor do soldo é igual para o bombeiromilitar da ativa, da reserva remunerada _ou reformado,

de--um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no
ítem-11,--do caPut do artigo 51.
~1\rt. 58. É proibido acUmular remuneração de inatividade.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aoS bombeiros-militares da reserva remunerada e aos
refõrm-ados quanto ao exercício de mandato eletivo,
quanto à função de magistério ou de cargo em comissão,
ou- qua-nto ao contrato para pre.">tação de serviços técnicos ou especializados.
Art. 59. Os proventos da inatividade serão revistos
sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitrVo
da moe_da, se modificarem os vencimentos_ dos
bombciios-militares em serviço ativo.
Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em
lei, os proventos da inatividade não poderão exceder_ a
remuneração percebida pelo bombeiro-militar da ativa
- n-o posto ou gradUação corresp-ondente--ao de seus proventos.
Art.. 60. .Ror ocasião de sua passagem para a inatividade, o bombeiro-militar terã direito a tantas quotas de
soldo quantos forem os anos de serviço, computãveis
para a i natividade, até o máximo de 30 (trinta) anos, ressalvado o dispsoto no iiem III dei caput do artigo 51.
Parágrafo único. Para efeito de contagem das quotas, a fração de tempo igual ou superior a 180(ci:ntoeoiterita) dias, será considerada I (um) ano.
SEÇÃD III
Da Promoção
Art. 6!. O acesso na hierarquia do Co_rpo de Bombeiros é s_eletivo, gradual e sucessivQ e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto ná legislação c regulamcntaçãõ de promoções de oficiais e de
praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bOmbeiros-militares. § ]9 O planejamento da carreira dos oficiais e das
praças, obedecidas as disposições da legislação e regulamentaÇão a que se refere este artigO, é atribuição do Comando do Corpo de Bombeiro.
§ 29 A promoção tem como finalidade bãsica a seleção de bombeiroS:-militares para o exercício-de funções
pertinentes ao grau hierárquico superior.
Art. 62. _As__ promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, ou, ainda, por bravura e post mortem.
§ ·I 9 Em casos extraordinãrios. poderá haver promoção __em ressarcimento de preterição, independentemente_ de vaga.
§ 29 A promoção de bombeiro-militar, feita em ressarcimento de preterição, será efetuada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o
número que lhe competir na escala hierárquica c_omo se
houvesse sido promovido, na _época devida, pelo critério
em que ora ê feita sua promoção.
Art. 63. _Não haverá promoção de bombeiro_~
militar, por ocasião de -sua trarisferência para a reserva
remunerada ou reforma.
SEÇÃO IV
Das Férias e de Outros Afastamentos
·
Temporários do Seniço
-Art. 64. -Férias São afastamentos totais do serviÇO~
anual e obrigatoriamente- concedidos aos bombeirosmilitares para descanso, a partir do último mês do ano a
que elas se referem, e durante todo o ano seguinte.
§ I 9 -COmpete ao Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros a rc;iulamentação da c-oncessão das férias
anuais e de outros afastamentos temporários.
§ 29 A concessão de férias não é prejudicada pelo
gozo ariterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, por punição anterior decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que seja[Il cumpridos a tos de serviço, bem assim, não anula o
direito a essas licenças.
§ 39 Somente em casos de interesse da Segurança nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serv(Ço, de transferência para a inã.tividade, para cuinprimento de punição ~ecorrente_de transgress~o disciplinar dê _na~ureza grave ou de baixa ao hospital, os
bombciros~militares terão interrompido ou deixado de
gozar, na época prevista, o perfodo de férias a que tiverem direito, regiStrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
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§ 49 Na impossibilidade do gozo de ferias no período
no caput deste artigo, pelos motivos constantes do parágrafp anterior,- ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado dia a dia pelo dobro, no momento de
passagem do bombeiro-militar para a inatiVidade e so·
mente para esse fim.
Art. 65. Os bomeiros-mifitares têm direito, ainda,
aos seguintes períodos de afastamento total do serviço,
obedecidas as disposições legais e regulamentares, por
motivo de:
I - núpcias: 8Toito) dias;
II -luto: 8 (oito) dias;
III- instalação: até 48 (quarenta e oito) horas; e
IV- trânsito: até_30 (trinta) dias, quando designado
para cursos ou outras missões fora do· Distrito Federal.
Art. 66. As férias e _os afastamentos mencionados
nesta seção são concedidos com a remuneração prevista
na. legislação específica e computados como tempo _de
efetivo serviço para todos os efeitos legais.

SEÇÃO V
Das Licenças
Art. 67. Licença é a autoriZação para afastamento
total do serviço, em carâter temporário, concedida ao
bombeiro-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.
§ J9 A licença pode ser:
a) especial;
b) para tratar de interesse particular;
e) para tratamento de saúde de pessoa da família; e
d) para tratamento de saúde próPria.
§ 29 A remuneração do bombeiro-militar, quando
em qualquer das situações de licença constantes do pará~
grafo ·antf:!:'ior, sirá regulada em legislação específica.
§ 39 A concessão de licença é regulada pelo
Comandante-Geral da Corporação.
Art. 68. A licença especial é a autorização para afastamen~p totl;Ll do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao bombeiromilitar que requerer, senl que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
§ )9 A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, podendo ser gozada de uma só vez ou parceladamen~
te cm períodos de 2 (dois) ou 3 (três) meses em cada ano
civil, quando solicitada pelo interessado e julgada conveniente pela autoridade competente.
§ '29 O período de licença especial não interrompe a
contagem de tempo de efetivo serviço.
§ J9 Os períodOs- de licenÇã. especial não gOzados
pelo bombeiro-militar serão computados em dobro para
firis-ix.Ciusivos de contagem de tempo para a passagem
para a inatividade c, nesta situaçãO; para todos os efeitos
legais.
§ 4>:> A licença especial não é prejudicada pelo gozo
anterior de qualquer licença pára tratamento de saúde
ou para que sejam Cutiij:)riCios a toS de-serViço, nem anula
o direito àquelas licenças.
§ 5>:> Uma vez concedida a licença especial, o
bom_Qeiro-militar l\erá exonerado do cargo ou dispensado do exerCTcio daS funções que exetce e fiCará à disposiÇã-O dó 6r8ão- de Pessoal do Corpo de Bombeiros.
Art. 69. A licença para tratar de mteresse particular
é a autorizaçã;q para afastamento total do serviço, concedida- aO bombeiro-militar que contar mais de lO (dez)
ano~_~dc efetivo serviço e qúe a requerer com aquel~__ finalidadc._
Parágrafo único. A licença, de que trata este artigo, será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da
contagem do tempo de efetivo serviço.
. Art. 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedtdo ou nas condições estabelecidas neste artigo.
§ ]9 A interrupção da licença especial e da licença
para tratar de interesse particular poderá o·correr:
a) em caso de mobiliz_ação e estado _de guerra;
b) em casos de decretação de estado de emergência ou
de sítio;
c) para cumprim-ento de sentença que importe em restri_ção da liberdade individual;
d) para cumprimento de punição disdplinar, conforme o regulado pelo Comandante-Geral da Corporação;
e
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e) em caso de_denúncia, pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquêrito põticial-militar, a juizo da
autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicaç-.do,
§ 2'~ A interrupção de licença para tratar de interesse
particular será definitiva, quando o bombeiro-militar for
reformado ou transferido ex officio para a reserva remunerada.
§ 3'~ A---interrupção -de licença para tratamento de
saúde de pessoa da fanu1ia, para cumprimento de pena
disciplinar que importe em restrição da liberdade individual. será regulada em legislação especrtica ou peculiar.

CAPITULO II
Das Prerrogativas
SEÇÃO~I

O. Constituiçio e Enumeração

Art. 7 I. As prerrogativas dos bombeiros-militares
são constituídas pelas honras, dignidade e distinção devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. Sã_o prerrogativas dos bombeirosmilitares:
a) o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e
emblemas d_o Corpo de Bombeiros, correspondentes ao
posto ou graduação;
b} honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;
c) cumprimento de pena de prísão oU d_etençào somente em Organização de Bombeiro-Militar da Corporação, cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o presó; e
d) julgamento em foro especiãl, dos crini"es militareS.
Art. 72. Somente em casos de flagrante delito, o
bombeiro-militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à
autoridade do Corpo de Bom beiras mais próxima, sõ
podendo retê-(o, na Delegacia ou Posto Poticial, durante
o tempo necessário à lavratura do flagrante.
§ l'~ Cabe ao Comandante-Geral da Corporação a
inici<i.tiva de responsabilizar a autoridade policial que
não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou
consentir que seja maltratato qualquer bombeiro-militar
preso ou que não lhe der o tratamento devido ao seu pos_ ___
to ou graduação.
§ 29 Se, durante o processo e julgamento no foro civil, houver perigo de vida para qualquer bombeiromilitar preso, o Comandante-Geral da Corporação providenciará os entendimentos com o juiz do feito, visando
a guarda dos pretórios ·ou tribUnais :Por Força PolicialMilitar.
Art. 73. Os bombeiros-militares da ativa, no exercício de funções de bombeiro-militar. são dispensados do
serviçO na instituição de júri e na Justiça Eleitoral.
SEÇÃO II
Do Uso dos Uniform~
Art. 74. Os unif9.1mes do Corpo de Bombeiros com
seus distintivos, insígniaS e emblemas, são privativos dos
bombeiros-militares e representam o símbolo da autoridade de bombeiro-militar, com as prerrogativas- e ela inerentes.
Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distrntivos, insígnias e emblemas dos bombeiros-militar<:s, bem
assim, seU uso por parte de quetJYa eles não tiver direitO,
Art. 75. O _uso doS: uniformes com seus disti_ntiVoS,
insignias e emblemas, b~~ssim os modelos, desCrição,
composição e peças _acessórias são estabelecidos __ em legislação peculiar do Corpo de Bombeiros do Distrito federal.
§ I'~ b proibido ao bombeiro-miHtar o uso dos uniformes:
a} em manifestação de caráter_ político-partidário;
b) no estrangeiro, Quando em atividade não relacionada com a missão de bombeiro-militar, salvo quando_
.
expressamente determinado ou autorizado; e
c) na inatividade, salvo para comparecer a solenidades bombeiro-militares, cerim6nias cfvico;.
comemorativas das grandes datas nacionais ou a atos sociais solenes, quando devidamente autorizado.
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§ 2Y Os bombeiros-militares na inatividade, _cuja
conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de
usar uniforme:~ por decisão do Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros.
Art. 76. O bombeiro-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distü1tivos, emblemas ou às insígnias que ostente.
Art. 77. É vedado a qualquer elemento civil ou or'B;anizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos,
insfgn)as ou emblemas que possam ser confundidos com
os adotados no Corpo de Bombeiros.
Parágrafo único. São responsáveis pela infração das
disposições deste aríígo; alêm dos indivíduos que a tenham cometido diretamente, os Diretores ou Chefes de
repartições, organizações de qualquer natureza, firmas
ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos
que tenham adotado ou consentido sejam usados uniforme_s _ou ostentados distintivos, insígnias ou embleUt_ãs
que possam ser confundidos com os adotados no Corpo
de Bombeiros.
TITULO IV
Das Disposições Diversas
CAPITULO I
Das Situações E"Sjreeiais
SEÇÃO I
Da Agregaçio
ArL 78. A agregação é a situação na qual o
bo_m beiro-militar da ativa deixa de _ocupar vaga ~a escala
hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.
§ 1'~ O bombeiro-militar deve ser agregado quando:
a) for nomeado para cargo considerado no exercício
de função de natureza bombeiro~militar ou de inter(:sse
bombeiro-militar, estabelecido em lei, decreto-lei, ou decreto, não previsto nos Quadros de Organização do Corpo de Bombeiros (QO);
b) aguardar transferência ex officio para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em qualquer dos reqUisitos que a· motivam;· e
c) Tor ãfâstado, temporariamente, do serviço ativo
por motivo de:
-1) haver sido JUlgado incapaz, temporariamente, após
um ano contínuo de tratamento de saúde própria;
2) haver- sido jUlgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;
3) haver ultrap-assado um ano contínuo- de licença
• para tratamento de saúde própria;
4) haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença pãtãtfafãf-de interesse particular,
5) l:taver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em Iicençá._para tratamento de saúde de pessoa da famnia;
-6Y fiaver -sidO coiisiderado oficialmente extraviado;
7) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com ·estabilidade assegurada;
8) como desertor, ter-se _apresentado voluntariamente
ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar;
9) se v~r processar, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum;
lO) haver sido condenado à pena,restritiva da liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de
sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser
declarado indigno de pertencer ao Corpo de Bombeiros,
ou com ele im;ompatível;
11) haver passado à disposição de outro órgão do
Distríto Federal, da União, dos Estados ou Territórios
para exercer função de natureza civil;
12) haver sido nomeado para qualquer cargo público
civil temporário, não eletivo, inclusive da administração
indireta;
13) haver Se candidatado a cargo eletivo, desde que
córi.te-5 (Ciõco) anos ou mais de efetivo serviço;_ e

14) haver' sido condenado à pena de suspensão__ do
exercfc10 do posto, graduação, cargo ou função, prevista
no Código _penal Militar.
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§ 2'~ O bombeiro-militar agregado de conformidade
com as letras a e b do§ I'~, continua a ser considerado,
para todos os efeítos, como em serviço ativo.
§ 3'~ A agregação do bombeiro-militar a que se refere
a letra a e os n'~s. 11 e 12 da letra c, do§ 1'~, é contada a
partir da data de posse no novo cargo atê o regresso à
Corporação ou transferência ex officio para a reserva remunerada.
§ 4'~ A agregação do bombeiro-militar, a que se referem os n\'s. I, 3, 4 e 5 da letra c do § IY, é contada a partir
do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto
durar o evento.
§ 5<~ A agregação do b-ombeiro-militar, a que se referc;m a letra b e os n'~s. 2,6,7,8,9,10 e 14 da letra c do§ l'~,_é_
contada a partir da data indicada no ato que torna público o- respectivo evento.
§ 6'~ A àgrCga·Ção do bombeiro-militar, a que se refere o n'l' 13 da letra c do§ 1'~, é contada a partir do registro
comQ candidato, atê sua diplomação ou seu regresso à
corPOraÇão, se não houver sido eteíto.
·
§ 7<~ O bombeiro-militar agregado, fica sujeito àt~
obrigações disciplinares concernentes às suas relações
com outros bombeiros-militares e autoridades civis e militares, salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros bombeiros-militares mais
graduados ou mais antigos.
§ 8'~ Caracteriza a posse no novo cargo regulado
pelo § 3Y, a entrada em exercício no cargo ou respectiva
função.
'
Art. 79. O bombeiro-militar agregado fica adido,
para efeito de alterações e remuneração, à Diretoria de
Pessoal, continuando a figurar no lugar que então ocupava no Almanaque ou Escala Numérica, com a abreviatura.. "Ag" e anotações esclarecedoras de sua situação.
Art. 80. A agregação se faz mediante ato do Governador do Distrito Federal, para oficiaiS e pelo
Comandante-Geral, para as praças,
SEÇÃO II
Da Reversão
Art. Bl. Reversilo é o ato pelo qual o bombeiromilitar agregado retorna ao respectivo Quadro, tão logo
cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando_ a ocupar o lugar que lhe competir no respectivo- Almanaque ou Escala Númerica, na primeira vaga que
ocorrer.
Parágrafo únicO. Em qualquer tempo, poderá ser determinada a reversão do bombeiro-militar agregado, exceto nos casos previstos nos n'~s. 1,2,3,6,7,8,10,13 e 14 da
letra c do§ 19 do artigo 78.
Art. 82. A reversão de oficiais será efetuada mediante ato do Governador do Distrito Federal e a das praças
mediante ato do Comandante-Geral da Corporação.
SEÇÃÓ Ill
Do Excedente
Art. 83. Excedente é à situação transitória a que, automaticamente, passa o bombeiro-militar que:
I - tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverte ao respectivo Quadro, estando este com o
efetivo completo:
II -aguarda a colocação a que taz JUS na escala hierárquica, após haver sido transferido do Quadro, estando ele com o seu efetivo completo;
III - é promovido por bravura, sem haver vaga;
IV- é promovido indevidamente, mesmo havendo
vaga;
V -sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquiCa; ultrapassa o efetivo de seu Quadro, em virtude
de promoção de outro bombeiro-militar em ressarcimen~
to de preterição; e
VI -tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo
Quadro, estando este com o seu efetivo completo.
§ l'~ O bombeiro-militar, cuja situação ê a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antiguidade, que lhe cabe na escala hierárquica, com a abreviatura .. EXCD" e receberâ
o número-que lhe competir em conseqUência da primeira
vaga que Se verificar.
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§ 2~> O bombeiroMmilitgr, _çuj_~ situação é de excedenM
te, é considerado como em efetivo serviço, para: todos os
efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais e em
igualdade de condições c sem nenhuma restrição, a qualM
quer cargo de bombeiroMmilitar, bem assim à promoção.
§ 39 O bombeiro-militar promovido por bravura,
sem haver vaga, ocupará a primeira que se abrir, desloM
cando o critério da promoção a ser seguido, para a vaga
seguinte.
§ 41' O bombeiroMmilitar, promovido indevidamente,
só contará antiguidade e receberã o número que lhe comM
petir, na escala hierárquica; quarido a vaga, que deverá
preencher, corresponder ao critério pelo qual deveria ter
sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a
promoção.
SEÇÃO IV
Do Ausente e do Desertor
Art. 84. É considerado ausente o bombeiroMmilitar
que, por mais de 24 (vinte e_quatro) horas corisecutiVas:
I - deixar de comparecer à sua Organização do CorM
po de Bombeiros, sem comunicar qualquer motivo de
impedimento; e
I I - deixar, sem licença, a Organização do Corpo de
Bombeiros onde serve ou local onde deve permaneçer.
Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado
neste artigo, serão -observadas as formalidades previstas
em legislação específica.
Art. 85. O bombeiroMmilitar é considerado desertor
nos casos previstos na legislação penal militar.
SEÇÃO V
Do Desaparecimento e do Extravio
Art. 86. E considerado d~saparecido o bombeiromilitar da ati va que, no desempenho de qualquer serviço,
i!m viagem, em atividade de busca e salvamento, d~ combate a incêndio, cm casos de inundações, desabamentos,
catástrofeS ou calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
Parágrafo único. A si_tl,l.a_çãQ_ d~ _desapareciemtno só
será considerada quando não houver Indício de deserção.
Art. 87. O bombciro-mili_tir que, na forma do artigo
anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.
CAPITULO II
Da Exclusão do Serviço Ativo

SEÇÃO 11
Da Transferência para a Reserva Remunerada
Art. 91. A passagem do bombeiro-militar à situação
de inatiV"idade, mediante transferência para a reservaremunerada, efeú1ar-se-á:
I - a pedido; e
li - ex officio.
Art. 92. -A tranrerência para a reserva remUnerada,
a pedido, será concedida, mediante requerimento, ao
bombeTiO:rriilitar que contar mai_s de 30 (trinta) anos de
serviço.
_ - -§ 1'1' É facultado ão Coronel BM, exonerado ou demitido do C3:rgo de Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, requerer transferência para a reserva remunetãÇa, a qual será efetivada com a r:emuneração calculada com base no soldo integral do posto, quando não
contar mais de 30 (trinta) anos de serviço.
§ 29 No caso de bombeiro-militar haver concluído
qualquer curso ou estâgio de duração superior a 6 (seis)
meses, por conta do Distrito Federal, no estrangeiro,
sem haver decorrido 3 (três) anos de seu têrmino, a transferência para a reserva: remunerada só será concedida
mediante autorização_ de todas as despesas corre.~pon
dentes à realização do referido curso QU estágio, inclusive as diferenças_ de vencimentos. O câlculo da indenização_ será efetuado pelo órgão competente da Corporação.
§" 39 Não serâ concedida transferência para a reserva
remunerada, a pedido, ao bombeiroMni.ifitar qúe eStiver:
a) respondendo a inquérito o_u procesSo em qualquer
jurisdição; eb) cumprindo pena de qualquer natureza.
Art. 23._ A transferência para a reserva remtirierada,
ex officio, verificar-se-â sempre que o bombeiro-militar
inCidif nos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limite:
a) para os Quadros de Oficiaís Bombeiros-Mjlitares ede Oficii.i_ís Bombeir9s-~ilitares de Saúde:

IDADE

POSTOS

Cór"o!lel BM
...._..•...•.•.... ·.~.· ••. 59 an9s;
Tenente-Coronel BM .........•........•_ •. 56__anQs_;_
Major BM ~ ... , ... ~· ...•..•. _.. _..•.• _•... 5~ anos;
Capitão BM e Oficial Subalterno BM ..... 48-anos;
b) para os demais QU-adros:
arpitãO- BM .................... ~ ••• ~ .. , -5_6 anos;
Primeiro-Tenente BM ................ - •. 54 anos;

SegundoMTenente BM

....•. ~···· •... 52 anos.

c) para as praças:
SEÇÃO I
Da Ocorrência
Art. 88. A exclusão do serviço ativo do Corpo de
Bombeiros e o conse_qilente desligamento da Organização, a que estiver vinculado o bombeiroMmilitar, decorrem dos seguintes motivos:
I -transferência para a -reserVa remunerada;
II - reforma;
III- demissão;
IV - perda de posto e patente;
V -licenciamento;
.
VI- exclusão a bem da disciplina;
VII - deserção;
VIII- falecimento: e
IX- extravio.
Parágrafo único. O desligamento do serviço ativo serã processado após a expedição do ato do Governa_d_or
do Distrito Federal ou de autoridade à qual tenha delegado poderes para isso.
Art. 89. A transferência para a reserva remunerada
ou reforma não isenta o bombeiro-militar da indeniM
zação dos prejuízos causados à Fazenda do Distrito FeM
dera! ou a terceiros, nem dos pagamentos das pensões
decorrentes de sentença judiCial,
Art. 90. O bombeirÕMmilitarda ativ_a, enquadrado em
um dos itens I, II, V do artigo 88, ou ria situação de demissionârio a pedido, continuará no exercício de shaS
funções até ser desligado da Organização do Ccifpo de
Bombeiros em que serve.

Subtenente BM ...................... , •._ 56 anos;
Primeiro-Sargento BM . . • . . . . . . . • • • • • . . • . 55 anos
Segundo-Sargento BM ................... 54 anos;
Terceiro-Sargento BM .........•......•.•. 53.anos;
Cabos e Soldados BM ................... 51 anos.
I I - ultrapassar o Coronel BM 6 (seis) anos de permanência neste pasto~ ã qual será efetivada com a remuneração calculada com base no soldo integral do posto
quando não contar 30 (trinta) anos d~ serviço;
III- ter sido o Tenente-Coronel BM constante do
QAM, preterido por 2 (duas)" vezes para promoção ao
Posto de Coronel BM, a partir da data em que completar
---30 (trinta) anos de serviço, desde que, na oportunidade,
seja promovido um oficial mais moderno:
IV -ultrapassar o aliciai intermediânÓ 6 (seis) anos
de permanência no posto, quando este for o último da
hierarquia de seu Quadro, desde que conte 30 (trinta)
anos ou mais de serviço.
V - for o ollclal considerado não habilitado para o
acesso em caráter defiriitivo, no morriento em que vier a
ser objeto de apreciação para o ingresso em Quadro de
Ac~so;

Vl- ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em
liçença para tratar de interesse particular;
VIl- ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença
para tra~mento de saúde de pessoa de sua família;
VITI ::...._ ser empossado cm cargo público permanente
estranho à sua carreira, cujas funções sejam de magistêrio:
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IX- ultrapassar 2 (dois) an(\s de afastamento, contínuos ou não, agregado em virtude. de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporârio, não eletiVo, inclusive da administração ind(i-eta; e
X- ser diplomado em cargo eletivo, na forma da letra ..b", do parágrafo único, do artigo" 53.
§ 1"' A transferência para a reserva remunerada
processarMse-á à medida que o bombeiro-militar seja enM
quarado em um dos itens deste artigo.
§ 29 A transferência do bom beiro-militar para a reserva remunerada nas condições estabelecidas no item
VII, serâ efetivãda no posto ou ·graduação que tinha na
atiVã; POdendo acumular os proventos a que lizer jUS ria
inatividade com a remuneração do cargo ou emprego civil para o qual foi nomeado ou admitido.
§ 39 A nomeação ou admissão do bombeiro-militar
para cargo ou emprego público, de que tratam os itens
VIII e IX, somente poderâ ser feita:
a) quando a nomeação ou admissão for da alçada federal ou estadual, pela autoridade competente, mediante
requisição ao· Governador do Distrito Federal; e
b) pelo Governador do Distrito Federal ou mediante
sua autorização, nos demais casos.
§ 411 Enquanto permanecer no cargo ou emprego
público de que trata o item IX:
a) ser-lhe-á assegurada a opção entre a remuneração
do cargo ou emprego e a do posto ou graduação;
b) somente poderá ser promovido por antiguidade; e
c) o tempo de serviço serâ contado apenas para a promoção por antiguidade e para a transferência para a inatiVidade.
Art. 94. A transferência do bombeiro-militar para a
reserva remunerada pode ser suspensa na vigência doestado de guerra, estado de sítio ou de estado ·de emergência, em caso de mobilização e de interesse da segurança
pública.

SEÇÃO III
Da Reforma
Art. 95. A passagem do bombeiro-militar à situa-ção
de inatiVidade, mediante reforma, serâ sempre ex officio
e a ele-aplicada, desde que:
I - atinja as seguintes idades-limite de permanência,
na resel'Vaferimriefada:
a) para oficiais- supei'íóres:· 64 anos;
b) para capitães e oficiais subalternos: 60 anos;
c) para praças~ 58 anos;
I I - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo do COrpo de Borilbeiros;
III -esteja agregado hã mais de 2 (dois) anos, por ter
sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate
de molêstia curâvel;
IV ..=:Seja condenado à pena de reforma prevista no
Código Pe.nal Militar, por Sentença transitada em julgaM
·da·
·
· ~sendo oficial, a tiVer d"eierminada pelo Tribun"al
de Justiça do DistritcfFrideral, em julgamento efetuado
em conseqUência- de Conselho de Justificação a que foi
submetido; e
VI -sendo aspirante-aMoficial BM ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, em julgamento do Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. O bombeiro-militar, reformado
nos termos dos itens V e VI deste artigo, só poderá readquirir a situação de bombeiroMmilitar anterior, respectivamente, por outra sentença do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e nas condições nela estabelecidas ou
por decisãO do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros.
Art. 96. Anualmente, no mês de fevereiro, a Diretoria de Pessoal organizarâ a relação dos bombeirosmilitares que houyerem atingido a idade-limite de permanência na reserVa remunerada, a fim de serem reforM
mados.
Parágrafo único. A situação de inatividade do\
bombeiro-militar da reserva remunerada, quando refor- · ~
mado por limite de idadC, não sofre solução de continuiM \,\.
dade, exceto quanto às condições de mobilização estabe\.
tecidas em legislação específica.

V-
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Art. 97, A incapacidade definitiva pode sobrevir em
conseqifência d~:
I - ferimento recebido_ em a_tivida_des próprias dos
bombeiros-militares ou na manutenção da ordem púlbica;
I I - enfermidade contraída em atividades próprias
dos bombeiros-militares ou na manutenção da ordem
pública, bem assim a que tenha como causa eficiente
uma dessas situações;
III - acidente em serviço;
IV- doença, moléstia ou enfermidade adquirida em
tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições
inerentes ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante', ca!diopatia grave, mal de parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras
moléstias que a lei indicar, com _base nas conclusões da
medicina especializada; e
VI- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade,
sem relação de causa e efeito com o serviço.
§ l'>' Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV,
deste artigo, serão provados mediante atestados de origem ou inquérito sanitáriO de origem, sendo os termos
do acidente, Õàixa ao hospital, papeleta de tratamento
nas enfermarias___e hospitais e os registras da baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 29 Os bombeiros-militares, julgados incapazes por
um dos motivos constantes do iterh V deste artigo, s_o_mente poderão ser reformados após homologação, por
junta superior de sãude, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitva, obedeCida a regulamentação específiCa ou peculiar.
Art. 98. O bombei_ro-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motiVOS constantes dos
itens I, II, III IV e V, do artigo anterior, será reformado
com qualquer temoo de serviço.
Art. ~9. O bombeiro-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente pOr um dos motivos constantes dos
itens I e II do artigo 97, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao
grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir
na ativa.
• § 19 Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 97, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o bombeiro-militar considerado inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 29 Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierãrquico imediato:
a) o de primeiro-tenente BM, para aspirante-aoficial e subtenente BM;
b) o de segundo-tenente BM, para primeiro-sargento
BM, segundo-sargento BM e terceiro-sargento BM; e
c) o de terceiro-sargento BM, para cabo BM e as demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo-IS.
§ 39 Sos beneficies previstos neste artigo poderão ser
acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos
em legislação específica, desde que o bmbeiro-militar, ao
ser reformado, já satisfaça as ·condições por ela exigidas~
§ 49 O direito do bombeiro-militar previsto no artigo 51, item II, independerá dos benefícios referidos no
caput e no§ 19 deste artigo, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 136.
§ 59 Quando a praça fizer jus ao direito previsto no
item II, do artigo 51 e, conjuntamente, a um dos benefícios a que ser refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 29 deste artigo.
Art. 100,_ O bombeiro-militar da ativa,julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no
Item VI do arigo 97, será reformado:
I - com a remuneração proporcional ao tempo de
serviço; se oficial ou praça com estabilidade as.segu_r_ada.;
II -com a remuneração calculada com base no soldo
integral do posto ou graduação desde que, com qualquer
tempo de serviço, seja considerado invãlido, como impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho,
Art. lOt. O bombeiro-militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de
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saúde por Junta Superior, em grau de recurso ou revisão,
poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para
a reserva remuneiada, conforme dísJmser a legislação específica peculiar.
§ 1'1 O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo
decorrido na situação de refomrado não ultrapassar 2
(dois) anos e na forma do disposto no§ 19 do artigo 83.
§ 29 A transferência para a reserva remunerada, obserVadO -o I~mite de idade para permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo transcorrido como reformado ultrapassar 2 (dois) anos.
Art. 102. O bombeiro-mi_litar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a d~ignação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários, desde gue estes o _tenham sob _sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano condigno.
§ 19 A interdição judicial do bombeiro-militar, reformado por alienação me:rytal, deverá ser providenciada
junto __ ao_ Ministério Público, por iniciali':a dos ben~fi~
ciários: parentes ou responsáveis, até 60 (sessenta) dias a
contar da data do ato de reforma.
§ 29 Ã int~rdição judicial do bombeiro-militar e seu
internamento em instituição apropriada deverão ser providenciados pelo Corpo de Bombeiros, quando:
a) não houver beneficiáriOs, parentes ou responsáveis; eb) não forem satisfeitas as condições de tratamento
exigidas neste artigo.
§ 39 Os processos e os atos de registras de interdição
do bombeiro-militar terão andamento sumãrio, serão
instruidos com laudo proferido por Junta de Saúde do
Corpo de Bombeiros e isentos de custas.
Art. 103. Para fins do previsto na presente Seção, as
praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 15
são consideradas:
I -segundo-tenente BM: os aspirantes-a-oficial BM;
I I - aspirantes-a-ofLcial BM: os alunos do Curso de
Formação de Oficiaís-BM, qualquer que seja o ano;
I l l - terceiro-sargento BM: os alunos dos Cursos de
Formação de Sargentos BM; e
IV -cabo BM: os alunos dos Cursos de Formação de
Soldados BM.
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estado de sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou, ainda, quando a legislação especffica determinar,
Art. 106. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira, cuja função não seja de magistério, será demitido
ex· o-nicio e transferido para a reserva, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, sendo a sua situação
militar definida pela Lei do Serviço Militar.
SEÇÃO V
Da Perda do Posto e da Patente
Art. 107. O oficial bombeiro-militar perderá o posto
e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou
com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, em decorrência de julgamento a que
for submetido.
Parágrafo único. O oficial bombeiro-militar declarado
indigno do oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação de bombeiro-militar _anterior por outra sentença
do Tribunal, a que se refere este artigo, e nas condições
nela estabelecidas.
Art. 108. O oficial bombeiro-militar que houver
perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem
direi~o a_ qualquer remuneração ou indenização, e terá a
sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
Art. 109. Fica sujeito à declaração de indignidade
para o oficialato ou de incompatibilidade com ele, o oficial que;
I - for condenado, por Tribunal Civil ou Militar, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois)
anos, _em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado;
I I - for condenado, por sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essa pena acessória e por crimes previstos na legislação concernente à Segurança do Estado;
IH- incidir nos casos previstos em leis específicas
que motivam julgamento por Conselho de Justificação, e
por ele considerado culpado; e
IV- houver perdido a nacionalidade brasileira.

SECÃO IV
Da Demissão

SEÇÃO VI
Do Licenciamento

Art. 104. A demissão do Corpo de Bombeiros, aplicada exclusivamente aos oficiais, efetUar-se..á:
I - a pedido; e
II-ex officio.
Art. 105. A demisão, a pedido, serã concedida mediante requerimento do interessado:
I - sem indenização_ aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato no Corpo de
Bomb.;iros, ressalvado o disposto no§ J9 deste artigo; e
I I - com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de 5 (cinco)
anos de oficialato no Corpo de Bombeiros.
§ 19 A demissão a pedido s6 será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes,
acrescidas, se for o caso, das prCvistas no item II, quando
o oficial hoUVer rea-lizado qualquer curso ou esiãgio, no
País ou no exterior, e não hajam decorrido os seguintes
prazos:
.a) 2 (dois) anos, para cursos ou estágios de duração
igual ou s_uperior a 2 (dois) meses e inferior a 6 (seis) meses;
b) 3 (três) ailOs, para cursos ou estágiOs de duração
igual Ou SUperior a 6 (seis) meses e igual ou inferior a 18
(dezoito) meses; e
c) 5 (cinCo) anOs, Para cursos ou estágioS- de duração
superior a 18 (dezoito) meses.
.
§ 2'1 O cálculo das indenizações, a que se referem a
letre.. "b" e o§ 19 deste artigo, serã efetuado pela Organi~
zaçãó Bombeiro-Militar encarregada das finanças do
Corpo· de Bombeiros.
§ 39 O _oficial demissionário, a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida_ pela Lei do Serviço Militar.
§ 4'>' O direito à demissão, a pedido, pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade .PUblica,

Art. 110. O licenciamento do serviço ativo, aplicado
somente às praças, efetuar-se-á:
I - a pedido; e
II- ex officlo.
§ !9 O licenciamento a pedido poderá ser concedido
às praças de acordo com as normas baixadas pelo
Comandante-Geral,
§ 29 O licenciamento ex officio será aplicado às
praças:
a) por conveniência do serviço;
b) a bem da disciplina; e
c) por conclusão de tempo de serviço.
§ 39 O bombeiro-militar licenciado não tem direito a
qualquer remuneração e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.
§ 4'>' O bombeiro-militar licenciado ex officio, a bem
da disciplina, receberá o certificado de isenção do serviço
militar, previsto na Lei do Serviço Militar.
Art. 1I 1. O aspirante-a-oficial BM e as demais
praças que passarem a exercer cargo ou emprego público
permanente, estranho à sua carreira e cuja função não
seja de magistériO, -serão imediatamente licenciados ex
officio, sem remuneração e terão a su? ~ituação definida
pela Lei do Serviço Militar.
Art. I 12. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, pei-turbação da ordem interna, estado de
sítio, estado de emergência, em caso de mobilização ou,
ainda, quando a legislação específica regular.
SEÇÃO VII
Da Exclusão das Praças a Bem da Disciplina
Art. 113. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao asrirante-a-oficial BM ou às praças com
estabilidade asseguradu.
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1- sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Cons_clho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele
Conselho ou Tribunal Civil, à pena restritiva da liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes previstos na legislação concernente à Segurança do Estado,
à pena de qualquer duração~
II- sobre os quais houver pronunciado tal sentença o
Conselho Permanente de Justiça, j:lor haverem perdido a
nacionalidade· e
III -que i~cidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo
50, e por ele considerado culpado.
Parãgrafo único. O aspirante-a-oficial ou praça com
estabílidadc asseguruda, que houver sido excluído a bem
da disciplina. só poderá readquirir a situação de
bombeiro-militar nnterior:
_
a) por outra sentença de Conselho _Permanente de
Justiça, e nas condições nela e_stabelecidas, se a exclusão
for conseqUência de sentença daquele Conselho; e
b) por decisão do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, se a exclusão for conseqüência de ter sido
_
julgado em Conselho de Disciplina.
Art. 114. É da competência do Comandante-Geral
o ato de exclusão a bem da disciplina, do aspirante-aoficial BM, bem assim das praças com estabilidade assegurada.
_
Art. 115. A exclusão da praça, a bem da disciplina,
acarreta a perda do seu grau hierárquico e não- o isenta
da indenização dos prejuízos causados à Fazenda do
Distrito Federal ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo único. A praça excluída, a bem da disciplina, não terá direito a qualquer indenização ou remuneração e a sua situação militar será definida pela Lei do
Serviço Militar.
SEÇÃO VII(
Da Deserção

Art. 116. A deserção do bombeiro-militar acarreta
uma interrupção do serviço de bombeiro-militar, com a
conseqUente demissão ex officio, para o oficial, ou exclusão do ser~iço a~ivo, para o aspirante-a-oficial ou praça.
- §~A demissão do oficial ou a exclusão do
aspirante-a-oficial ou da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após I (um) ano de agregação, se não
houver captura ou apresentação voluntáría antes desse
prazo.
§ 2"' A praça, sCnl estabilidade assegurada, será automaticamente excluída, após oficialmente declarada desertara.
§ 3"' O bombeiro-militar desertor, que for capturado
ou que se apresentar voluntariamente depois de ter sido
demitido ou excluído, será relncluldo no serviço atiVõ e,
a seguir, agregado para se ver processar.
§ 4"' A reinclusão em definitivO do bombeiro-militar,
de que trata o parágrafo anterioi-,-dependerá de sentença
do Conselho de Justiça.
SEÇÃO IX
Do Falecimento, do Extravio e do Reaparecimento
Art. 117. O falecimento do bombeiro-militar na ativa acarreta, automaticamente, a exclusão do serviço ativoe d_esligamento da Orgunitução do Corpo de Bombeiros a que está vinculado, na data da ocor_rência do óbito_.
Art. 118. O extraviu_rlQ_b_o_robeiro-militar na ativa
acarreta interrupção do --serviçó de bombeiro-militar,
com o conseqüente afastamento temporário do serviço
ativo, a partir da data em que for oficialmente considera_
do extraviado.
§ 1" O desligamento do serviço ativo serã feito _6
(seis) meses após a agregação por motivo de ext~a'd.o_.
§ 2" Em caso de naufrúgio, sinistro aéreo, catástrofe,
calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio_ ou o desaparecimento do
bombeiro-militar da utiva será considerado como falecimento, para fins deste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos m!lximos de possível sobrevivência ciu
quando se dêem por encerradas as providências do salvamento.
Art. 119. O reapurecimento do bombeiro-militar extraviado ou desapmecido, já desligado do serviço ativo,
resulta em sua reinclusão c nova agregaoção, enquanto se
apuram as c-J.usas que ·deram origem ao seu afastamento.
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Parágrafo único. O bombeiro-militar reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou a Col}selho
de Disciplina, por decisão do Governador do Distrito
Feder<Jl ou do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, respectivamente, ·se assim for julgado necessãrio.
CAPITULO III
Do Tempo de Serviço
Art. 120. Os bombeiros-militares começam a contar
o tempo d_e se_rviço no Corpo dC Bombeiros a partir da
data de sua inc;lusãO; matríCula em ófgão de formação de
bombeiro-militar ou nomeação para o posto ou graduaçãa_no Corpo de Bombeiros.
~ 1" Considera-se como data de inclusão, para fins
deste urtigo, a do ato de inclusão em uma Orga"Oização
do Cor-po de Bombeiros, a de matrícula __ em qualquer órgão de fOrmação de oficiais ou praças ou a de apresent.àção para o serviço em caSO de nomeação.
§ 29 O bombeiro-mifitar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de s~a reinclusão.
§ 31' Quando, por motivo de fõiÇã maior, oficialmente reconheci-do, decorrente de incêndio, inundação,
sinistro aéreo _e outras calamidades, faltarem dados par~
ã- contagem do tempo de seiViço, caberá ao
Comandante-Ge-ral arbitrar o tempo a ser computado
para cada caso particular, de acordo com os elementos
,
disponíveis.
§ 4" Os períodos de tempo de serviço, pre..o;tados peJas praças, serão estabelecidos em normas baixadas pelo
Comandante-Geral do Corpo de _Bombeiros.
ArL 12L Na apuração do tempo de serviço do
'bOmbeiro-militar, será feita a distinçãO entre:
J- tempo de efetivo serviço; e
I I - ãnos de serviço.
Art. 122. Tempo de Efetivo Serviço é o espaço de
- tempo computado dia-a-di<-1 entre a dãta de inclusão e a
data-limite estabelecida pai-a contagem ou da data do
desligamento em conseqUência da exclusão do serviço
ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.
§ 1" Será computado como de ef(;tivo serviço:
a) o tempo de serviço militar pi-estUdo nas Forças Ar~
madas ou nas Forças Auxiliares; e
b) o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações do
Corpo de Bombeiros, pelo bombeiro-militar da reserva
da Corporação, convocado para o exercício de funções
.de bombeiro-militar.
§- 29 Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 66, os
períodos em que_o bombeiro~militar estiver afastado do
exercício de suas funções, em gozo de licença especial.
§ 39 Ao tempo de efetivo serviço, de que trata esse
artigo, apurado e totalizado em dias, serâ aplicado o divisor de 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspOndente obtenção dos anos de efetivo serviço.
Art._ 123. Anos de Serviço é a expressão que designa
o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 122,
com os seguintes acréscimos:
- I - tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo bombeiro-militar, anteriormente à
sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão do Cor~
po de Bombeiros;
I I - tempo de serviço de atividade privada na forma
da Lei n" 6.226, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei
n" 6.864, de 19 de dezembro de 1980;
IJI - I I I - I (um) ano para cada 5 (Cinco) anos de
tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do Quadro
de Saúde que possuir curso universitário, atê Que este
acréscimo complete o total de-anos de duração normal
correspondente ao referido curso, sem superposição a
qualquer tempo de serviço de bombeiro-militar ou público, eventualmente prestado durante_ a_ rea!ização desse
mesmo curso;
IV- tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro: e
V - tempo relativo e férias não goZadas, contado em
dobro.
§ I" O acréscimo a que se refere o item I, desde artigo, só será computado no momento da passagem dobombeiro-militar à situação de inatividade e para esse
fim.
§ 29 Os acrêsciriiOS ã que se n!fereril. oS itens II, III,
IV e V, deste artigo, serão computados somente no mo~
roento da passagein do bombeiro-militar à situação de
inatividade e. nessa situação, p-ara todos os efeitos legais,
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inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação
de tempo de serviço.
§ 3'? o disposto no item

rn, desde artigo, aplicar-seá, nas mesma condições e na forma da legislação especifiCá-ou pecülí;i.i-, aOs póssuTdores de curso universitário,
reconhecido oficialmente, que venham a ser aproveitados como ofíCíUiS do Corpo de Bombeiros, desde que
esse curso seja requisitO para seu aproveitamento.
§ 4" Não é computável, para nenhum efeito, o tempo:
a) que ultrapassar de 1 (um) ano, contínuo ou não,
em licença para tratamento de saúde de pessoa da
família;
b) passado em licença para tratar de interesse particular;
c) passado como desertor;
d) decorrido em cumprimento de pena de suspensão
do ex(;!rcíciO do posto, graduação, cargo ou função por
sentença transitada em julgado; e
e)_ decorrido em cumprimento de pena restritiva da
liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que
não tenha sido concedida suspensão oondicional da pena, quando, então, o tempo que exc_eder ao período da
pena será computado para todos os efeitos, caso as c_ondições estipuladas na sentença não o impeçam.
Art. 124. O tempo que o bombeiro-militar passou
ou vier a passar <lfastado do exercício de suas funções,
em conseqUências de ferimentos recebidos em acidente
quando em serviço na manutenção da ordem pública e
em operações específiC~ts de bombeiro-militar ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função de
bombeiro~milítar, será computado como se ele o tivesse
passado no exercfc.io ef~ivo daquelas funções.__ .
Art. 125. Tempo de serviço em campanha, para o
bombeiro-militar, ê o período em que ele esteja em ope- ·
rações de guerra.
Parágrafo único. A participação do bombeiromilitar, em ativídades dependentes ou decorrentes das
operações_ de guerra, será regulada em legislação especifica.
Art. 126. O tempo de serviço dos bombeirosmilitares, beneficiados por anistia, será c_ontado como
estabelecer a legislação que a conceder.
Art. 127. Uma vez computados o tempo de cfetivo
serviço e seus acréscimos, previsto-s no artigos 122 e 123,
e no momento da passagem do bombeiro-militar à situação ·de inUtividade, pelos itens I, II, III, IV e V do artigo 93- e nós itens II e III do artigo 95, a fração de tempo
igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias serã considerada como 1 (um) ano. para os efeitos legais.
Art. 128. A data-limite estabelecida para final de
contagem dos anos de serviço, para a inatividade, será a
do desligamento em conseqUência da exclusão do__ serviço
ativo. -Parágrafo único. A data~limite não poderá exceder
de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o máximo de 15
(quinze) dias no órgão encarregado de efetivar a transferência, da data da publicação do ato __ de transferência
para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros ou
r:eforma, no órgão oficial do Governo do Distrito Federal ou em Boletim da Organização de Bombeiro-Militar,
considerada sempre a primeira publicação oficial.
Art. 129. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição de tempo de
serviço público federal, estadual, municipal ou da administração indireta, entre si, nem com os acrêscímos de
fempo para os possUidores de curso universitário ou com
6 tempo de serviço computável após a inclusão em Organização do Corpo de Bombeiros, matrícula em órgão de
formação de bombeiro-militar ou nomeação para o pos-to ou graduação no Corpo de Bombeiros.
CAPITULO IV
Do Casamento
Art. 130. O bombeiro-militar da ativa poder contrair matrimônio; desde que obedecida a legislação civil
específica.
§ I" ~ vedado o casamento .às praças especiais, com
qualquer idade, enquanto estíVerem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação.
§ 29 O casamento do bombeiro-militar, com pessoa
estrangeira, somente poderá realizar-se após autorizãção
do' Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros.
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§ 3~> Excetuadas <lS situações previs(as nos§§ 1"' e 29
deste urtigo, todo bombeiro-milÍlur deve participar, com
antecedência, ao Comundante de sua Organização do
Corpo de Bombeiros. o evento a ser realizado.
Art. \31. As praças cspcciuis que contraírem matrimônio, cm desacordo com o§ \'I do artigo anterior, serão
excluídas sem direito <l qualquer remuneração ou indenização.

CAPITULO V

Das Recompensas e das Dispensas do Servi~Art. 132. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos bombeirosmilitares.
§ '"' Siio recompensas para os bombeiros-militares:
a) prêmios de Honra ao Mérito;
b) condecorações~
c} efogios: e
d) dispensus do serviço.
§ 29 As recompensas serão concedidas de acordo
com as normas estabdecidas na legislação específica ou
peculiar.
Art. \33. As dispensas ao serviço são autorizações
concedidas aos bombeiros-militares para afastamento
total do serviço, cm car:.íter temporário.
Art. 134. As dispensas do serviço são autorizações
concedidus aos bombeiros-militares:
I - como recompensa:
II- paru desconto em férias; e·
III- em decorrência de prescrição médica.
Parúgrafo único. As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral c computadas como
tempo de efetivo serviço.

TITULO V
Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais
Art. 135. A assisH!ncia religiosa aos· bOmbeiros·
militares é regulada cm legislação específica ou peculiar.
ArL 136. O bombeiro-militar beneficiado por U!'Jla
·ou mais das Leis nQs 288, de 8 dejunhQ de 1948; 616, de 2
d.e fevereiro de 1949; I. 156, de 12 de julho de 1950; 1.267,
de 9 de dezembro de 1950, em virtude do disposto no artigo 61, deste Estatuto, não majs usufruirá -das promoções previstas naquelas Leis, ficando assegurada, por
ocasião da tranferência para a reserva remunerã:da do
Corpo de Bombeiros ou reforma, a remuneração de !natividade relativa ao posto ou graduação a que seria promovido em decorrência da aplicação das refe_ridas Leis.
Parágrafo único. -A remuneração de inatividade, assegurada neste artigo, não poderá exceder, em nenhum
caso, à que caberia ao _bombeiro-militar, se fosse ele promovido até 2 (dois) graus hierárquicos acima daquele
que tiver por oca<>ião do processamento de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, incluindose nesta limitação a aplicação do disposto no§ 19 do arti·
go 51 e no§ I~> do artigo 99.
Art. 137. Ao bombdro·militar já na situação·deinatividade remunerada, que venha a ser julgado inválido,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer
trabalho ainda que sem relação de causa e efeito com o
exercício de suas funções enquanto esteve na ativa,
aplica-se o dispo!>to no artigo 106 e seus parágrafos da
Lei n9 5.906, de 23 de julho de 1973.
Art. 138. O bombeiro-mffitar que, em inspeção de
saúde, for julgado incapaz para o serviço de bombeiromilitar e vier a falecer untes da efetivação ôe sua reform·a
será considerado reformado, para os efeitos legais, -a
contar da data do óbito.
Art. 139. t. vedado o uso, por organizações ciVil, de
designações que possam ·sugerir sua vinculação ao Corp-o
de Bombeiros.
-- Parágrafo úriico. Excetuam·s~ 9as prescrições deste
artigo as associações, clubes, cfrCulos e outras entidades
que congreguem membros do Corpo de Bombeiros e que
se destinem exclusivamente a promover intercâmbio so·
cial e ussh;tencial entre os bombeiros-militares e seus familiares e entre esses e_a_sQçiedade civil local.
Art. 140. Após a vigência do presente Estatuto, a ele
serão ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que lhe sejam pertinentes.
Art. 141. As disposições deste Estatuto não alcançam as situações constltuídas anteriormente à data de
sua vigência.
Brasília,
de
de 1985~ 1641' da _Inde·.
pendência e 97~ da Repúblíca.
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LEGISLA CÀO CITADA
LEI N9 288, DE 8 DE JUNHO DE l948
Concel\~_ vantagens a militares e civis que participaram de operações de guerra.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. \'i' O oficial das Forças Armadas que serviu no
teatro de operações da Itá\iu, ou tenha cumprido missões
de patrulhamento de guerru em qualquer outro teatro de
operações definidas pelo Ministério respectivo, quando
trãnsferido para a reserva remunerada, ou reformado,
será previamente promovido ao posto imediato, com os
respectivos_ vencimentos integrais.
ArL 2"- Os subtenentes suboficiais e sargentos da
f'EB, FAB e Marinha de Guerra, que preencherem as
condições exigidas no artigo 19 gozarão das mesmas vantagens concedidas aos oficiais.
Parágrafo único. Os sargentos que possuírem curso
de comandantes de pelotão, seção ou equivalente, quando transferidos para a reserva ou reformados, serão promovidos ao posto de segundo tenente, com os vencimentos integrais deste.
Art. 3"' Os militares que já tenham sido transferidos
para a reserva remunerada, ou reformados, gozarão destas vantegens, desde que satisfaçam as exigências dos artigos anteriores.
_
Ari. 4~> Os militares, inclusive os co.nvocados inça:pacitudos fisicamente para o serviço, em conseqfiénciâ
de ferimentos recebidos, ou de moléstias adquiridas no
teatro de operaçõe-s da última guerra, serão promovidos
ao posto imediato ao que tinham quando recebera.m os
ferimentos ou adquiriram u moléstia, e reformados com
os vencimentos da última promoção, na forma estatuída
pelo Decreto·lei n'1 8.795, de 1946.
Art. 5"' Os funcionários públicos f'ederais, estaduais,
municipais, de entidades autárquicas ou de sociedades de
economia mista, que tenham participado das referidas
operaç-ões de guerra, ao se aposentarem, gozarão das
-vantagens estabdecidas na presente Lei.
Art. 69 fdêntícas vantagens serão concedidas aos ci·
vis e militares que foram inco"fpórados na Missão Médica que o Brasil enviou à França, em caráter milítar, na
guerra: de 1914-1918, com direito a receber os vencimen·
tos correspondentes ao posto da promoção, conferida
por esta Lei, somente a partir de sua vigência.
Art. 7'1 Revogam-se as disposições em contrário.
--Rio de Janeiro, 8 de junho de 1948- EURICO G.
OUTRA - Adroaldo Mesquita da Costa- Silvio Noronha - Canrobert P. da Costa - Raul Fernandes - Corrêa e Castro - Clóvis Pestana - Daniel de Carvalho Clemente Mariani - Morvan Figueiredo - Armando
Trompowsky.

. LEI N• 616, DE 2 DE FEVEREIRO DE t949
Altera os artigos 1" e 69 da Lei nÍímero 288, de 8 de
junho de 1948, que concede vantagens a militares e civis que participaram de operações de gue~ra.
O Presidente da República. Faço saber que o Congresso NaciQnal decreta e eu sanciono a segu~nte Lei:
Art. \9 Os artigos l~e6'1daLein~288,de8dejunho
de 1948, pasS-:Mn a ter esta redução:
"Art. 19 Õ oficia1 das Forças Armadas, que serviu no
teatro de guerra da Itália, ou tenha cumprido missões de
patrulhamento, vigilância e segurança do litoral, e operações de guerra e de observações em qualquer outro teãtro de operações definidas pelo Ministério respectivo, in·
clusive nas ilhas de Trind~de, Fernando de Noronha e
nos -navios da Marinha de Guerra, que defet:tdiam portos
nacionais .em zonas de operações de guerra, quando
transferido para a reserva remunerada, ou reformaOo,
será previamente promovido ao posto imediato, com os
respectivos vencimentos integrais.
Art. 6~' Idênticas vantagens serão concedidas aos civis e militares c_omponenteS da MissãO -Mêdica que o
Brasil enviou à França, em carãter militar, na guerra de
12_1_4 a 1918, 4.l'::O.im também aos oficiais, suboficiais, sobtenentes e sargentos das Forças Armadas, que naquela
luta !Tiundial tomaram parte, em missões de patrulhamento e openlções de g_uerra dentro ou fora do País,, e
nas ilhas de Fernando de Noronha e Trindade, com direito a receber os vencimentos correspondenteS ·ao posto
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da promoção conferida por esta Lei somente a partir da
sua vigência.''
Art. 2~> Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1949, -128<~ da li'ldependência e 61~' da República.- Eurico G. Outra; Sylvio
de Noronha; Canrobert P. da Costa; Armando Trompowsky.

LEI N• 1.156, DE 12 DE JULHO DE t950
Dispõe sobre concessão de vantagens a militares e
civis que participaram de operações de guerra.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 São amparados pela Lei n9 616, de 2 de fevereiro de 1949, todos os militares que prestaram serviço
na zona de guerra definida e delimitada pelo art. 19 do
Decreto n9 10.450-A, de 25 de setembro de 1942.
Parágrafo único. Ficam também reconhecidos os direitos dos militares já falecidos.
Art. 2'1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaç~o. revOgadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 1950; l299 da Independência e 62~ da República.

LEI N• !.267 --DE 9 DE DEZEMBRO DE 1950
Dispõe sobre promoção de oficiais e praças das
Forças Armadas que tenham tomado parte no combate à revolução comunista de 1935.
O Presidente da República: Faço saber que o Congres·
so Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lQ Os oficiais e as praças das Forças Armadas
que, nas 1• e_7• Regiões Militares tenham tomado parte
,com suas Unidades no combate contra a revolução comunista de I935, cumprindo missões e cooPerando com
.as mesmas; se deslocado de sua sede com seus Corpos,
para os mesmos fins ou tenham oferecido resistência
comprovada nas Corporaçàoes rebeladas quando transferidos para a reserva remunerada serão, em seguida,
promov'idos ao posto i:mediato com os respectivos vencimentos integrais, sem prejuízo das demais vantagens legais a que tiverem direitõ.
Art. 2~> Os oficiais e as praças que estejam na reserva
remunerada ou reformados desde que satisfaçam as exí·
gências do artigo anterior serão promovidos ao posto
imediato na data da publicação desta Lei, com os vencimentos integrais do novo posto mediante requerimento.
Parágrafo único. Os oficiais <lmparados por esta Lei
e- que hajam ingressado no Magistério Militar serão também promovidos ao posto imediato quando passarem
para a inatividade.
Art. 3~' Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1950; 1509 da Independência e 629 da República. EURICO G. OUTRASilvio de Noronha - Canrobert P. da Costa - Armando
Trompowsky.

LEI N• 5.906, DE 23 DE JULHO DE 1973
Dispõe sobre a remuneração dos bombeirosmilitares dõ- Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências.

CAPITULO III
Do Auxílio-Invalidez
Art. 106. O bombeiro· militar da ativa que foi ouvenha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios
de sua subsistência, fará jus a um Auxílio-Invalidez no
valor de 25% (vinte e cinco por cento) da soma da ..base
de cálculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço,
ambas previstas no artigo 103, desde que satisfaça a uma
das condições abaixó especificadas, devidamente declaradas por Junta de_- Saúde:
I -Necessitar internação em instituição apropriada
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ou não;
II -Necessitar de assistência ou de cuidado permanente de enfermagem.
_§_ 1~'
_Quando. por deficiência hospitalar ou- prescrição mêdica comprovada por Junta de Saúde da Cor·
poração;- o bombeiro-mnitar nas condições acima reee-
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ber tratamento na própria residência, também fará jus
ao Auxílio-Invalidez.
§ 2Y Para continuidade do direito ao recebimento do
Auxílio-Invalidez, o bombeiro-militar. ficará sujeito a
apresentar, anualmente, declaração de que não exerce
nenhuma atividude remunera~_{!., pública ou privada, e, a
critério da administração, a submeter-se, periodicamente, à inspeção de saúde de controle, sendo que no caso de
oficial mentalmente enfermo ou de pmça, aquela declaração deverá ser afirmada por dois oficiais da ativa do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
!i 3~> O Auxílio-invalidez será suspenso, automaticamente, pelo Comandante-Geral da Corporação, se for
verificado que o bombeiro-militar beneficiado exerce ou
tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer
atividade remuneruda, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, bem como se, em ii1speção de saúde, for constatado não se encontrar n~s condições previstas neste artigo.
§ 4"' O Auxílio-Invulidez não poderá ser inferior ao
valor do soldo de Cabo BM.
LEI N• 6.022, DE J DE JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre o Estatuto dos bombeiros-militares
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providê-ncias.

siiê-iô' :.; ···················

Da Pensão de Bombeiro-Militar
Art. 60. A pensão de bombeiro-militar destina-se a
amparar os bcnefiCíários do bombeiro-militar falecido
ou extraviado e será paga conforme- ó disposto em lei específica.
§ 19 Para fins de aplicação da lei que dispuser sobre
a pensão de bombeiro-militur, será considerado como
posto ou graduação do bombeiro-militar o correspondente ao soldo s_obre o qual forem calculadas as suas _
contribUições.
§ 2"' Todos os bombeiros-militares são_ contribuintes
obrigatórios da pensão de bombeiro-nlHit:.lr correSpondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas na lei específica.
§ 3"' Todo bombeiro-militar é obrigado a fazer sua
declaração de beneficiário que, salvo prova em contrário, prevalecer:'! pura habilitação dos mesmos à pensão de bombeiro-militar.
Art. 70. A pensão de bombciro~milit:;~.r defere-se nas
prioridades e_condio:;;ões estabelec_i_das__a seguir c de acordo com as demais disposições contidas na lei especifiCa:
a) à viúva;
b) aos filhos de qualqUer condição, exclusivo os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos;
c) aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condtções_estipuladas para os filhos~
.
d) à mãe ainda que adotíva, viúva, desquitada ou sol~
teira, como também t1 casada sem meios de subsistência,
que viva na dependência económica -do _bombeiromilitar, desde que comprovadamente separada do marido, e__ao_ pai ainda que adotívo, desde que inválido, interqito ou maior de 60 (sessenta) anos;
e) às irmãs, gennanas ou consangüineas, solteiras,
viúvas ou desquitadas, bem como aos irmãos, germanos
ou con~angüineos, menores de 21 (vinte e um) anos,
mantidos pelo contribuinte, ou maiores interditos ou in,
válidos: e
f} ao beneficiário instituído que, se do sexo masculi·__
no, só poderá ser menor de 21 (vinte e um) anos ·ou
maior de 60 (sessenta) anos~ interdito Ou inválido e, se do
sexo femininõ; SOlteira.
·
LEI N• 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975
Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de
serviço público federal e de ativldade privada, para
efeito de aposentadoria.
O Presidente da República, faço -saber que o Congresso Nucional decreta e eu sanciono a seguinte Lel:
Art. (Y Os funcionários públicos civis de õrgãosdu Administraçllo Federal Oireta e das Autarquias Federais que
houverem completado 5 (cinco) anos de efetivo
exercício terão comput<tdo, para efeito de ap-õsentadoria

por invalidez, por tempo de serviço e compulsória, na
forma da Lei n"' 1.711, de28 deQutubro de 1952, o tempo
de serviço prestado em atividade vinculada ao regime da
Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subseqüente.
Art. 29 Os segurados do Inslituto Nacional de Previ~
dência Social (INPS), que já houverem realizado 60 (sessenta) contribuições mensais terão computado, para todos os benefícios previstos na Lei n9 3.807, de26 de agosto de 1960. com as alterações contidas na Lei n"' 5.890, de
&de junho de 1973, ressalvado o disposto no artigo 6"', o
tempo de serviço público prestado à Administração Federal Direta e às Autarquias Federais.
Art . .3"' (Vetado).
Art. 4"' Para os efeit9_s desta Lei, o tempo de serviço
ou de atividade., conforme o caso, será computado de
acordo Com a legislação pertinente, observadas as seguintes normas:
1- Não s~rá admitida a contagem de tempo de serviço em dobro ou em outras condiÇões especiais;
II -:-: Ê vedada a acumula~ão de tempo de serviço
públlco com o d6 atividade privada, quando concomitante;
I1I- Não será contado pof uni. sistema, o tempo de
serviÇO' -que já feilha servido de base para concessão de
aposentadoria pelo outro sistema;
IV_- O tempo de serviço relativo à filiação dos seguradoS de que trata o artigo Si', hem III, da Lei n"' 3.807,
de 26 Oeagos(o -de 1960, bem como o dos segUradoS facultativos, dos domésticos e dos trabalhadores autónomos, só será contado quando tiver havido recolhimento,
nas épocas próprias, da contribuição previdenciária correspOndente aos períodos de atividade.
_
Art. 5"' A aposentudoria por tempo de serviço, com
aproveitamento da contagem recíproca, autorizada por
esta Lei, somente será concedida ao funcionãrio público
federal ou ao segurado do Instituto NaCional de Previ_dên_cia S.ocial (lN PS), que contar ou venha a completar
35 {trinta e cinco) anos de serviço, ressalvadas as-hipóteses expi"essamente previstas· ria Constifuiçllo Federal, de
redução para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher ou
Juiz, e para 25 (vinte e cinco) ãnos se ex-combatente.
Ptuúgrafo único. Se a soma dos tempos de serviço
ultrupassar os limites previstos neste artigo, o excesso
não serf1 -c-onsiderado para qualquer efeito.
Art. 6"' O s_egurado do sexo masculino, beneficiado
pela cont<tgem recíproca de tempo de serviço na forma
desta Lei, não fnrú jus tlo abono mensal.de que trata o
iterrt_ II, do§ 49, do artigo 10, da Lei nl' 5.890, de 8 dejunhOde 1973.
Art. 7~ As disposições da presente Lei aplicam-se
aos segurados do -Serviço de Assistência e Seguro Social
dos Economiúrios (SASSE), observadas as normas contidas no artigo 2_>:•.
A.!S.J!"' __ As ';LPQSenta~orias_ e demais benef)_cios de
que trattlm os artigos I~' e 2....-, resultantes da contagem
rccíproc<L de tempo de serviço pr'eVista nesta lei, serão
concedidos e pagos pelo sistema a_g__!;l_e_~r~!!.'~,e_r o interessado ao requerê-los e seu valor será calculado na forma du legislação pertinente.
Parúgrafro único. O ónus financeiro decorrente cabeConforme- o ·cu.so, integralmente ao Tesouro Nadona!, à Autar.qüia Federal ou :.10 SASSE, à conta de do~
taçõeS ·ofçüffiCriiúrius própríãs, ou ao INPS, à conta de
recursOS qUe lhe-forerri-consignudõs pela União, na forITnl-do inciso IV., do-artigo 69, da lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com a redução que lhe deu a Lei n?_5.8_90,
él_(dfde junh~ dé-1973.
-- - ·
r{\,

Art. 99 A contagem de tempo de serviço preVista
nesta lei, não se uplica às aposentadorias jã concedidas
nem-nos casos de opção regulados pelas leis n"'s 6.184 e
6.185, de li de dezembro de 1974, em que serão observadas as disposições e.,<;pecíficas.
Art. 10. Esta lei entrar{t em vigor no primeirO dia do
terceiro mês seguinte ao de sua publicação, revogados a
Lei n'?. 3.841, de IS de d~bro de 1960, o Oecreto-_ici_ n"'
367, de- 19 de dezembro dt= !968, e demais dispOsições em
contrúrio.
--
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LEI N• 6.547, DE 4 DE JULHO de 1978
Dá nova redaçào a dispositivos das Leis n"' 6.022,
de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto dos bombeirosmilitares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal)
e n"' 6.023, de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto dos
policiais-militares da Polícia Militar do Distrito Federal).
Art. 2~ A alínea c do inciso I do art. 95 e a alínea c
do inciso I do art. 101 da Lei n"' 6.023, de3 de janeiro de
1974, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 95. . ............................. .
T- ............
.. ............ .
c) Para as praças

Graduação
Idades
Subtenente PM . . . . . . . . . . . . . . . .
56 anos
Primeiro-Sargento PM ......... ,
55 anos
Segundo-Sargento PM . . . . . . . . . .
54 artos
Terceiro-Sargento PM . . . . . . . . . .
53 anos
Cabos e Soldados PM . . . . . . . . . .
51 anos
Art. 101. ....................•.•........
! - ..................................-_ .. _
c) Para praças, 58 anos."
LEI No 6.864, DE I• DE DEZEMBRO DE 1980
Est~lld-g-_aos servidores estaduais e municipais, nas
condições que menciona, a contagem recíproca de
tempo de serviço para aposentadoria, de que trata a
Lei n"' 6.226~ de 14 de julho de 1975.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art, }9 O artigo 39 e o inciso IV do artigo 4"' da Lei
n" 6.226, -de 14 de julho de 1975, passam a ter a seguinte
redação:

..Art. 3q O disposto nesta Lei estender-se-á aos
servidores públicos_ civis e militares, inclusive autárquicos, dos Estados e MUnicípios que assegurem,
mediante legislação própria, a ·contagem do tempo
de serviço prestado em atividade regida pela Lei n"'
3.807, de 26 de agosto de 1980, para efeito de apo~
sentadoria por invalidez, por tempo e serviço e compulsória, pelos cofres estaduais ou municipais~·."Art._4'i'
.... -..... ~-······· .....•.•.•••••
IV- o tempo de serviço, anterior ou posterior à
filiação obrigatória à Previdência Social, dos
segurados-empregadores, empregados domésticos,
trabalhadores aUtónomos, e o de atividade dos religiosos, de que trata a Lei n"' 6.696, de 8 de outubro
de 1979. somente serã contado se for recolhida a
contribuição corre_spondente ao período de- aiivtda~
de, com os acréscimos legais na forma a ser fixada
em regulainento."
Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor em 19 de março de
1981, devendo seu regulamento ser expedido até aquela
data.
Art. 39 Revogam-se as dispOsições em contrário.
Brasília, 1"' de dezembro de 1980; 159"' da Independên~
cia e 92"' da Repúb!ica.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.)

. P,<\_~ECERES
PÀR-ECERES

N•s 614 e 615, de 1985
s-obre o Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1985
áe" 1985, na origem), que "dispõe sobre a
reestruturação da O"Cfensoria de Oficio da Jils1i~a-Mi
Iitar e dá outras- providências".

(rt' 5.078-B

PAREC!CR N' 614, DE 1985
Oit Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Hélio Gueiros

Brtl_sílin, 14 de junho de 1975: 1549 da Independência e
879 d<t República.

O Projeto de Lei ora examinado, enviado ao Con8resso_Nacional, em março do corrente ano, pelo então Pre-

3402

Terça-feira 17

sidente da República João Baptista Figueiredo, nos termos do art. 51 da ConstituiÇão Federal, dispõe sobre a
..reestruturação da defensaria- de oficio da Justiça Militar, e dá outras providêncíias". O Projeto fof eitviado ao
Congresso Nacional sob a Mensagem Presidencial n~"
168/85 e; em obediê-ncia ao-parágrafo único do _art. 56.da
Carta Magna, teve sua discussão e votação iníCiã.das na
Câmara dos Deputados, onde recebeu, da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda. Recebeu,
depois, parecer favorável, com adoção da emenda da
Comissão de Constituição e Justiça, pela ComissãO de
Serviço Público e pela Comissão de Finanças, após o que
foi enviado à Comissão de Redação, sendo aprovada a
Redação Final, e encaminhado o Projeto ao Senado Federal.
O Projeto mostra-se conveniente e oportuno, na medida em que procura sanar o problema hoje e):.istente na
Defensaria de Ofício da Justiça Militar, que, de acordo
com a justificação, encontra-se. "sem condições de atender, a contento, a finalidade a que se_destina". Daí
tornar-se necessária a re<!S_tfiituração do seu quadro em
Advogado-de-Oficio e Advogado-de-Oficio Subst_ity.to,
em consonância com o modelo estabelecido pela Lei da
Organização Judiciária Militar. Ao mesmo tempo procura, com muitE' clarividência, corrigir a situação precária do Advogado-de-Oficio com relação a s_ua remuneração, para que ele po-ssa perceber vencimentos de Procurador de I• Categó"ríã; e, pãrã que a· Advogado~de
Ofícío Substitúto, cargo a ser criad~ pelo presente Projeto, possa perceber remuneração de Procurador de 2• Categoria, do'Ministêrio Público Militar.
Ante o exposto, o parecer ê pela aprovação. do Projeto.
_
__
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985.- Alfredo
Campos, Presidente - Hélio Gueiros, Relator - Fábio
Lucena- Nivaldo Machado - Jutahy Magalhães.

PARECER
N• 615, de 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Albano Franco
De iniciativa do Sr. Presidente da República, nos termos do. art. 51 da Constituição~ ~ apresentado para deli. bcração nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara n' 64, de
1985 (n' 5.078, na origem), qu(:...dispõe sobre a reestruturação da Defensaria de Oficio da Justiça Militar e dá
outras providências".
Na exposição de motivos que acompanhou a Mensagem Presidencial, o Sr. Ministro-Presidente do Superior
Tribunal Militar, justificando a proposição, assinalou
que ela objetiva "solucionar o problema do reduzido número de Advogados-de-Oficio da Justiça Militar".
Nesse Sentido, pelo art. 2' do Projeto ficam criados, no
Quadro da Defensaria de Oficio da Justiça Militar, vinte
e dois_cargos de Advogado.-de-Oficio Substituto, sendo a
nomeaçrfO mediante co.ncurso · público de provas e títulos, organizado e realiza~o pelo Superior Tribunal Militar, com a participação de Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil, consoante o art. 3'.
A despesa resultante correrá. à conta do Orçamento
Geral da União (art. 99), com efeitos a partir de maio
deste ano (art. 10).
Conforme Se pOde aquilatar, a proposição merece plena acolhida, estando a matéria de que trata, compreendida na competência exclusiva do Presidente da República,
nos termos do art. 57, II, do texto magno.
No que tange ao aspecto financeiro, verifica-se que se
compadece com as normas específicas, vez que prevê os
recursos necessârios à sua execução.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto sub examine.
· Sala das Comissões, em 12 de setembro de 1985. Lomanto Júnior, ·Presidente - Albano Franco Relator
- Virgilio Távora - Cid Sampaio - Jorge Kalume Jutàhy Mâgalhies - César Cais - Carlos Lyra - Alexandre Costa - Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.
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PARECERES
N•s 616 e 617, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 56, de 1985,
(n' 4.975-B, de 1985, na origem), que ''altera a estrutura da Categoria Funcional de Sociólogo, do GrupoOutraS A-tíVidades-de N-ível Superior, e dá outras providências".
PARECER N' 616, DE 1985

~- Comissão de Serviço P~blico Civil

Relator:

~nador

Jorge Kalwne

De -iniCiativa Presidii1cial, vem a eX3.me desta ·comissão, nos termos do art. SI da Constituíção, Projeto de
Lei, alterando a estrutura da Categoria Funciooal_de Sociólogo, do Grupo-Outras_ Ativida_des d_e Nível Superior,
e dando_ _o~tra~ providências.
Qu~nc::ló__~Q-_s_o;l!_~ny_ío_à_Çâm_ara dos Reputados, onde
teve início sua tramitação e foi aprovado, se fez acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral
do DASP, esclarecendo que "a estrutura da _Categoria
Funcional de SoCiOlogo, tal como se encontra hoje fix~
da, convém ser çorrígida com o fim de manter SimilitUde
com- outras ·categorias _de igual nível de dificuldade e
complexidade.
_
__
Na conformidade do anteprojeto de lei apresentado,
foi acrescida de quatro referências a classe especial,
ampliando-se, asSim, o hodzóflte--funcional dos servidor~.- de tal modo _que" os respectivos ocupantes possam
atingir a referêriCia NS~25 .. .' . - ·
As referências acrescidas serão alcançadas mediante
progrêssãó ftiriciónal, com a observância das normas le_gais e regulamentares pertinentes, as quais exigem, inclusive, a comprovação de existência de recursos orçamentários suficie_ntes e a sua liberação pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
A Proposição, constando de 5 (cinco) artigos, estabelece que a Categoria Funcional de Sociólogo, Código
NS-929 ou LT -NS-929, do Grupo-Outras Atividades de
Nível Superior, a que se refere a Lei n9 5.645, de 1970,
fica alterada conforme o seu anexo; e que o preenchimento dos cargos e empregos da Classe Especial e das intermediárias da Categoria Funcional dé Sociólogo serâ
feita nii!diante progressão funcioilal ou out_ras for_mas _de_
provimento.
A nova estrutura da classe da Categoria, Funcional de
Sociólogo não prejudicará a tramitação e a solução de
pedidos de transferência Ou movimentação de servidores, apresentados até a data em que entrar em vigor a lei
derivada do presente projeto.
Considerando que as despesas decorrentes da sua aplicação correrão à conta das dotações próprias do Orça~
menta da União e das Autarquias Federais, somos. no
âmbito desta comissão, pela aprovação do. Projeto.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1985.- Alfredo
Campos, Presidente - .Jorge Kalume, Relator - Fábio
Lucena - Nivaldo Machado.
o

--
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5.645, de 10 de dezembro-de 1970, a qual estabelece diretrizcs para a classificação de cargos do Serviço Civil da
União .
No que concerne ao âmbito financeiro, merece registro o fato de que a despesa necessária à implementação
das normas contidas no Projeto correrá à conta das dotações próprias do vigente Orçamento da União e das
autarquias federais.
De destacar-se, por derradeiro, que o diploma em elaboração não prevé a retroação de suas normas, razão
pela qual não há se çogitar de pagamento de qualquer
atrasado.
lnexistind_o, em_síntese, obstáculo que possa ser opos~
to ao acolhimento da proposição, somos pela sua aprovação, nos termos das considerações alinhadas.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.~Carlos
Lyra, Presidente- Lomanto Júnior, Relator- Albano
Franco- Virgílio Távora- Cid Sampaio -'Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - César Cais- Octávio Cardoso - Alcides Saldanha.

PARECERES
N•s 618 e 619, de 1985

_

PARECER No 617, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
O_ projeto de lei em análise, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, objetiva alteração da estrut~:~m da Categoria Funcional de Sociólogo,
integrante- dÕ G-rupo-Outras Atividades de Nível Superior.
A matéria, na Casa de origem, foi apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e
de Finariças, anteriormente à sua- aprovação em plenário.
Cabe-nos, neste passo, o exame da proposição sob o
enfoque fmanceiro, nos terrilos_.dO Regimento Interno
desta Casa revisora.
A providência, em suma, acrescenta quatro referências
à classe especial, de forma a que os servidores que até então se acham na última referência atinjam a referência
NS-25.

Dispõe a sugestão, ademais, sobre o critério de preenchimento das mencionadas referências, fici:!.lldo estabelecido que o mesmo far-se-â mediante progressão funcional, observadas as diretrizes legais pertinentes.
Resulta inquestionável que a medida ora em exame
harmoniza-se com a sistemática adotada_ pela Lei n9

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 41, de 1985,
que "altera a estrutura da Categoria Funcional de
Geógrafo, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dá outras providêndas".
PARECER N• 618, DE 1985

~ Comissão de Seniço P~blico Civil

Relator:- Senador Jutahy Magalhães
De -iniciativa do Senhor Presidente da República, vem
a exame desta Comissão projeto de lei da Câmara, alterando a estrutura da Categoria Funcional de Geógrafo
do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dando
outras providências.
QuandQ do seu envio à Câmara dos Deputados, onde
começou a tramitar, a proposição se fez acompanhar de
exposição de motivos do ex-Diretor-Geral do DASP, esclarec_endo_que "a estrutura da Categoria Funcional de
Geógrafo, tal caril o se encontra hoje fixada, convém ser
corrigida com o fim de manter similitude com outTas categorias de igual nível de dificuldade e complexidade",
Na confomidade do anteprojeto de lei apresentado, foi
elevada a referência da classe inicial, permitindo-se que
os atuais servidores posicionados nas referências NS-1 e
NS-2 possam ficar autoinaticamente localizados na referência NS-3, inícial da classç: A.
ConSta, ainda, do anteprojeto que a réferida categoria
terã o acréscimo de quatro referências na estrutura,
ampliando-se, assim, o horizonte funcional dos servido.res, de tal modo que os respectivos ocupantes possam
atingir a referência NS-25.
A par disSo, as referências acrescidas serã-o alcançadas
mediante progressão funcíon~l, com a observância das
normas legais e regulamentares pertinentes, as quais exi~
gem, inclu_siYe, a comprovação de existência de rec).lrsos
orçamentários suficientes e a sua liberação pi::la Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Cabe ainda destacar que os efeitos financeiros decorrentes da lei não retroagirão, não ensejando, pois, o pagamento de quaisquer difereriças de retribuição atrasada.
Destaque-se que os servidores atualmente posicionados nas referências NS-1 e NS.2 ficam, aU:toituiticamente, localizados na referência NS-3, inicial da Classe A.
É, ainda, de se fazer menção que a nova estrutura das
classes da Categoria Funcional de Geógrafo não prejudicará a tramitação e a solução de pedidos de transferência
e movimentação de servidores, apresentados até a data
da vigência deste proj"eto, quando de S:ua transformação
em lei.
Considerando que a despesa com a execução-desta lei
correrá à conta das dotações próprias do Orçamento da
União e das Autarquias Federais, somos, no âmbito desta Comissão, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1985.- Alfredo
Campos, Presidente- Jutaby Magalhães, Relator- José Lins - Mário Maia.
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PARECER N<:> 619, de 1985
Da COmissão de Finanças
Relator: Senador Virgílio Távora
Nesta Comissão de Finanças o Projeto de Lei da Câmara n"' 41, de 1985, que "altera a estrutura da Categoria
Funcional de Geógrafo, do Grupo-Outras A tividades de
Nível Superior, e dá outras providências".
Originário do Poder Executivo Federal, referida proposição tem por escopo permitir a correção do Plano de
Classificação de Cargos, na parte relativa à Categoria
Funcional de Geógrafo, do Grupo correspondente às
"Outras Atívidades de Nível Superior"
A correção pretendida, que consiste na ampliação das
referências funcionais da aludida categoria de Geógrafo,
a inclusão das classes necessârias à complementação da
carreira, está justificada oo princípio da simílitude com
outrus categorias de igual nível de dificuldade e complexidade, conforme esclarece a exposição de motivos do
Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo
do Serviço Público. .
_
No âmbito da competência regimental desta Co_missão
de Finanças, nada há a _opor quanto ao aspecto que nos
cabe examinar, já que o art. 5Y da proposição indica a
fonte dos recursos necessários à suaexecução, atendendo
destarte as normas aplicáveís à espécie.
Isto posto, concluímos nosso parecer opinando pela
aprovaçi:io do Projeto de Lcí da Câmara n'i' 41, de 198_5,
no que concerne à atribuição esj:)ecíffcã.creste órgão té~
nico.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985 . .....:... LoN
manto Júnior, Presidente- Virgílio Távora, RelatorAlbano Franco - Carlos Lyra - Cid Sampaio - Jorge
Kalume - Jutahy Magalhães -César Cais - Octávio
Cardoso - Alcides Saldanha.

PARECERES
N•s 620 e 621, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara ii{' 73, de 1985
(n<:> 5.390-B de 1985, na origem), que "dispõe sobre a
criação de cargos no quadro permanente do Tribunal
Superior Eleitoral".

PARECER No 620, de 1985
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Fábio Lucena
O Projeto de Lei sob apreciação, origínário do Tribunal Superior Eleitoral, tem por objetivo criar cargos no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior_
Eleitoral, sendo que propõe, para o Grupo-Dirci;:ão
Assessoramento Superior, a criação de três cargos de Assessor, e, para o Grupo-Atividades de Apoio JudiciáriO,
de cinco _cargos de Taquígrafo Auxiliar. No primeiro caso, rdativo ao_s cargos de Assessoramente Superior, a
criação proposta pelo Projeto restabeleceria, segundo
explícito na justificação, a situação anterior à Lei n<:>
7.061, de 1982, que os extinguiu.
"A proposta não é inOVadora, e resulta da dificuldade
do preenchimento, no Poder Judiciáriõ-; de cargos de
nível superior da área de Taquigrafia", segundo a clara
justificação da indicativa.
____
_
O Projeto recebeu parecer favorável das ComisSões de
Constituição e Justiça, do_ Serviço Público Civ-íf e de Finanças da Cãmai'a dos Deputados, sendo, então_, aprovado nesta casa o remetido ao Senado Federal, em o'bidiência ao art. 134 do Regimento Comum.
Nada a opor com relação à proposição, pois Se mostra.
conveniente e oportuna, na medida em que procura solucionar o problema hoje existente no Tribunal Superior
Eleitoral, que se encontra com número insuficiente de
servidores, dotando-o de condições para que possa funcionar plenamente.
O parecer é, pela aprovação.

e

Sala das Comissões, 4 de setembro de !985 . .....,.. Alfredo
Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator - Hélio
Gueiros - Jutahy Magalhães.

PARECER N~' 621, de 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O presente projeto, encaminhado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos arts. 56 e 115, III
da Constituição Federal, tem por objeto a criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral. ·
A me4ida em questão resultou aprovada na Câmara
dos Deputados, após as manifestações favoráveis das
Comissões de Serviço Pú_blico Civil e de Finanças.
Encaminhada a proposição a esta Casa Revisora, nos
termos art. 58 do texto constitucional, cabe-nõs, miSta
oportunidade, o exame da matêria sob o aspecto financeiro.
Cinge-se a medida na instituição de 3 (três) cargos de
provimento em comissão de Assessor, Código TSEDAS-102 e de 5 (cinco) cargos de Taquígrafo-Auxílíar,
Código TSE-AJ-026, os quais harmonizam-se com as dirçtrizes da Lei nY 7.061, de 5 de dezembro de 1982.
A. ampliação do Quadro em tela., por outro lado, atende às exigências contidas nos arts. 98 e 108, parágrafo 11'
_d_;,tLci_fUndamental e da Lei_ Complementar nY 10, de
197i, UJem de observar a sistemática adotada pela Lei n"'
5.645, de J9 de dezembro de 1970.
No que concerne às finanças públicas, cumpre assinafar a regularidade da providência, tendo em vista a previsão constante n~ seu art. 2~', o quat estab~lece que: as despesas necessárias à implementação da criação dos referidos cargos correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias daquela Egrégia Corte da Justiça Especializada
FederaL
lnexistindo óbice que possa ser oposto ao projeto subexamine, opinamos pela aprovação do mesmo, sob o
ângulo das atribuições outorgadas a este órgão colegiado
pelo art. 108 do Regimeil.to Interno do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 12 de setembro de 1985.Lomanto Júnior. Presidente- Jutaby Magalhães, Relator - César Cais - Jorge Kalume - Cid Sampaio Virg.l1io Távora- Albano Franco- Carlos Lyra- Octávio Cardoso - Alcides Saldanha ..

PARECER N• 622, de 1985
Da Comissão de Finanças
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 81, de 1985
(n9 5.776-B, de 1985, na origem), que "autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Ministério do Interior o
crédito especial de até Cr$ 22.000.000.000 (vinte e
dois bilhões de cruzeiros), para o fim que especifica".
Relator: Senador Virgílio Távora
A medida em tela, originária da Câmara dos Deputados, para onde foi encaminhada pelo Poder Executivo,
-visa a autorização para abertura de crédito adicional até
o limite de CrS 22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de
cruzeiros) favoreceQdO ao MíniStêrio do Interior.
Na Casa de origem foi a proposição aprecida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas
antes ~de__ s_ui_a_pro"yação em- plenário.
- Submetido o projeto à revisão do- ~enado Federal,
cabe-nos o exa.m~da matéria sob o enfoque financeiro,
consoante as direfi"izes previstas no art. 108 do Regimento Interno, o qual estabelece a competência desta Comissão de Finanças.
De ressaltar-se, inicialmente, que os recursos em questão destinam-se a programas a cargo do Fundo Especial
_ para Calamidades Públicas- FUNCAP, tendo em vista
a regra contida no art. 51' do Decreto-lei n"' 2.061, de 19
de setembro de 1983, com a redação que lhe atribuiu o
art. \9 do Decreto-lei n"' 1.241, de 4 de fevereiro de 1985.
- o- dispositivo supra-referido determina que o produto
das vendas efetuadas, em leilão ou concorrência pública,
de merc-adorias apreendidas seja depositado no Banco
do Brasil SjA, à ordem do FUNCAP.
Atendendo a esse pfeceitO a providênC-ia em exame
conCeOe autorízação para ahertUfa: Oõ crédito especial
mencionado, cujo-Valor já se acha consigmi_do na vig~nte
Lei de Meios, à conta da Reserva de Contingência, obedecido o pressup<1sto contido na alínea c, do§ ["',do art.
6! da Constituiçi:io.
Com efeito, tal requisito acha-se atendido, uma vez
_que os_ recursos -c_esp_ectivos resultam da anulação de do-
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tacões _o_rçamentárias previstas em lei, na forma de compensação.
Nada há que se possa opor ao projeto quer no que
concerne aos aspectos jurídico-formai~ jã considerados,
quer no que diz respeito ao relevante interesse de nature·
za social que o caracteriza.
Somos, assim, pela aprovação da proposição.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.
Lomanto Júnior, Presidente- Virgílio Távora, Relator
- Alcldes Saldanha - Alexandre Costa - Carlos Lyra
--Cid Sampaio - Albano Franco - Jorge Kalume Jutahy Magalhães - César Cais - Octávio Cardoso.

PARECERES
N•s 623 e 624, de 1985.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 85, de 1985
(n9 4.965-B, de 1985, na origem), que "dispõe sobre a
aplicação do disposto no art. 29 da Lei n9 6.185, de 11
de dezembro de 1974, que trata do regime jurídico dos
servidores públicos civis da administração federal di~
reta e das autarquias federais, e dá outras providências".
PARECER N~'_ 623, de 1985.
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Alfredo Campos
O presente Projeto de Lei n"' 85, de 1985 (n'i' 4.965-B,
de 1985, na Câmara dos Deputados), originário do Poder Executivo, trata da aplicação do disposto no art. 29
da Lei nl' 6.185, de II de dezembro de 1974, observada a
redução dada pela Lei nl' 6.335, de 3 I de maio de 1976,
relativamente aos servidores pertencentes_ à categoria
f_uncional de Fiscal do Trabalho da Ta-bela Perrriane_nte
do Ministério do Trahaiho, código NS-933, integrante
- du Gi-iiPo-Outras AtívTdãdes de Nível Superior.
A proposição estabelece também que os aluais ocupantes de emprego de Fiscal do Trabalho da Tabela Permanente do Ministério do Trabalho terão 60 (sessenta)
dias para, se for de sua conveniência, opiar pelo regime
jurídico de que trata a Lei n~' (.711, de 28 de outubro de
1952, transformando-se os empregos ora ocupados pelos
que optarem pelo regime estatutário, em cargos, a contar
do momento da opçilo.
Q_ Diretor-Geral do Departamento Administrativo do
Serviço Público, .em Exposição de Motivo_s ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República, justifica sua iniciativa com base no fato que "os servidores pertecentes à
categoria funcional de Fiscal do Trabalho exercem ativi~
dades relacionadas com fiscalização do cumprimento da
Legislação trabalhista em estabelecimento de natureza
comercial e industrial, adstritas à ~tuação exclusiva da
União, assistindo razão aos reclamos contra sua sujeição
J ao regime da legislação do trabalho".
A proposição-pretende, pois, que os Fiscais do Trabalho possam optar pelo -reg[mejurídico da Lei n'i' 1.711, de
28 de outubro de 1952, ou permanecer no atual regime
em que se encontram.
Assim expost~), e na espera da competência desta Comissão, o parecer é- pela aprovação deste projeto de lei,
de iniciativa do Poder Executivo, tal como enviado pela
Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões. 4 de .;etembro de 1985.- Nivaldo
M8.ch:ido, Presidente eventual- Alfredo Campos, Relator -Jutahy Magalhães- Hélio Gueiros- Fábio Luce-na.
PARECER N9 624, de 1985.
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Alcides Saldanha
Em confo_rmidade _cOm o art. 51 da Constituição, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à delibe~ação do Cong-ri!ss6 Nacional, pela Mensagem n~'
10. de 1985, Projeto de Lei que "dispõe sobre a aplicação
do disposto no art. 2"'-da Lei n9 6. 185, de I f de dezembro
de I974, que dispõe so~re o rcgim_e jurídico dos servidores públicos civis da ãdministraçãÕ federal dircta e das
autar_quias federais e dá outras providências".
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2. A Proposição encontra-se acompanhada da Exposição de Motivos n'>' 113, de 17 de julho de 1974, do Departamento Administrativo do Serviço PúbUc_o.
L Na referida E. M. n'>' 113/74, o Diretor-Geral do
DASP reporta-se ao art. 29 da Lei n9 6.185/74 (cotn aredação da Lei n'>' 6.335/76), que dispõe:
"Art. 2'>' Para as atividades inerentes ao Estado
como Poder Público sem correspondência no setor
privado, empreendidas nas áreas de Segurança
Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e
FisCalização de Tributos Federais e contrib!lições
previdenciârias e Ministério Público, bem como
para a categoria funcional de Procurador da Fazenda Nacional, só se nomearão servidores c~jos deve-res, direítoS_e vantagens sejart:t os definidos em _estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição·
FederaL"
4. Se.:,"Undo aquela Exposição de Motivos são aCeitáveis as reclamações contra a sujeição do Fiscal do Trabalho ao regime da legislação do trabalho, tendo em vista
que os integrantes dessa categoria funcional exercem atividades relacionadas com a fiscalização do cumprimento
da legislação trabalh_ista, atividades essas compreendi~as
no campo da atuação exclusiva da l)ni~o.
_
5. Essa a razão, de acordo ainda com a ref~rida E.M.
113/74, por que se apresentou a Proposição em exame,
objetivahdo "incluir os Fiscais do Trabalh_o entre os funcionãr"ios, facultando-se aos atuais empregados a escolha
da mantença da sua situação funcional ou da sujeição ao
regime eStatutário", e, em decorrência da mudança de
regime jurídico dos servidores pertencentes à menciQilaw
da categoria, ••trarisform-ar- os empregós eni cargos; bem
como a criar os cargos correspondentes aos claros previstos na atual lotação". _
-- 6. Na Câmara dos Deputados, a matéria foi apreciada pelas Comissões competentes.
7. A Comissão de Constituiç?,o e Justiça daquela
Casa ••opinou, unanimemente, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com quatro emendas,
do Projeto de Lei".
8. A Comissão de Serviço Pt1blico manifestou-se no
mesmo sentido, enquanto a Comissão de Finanças opinou pela apfOvação da matéria com as quatro emendas
da CCJ e apresentação de emenda supressiva.
9. Aprovado na Câmara dqs__ Deputados com as aludidas emendas propostas pelas Comissões de CóliStituição e JustiÇa e de Finanças, o Pt'ojefõ -ê encammhado
à revisão do Senado.
10. Do ex3me afeto a esta Comissão poi- forÇa do
art. 108 do Regimento lnterno caf?e esclarecer que da_
aprovação do Projeto não resultarâ repercussão na despesa pública.
Diante de todo o exposto, nada havendo a opor, opinamos pelo acolhimento da Proposição.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente- Aleides Saldanha, RelatorCarlos Lyra - Virgmo Távora - Alexandre Costa Cid Sampaio - Albano Franco - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - CéSar-Cais - Octávio Cardoso.

PARECERES
N•s 625 e 626, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 88, de 1984
(n9 853-B/79 - na __Casa de origem), q~e "dispõe
sobre o recolhimento de contribuições previdenciárlas
e altera o inciso H do art. 79 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
com a redação dada pelo art. 1"' da Lei n'>' 5.890, de 8
de junho de 1973".
PARECER N• 625, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Gabriel Hermes
O projeto sob exame, originât'io da C~jmara dos Deputados, de autoria do ilustre _Deputado Jorge Uequed, introduz alteração do inciso I I do artigo 79. da Lei nl' 3.807,
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Prevjdêncla
Social, com a red:.~çào dada pela Lei n9 5.. 890, de 8 deju~
nho de 1973, com o propósito de permitir que o recolhi-
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menta das contribuições previdenciãrias descontadas
dos_ ç_mpregados e o recolliimento das_ çontribujções devidt~s pela empresa,-·na-=quaiTdadi-de empregador, sejam
efetuados_ separadamentl!.
- -2~ Na justificãção, o a!ltor sustenta que a atual obrigatoriedade de recolhimento simult_âneo ..acarreta à empresa que, eventualmente, não se encontre ~m condições
finanCeiras de recolher as contribuições por ela devidas,
_a_impossibilidade de pagar, em separado, as contribuições aos seus empregados, cujas importâncias se
acham em seu poder". Em decorrência, além da evasão
de receita_ para a Previdência, o empregador, ao deixar
de recolher, por óbice legal, as importâncias de que é
mero _d_~~o§__jtário, ~_ncontra atenuante à sua responsabilização criminal por apropriação indébita.
3. Ocorre que, após o exame do projeto pelas Comissões Técn"icas da Câmara dos Deputados, o dispositivo
objcto da proposição veio a ser derrogado pelas disposiÇões -do_ Decreto-lei nl' 2.087, de 22 de de_zembro de
1983, que estatui em seu artigo IQ:
"'Ar{. 'i~>· A empreSa deve recOlher as contribuições descontadas da remuneração dos emprega. dos, dos trabalhadores avulsos e dos trabalhadores
temporáfiOS-;ã.té o 1()9 (décimo) dia Ci.til do mês seguinte àquele a que elas se referirem.
. § IQ

•••• , ••• , •••

·-~ ••• ~.-

••••••••• ·- ••••

· - § 2'>'- São mantidas inalteradas as disposições
relativas ao_recolhimento das demais importâncias
arrecadadas pela Previdência Social.
3•
...................... ···~··------

*

Pessarte, ao estabelecer prazos distintos para recolhimento das duas modalidades de contribuições previdenciãrias, o referido dect'efo-lei extinguiu a obrigatoriedade
de recolhimento simultâneo, atendendo assim à finalidade dá-piO]Crô·--sOb exanie.4. Ante o exposto, tendo em vista não mais persistirem :is Coridições que motivaram a apresentação do pro-Jeto, somos pela sua rejeição, por carecer de oportunidade e pertinência.
_S_al~uias_~9_mls~õ_çs,_~m_l5 ~e agosto_ deJ985.- J~rge
Kalume, Presidente Eventual- Gabriel Hermes, Relator
- Alcides Saldanha- Altides Pãio - Nivaldo Machado.

PARECER
N9 626, de 19ss
- Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Cld Sampaio
O presente projeto, originário da Câmara dos Deputa~
dos, de autoria do eminente Deputado Jorge Uequed,
trata do recolhimento de contribuições previdenciârias,
':is~ndo alterar norma que regula es_se assunto e se acha
eXpl'iSsa no inciso II do artigo 79 da Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social),
com a redação (fada_ pelo a-rtigo-I'>' da Lei n9 5.890, de 8
de junho de 1973.
Preceitua o referido dispositivo legal que o recolhirrwnt_Q_ çia::;_ ~_Q_o_tri!2_ulçõ_es_pr~J9enciárias descontadas da
remuneração- dOs empregados -pelas empresas deYt!rá serfeito simultaneamente com o recolhimento das contribuições devidas por essas empresas, como e~pregado
res.

Em decorrência. da vinculação desses recolhimentos,
verifica-se, confOrme esclarece o- Autor da proposição,
que às vezes a empresa, por se ver sem condições financeiras de cumprir sua própria obrigáção, fica tambem
impedida de rec_olher as contribUições devid3.s por seus
emPregados e em cuja posse se encontra por havê-las
descontado da remuneração deles.
Além disso,- continua o ilustre Autor do projeto, tal
situação cria para o empregador inadímplente e relapso
a posssibilidade de propositadamente reter parcela da
contribuição de qUe é apenas depositái-io, apossando-se
ilegalmente dela e, assim, afet.ando o combalido estado
fir:ianc6ifo do sistema previdenclârio.
Para sanar esses problemas gerados por uma defeituosa previsão legal, o projeto visa modificar o mencionado
dispositivo, retirando dele a obrigatoriedade de os do_is
recolhiniento"s serem efetuados concomitantemente,
Submetido o projeto à apreciação da doUta o; missãode- Legislação SoCial, esta se Pronunciou pela sua re~
jciçào, justifiCando que, após o exame dele pelas Comis-
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sões Técnicas da Câmara dos Deput11dos, o dispositivo
cuja altera_ção s~ p_reten_dia foi derrogado pelo Decreto- lei n~> 2.087, de 22 de dezembro de 1983.
Segundo o dispoSto no artigo li' desse diploma legal,
as contribuições descontad_as da remuneração_ dos empregi.Lâõs, d9s trabalhadores avulsos e dos trabalhadores
temporârlos deverão ser recolhidas pela empresa até o
I~ dia útil do mêS seguinte àquele a que elas se referirem.
Por sua vez, -dispõe o§ 21' do artigo f9 do Decreto-lei nl'
2.087/83, quç continuam inalteradas as. disposições pertinentes ao recolhimento Oas demais importâncias arrecadadas pela Previdência Social.
Fácil é observar que o aludido Decreto-lei atingiu os
objetivos da propoSíção em exame, urna vez que fixou
prazos diversos para recolhimento dos dois tipos de contribuições previdenciârias, antecipando o prazo de recolhimento das contribuições devidas pelos empregados e
mantendo inalterado o de recolhimento das contribuições devidas -pelos -empregadores.
Verifica-se, portanto, pelo disposto no anigo l'>' do
Decreto-lei n'>' 2.087/83, que não mais subsistem as razões em que se fundamentou o projeto .
Em face do exposto, manifestando-nos pela sua rejeição-por se achar prejudicado em virtude da superveniência do citado Decreto-lei n'>' 2.087/83.
de
de 1985.-=- Sena~Sala 'das CoiOís~Sõés,
dor Lomanto Jlinior, Presidente- Senador Cid Sampaio,
Relator - Senador Jorge Kalume - Senador Virg.1io
T~_vora :-:-:-Senador Albano Franco- Senador Çesar Ca~
..:.__ SeriàdÕr Carlos Lyra- Senador Jutahy MagalhãesSe~tador Alexandre Costa- Senador Octávio CardosoSe~tador Alcides saidaniia.

PARECERES
N•s 627 e 628, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'>' 17, de 1984
(n9 2.845-B, de 197S.CO), que "acrescenta dispositivo à Lei n'>' 3.807, de 26 de agosto de 1960, para dispor sobre o segurado que tiver assumido cargo público
e Perdido ·o j:iiazo para continuar contribuindo como
autônomo".
PARECER N• 627, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator:

Sena_~or

Jorge Kalume

Dispõe o artigo 99 da Lei n{t 3.807, de 1960, que o segurado da Previdência Social, ao dei~ar de exercer emprego
ou atividade, é facultado manter essa qualidade desde
que passe a· efetuar em dobro o pagamento mensal da
co~tr_ibuição a qu~ estava sujeito.
o· parãgrafo ptlmeiro desse artigo estabelece, em combii1ação com o_ artigo 8'>' da referida Lei, uma série de
prazos para que se inicie aquela contribuição dobrada
que, se ultrapassados, detenninam a caducidade dos direitos concedidos ao segurado.
_ 0_-_p-resente Projeto de autoria do eminente Deputado
Nelso"n- Marchezatl, visa a contornar essa prescrição legal, por ele considerada excessivamente enérgica, para os
casos dos segurados que, perdendo aqueles prazos, tenham asSU!lli~o _C?rgos púbticõs.
NãO pretende o Projeto criar qualquer tipo de privilégio para o servidor público, porquanto mantém a contri.:buição em dObro para aqueles que quiserem voltar à sua
condição de segurado da Previdência Social. Objetiva,
apenas:,- reãbrir a possibilidade de reingresso através Qa
supressão daquela exigêilcia de prazó, o que, obviamente, imp~icarâ no_ restabelecimento dos direitos atingidos
pela caducidade.
Consideramos perfeitamente viãvel a medida proposta, até porque, como acentua o Autor, seria ilógic·o pensar que a Previdência Social n~o admitisse a volta de seu
~x~s_egur:aqo_ e, ainda mais, se recusasse a receber novas
contriblliç06s, neste momento em que o sistema tanto carece de recursos.
·
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projçto.
Sala das Comissões, 15 de agosto de 1985.- Gabriel
Hernies, Preside!Jtc!- e_m exercfcio - Jorge Kalume, Rela~
tor - Alcides Saldanha - Alcides Paio- Nlvaldo Ma-

chado.
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PARECER N• 628, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jorge-Kaluine
O presente projeto de lei origináriâ -da Câm-ara dos
Deputados, de autoria do nobre Deputado Nelson Marchezan, objefiva_facultar ao e;r.:.-segurado do lN PS que tiver assumido cargo público voltar a contribuir para a
Previdência Social, readquirindo, dessa forma, a condição de segurado.
____ _
De acordo com o art. 99 da Lei Orgânica da Previdência Social, o segm:ado que deixar de exercer emprego ou
atividade, pode manter a qualidade de segurado, desde
que passe a efetuar em dObro o -pagam-ento mensal da
contribuição. Porém, o parãgrafo {9 do referido artigo,
Lei;- estabeleem combinação com o art. 89 deSsa
ce restríções de Prazo para o iníciO desses pãgaffientos
em dobro, sob pena de caducidade dos direitOs- Concedí-dos ao segurado.
_
_
Com o dispositivo que estasendo proposto, na forma
de um parágrafo"J9, a ser "incluído riá-aitigo 99 da citada
Lei, deixaria de existir a restriç_ão- de prazo para início
dos pagamentos em dobro, no caso dos segurados que tivessem ·assumido cargo público.
Segundo o ilustre proponente, a medida se ajusta por
completo à sisteiri.áficB. erii Vigor, sobretudo em relação à
fonte de custeio da Previdência SOcial, e, se convertida
em lei, trará reais benefíciOs ao segurado, que poderá assim reaver a sua c·ondição de filiado da insfiü.iíi;ão de
previdência,- dispensado inclusive de cumprir outro
perío-do de carência.
O projeto de lei foi aprovado na Casa -de origem, após
colher pareceres favoráveis da Comissão de Constituição
e JUstiÇa, de Trabalho e Legislação Social, e de Finanças.
Nesta Cârri-ara--reVi:Sora, já recebeu parecer fãvorável
da Comissão de Legislação Social, restando apenas a
análise sob o enfoque financeiro, a-cargo da Comissão
competente.
Examinado sob _esse aspecto, o Projeto não apresenfá
nenhum óbice que impeça a sua aprovação, pois o dispositivo se ajUsta, de fato, à sistemática de contribuições
pura custeio de previdência e, se aprovado, tenderá a carrear mais receitas para a instituição; à medida que os
abrangidos pela medida passarem a efetuar Os recolhimentos devidos.
Ante o exposto, opinarrios- faVoravelmente à apl-Ovação do Projeio de Lei da C~matli"fi9 17, de 1984.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente -Jorge Kalume, Relator Cid Sampaio - Virgílio Távora - Albano Franco Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- Octávio CardosoAlddes Saldanha.

mesma

PARECERES N•s 629, 630 E 631, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 89, de 1985
(n9 4.869--B, de 1984, na Casa de origem), que "autoriza o Poder Executivo a estabelecer aos sen'idores do
Serviço Federal de Processamento de Dados- SERPRO, os beneficias do art. 39 da Lei n' 7.025, de 8 de
setembro de 1982".
PARECER N• 629, DE 1985
Da Comissão de Sen'iço Ptiblico Ovil
Relator: Senador Nivaldo Machado.
De iniciativa da Câmara\dos Deputados, vem a exame
do Senado Federal, após ser aprovado naquela Casa, o
presente Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
José Carlos Fagundes que "autoriza o Poder Executivo a
estender aos servidores do_Serviço Federal de Processamento de Dados- SER PRO, os beneficias previstos no
art. 39 da Lei n9 7 .025~ de 8 de setembro de 1982" ..
O art. 39 da Lei n9 7.025, de 8-9-82, restringiu, aoS ocupantes de cargos efetivos oU CmpregoS-Peinianentes de
Agente Adminstrativo, a possibilidade de serem aproveitados nos cargos criados para a Categoria Funcional de
Técnico-s de Atividades Tributárias, Categoria essa que
passou a denominar-se Técnicos do Tesouro Nacional
pelo Decreto-lei n9 2.225, de lO de janeiro de 1985.
Consideramos perfeitamente viãvel, quanto ao mêrito,
o objetivo desta proposição. No entanto, ela é, ainda,
restritiva e, por isso, injusta para com outras Categorias

Funcionais, O que poderá gerar" clima de descontentamento entre os servidores, com reOexos negativos para a
Administrção do Ministério da Fazenda. Analisando-a,
Ve"iil!camoSOseguinte:
I -alcança apenas os servidores do SER PRO com
exercício na Secretaria da Receita Federal, quando o_Ministério não se resume apenas àquele Órgão;

-2 ...:..·omite a possibilidade de que servidores de outras
Categorias Funcionais do Ministério tenham a mesma
oportunidade.
3 _...abre a possbilidade de que servidores do SERPRO possam ser beneficiados, mesmo que não estejam
mais em exercfcio no Ministério da Fazenda;
4- exclui Os servidores que tenham ingressado no
Ministério da Fazenda em data posterior_a 31f12J8f;
5- exclui os servidores contratados pelas Tabelas Especiais ·aprovadas através de Exposição de Motivos.
Diante do exposto, propomos o Substitutivo abaixo,
que abre oportunidade de aproveitamento a Outros servidores, abrangendo as Categorias Funcionais de" Nível
Médio:
I - ocupantes de cargos do Quadro Permanente;
2- ocupantes de empregos da Tabela Permanente;
J -ocup~ahtes de empregos da Tabela Especial de natureza temporária; e
4 - servidores do SER PRO em exercício no Ministério da Fazenda.
EMENDA N' 1-CSPC
(Substitutivo)
PROJETO DE LEI N• 89, DE 1985
-(Projeto de Lei n9 4.869-B, de 1984,
na Câmara dos Deputados) __ _
Autoriza o Poder Executivo a estender aos servidorês-que especifica, os beneficias previstos no art. 39 da
Lei n'i'_7.0~_5,_de 8 de setembro de 1~82.
Art. l9 Fica do Poder Executiv~ autorizado a promover, no interesse da Administração, o aproveilainentci
dos servidores do Ministério da Fazenda ocupantes de
cargos ou empregos do Quadro ou da Tabela Permanente, os de empregos das Tabelas Especiais de natureza
temporária e os Servidores do Serviço Federal de Processamento de Dados- SERPRO, desde que estejam em
exercíCio nesse Ministério; na data da publicação desta
Lei, e atendam os):equisitos es_tªbelecidos para ingresso
n:iCaú!goria Funcional de.TécnicO deAtivid?des Tributárias, do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, designada pelo Código TAF-606, obedecidos os
demais critériOs fixados pela Lei n9 7.025, de 8 de setembro de 1982.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de _sua publicação. _
---Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1985.- Alfredo
Campos, Presidente - Nivaldo Machado, Relator Jorge Kahune - Hélio Gueiros.
PARECER N9 630, de 1985
Da Comissio de Constituiçio e Justiça
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Permanente, aos_detentores de empregos das Tabelas Especiais de natureza temporária, no âmbito do Ministério
da Fazenda e aos servidores do Serviço Federal de Processame-nto de Dados- SER PRO, desde que em exercício- naquele Ministério._ na data da publicação -da Lei
proposta, e que atendam os requisitos estabelecidos para
ingresso na Categoria Funcional de Técnico de Atividades Tributárias, do Grupo Tributação, ArreCadação e
Fiscalização, designada pelo código TAF-606, obed_ecidos os demais critérios fixados pela Lei n9 7 .025, de 8 de
setembro de 1982.
lnobstante tal amplitude, a Emenda mantêm o carãter
meramente autorizativo. ConseqUentemente, não existem
peias de natureza constitucional à sua tramitação.
No que tange ao aspecto da juridicidade, a Emenda
não colide-Com nenhuma norma de DirC:íto Positivo.
Entret_anto, _constata-se que a nomenclatura utilizada,
tanto no projeto original quanto na Emenda sob c~xame,
não_ está em sintonia com o diploma legal vigente.
COrh efeito, o Decreto-lei n9 2.225, de 10 de janeiro de
I985,_que "cria a Carreira Auditoria do Tesouro Nacional", composta do~ cargos de Audit.or-Fiscal d_oTesouro
Nacional e Técnico do Tesouro Nacional, a nível superio-r e-médio, respectivamente, estabelece, em seu artigo
2~. ver:_bis:
..Os ocupantes dos cargos das atuais -categorias
funcicinaíS de Fiscal de Tributos Federais, TAF-601,
·de Co_ntrolador da Arrecadação Federal, TAF-602,
e de Téc-nico de Atividades Tributárias, TAF-606,
serão transpostoS, na forma do Anexo II, para a
Carreira a que -se refere o Art. 19 deste Decreto-lei,
confonne disposições a serem estabelecidas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Atendido o disposto neste artigo, serão considerados extintos os cargos das categorias funcionais designadas pelos códigos TAF601. TAF-602 e TAF-606."
-Ante o expoSto, face à constitucionalidade e juridicidade da Emenda proposta, que se reveste de boa técnica
legislitiva, somos pelá sua aprovaÇão, na forma do substitutivo que subsegue:

PRIMEIRA SUBEMENDA
Ã EMENDA N• 1-CSPC
(Substitutivo)
"Árt.--1'? Fica o Poder Executivo autorizado a
PrOmover, ria ccitegoria de Técnico do Tesouro Naciorfal, criada pelo Decreto-lei n9 2.225, de lO de janeiro de 1985, o aproveitamento dos servidores do
Ministérioda Fazenda ocupantes de cargos ou empregos das Tabelas Especiais de natureza temporária e os servidores do Serviço Federal de Processa_:_:: inento de- Da"dàs -_ SER PRO, obedecidos os critérfos fixados pela Lei n9 7.025, de 8 de seteri:tbro de
1982""
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985.- José lgnácio Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, RelatorHenrique Santillo - Nelson Carneiro - Jutahy Magalhães - Nivaldo Machado - Martins Filho - Hélio
Cueiros.

Relator: Senador Alfredo Campos
A Emenda Substitutiva ofert~da pela douta Comissão
de Serviço Público Civil-ao Projeto de Lei da Câmara n<t
89, de 1985 (n9 4.869-B, de 1984, na Casa de origem), impõe a manifestação deste Colegiado, nos termos do disposto no artigo 101 do Regimento Interno.
A Proposição original, nos moldes em que foí aprovada pela Câmara dos Deputados, autoriza o Poder Executivo- a ~'promover, no interesse da Administração, o
aproveitamento dos servidores do Serviço Federal de
Processamento de Dados- SER PRO, que. em 31 de de-~-~bro de 1981, exerciam atribuições de apoio operacional e se achavam a serviço nos órgãos da Secretaria da
Receita Federal, na Categoria Funcional de Técnico em
Atividades Tributãrias, do Grupo-Tributação, Arrecadação c Fiscalização, designado pelo Código TAF-606,
obedecidos os critérios fixados pelo artigo 39 da Lei n9
7.025, de 8 de setembro de 1982".
A douta Comíssão de Serviço Público Civil, à vista do l
caráter restritiVo detectado na Proposição, ofertou \
Emenda Substitutiva estendendo seu alcance aos ocupantes de cargos ou empregos do Quadro ou da tabela

PARECER
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
Originário da Câmara dos Deputados, vem a exame
do Senado Federal o presente Projeto de Lei, que ..autoriza o Poder Executivo a estender aos servidores do Serviço Federal de Processamento de Dados- SER PRO os
beneficias previstoS no art. 39 da Lei fi9 7.025, de 8 de setembro de 1982".
Na Comissão de" Serviço Público CívH esta proposição
mereceu um justo substitutivo quanto a-o mérito dando
oportunidade de aproveitamento a outros servidores do
Ministério ocupantes de Cargos do Quadro Permanente,
ocupantes de empregos da Tabela Permanente, ocuPantes de empregos da Tabela Especial ou de natureza temporária, e aos servidores do SERPRO em exercício no
Ministério da Fazenda. Mudando também a data -ITmite
de exercido de 31-12-81 para a data da publicação desta
~

I
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A douta Comissão de Constituição e Justiça
pronunciando-se pela constitucionalidade e juridicidade
da matéria, aprovo~ emenda na forma de substitu_tivo
onde, no entanto, exclui os servidores ocupantes de Cargos do Quadro Permanente e ocupantes de empregos da
Tabela Permanente. Esses servidores não podem ser excluídos pois são exatamente os que entraram no Ministério atritvés de concurso público, isto sendo uma razão
t,nuito forte para dar-lhes a oportunidade de uma progressão funcional.

Entretanto, no relatório do nobre Senador Alfredo
CampoS, Relator da proposição n_a douta Comissão de
Cons_tituição e Justiça, vemos que não era sua intenção
tal exclusão, t:ois assim se pronunciou:
-"A douta ComisSão de Serviço Público Ci.vil; à
vista do caráter restritivo detectado na Proposição,
ofertou Emenda Substitutiva estendendo seu alcance aos ocupantes de cargos ou empregos do Quadro
ou da Tabela Permanente, aos detentores de empregos das Tabelas Especiais de Natureza temporâria,
no âmbito do Ministério da Fazenda e aos servidores do SerViço Federal_de Pr_ocessament.Q de Dados
-SER PRO, desde que em exercício naquele MíriístériO, na data da publicação da lei proposta, e que
atendam os requisitos estabelecidos para iõgresso
na Categoria Funcional de Técnico de Atividades
Tributárias, do Grupo Tributação, Arrecadação e
Fiscalização, designada pelo Código TAF-606, Obedecidas os demais critérios fixados pela Lei n? 7 .025,
de 8 de setembro de 1982.
Inobstante tal ,amplitude, a Emenda mantém o
caráter meramente autoriza ti vo. Co nseqilentemente,
nã~ existem peias de natureza constitucional à-suatramitação.
No que tange ao aspecto da juridicidade, a
Emenda não colide com nenhuma norma de Direito
Positivo."
Apesar disto, a conclusão e o substitutivo aprovado
naquela Comissão Técnica apresenta-se com o seguinte
texto:
"Ante o exposto, face à constitucionalidade ejuridicidade da Emenda proposta, que se reveste de
boa técnica legislativa, somos pela sua aprovação,
na forma da subemenda que subsegue:
"Art. 1~' Fica o Poder Executivo autorizado a
promover, na categoria de Técnico de Tesouro Nacional, criada pelo Decreto-lei nl' 2.225, de lO de janeiro de 1985, o aproveitamento dos servidores do
Ministério da FaZenda ocupantes de cargos ou empregos das Tabelas Especiais de natureza temporffi.ria e os servidor~_do Servic"o Federal de Pr~
menta de Dados - SERPRO,- obedecidos os critériOs-fiX:ados pela Lei nY 7.025, de 8 de setembro de
1982."
Dada a difere;o.ça existente entr_e a ip1enção do Relator
e o substitutivo aprovado, somos levados a crer que deva
ter havido erro de mecanografia, ficando o texto inclusive sem nexo onde diz "ocupantes de cargos ou empregos
das Tabelas Especiais ... " quando sabemos que em tais
tabelas não existem cargos.
Somos, portanto, favoráveis ao substitutivo apresentado pela Comissão de Serviço Público Civil, apresentando uma pequena alteração com relação à data limite
de exercício, fixando a -data de 8 de julho de 1985, isto
porque após esta data, foram suspensas, através de Decreto do Presidente da República, novas contratações de
servidores públicos, e também, atualizar a denominação
da Categoria para Técnico do Tesouro Nacional, como
bem recomenda a Douta Comissão de Constituição e
Justiça. Propomos, portanto, a seguinte:SEGUNDA SUBEMENDA
À EMENDA N• 1-CSPC
(SUBSTITUTIVO)
.. Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a
promover o aproveitamento, na Categoria de Têcnico_do_Tt:_so_uro Nacional, dos servidores do Ministério da Fazenda oc.upantes de cargos ou empregos
do Quadro ou da Tabela Pcrm~n,ente, os das Tabelas Especiais de Natureza Temporária e os d.o Serviço Federal de Processamento de Dados - SER-
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PRO, que estavam em exercício nesse Ministério em
8-7-85, e atendam aos requisitos estabelecidos para
ingresso na referida Categoria Funcional, obedecidos os demais critérios fixados pela Lei n9 7.025, de
8 de setembro de 1982".
Com -relação aos aspectos do ponto dC, vista das atribuições desta Comissão, podemos dizer que o substitutivo obedece aos parâmetros constitucionais pertinentes,
uma vez que não aumenta a despesa pública, realmente,
ainda que ampliado o número de concorrência previstos
in_icialmente, a ql!antidade de cargos a ~em providos na
formada Lei n"' 7.025/82 permanece o mesmo, isto ê. 1/3
(um terço) de cada classe Qa Categoria de Técnico_do Tesouro Nacional, destinan~o-se os 2/3 (dois terços) restantes a j:Oncurso públic~.
Por essas razões somos, no âmbito desta Comissão, ra:.
vorãveis à aprovação do :Projeto nos terinoS da Subeme~da ora ~pr~entada_._ I
Sala das Comissões, 12 de setembro de 198.5.- Carlos
Lyra, Presidente Eventual- LomantoJúnior, RelatorAlbano franco- _Aicides_~danha- Virg~1io TávoraCid Sampaio - Jorge KaJume -- Jutaby Magalhães César Cais.
1

i

PARtCERES
N•s 632 e 1633, de 1985
- _I

Sobre o Projeto de 'Lei do Senado n"' 42, de 1~,
que ~'isenta do recolbi~ento do IPI a agufslçio de veículo de fabricaçio naponal por portadores de defi~ência física".
PARECER ~' 632, DE 1985
Da Comissão de ljonstituiçiio e Justiça

i
Relator: Senador Nelson· Carneiro.
I

o-Projeto de Lei do Sen_3do nY 42, de 1985, de autoria
do noP_r~ Sçn_ador RobertO Saturnino, "isentã. de recolhimento do IPI a aquisição d~ veículo da fabricação nacional por portadores de defi~iência ffsica". Os veículos se
destinariam,. assim, aos de cientes (art. 1?) portadores de
carteira ~acional de habili ação (art. J9, §único). Cada
beneficiário somente poderá adquirir um veículo a cada
dois anos (art. 2~') e não pdderã vendê-lo antes de decorrido igual prazo (art. 2Y, §:único). Multa equivalente ao
dobro çlo ,valor do imposto isentado, acrescido de correção monetária, serã imposta a quem infringir dita disposição.
Finalmente o art. 4_9 detetmina que o Poder Executiv_o
regulamentará a lei no pra~o de sessenta (60) dias, "discritninatu:!_Q__as deficiê_!!_ciéi.sl físicas que darão direito a
seus portadores a isenção dreVista no art. 1~'".
Ao justificar a proposiçãd, o ilustre representante fluminense assinala que ..a medida beneficiarã substancialmente as pessoas portadoras:,de deficiência fisica, habilitadas para dirigir, que dispofão de_ excelentes condições
de locomoção".
Lembra ainda o Senador Roberto Saturnino que ··a
medida alvitrada não configura inovação, eis que durante muitos anos os deficientes fisicos tiveram iSenção do
Imposto de Importação para importarem veículos especiais do Exterior".
Ainda a justificação enfrenta o problema da constitucionalidade da proposta, assinalando que ela "contempla matêria tributária e não financeira, motivo pelo qual
pode o Congresso Nacioq;:l! tornar a iniciativa na espécie".
A Emenda Constitudonal n~' 12 não inclui, mas igualmente não exclui outras providências legais que visem "à
melhoria de sua condição social e econômica". O texto·
de 1978 referiu em seu ~rtigõ único as -medidas "especialmente" asseguradas aos deficientes.
Assentado esse ponto, resta examinar o Projeto em
face do art. 57 da Constituição. Sempre sustentei que a
matéria financeira (n"' I) não se confunde com-a matéria
tributária. citada expressamente no n~'IV do mesmo artigo, e relativa exclusivamente ao Distrito Federal.
Meu voto ê assim, coerente com todos meus J)fOnu~
ciamentos nesta Comissão, pela constitucionalidade eju-

ridicidade do Projeto; cujo mérito será melhor examinado pela dou~ Comissão de Finanças.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1985. -José
Ignácio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator
-José Lins - Henrique Sandllo - Jutahy Magalhies
- Helvídio Nunes - Nivaldo Machado -Hélio Gueiros
- Lulz _Cavalca!1te.
~PARECER
D~

N• 633, DE 1985
Comissão de Finanças

Relator: Senador Alexandre Costa

-com· parecer pela constitucionalidade e juridicidade,
chega a esta ComissãO de Finanças, para exame do mérito, o Projeto de Lei do Senado n~' 42, de 1985.
A PrÇiposiçãO quer i.sentar do IPI os au_tomóveis _ou
utilitãrioS ~~_fabricação nacional adquiridos por pessoas
portadoras de deficiência fisica para seu uso pessoal, desde que habilitadas, para dirigir (art. I~' e seu parãgrafo).
Nesse sentido, limita a aquisição a um veiculo por deficiente fisíco, para cada período de dois anos (art. 2~' e seu
parágrafo). A fim de prevenir fraudes, sujeita quaisquer
in~rat~res à multa equivalente ao dobro do valor do imposto iSentado, acrescido de correção monetária (art. 3").
Atribui ao Poder Executivo, no exercício de sua competência regulamentadora, discrimínar as deficiências físicas que dariam direito à isenção (ait. ~"). _
ArgUi a justificação que a grande maioria dos deficientes não tem ~ondições financeiras para arcar com o
ônus da aquisição de veículos acrescidos das necessárias
adaptações ao motorista, apesar de disporem da habilitação; que seria justa a isenção do IPI, pois reduziria à
metade ou ainda menos o preço do veículo; que facilitada a aquisição de automóvel ou utilitário nacional, os
portadores de deficiência física disporiam de excelentes.
condições de locomoção; e que a medida alvitrada não
configura inovação, porquanto, durante muitos anos, os
deficientes fisicos tiveram isenção do Imposto de Importação para veículos especiais, oriundos do exterior.
A incumbência fixã.da para o Poder Executivo, de especificar as defiCiêricias que justificassem a isenção, virã
impedir que portadores de falhas físiCas indiferentes à
atividade de motorista, sejam favorecidos com a isenção.
A repercusSão nas finanças federais seria quase nula,
pois os_ destinatários da proposta legislativa presentemente não adquirem veículo próprio, adaptado para
suas deficiências físicas. Tecnologicamente, surgiria até
um estímUlo à indústria nacional para desenvolver carros ·para deficientes ITsiéos.
Poder-se-ia questionar a isenção quando o deficfentc;:
físicci fosse pc:!ssoa de posses. Contudo, o IPI é um tributo indiieto, incidente sobre o objetivo. de forma: que seria impróprio à sua natureza fiscal isentar algumas pes.soas e outras não. De resto, deficientes físicos mais ricos
são necessariamente em quantidade diminuta, tendo em
mente que a própria distribuição de rendajã informa um
pequeno extrato de pessoas com altos rendimentos. Por
isso, o custo de controle sobre alguns nãojustificaria o
_questionamento das posses do deficiente fisico, para fins
de gozo da isenção pretendida.
Isto post 6, o"j:>in amos pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado nY 42, de 1985.
Sala das Comissões, em 12 de setembro de 1985. Lomanto Júnior, Presidente- Alexandre Costa, Relator
- Alcides SaÍdanÍÍá-=- Vii-'gíliõ- TáVOra- Carlos Lyra Cid Sampaio - Albano Franco -Jorge Kalume --Jutahy Magalhães - César Cais - Octávio Cardoso.
PARECERES~

N•s 634, 635, 636 e 637, de 1985.
Sõbre o Projeto de Lei do Senado n"' 241, de 1981,
que "modifica dispositivo do vigente Código Florestal
(Leí n~' 4.771, de 15 de setembro de 1965), para o fim
de dar destinação específica a parte da receita obtida
com a cobrança de ingresso aos visitantes de Parques
Nacionais".
PARECER N~' 634, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O prOjeto sob e~me, de autoria do ilustre Senador
Roberto Saturnino, altera a redação do parágrafo único
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do artigo 5<:>, da Lei n9 4.771/65 (Código Florestal), com
o objetivo de permitir a cobrança de ingresso a visitantes
nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, mantida
a proibição de qualquer forma de exploração dos seus re-cursos naturais, e destinando pelo menos 50% (cinqUenta
por cento) da receita desses ingressos ao custeio da manutenção, fiscalização e obras necessãrias a cada unidade.
Na justificação, reconhece o autor ..que, presentemente, já se cobram referidos ingressos". Mas,-<isSinala: Todavia, apesar de termos a imPressão-de que os recursos
daí advindes são para aquelas finalidades, a grande verdade é que toda a receita de ingressos nos parques nacionais é recolhid_aà conta do IBDF,_st;!!l!Í9 aplicada em fins
os mais diversos, nem sempre ligados à conservação~ fiscalização",
Deferida a apreciação do mérito às Co_missões de
Agricultura, Transportes e Finanças e como inexistem óbices quanto ao aspecto jurídico-constitucional, nosso
parecer é pela aprovação do presente projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 1983.- Murllo Badar6, Presidente- Martins Filho, Relator- Aderbal Jure-ma - Hélio Gueiros - Passos Pôrto - Amaral Furlan
- Carlos Chi•relli - Fernando Henrique Cardoso --Pedro Simon - Marcondes GadeJha.
PARECER No 635, de 1985
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Roberto Wypych
O Projeto de lei em exame, apresentado pelo eminente
Senador Roberto Satumino, oferece nova redação ao
parágrafo único do art. 19 da Lei n94.771, de 1965- Código Florestal- "para o fim de dar destinação específi-ca a parte de receita obtida com a cobrança de ingressos
aos visitantes de parques nacionais ...
A redação proposta para o parãgrafo único do artigo
(9 da Lei mencionada está fixada nos seguintes termos;
"Ressa1vada a cobrança de ingresso a visitantes,
cuja receita será destinada em pelo menos cinqUenta
por cento (50%), ao custeio de manutenção e fiscalização, bem como de obras de melhoramento em
cada unidade, é_ proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nas parques e reservas
biológicas criadas pelo Poder Público na fói'ma deste artigo".
A justifiCação do Projeto-começa por aludir ao art. 59
da Lei n~ 4.77"1/65, que dispõe sobre a criação, pelo Poder Público, de Parques e Florestas Nacionais e-de reservas biológicas.
_ E posta em destaque, a seguir, a Qiferenciação entre os
parques e as florestas nacionais. Etl-quanto a exploração
dos recursos naturais nos parques é proibida - esSa
proibição não prevalece para as Oorcstas nacionais, esta-duais, e municipais, cujos fins declarados são _econô~i
cos, técnicos e sociais.
O Projeto, segundo esclare~ seu Autor, ressalva a
possibilidade de serem cobrados _ingressos aos visitantes
dos parques, "desde que pelo menos cinqüentapor cento
da respectiva receita seja uTilizada em conservação e melhoramento, assim como fiscalíza"Ção dos próprios parques".
O texto justificador reconhece,- em prosseguimento,
que os referidos ingressos jâ são cobrados. Mas, a verdade, frisa o Autor da Proposição- é que-toda receita de
ingressos nos parques nacionais é re-colhida à conta do
IBDF, sendo aplicada em fins nem sempre ligados à conservação e fiscalíZaÇão- dOs -própriOs parques.
A justificação sob enfoque lembra, ainda, ..a indispensabilidade de maior e mais rigorosa fiscalização nos Parques Nacionais, purticurlamente naqueles que recebem
grande números de visita-ntes e que, as-sim, estão sempre
_
mais sujeitos a depredações".
O Projeto foi arquivado em 11 de março de 83, nos termos do art. 337 do Regimento Interno, e desarquivado
em 14 de abril do mesmo ano, com a aprovação do requerimento n~ 449/83, do Senador Roberto Saturnino,
solicitando essa medida.
Examinada a Proposição, a 9 de mai_o_de 1983, a Comissão de Constituição e Justiça reconheceu não existirem óbices à tramitaçãQ dela, quanto ao aspecto
juridico-constitiiciõna1.
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São consistentes, em nosso entender, as razões justificadoras alegadas pelo Autor da Proposição. É justo que
se cobre ingresso ao público visitante dos parques- como, aliás, oc_orfe em diferentes países - pois, a manutCnção- deles exige recursos vultosos, em caráter contínuo, para que permaneçam preparados para o atingimenta de seus fins. E foge à lógica que a receita gerada
por essa cobrança possa ser desviada para outros fins.
A Proposição é ainda mais_ pertinente, se consideramos o fato- lembrado na justificativa e de todos nós
conhecido- de que essa cobrança de ingressos já prevalece, há muitQ ternpo, em nosso País e que, estranhamente, a receita por ela produzida é diluída na conta geral do
lBDF e não reverte, com exclusividade, ao próprio parque de que proveío.
__Qra, a receíta proveniente da venda desses ingressos é
notQ_t~ãmeilte" eSca.s§a nOs parques nacionais brasi_(eiros e
a:S neCessidades materias visí_ve_is, relacionadas com i manutençijq desses espaços, estão em constante expansão,
sem --n').Cios financeiros para o atendimento.
Nas despesas a atender esiâo incluídos os salãrios do
pesSoal administrativo e de vigilância, o trabalho de bigienizaçào permanente da área, além da manutenção e
eventual expansão das vias de acesso e dos serviços destinados à utilização pelo público.
O proposto consubstancia um exemplo claro de interesse público, não atendido nas condições hoje vigentes e
o único aspecto a lamentar, no assunto em referência,
achamos, é a própria morosidade com que a providencial correção sugerida pelo Projeto foi tratada até agora,
havendo de permeio;inclusive, o arquivamento temporário da matéria, catito vimos.
Do ponto de vista ~esta Comissão de Agricultura, os
Parques Nacionais sã_Q importantíssimos, por motiVOs
ecológicos e sociais. t Oportuna, portanto, obviamerite,
medida que tenha por fiõatidade dar a esses relicáriOs de
preciosidade botânicas niàior base de sustentação financeira.
,
Opinamos, assim, nesta 'ordem de idéias, pela aprovação do Projeto de Lei do ,Senado n9 241/81.
Sala-das Co~i~sÕes, em 28',de maio de 1985. _:_--M~r
tins Filho, Presidente - Roberto Wypych, Relator Gaivão Modesto - Moacyr Du~rte.
PARECER No 636, DE 1985
-Da, Comissão _de Transportes, comunicaçõeS e
obras públicas
Relator: Senador Lenoir Vargas
Chega às mãos desta Comissão PrOjeto de Lei da lavra
d_o Senador Roberto Satumino que propõe nova redação
ão parágrafo único do art. 59 da Lei ri~ 4.771, de 1965Código __ Florestal - , "para o fim de dar destinação específica a parte da receita obtida com a cobrança de ingniss·a aos visitantes de Parques NaciOnais".
É a seguinte a redaçào do parâgrafo que se quer mudar:
"Parágrafo úriico. Fica proibida qualquer forma
de exploração dos recursos naturais nos Parques
Nacionais, Estaduais e Municipais."
A redac;:ào que pretende vaza-se nOs termos que se seguem:
"Pa~ágr-<lfo únicO, Ressalvada a- co-branç~ d~ ingresso a visitantes, cuJa receíta- será destinada em
pelo menos cinqUenta por cento (50%), ao custeio
da manutenção e fiScalização, bem como de obras
de melhorumento em cada unidade, é p~oibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos
parques e ·r_esd'vas biológiCas, criados pelo poder
público, na forma deste artigo."

Em sua justificativa o autor reconhece que a aludida
cobrança de ingressos já é prática estabeleci,da, mas que
toda a receita de ingressos nos parques ·~é recolhida à
conta do IBDF, sendo aplicada em fins os mais diversos,
nem sempre ligados à conservação-e fiscalização".
Díante da situação constatada, propõe então, ressalvar_ no dispositivo, •·a possibilidade de serem cobrados
ingressos aos visitantes desses parques, desde que pelo
menos cinqUenta por cento da respectiva receita seja utilizada em conservação e melhoramento, assim como fiscalização dos próprios parques".
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Com efeito, hã que se respeitar os Parques Nacionais e
seus visitantes. O reverHmento de parte das receitas provenientes da cobrança de_ ingressos para a manutenção,
melhoramento e vigilância: dessas reservas atende a ambos os requisitos.
Ao primeiro, porque através da conservação de suas
instalações, vias de acesso, jardins, pontes etc., cria-selhes os atrativos que os manterão visitados e apreciados.
E esses atrativos serão aumentados e mantidos com recursos gerados por suas próprias belezas.
Ao segundo, porque ao se criar infra-estrutura adequada à recepção e à facllidade e visitação de todos os recantos de um parque, estar-se-ã retribuindo ao visitante
pelo ingresso pago.
Ao analisar-se o problema, através de uma ótica global, no entanto, verificar-se-ã que alguns parques ainda
não iênú:ifrativos e facilidades que lhes permitam gerar
recursos. Nesses--casOs, o público não é devidamente recompensad_o pela visita, e escasseia. O parque fica sem
condições de se manter ou de se fazer atraente; sem condições, por via de conseqUência, de cobrar {ngressos.
Pãra-atender a"'S'"neCessTdades Como essas- e tantas outras- são bem-vindos os r_ec:ursos federais, oriundos de
parques mais bem providos. Assim parece adequada a
destinaçãO-de até círiqUe"nta por cento das receitas dos
parques ao IBDF, para que tenha melhoradas suas condições Qe atender, de forma racional, a uma demanda diversificada em sua ârea de atuação. O projeto não fere a
Lei Magna, é jurídico e acorde com a Técnica Legislativa. O mérito merece apoio.
Somos pela aprovação do presente Projeto.
Sala das Comissões, 27 de junho de l985. -Alexandre
Costa, Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Aderbal
Jurema - Jorge Kalume - Alberto Sllva.
PARECER No 637, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Albano Franco
O projeto em apreciação, de autoria do nobre Senador
Roberto Saturnino, propõe nova redação para o parágrafo único do artigo 59 da Lei n94.771, de 1965 (CÓdigo
Florestal), com o objetivo de legalizar a cobrança de ingressos a visitantes de parques criados pelo Poder Público, mantida a proibição de qualquer outra forma de exploração- dos seus recursos naturais, e destinando pelo
menos 50%_(ciqUenta por cento) da receita proveniente
desses ingressos ao custeio da manutenção, fiscalização e
obrJ.s necessárias a cada unidade.
Assinala o autor, na justificação, que esses ingressosjâ
vêm sendo cobrados. mesmo sem uma autorização expUcita da lei, e que, pelo menos no caso dos Parques Nacionais, as receitas são recolhidas à conta do IBDF, sendo
aplicadas_em fins os mais diversos, nem sempre ligados à
conservação e fiscalização desses bens públicos.
O projeto em questão passou incialmente pela Comissão de Constituição e Justiça que reconheceu não existirem óbices à sua tramitação, do ponto de vistajurídicoconstitudonal. Colheu também pareceres favoráveis,
quanto ·ao- iriéritó~- rias ·comissões de Agricultura e ,de
Transporte, ComunicaçãO e Obras Públicas. Ve;n, ago~
ra, à Corl).issãa de_FJnanças _para exame dos aspectos que
Ihe_são pertinentes.
A cobrança de ingresso em -~arqu~s Nacionais, Estaduais e Municipais, criados com fins de preservação da
natureza e utilizados para objetivos educacionaiS, recreativos e científicos, é perfeitamente aceitável, não se confundindo com outros tipos de exploração económica,
que, se permitidos, atelitariam contra o próprio significado desses bens de uso comun à sociedade.
O pagamento de ingressos por parte dos indivíduos
que desejarem usufruir dos parques deve ser classificado
como um preço público. No caso de Parques Nacionais,
esses valores são recolhidos à conta do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal- IBDF, sendo computados como Receita Própria, provenientes de Serviços
Recreativos e Culturais - Visitação a Parques.
Não se caracterizando como taxa, escapa à vedação
constitucional de vinculação do produto da arrecadação
de qualquer tributo a determinado órgão, fundo ou despesa, especialmente para custeio de despesas correntes
(art. 62, § 20).
Obviamente, a destinação forçada pelo menos 50%
(cinqUenta P?r cento) dessa receita ao custeio da manu~
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tenção e fiscalização, bem como a obras de melhoramento dos parques traz como contra partida a redução da
disponibilidade de recursos para outros gastos alternativos. No entanto, trata-se de uma destinação legítima e
desejâvel, até por uma questão de respeito para comesses valiosos patrírnônios públicos e para com os visitantes que pagam seus ingressos. Além disso, a melhoria das
condições desses parques levarã, por certo, a um maior

uso dos mesmos, com reflexos positivos na receita de ingressos.
lnexistindo, portanto, quaisquer óbices do ponto de
vista das finanças públicas, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei çlo Senado n' 241,
de 1981.
Sala das Comissões, em 12de setembro de 1985. -Senador Lomanto Júnior, Presidente - Senador Albano
Franco, Relator - Senador Virgílio Távora- Senador
Jorge Kalwne- Senador Cid Sampaio- Senador Carlos
Lyra - Senador César Cais - Sen~dor Jutahy Magalhães -- Senador Alcides Saldanha - Senador Octávio
Cardoso.
·

PARECERES
N•s 638, 639, 640 e 641, de 1985
Sobre o Projeto d.e Lei do Senado nt' 232, de 1981,
que "autoriza o Poder Executivo a instituir adicional
sobre o preço ao consumidor de cigarros, charutos e
fumo para cachimbo, revertendo o produto dessa arrecadação para o ensino de primeiro e segundo graus".
PARECER No 638, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Na sua atuação coerente e permanentemente voltada
para questões relativas à educação, busca o nobre Senador João Calmon, com este seu projeto de lei, mais uma
fonte de recursos destinada a melhox viabilizar o ensino
de 1'1 e 2' graus no País, e cuja relevância serã desnecessãrio ressaltar, tanto estamos convencidos da neces_sidade de carrear mais recursos para a educação.
Desta vez o que se quer é que o Governo fique autorizado a instituir certo adicional (especificado no art. 1'~)
sobre o preço final de cigarros, charutos e fumo para cachimbo, produtos considerados supérfluos e até danosos
para a saúde.
Trata-se, na verdade, de mais uma proposição meramente autorizativa que não ofende a ConstituiçãO e qUese apresenta conforme ao ordenamento jUrídico e à técnica legislativa. As proposições autorizativas, tem entendido esta douta Comissão, podem ter iniciatiVa legislati-

va.
Sobre o mérito dirão, certamente,, "ex-vi'' do Regimento Interno, as Co_n:iissões de Educação, de Economía
e de Finan-Ças, Sob a mesma inspiração patriótica que
justificou a apresentação do projeto em exame.
Sala das Comissões, em 5 de novembro de 1981. Aloysio Chaves, Presidente _Nelson Carneiro,
Relator- Lenoir Vargas - Martins Filho - Bernardino
Viana - José Fragelli - Humberto Lucena- Hugo Ramos - João Calmon, sem voto.
PARECER No 639, DE 1985
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senadora Eunice Michiles
De autoria do ilustre Senador João Calmon, o projeto
em exame tem como objetivO melhor prover o ensino de
{9 e 2'1 graus, autorizando o Poder Executivo a- in-stituir
adicional sobre o preço final ao consumidor de cigarros,
charutos e fumo para cachimbo.
Em sua justificação, o autor do projeto, conhecido !Jatalhador das questões relativas à educação, diz que:
"Seria desnecessário enumerar os danos causados pelo fumo à saúde humana, Apesar disso, o número de fumantes tem, em números absolutos, crescido a cada ano - assim como o faturamento das
empresas que operam no setor. Não se cuida aqui de
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desestimular esse consumo, mesmo porque a experiência vem demonstrando os o_bstáculos que se interpõem a isso. Reconhecida essa dificuldade, devese tratar ao menos de canalizar para finalidades que,
socialmente, apresntam maior rentabílidade parcelas da receita auferida por essa indústria, capaz de
faturar anualmente recursos da ordem de Cr$ 50 bilhões.
Dentre essas finalidad~. "sociais" nenhuma mais
indicada - inclusiVe por sua rentabilidade - do
que a educação. Em especial a educação bãsica. Recordemos, para usar argumentos de ordem econômica, que pesquisa conduzida hã 10 anos pelo professor Samuel Levy, no Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de São Paulo, mostrava
cabalmente ser a educação o investimento públioc
que maior retorno proporciona. Mais do que is_so, a
meta principal da sociedade moderna _é o desenvolvimento do homem e nenhum caminho mais indicadobá para isso que a educação, capaz de proporCJ9nar ao mesmo tempo o bem-estar, a liberdade e a
dignidade do indivíduo."
Jã tendo a douta Comissão de -ConStitufção e-JuStiça
aprovado proposição do nobre Senador João Calmon,
que ê: meramente autorizativa, não caberia, no âmbito da
Co"missão de Educação e Cultura, qualquer reparo a essa
feliz iniciativa, que penaliza, com um aumento de taxação, os consumidores de cigarros e de charutos e beneficia milhões de criancinhas em flor que estão fora das
escolas.
Inspirados nos mesmos ideais que levaram o Senador
Calmon a elaborar o seu projeto, o nosso parecer é favOrável à sua aprovação.
Sala das Com"iSsões, 13 de maio de 1982. - Aberbal
Jurema, Presidente -:- Eunice Michiles, Relatara Gabriel Hermes - Gastão Müller - Joio Calmon,
sem voto.
PARECER No 640, DE 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Pedro Simon
É submetido ao exame desta Comissão de Economia o
Projeto de Lei do Senado n9 232/81.
A proposição autoriza o Poder Executivo a instituir
adicional no valor correspondente a 10% (dez por cento)
do preço fixado para a venda ao consumidor de cada
maço de cigarros, caixa de charutoS ou volume de fumo
para cachimbo.
Determina, ainda, que o produto dessa arrecadação
será integralmente destinado ao ensino de primeiro e Segundo graus, compondo um fundo que será gerido por
um Conselho Diretor integrado por representantes do
Poder Público e da comunidade.
~do seguinte teor a justificação do autor, o ilustre Senador João Calmon:

;, '"Seria desnecessãrio enumerar os danos causados pelo fumo à saúde humana. Apesar disso, o número de fumantes tem, em números absolutos, crescido a cada ano - assim Como o faturamento das
empresas que operam no se to r. Não se cuida aqui de
desestimular esse consumo, mesmo porque a experiência verri demonstrando- os-Obstãculos que Se interpõem a isso. Reconhecida es~ dificuldade, devese tratar ao menos de canalizar para finalidades que,
socialmente, apresentam maior rentabilidade parcelas da receita auferida por essa indítstria, capaz de
faturar anualmente recursos da ordem de CrS 50 bi-

lhões.'"
Em resumo, prentende o autor que a parcela significativa da população brasileira atrelada ao vicio do fumo
contribua_ cQm recursos a serem canalizados através de
um f~ndo parã o ensino de primeiro e segundo gr_aus.
Trata-se de matéria de elevado alcance sócioeconómico, não obstante ampliar a carga tributária indireta sobre grande parte dos consumidores, tendo em vista a alta inelasticidade-preço da procura dos produtos
em tela.
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Esta Comissão, portanto, nada vê que contrarie a
aprovação da matéria, pois, deve entender-se a educação
hásíca como um inVeStimento de elevada rentabilidade,
ao mesmo tempo em que é de se reconhecer que a estruM
tura educacional no Pais tem-se deteriorado, não somente pela escassez de recursos, mas pela sua incompatibilidade com os variados objetivos do desenvolvimento
apregoados pelo Governo.
Â vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n9 232/81.

Sala da Comissão, 12 de setembro de 1984. - Roberto
Campos, Presidente- Pedro Simon, Relator- Luiz Cavalcante- José Fragelli - José Lins- Marcondes Gadelha - Fábio Lucena - Severo Gõmes.
PARECER
N9 641, de 1985
Da Comissão de Flnanças
Relator: Senador Cid Sampaio
Trata-se de _proposição_oferecida pelo ilustre Senador
JOão Catlnoii visando a conCessão de autorização ao Poder Executivo para instituir -adicional incidente sobre o
preço dos cigarros, charutos e fumo, em geral, vinculando o produto da sua arrecadação às despesas com o ensino de primeirO e segundo _graus.
Submetida a matél-ia às Corriissões de Constituição e
Justiça e de Educação e Cultura, manifestou-se a primeira pela constitucionalidade da proposição e a segunda,
após o exame do mérito, pela sua aprovação. .
Cabe-nos, neste passo, a análise do Projeto sob o enfoque financeiro.
A providência em tela, inegavelmente, reveste-se de relevante valor social, tendo em vista que os recursos
oriundos do adicional proposto destinar-se-ão à educação, elevando, dessa forma, o nível social das classes
menos favorecidas.
Tal procedimento poderá reduzir, em período médio
de_ tempo, o vasto número de analfabetos ainda existente
no País, mãcula que devemos apagar, definitivamente,
da sociedade brasileira.
Por outro lado, o gravame a incidir sobre o fumo em
geral poderá propiciar uma redução considerãvel de tabagismo no País, o qual tem provocado grande aumento
de moléstias no aparelho respiratório e cardíacos.
O tratamento deSSas doenças, diga-se de passagem tem
proporcionado vultosas despesas ao Poder Político, especialmente no Setor da Previdência Social.
A nosso ver a proposição reveste-se de grande interesse público e de conveniência para a administração, nada
havendo que se possa opor ao seu acolhimento, razão
pela qual opfri"amoS pelá aprovação do Projeto de Lei em
exame.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.- Senador LoiQanto Júnior, Presidente- Senador Cid Sampaio,
Relator - Senador Virgílio Távora - Senador Alcides
Saldanha - Senador Carlos Lyra - Senador AlbãDo
Franco- Senador Jorge Kalume- Senador Jutahy Magalhães - Senador Cesar Cais.
PARECER
N' 642, de 1985
Da Comissão de Consdtulção e J1111dça, sobre o
Oficio ''S" n' 19, de 1984 (Ofído n' 46-P /MC, de
10-9-84, na origem) '~do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal,- cópia das notas taquigrllficas e do acónlio proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autO!I do Recurso Extraordinário n' 100.14S.S, do Estado da Paraíba, o qual declarou a Inconstitucionalidade do artigo 213, da Lei Complementar n' 28/82, daquele Estado".
Relator: Senador Aderbal Jurema

o- Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins preceituados no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigrãficas e do acórdão proferido por aquele Pretório
Excelso, nos autos do Recurso Extraordinãrio n'
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100.148-8, do Estado da Paraíba, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 213, da Lei Complementar n9
28/82, daquele Estado.
__ _ _:
_
Narram os autos que, no Tribunal de Justiça da Paraí- _
ba, a parte recorrida no apelo extremo, Promotor de Justiça, naquele- EStado, impetrou mandado de segurança,
alegando ilegitimidade do ato que deu execução apreceitos da Lei Complementar Estadual n9 28/82. Sustentou o
impetrante a inconstituciomilidade do mep.~on_ado _di-

nário nl' 100.148-8, do E$tado da Paraíba, é suspensa a
execução do art.,2_IJ d.a_-Lei Complementar n~' 28/82, daquele Estado.
Sala das Comissões, em 12 de setembro de 1985.- Ni-' _
valdo Machado, Presidente - Aderbal Jurema, Relator
- Jutahy Magalhães -Nelson Carneiro- Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante- Lenoir Vargas- Martins Filho.

ploma legal, na medida em que viola o art. 96 da Carta _

PARECER N• 643,
de 1985

Magna, ao desprezar critério estabelecido em lei comple--

mentar federal para promoção por mer:ecimento e antigUidade, após o cumprimento do interstício de dois anos
de efetivo exercício na entrânc:ia.
Concedida a segurança para os fins pedidos na_ inicial,
houve embargos declaratóriOS, Visa-ndo ao prequestionamento da questão. os quais foram rejeitados.
Interpuseram recurso extraordinário o Estado da Pa,~
raíba e os litisconsortes passivos, com fundamento nas
letras "a" e .. d" do permissivo constitucioriaL
A douta Procuradoria Geral da República opinou, em
longo parecer, pelo não c-onhecimento do recurso, confirmada a declaração de inc-onstitucionãlidade cio art.
213 da Lei Complementar n~' 28/82, daquele Estado
Relatando o apeto extremo, o eminente Ministro
Francisco Rezek adotou os mesmos fu_ndamentos expedidos pela Procuradoria Geral da República, não conhecendo do recurso extraordinário, confirmando a imputada declaração de inconstity_ciQn_ajidade da mencionada
lei c-omplementar paraibana. Conheceu, todavia, em parte, do recurso dos promotores-litisconso_rtes, em nome
do art. 61', combinado com o art. 200 da Constituição Federal. Nesta parte deu provimento para desautorizar, no
acórdão re.c-orrido, a conclusão de que o Governador se
enc-ontra obrigado ao imedia_to provimento dos cargos
de Procurador de Justiça a que se refere a lide.
Em Sessão Plenária realizada em lO de maio de 1984,
o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, acompanhou o douto voto do Ministro-Relator.
O Acórdão foi publicado no Diário da Justiça de29 de
junho de 1984, com a seguinte ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. DECLARAÇÃO
DA INCONSTITUCIONALIDADE.
I -Legitimidade ativa de membro do parquet
local para postular, em mandado de_ segurança, a invalidade de a tos de nomeação para cargos de carreira, buscando, desse modo, resguardar sua posição
no quadro funcional.
11- Hipótese que não exige exame de provas
nem de situação funciriflal complexa justifica o
mandado de segurança.
III- A inconstitucionalidade de lei deve ser proclamada peta maioria absoluta dos membros do tribunal (art. 116 da Con_s_ti_tyição), o que não faz ne- _
cessária a presença de todos os juízes do órgão colegiado na sessão de julgamento.
IV- É inconstitucional o art. 213 da Léi Orgânica do Ministério Pú_blic:o__d_a_e_a_ra_iba, que hostiliza
critérios _de progressão na carreira, estabelecidos no
art. 47, § 211 da Lei Complementar 40/81. Matéria
reservada, pelo art. 96 parágrafo úriic'o da Carta da
República, à lei complementar federal.
V - O acórdão merece reforma somente qu-ando
estatui que o ·governador se encontra obrigado ao
imediato provimento dos cargos de Procurador de
Justiça a que se refere a lide.
Art. 61' Combinado com o art. 200 da Constituição."
À vista do exposto, observadas as exigências constítucionais e regimentais pertinentes, formulamos o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98, DE 1985
Suspende a execução do art. 213, da Lei Comple-mentar nl' 28/82, do Estado da Paraíõa.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Nos termos do artigo 42, VII, da
Constituição Federal, e face à decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida na Sessão Plenãria de
lO de mai<r<ie 1984, nos autos do Recurso Extraordi-
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Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" nl'__l, de 1984 (Ofício n9 103/P/MC, de
10-12-83, na origem) "do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal, cópia das notas taquigráficas e dos acórdãos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos
dos Recursos Extraordinários n~'s 99.849-7 e 100,0457, do Estado de Pernambuco, os quais declaram a inconstitucionalidade do artigo 1 I do Decreto--Lei Federal - 554, de 25 de abril de 1969".
Relator: Senador Aderbal J urema
Âtravés do Oficio, "S" n~' I, de 1984 (Oficio nl'
103/P/MC, de 19 de dezembro de 1983, na origem), o
então Presidente do Colendo Supremo Tribunal Federal,
Ministro Cordeiro Guerra, para dar cumprimento à dis-posição insculpida no artigo 42, VII, da Constituição federal, remeteu a esta Casa as cópias das notas taquigrâfi·
case dos venerandos acórdãos proferidos pela mais alta
Corte de Justiça do País nos autos dos recursos Estraord_inãrios n~'s 99.849-7 e 100.045-7, do Estf,l.dO de Pernambuco, nos quais o Excelso Pretória declarou a inconstitucionalidade do artigo II do Decreto-Lei n~' 554. de 25 de
abril de 1969. Esclareceu, ademais, que os referidos acórdãos foram publicados no "Diários da Justiça" de 11~1183 e 18-11~81, respectivamente, e transitaram em julgado.
O texto legal alvejado pelo Supremo estampa o seguinte preceito:
.'•Art. 11. Na revisão do valor da indenização,
deverá ser respeitado, em qualquer caso, como limite máximo, o valor declarado pelo proprietário,
para efefto de pagamento de imposto territorial rural, e eventualmente reajustado nos termos do § 311
do artigo 39".
Seu turno, o DL 554/69 declara nq §_31' do seu artigo
39:
'-'§ 39 Dentro do prazo de 180 (cento e oüentã)
-dias, contados da data da publicação deste Decreto_lei, os proprietários dejq~._6veis rurais poderão apresentar mediante justificação, nova- declaração do
respetivo valor, em· substituição à anteriormente
formulada para efeito de pagamento do imposto
territorial ruraL"

O tema em debate diz respeito à desapropriação por
interesse soci81, para fins de reforma agrária, e visa o entrechoque do dispositivo em análise com o principio
constitUcional de que a desapropriação se faz mediante
pagamento ãe justa indenizaçã·o.
·
o-deslinde da questão está consubstanciado nas segiliiüe5 ementas;
·
·
I -:- "Desapropriação por interesse- sociia.l para

fins de reforma agrária.
É inconstitucional o artigo II do Decreto-Lei Federal 554, de 25 de abril de 1969, por violar a garantia, reafirmada no próprio artigo t 61 da Constituição,de que a desapropriação se faz mediante pagamento de justa indenização.
A exegese estrita, dada pelo acórdão recorrido
aos incissos II e III do artigo 31' do _citadQ Decretolei, e que os concilia com a garantia Constitucional
da justa indenização, não ofende, obviamente, o
texto constitucional em causa.
Recurso Extraordinário não Conhecido, declarada a incOnstitucionalidade do artigo 11 do DecretoLei Federal 554, de 25 de abril de 1969." (Rec. Ext.
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nl' 99.849, de Pernambuco, Recorrente: Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA. Recorridos: Severino Floro de Lima e sua
Mulher. Julgamento: 17-8-83).
I I - "Desapropriação por interesse social, fins
de reforma agrária.
O considerar~se que o inciso II do artigo 39 do
Decreto-lei n'? 554/69 não impede que o Poder Judiciário fixe a justa indenização devida ao desapro:
priado não ofende o caput do artigo 161 da Constituiçã_o federal..
Recurso Extraordnário não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os MiniStros do Supremo Tribunal Federal, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigrãficas, por maiOria de votos, não conhecer do
recurso, declarando-se a inconstitucionalidade~ do
artigo l t do Decreto-lei Federal n~' 554 de 25 de
abril de 1969." (Rec. Ext. n9 100.045-7, de Pernam~·
buco. Recorrente: Instituto Nacional de Coloni~
zação e Reforma Agrária --INCRA. Recorrido.
Afolfo Pereira Carneiro. (Espólio de), representado
por sua inventariante Odette Pereira Carneiro. Julgado em 17 de agosto de 1983).
À -viSta do exposto, havendo decisão definitiva do Colerido Supremo Tribunal Federal declarando a inconsti~
tucionalidade do artigo 11 do Decreto-Lei Federal nl'
554, de 25 de abril de 1969, em obediência ao cânone
constitucional incrustado no item VII do artigo 42 da
Constituição Federal e sob a égide da alínea c do artigo
235 dri-RC:gimento Interno, formulamos o Projeto de Resolução que subsegue:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N• 99, DE !985
Suspende a e)(ecuçâo do artigo 11 do Decreto--lei
Federal n9 554, de 25 de abril de 1969.
O Senil. do Federal, resolve:
Artigo único. Nos termos do art. 42, VII da Consti~
tucição Federal, e em face à decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal proferido, na Sessão Plenária de 17
de agosto de 1983, nos autos dos Recursos Extraordnários números 99.849, e to0.045, ambos de Pernambuco, é suspensa a execução do artigo 11 do Decreto-Lei
Federal nl' 554, de 25 de abril de 1969.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.- Nivaldo Machado, Presidente- Aderbal Jurema, RelatorJutahy Magahàes- Nelson Carneiro- Luiz Cavalcante
- Lenoir Vargas - Hélio Gueiros - Martins Filho.

Q SR. PRESIDil:N!E (!-Jartins filho)- O Expediente lido vai à publicaçãO. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~'
Secretário.
É tido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 267, de 1985
Dispõe sobre o plantio de án-ores frutíferas às
margens das rodovias asfaltadas e dá outras providên-

cias.-

-

ü _Congresso -Nacional deCreta:
Art. 11' Ficam o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e se_us órgãos descentralizados a nível estadual, bem como as prefeituras municipais, Obrigados a gastar quantia não inferior a 10% (dez
por cento) das verbas de manutenção e conseryação de
rodovias, com o plantio de árvores_ frutíferas às margens
das estradas asfaltadas.
§ Jl' As árvores de que trata este artigo serão devariedade comprovadamente nativa ou adaptada à região
em que forem plantadas.
§ 29-,- _Caberã ao DNER, atravês de seus departamentos especializados e em cooperação com organismos do
MinistÇrio da Agricultura, estabelecer normas mínimas
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de segurança, paisagismo, técnica de plantio e tratos culturais e outras que se fizerem necessárias.
Art. 21' Esta Lei entra etn vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
Temos observado, estarrecidos, os efeitos das devastações produzidas por interesses iro patrióticos e criminosos em nossas matas, rios, baías, lagoas e, até mesmo, reservas florestais. Na maioria dos casos, a resposta que
oferecemos- quer como cidadãos, quer como autoridades- tem sido tlmída e pouco eficiente, por motivos os
mais dive~;sos.
Este fato vem colocar em evidência um paradoxo exclusivo d~ npssos tempos: nunca se produziu _em tantos
um tal despertar de consciência ecológica- pode-se dizer, mesmo, um despertar nacional para nossas relações
com a natureza-, e, no entanto, nunca se agrediu tanto
nosso ecossistema natural.
Os poucos gestos de algum efeito positivo e duradouro
se consubstanciam no reflorestamento com eucaliptos ou
variedades de pinheiros, o que, na verdade, atende mais
a interesses comerciais--que à expressão de consciências
comprometidas com a preservação da natureza.
O presente Projeto pretende obrigar o plantio dC árvores frutíferas ao longo das estradas, com a única restrição de que sejam essas pavimentadas, recebendo, portanto, manutenção periódica do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- DNER, do Departamento de Estradas.de Rodagem- DER, ou da prefeitura
• municiPal, conforme o âmbito - federal, estadual ou
municipal - em que se enquadre.
Trata-se de uma medida modesta, se vista num prisma
imediatista, mas concreta e de grande alcance ecológico,
. a longo prazo - como advoga a Câmara Municipal de
Resende- RJ, valorosa defensora da idéia aqui transformada em Projeto de Lei-, trazendo efeitos benéficos
nas áreas de combate à erosão, à poluição por descargas
de monóxido de carbono e, porque não dizer, na área da
alimentação humana.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1985.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Constituiçdo e Justiça e -de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - 0 projeto de
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Bornhausen, por delegação da Liderança do Partido da Frente Liberal.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL - SC. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A convite da F.undação Frieãfích-Naumann, vinculada ao Partido Liberal Alemão, uma delegação do Partido da Frente Liberal, por mim presídida e composta pe·
los Senadores Guilherme Palmeira e Lourival Baptista,
' pelo Deputado Federal e Líder do PFL na Câmara José
Lourenço; pelo Deputado Estadual e Vice-Presidente do
PFL em Santa Catarina Júlio Cesar e pelo Dr. Cláudio
Lembo, esteve em visita à República Federal Alemã nos
primeiros dias do mês de setembro.
Devo destacar, de início-, a extrema cordialidade e hospitalidade que nos foram dispensadas pelos dirigentes da
Fundação Friedrich Naumann e do Partido Democrata
Liberal da Alemanha, sempre atentos às no·ssas solicitações e precisos em suas exposições, deram-nos a visão
de uma Fundação polítíca e de um partido, que não sen·
do um dos dois maiores, se destaca no cumprimento de
seu programa marcado pelo moderno liberalismo. Per·
tencendo à coligação ma]Oritáii8., o papel do Pdrtido De·
mocrata Liberal é de grande projeção, já que entre outras posições ·governãmentais, no atual Ministério ocupa
as importantíssimas pastas--da Economia e dos Negócios
Estrangeiros.
Devemos, também, destacar as gentilezas que merecemos das autoridades da República Federal da Alemanha, nos diversos encontros realizados, assim como a
permanente preocupação de demonstrar o respeito e a
amizade que dispensam ao Brasil.

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seçào II)

A nossà intensa e proveitosa programação iniciou-se
com uma _exposição detalhada do trabalho realizado pela
Fundação Friedrich Naumann _?través de seu Secretário·
Geral Senhor Gottfried Wilst, que nos deu uma ampla
visão do funcionamento das fundações partidárias em
geral e do proveitoso desempenho democrático da sua
em especiaL
Com o Ministro de Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Htrgen Mollemann, conversamos
sobre os interesses comuns do Brasil e da República Fe~
dera! da Alemanha e a respeito da extraordinâría e pacífica transição do Brasil para a democracia.
No 19 dia da visita na sede da Fundação anfitriã, tive a
oportunidade de proferir palestra a respeito do .. Momento Político Brasileiro", ocasião em que fiz urii relato
da recente história política do Brasil, a partir de 1946, e
expus os meus pontos de vista sobre a Nova República e
o futuro democrático brasileiro. A palestra assístiáa por
cerc·a de 100 pessoas, contou cum a presença de vários
parlamentares, deu-nos a feliz oportunidade de, durante
duas horas, responder a indagações sobre o Brasil de
hoje no seu campo político e na área social e econômica.
A qualidade das questões levantadas, proporcionounos a satisfação de verificar o grande interesse quedesperta o Brasil na República Federal dá Alemanha e o
grau de satisfação existente, face ao sucesso de nossa
pacífica transição democrática.
No curso de nossa visita foi-nos proporcionado, ainda, uma exposição por parte da Representação do Estado de Baden-WUrttemberg sobre a estrutura federal da
República Federal da Alemanha e a colaboração existente entre os governos estaduais e o Governo Federal, e
uma entrevista com o Secretário de Estado Parlamentar
no Ministério da Cooperação Econômica, Dr. Volkmar
Kohler, que para nossa honra, contou na sua parte final
com a presença do Ministro Dr. Warnke, e sobre a qual
voltarei a me referir e a detalhar, em parte posterior de
meu pronunciamento.

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex' me concederia um
aparte, nobre Senador Jorge Boumhausen?
O SR. JORGE BOURNHAUSEN - Ouço V. Ex•
com muito prazer, nobre Senador Aderbal Jurema.

O Sr. Aderbal Jurema -Ao interromper a comunicação de V,_ Ex• à Casa, onde procura sucintamente dar
conta da sua viagem à Alemanha e, sobretudo, salientar
a organização partidária daquele grande pafs amigo,
quero congratular-me com V. Ex• por trazer à Casa estes
esclarecimentos porque nós estamos, como sabe V. Ex•,
Presidente do nosso Partido, numa fase de transição neste País, não apenas do ponto de vista de uma mentalidade governamental para outra mentalidade governamental mas, sobretudo, do ponto de vista das organizaçãoes
partidárias que--ainda não amadureceram como aquelas
que V. Ex• teve ocasião de observar. Por isto é que a sua
comuniq~.ção à Casa nos traz uma contribuição inestimável, sobretudo quando nós, de um jovem Partido,
queremos militar no mesmo, sem demagogia e sem procurar os órgãos de comunicação para, pessoalmente, nos
valermos deles em beneficio própri_o.-Nós queremos, isto
sim, fazer com que este Congresso, este Senado da Re·
pública, que tem uma tradição centenária,- possa de fato
manter aquela alta dignidade que sempre teve, sobretudo
quando ela é reforçada por partidos que cumprem com o
seu _dever no plenário, como vem acontecendo com os
aluais Partidos que freqUentam esta Casa e que, malgrado tudo, ~tão cumprindo_ com o seu dever de partidos
que apóiam a S_itu~ção e de partidos que a combatem.
O SR. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço a V.
Ex• o aparte ao meu pronunciamento.
Foi, também, a nossa delegação homenageada num almoço· de trabalho pelo porta-voz de poHtica externa da
bancada do F.D.P., Senhor Helmuth Schafer, acompanhado de membros do Grupo Parlamentar TeutoBrasileiro.

Na parte partidária, ouvimos exposições sobre a mo·
derna técnica d~ propaganda política efetivada pela fir·
ma BOSS. Sociedade Consultora para Comunicação,
Organização, For!Jlação e Serviços Ltda, responsável
pela aç~o de promoção e publicidade do Pdrtido Demo·
crata Liberal, assim como a utilização da informática
pelo FbP, através da firma COMDOK, Sociedade para
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Administração Computadorizada de Material, Processa·
men_to de Dados, Organização e Comuniczçào Ltda.
Apesar do debate orçamentário em curso nO Parlamento, por deft::réncia especial, fomos recebidos pelo Secretário de Estado do M inistêrio Federal da Economia,
Sr. Martin Grüner, com quem nos foi possível trocar ide-ias sobre a renegociação de nossa dívida externa e o papel que o país amigo da República Federal da Alemanha
pode representar, em termos de cooperação e compreensão nas referidas negociações, diante do excepcional momento vivido pelo Brasil. A atenção para o problema social brasileiro, para a necessidade de um crescimento
mínimo de 5%, para a indispensável geração de empregos e o nosso desejo d~ honrar os compromissos assumidos, dentro dos critérios enunciados pelo Presidente José
Sarney, estiveram sempre presentes nas exposições dos
integrantes da nossa delegação.
Na viagem a Berlin para conhecer o funcionamento do
FDP naquela cidade e ouvir palestra do Sr. Wolfgang
Fabig, membro da Câmara dos_ Deputados sobre "A situação política de Berlin", os integrantes da delegação
que lá estiveram, puderam sentir o extremo e justO sentimento de unificação que reina na República Federal da
Alemanha, espechllmente naquela cidade.
Durante a entrevista mantida com o Sr. Berthold Witte no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Bonn,
que ocupa o cargo de Vice-Presidente da Internacional
Liberal, endereçamos correspondência oficial àquele organismo, solicitando, com a devida autorização da Comissão Provisória Nacional do PFL, a nossa inscrição
como Observador da Internacional Liberal.
O encerramento de nossa visita de trabalho deu-se em
uma proveitosa e'"ntrevista com o Senhor Wolfgang
Mischnick, Presidente da bancada do FDP, e que na parte finul, para a nossa renovada honra, contou com a presença do Ministro Bangemann, Ministro da Economia e
Presidente do Partido Democrata Liberal. Naquela ocasião, além de um relato sobre todos os contatos mantidos, foram conversadas as possibilidades do estreitamento das relações entre as duas organizações partidárias e
novamente, dentro do enfoque anteriormente citado, o
assunto predominante foi o da renegociação da dívida
externa brasileira. Cabe-me nesta oportunidade revelar a
extraordinária impressão que nos deixou o_ Ministro anfitrião, assim destacar a sua extrema simpatia para com
o Brasil e o seu desejo do nosso sucesso na caminhada
para a democracia plena, que estamos empreendendo.
As nossas atividades se estenderam às comemorações
do dia da Pátria, menção que nos permite externar agradecimentos às atenções permanentes do Embaixador
Jorge de Carvalho e Silva e ao Secretário Antônio Luis
Espfnola Sulgado, c:ue nos assessorou eficientemente,
durante toda a visita.
Como me referi, anteriormente, volto a fazer um registro mais detalhado da entrevista que participamos no
Ministério Federal de Cooperação Económica, em face
do noticiário dela decorrente, que nem sempre desenhou
a perfeita realidade, às vezes ficou embaralhado, trazendo n_otórias confusões, mas que, acredito, sempre foi realizado no melhor intento jornalístico.
As reB.ÇõCs à-s·n-OtrCias decorrentes da citada entrevista,
algumas precipitadas, outras irracionais e outras revelando-facetas novas, rUerecerão também as minhas observações.
A entrevista realizada com o Secretário de Estado Parlamentar da Cooperação Económica, Dr. Volkmar
Kohler, realizou-se às ll horas do dia 3 de setembro e
de!Ll pLlrticiparam todos os integrantes da delegação do
Partido da Frente Liberal.
O Dr. Kohler, que nos atendeu com extrema gentileza,
iniciou u entrevista, após as saudações protocolares, fazendo ampla exposição sobre o funci,_ amento do Ministério e sua açào de cooperação econômica e social aos
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.
Informou-nos, também, no início que o Ministro Warnke se encontrava em uma reunião discutindo o orçamento e faria o esforço possível para, ainda, participar da
parte final da entrevista.
Apôs os nossos agradecimentos pela atenção que nos
era dispensada, passamos a ouvir o Sr. Secretário que
nos informou que o Ministério que visitávamos, sempre
preocupado com os problemas do Brasil, especialmente
os sociuis, havia investido no Brasil nos últimos 10 (dez)
anos a expressiva cifra de 2 bilhões de marcos,
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destacando-se as aplicações nas áreas mais carentes
como o Nordeste e o Norte do nosso País.
A expressiva quantia, pOr nós até então desconhecida,
despertou a natural curiosidade para um diálogo geral
sobre sua aplicação, viSaildo sobretudo o nosso desejo de
continuidade.
Os membros da delegação, inclusive eu, passamos a
formular perguntas sobre a maneira como os recursos referidQs_eram remetidos para o Brasil e qual a forma que
o Ministério utilizava_ para sua fiscalização. O Dr.
Kohler esclareceu-nos que os recursos chegavam ao Brasil de diversas maneira. Enviados princiPalmente a governos, a entidades filantrópicaS e ·atrã.vés das igrejas,
que. conforme esclarecimentos obtidos, posteriormente,
no Brasil, carrearam cerca de 10% deles.
A respeito da forma de üscalizaçãO, declarou~ nos que
em relação às igrejas esta se fãzja d_e fonu_a_m_ais simplificada, até porque também havia parcela de participação
por parte das Igrejas alemãs.
Na ocasião solicitei ao Secrf:tãrio que nos informasse e
exemplificasse como 0: trabafhO-SOdafCra realizado pdas
Igrejas no Brasil, segundo os relatórios que dispunha.
O Dr. Kohler nos explicou que as Igrejas, entre outras
ações, diriSíam ·seus trabalhos à área sindical, preparando _cursos para os sem-terras e realizando melhorias sociais em colaboração com os sindicatos, apresentando
sempre projetas especifiCaS-.-0 Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE BORNHAUSEN - Com muita honra, Senador CéSar Cais~
O Sr. César Cais - Nobre Senador Jorge Bornhausen, V. Ex• traz aqui um relato de sua viagem, e da viagem de comitiva das mais ii ustres a uin Pais amigo; -que ê
a República Federal da Alemanha. Na realidade, no
bojo do seu relato, V. Ex~ coloca a ajuda de organizações
religiosas a outras organ-izaçõeS aqui no Brasil. Em particular, tenho me preocupado com esse assunto porque entendo que a Emenda Constituciomif n'i' 25 modificoU o
art. 152 da Constituição Federal, que dizia que não se
podia registrar partidos polítícos que tivessem qualquer
tipo de vinculação com outros partidos ou governos de
outros países. Pessoalmente, sou favorável a esse tipo de
redação porque entendo que muitas vezes organizações,
aparentemente não políticas, podem, através de recursos, para outras organizações aparentemente não políticas no País, financiar atividades políticas. E, vejo cOm
certa apreensão que potências e- governos estrangeiros,
que desejam influir na Carta Magnã do nosso País, podem, através de fluxo de recursos exógenos, modificar o
perfil da Assemnbléia Nacional Cónstituiitte. VejO -qUe
às vezes ess<i ajuda de Governos estrangeiros e de organí~
zações estrangeiras, sobre vários as·pectos, são aceitas no
Brasil sem serem consideradas pecado grave ao pacto
político, quando verifico aqui, no Brasil, uma reação em
que empresáriOS nacionais se cotizem no Sentido de fazer
uma representação à Assembléia Nãcional Constituinte.
Qi.Jer dizer, parece a mim estranho que se consiga, que se
faça, se processe_ no Brasil a aceítação de recursos exógenos· para atividades que, muitas vezeS são desvirtuadas e
colocadas na área política e não se ã.ceite.-nluitas vezes,
recuros en~ógenos gerados no própr~o Paí~, acha~do
que empresários -querem forçar a: sua participaçãO ná Assembléia Nacional Constifiiinte. De maneira Que pediria
a V. Ex~ se pudesse, detalhasse um pouco mais esse tipo
de ajl!da de organização de um pais amigo a organizações-nacionaiS:
- --O SR. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço a V.
Ex' Senador César Cais.
Dando continuidade ao meu pronunciamento, vou
dar seqüência àquilo que estava relatando, que-diz respeito à audiência no Ministério de Cooperação Econômica da República Federal da Alemanha
Diante da explicação, salientamos, os membros da delegação, que era necessário prestarmos esclarecimentos
sobre a posição de parte da Igreja Católica na Amêrica
Latina, a chamada progressista; que se alinha na defesa
da Teologia da Libertação, condenada pelo Vaticano e
que no Brasil desenvolve ações polítiCas muitas vezes em
coordenação com o Partido dos Trabalhadores, que no
nosso País dedica-se, principalmente, a um trabalho i-adica! e sectário, que cm nada vem ajudando a transição
~
democrática brasileira.
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O Secretário demonstrou conhecimentos definidos
sobre a posição da Igreja Católica, denominada Progressista. Disse que o assunto mereceria seu exame aprofundado_ e rev_elou-nos que conhecia o movimento sindical
brasileiro, inclusive as ações do PT, presidido pelo Sr.
L_uís Ignácio da Silva, já que havia trabalhado na Volkswagen do Brasil. No diálogo revelou-nos também que os
sindicatos br~sileiros são muitas vezes ajudados pelos
sindicatos alemães, que fazem remessas de marcos para
os congéneres nacionãis-:
De nossa parte salientamos que a ajuda governamental ao.s sindicatos, jamais deveria ser realizada pelas Igrejas, já que isto os torna dependentes, o que desvirtua a liberdade sindical.
A nossa entrevista, na sua parte final, contou com a
presença do Ministro Wanrke, que gentilmente expliciK
to_u as razõe~ _de sua râpid3. passagem, o que por nó_s foi
saudada como uma "deferência toda especial.
Naquela oportunidade, reafirmamos nossa gratidão à
cooperação alemã e ratificamos ã necessidade de sua
continuidade e as nossas preocupações já exPostas quanto à maneira operacional, com que muitas ajudas vinham se concretizando.
O Ministro, com a maior atenção, após ouvir nossas
considerações, solicitou~nos sugestões a respeito de fórmulas que pudessem evitar as preocupações -por nós
apontadas. Esclarecendo a atual fase do desenvolvimento democrático brasileiro, opinamos QUe ·a melhor forma
de se dar uma continuidade, sem riscos, da cooperação,
seria a sua concretizaçãó ãfravés do GovernO Brasileiro,
ou cOm suã fiscalização, face aos compromissos inabaláveis do atual Presidente da República, José Sarney, com
o estabelecimento da democracia plena no Brasil. O Ministro de forma conCreta, dispensando inegável atenção
às rriaftifesfações da delegação do Partido da Frente Liberal, prometeu examinar :;t sugestão _final que apresentamoS, ocasião em que, inclusive, citamos como órgão
mais adequado a receber as contribuiçõ_es a Legião Brasileira de Assistência.
Assim se passaram, na realidade, os fatos. As notícias.
vinculadas na imprensa brasileira, ?lgumas truncadas
por falta de maiores esclarecimentos, como aquelas de
que os partidos recebiam verbas das fundações parti~
dárías alemães, ou que todos os recursos teriam vindo
para o PT, provocaram diversos tipos de reações.
O Presidente do PT, Sr. Luís Jgnâcio da Silva, sem ouK
vir qualquer declaração do Partido da Frente Liberal,
gritou aos ventos que iria me processar, como se isso me
intimidasse e com palavras pouco cortezes procurou me
atingir, revelando por sua inopinada reação, que temos o
direito de passar a desconfiar da origem dos recursos que
dispõe o seu paTtido, que pelos seus siOais exteriores demonstram ser fartos.
Ás reações mais sensatas partidas, inclusive, de ilustres
membr.os da Igreja a que pertenço, a Católica, credito à
falta de um esclarecimento maior.
Não posso, todavia, deixar de rechassar de forma veeas deploráveis declarações de D. Angélico Sânda~
responsável pela Pastoral Operária de São- -Paulo.
A_f\r_m9t,J._ o prelado que _Ç~3IT! "delira~tes" as decla~
rações _que·em nenhum órgãO de imprensa me foram--atribuídas. Ao tentar ridicularizar o PFL dizendo que "O
PFL está vendendo verdura no Afeganistão", mostrou
que está precisando umas lições de humorismo com o
meu amigo Jô Soares. Ao fazer referéncias "a esses Senhores _de colarinho branco" demonstrou desconhecer o
meu respeito aos padres de cOlarinhos brancos e engomados, responsáveis pela minha educação religiosa, que
nunca adotaram teologias vetadas pelo Papa e não fazia
pregações marxistas.
Ao afirmar '""A gente vai passear e depois volta e quer
apresentar um relatório bonito para Sarney. É gente fútil, e seria melhor que valorizasse maiS o CongressO-e o
Congresso não estaria em petição de_ misêria. São vagabundos da vida", demonstrou a sua aversão à gramática,
o seu desconheCimento à uma viagem de trabalho, o seu
desprezo ao Coilgresso e, por via de conseqüência, à Democracia e, finalmente, a sua evidente falta de educação.
Não fizemos qualquer denúncia ao Presidente José
Sarney. A Sua Excelência relatamos, sucintamente, a
nossa visita e a cortesia com que fomos distinguidos pelo
Partido Democrata Liberal c pelo Governo da Repúbli~
ca Federal da Alemanha.
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Os fatos foram estes e a publicação do jornal O Estado
de S. Paulo, em sua edição de 14 de setembro, de ordem
de pagamento vinda de sindicatos alemães para CUT,
nos leva a profundas rellexões.
O Sr. Guilherme Palmeira -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE BORNHAUSEN -

Com muito pra-

zer.
O Sr. Guilherme Palmeira- Tive a honra ·de acompanhar V. Ex• nessa visita convocada pela Fundação do
Partido Liberal Alemão. Evidentemente, presenciei o
que V. Ex• disse e expôs ao Ministro- da-Cooperação
Econômica. Realmente, as coisas foram distorcidas. O
que V. Ex' tentou mostrar ao Ministroê que esses inVes~
timentos feitos no nosso Pats, precisavam ser fiscalizados
porque se o objetivo era a ârea social, tínhamos, e tinha
V. Ex•, a informação de que esses recursos estavam sendo investidos politicamente. O que, evidentemente, não
concordávamos, pois achávamos até qUe a nossa legislação não foi cumprida e o Ministro reconheceu que deveria ter um acompanhamento maior desses projetas. Jamais partiu de V. Ex',- nem com apoio nosso, evidente,
qualquer acusação ao PT ou qualquer partido político.
O que havia, e o que há, é que, na realidade, os investimentos são importantes para nós nessa area social, mas
que esses investimentos venham a ser feitos diretamente
com as entidades que podem beneficiar o nosSo põvo~
Esta foi a colocação que entendi que V. Ex• fez com o
nosso endosso, com o endosso do Senador Lourival Baptista, do Deputado José Lourenço e de outros companheiros. Jamais houve acusação a ..a" ou .. b". Eu, na
ocasião, lembrei de que no meu Estado, quando no Go~
verno do Estado, por três anos batalhei por um programa de eletrificação rural com o apoío-de uma das fundações do Governo alemão e só agora, cinco anos depois, é que esses recursos estão aparecendo, enquanto recUrsos que podem favorecer a determinadas entidades,
chegam rapidamente. Essa colocação fiz questão de fazer. Receba as minhas palavras de solidariedade a sua
posição porque V. Ex• foi coerente e deixou um alerta
para que possamos, evidentemente, angariar 'recursos,
mas com fins determinados, específicos. Nobre Senador
Jorge Bornhausen,_tem V. Ex' a minha solidariedade nas
suas palavras.
O SR. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço a V.
Ex•, Senador Guilherme Palmeira, pelo seu aparte e pela
solidariedade.
Finalmente, queremos afirmar por isso, que no nosso
entendimento o Governo brasileiro tem o direito de conhecer e fiscalizar qualquer recurso, que de país estrangeiro" irigr-esse no Brasil, para evitai- qualquer possibilidade de sua mâ aplicação e reafirmar o nosso apreço e a
nossa estima à República Federal da Alemanha e a seu
povo que de forma extraordinária a reconstrWu.
Era ·o-que tinha a dizer, Sr. Presídente. (Muito bem!)

m~nte

lo~-

O SR. PiiESIDENTE (Martins Filho)- ConCedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PD_S- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se_nadores:
Eu gost<iriã de aproveitar esta oportunidade para dizer
que_ não foi em vão que -encaminhei à consideração do
Senado Federal o Projeto de Lei D.l'i 229, do dia 20 de
agosto, em favor dos funcionârios públicos ativos e inativos, porque vejo pela imprensa do dia 12 de setembro o
registro em que afirma que "inativo e niilitar devem ter
13':> salário."
E a notícia está Vazada nos seguinteS termos:
"O 139 salário deve ser estendido aos militares
aos inativos e aos pensionistas. Esta pelo menos é
posição do Coordenador Geral da Comissão Gei'al
para a reforma administrãtivã do Governo, Piofessor Belmiro Siqueira. Embora ressalvando que ainda não tomou conhecimento do anteprojeto que
concederá o dêcímo terceiro aos 125 mil funcionários estatutários do Governo e que será enviado
ao Presidente-Josê Sarney no próximo dia 15. Siqueira encara a extensão de todos os servidores
como uma medida de justiça social."
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O meu-projeto está_vazado nos seguintes termos:
"Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

aos funcionários públicos da União, no -mês de dezembro de cada ano, uma gratificaç--d.o de Natal correspondente ao valor da respectiva referência, acrescida da parcela relativa ao adicional por tempo de
serviço, salário-família. O pagamento da grafificação de Natal será feita atê o 10~' dia útil do mês de
dezembro. A gratificação de Natal será devida aos
funcionários ativos e inativos, não incidindo sobre
ela o Imposto de Renda na fonte.
E quando vejo as providências já iniciadaS -do Governo, através do Ministério correspondente, quero, nesta
oportunidade, me congratular por esta medida que vem
ao encontro de um velho anseio _dessa classe abnegada
que ê a de funcionárioS- públicos, os quais representam o
esteio, a segurança da própria Nação brasileira.
Paralelamente a este projeto, gostaria de lembrar ao
Governo que no dia 28 de maio apresentei um projeto
iseflfando os aposentados de qualquer contribuição para
o INPS, como vem acontecendo ultimamente.
Em nossa justificação, nós falávamos:
O Sr. Nivaldo Machado aparte?

Permite-me V. Ex'- um

O SR. JORGE KALUME- Já ouvirei V. Ex•, com
muito prazer.

Justificação
Para atender ao custeio da assistência médica
prestada pela Previdência Social aos aposentados e
pensionistas, o artigo 21' do Decreto-lei o\' 1.910 de
198 I estabeleceu uma tabela variável de contr~
buições incidentes sobre os respectivos proventos.
Sucede que a medida, justificada com o fundamento de amenizar os encargos da Previdência So~
cial com a assistência mêdica dos segurados em geral acabou por cometer um disparate jurídico, tendo
em vista os princípios sócio-económicos que embasam toda a estrutura previdenciâria.
De fato somente no conceito popular e totalmente leigo do que seja a Previdência Social no Brasil, as
aposentadorias e as pensões podem ser consideradas
como um prêmio, uma benesse ou mesmo um favor
legal.
Na ver'dade, estruturado que está o sistema em
bases atuarials, onde as contribuições e os beneficias têm carãter comutativo; tal como nos seguros
em geral, aquelas prestações nada mais são que uma
retribuição ao contribuinte de tudo aquilo que ele
pagou durante o seu tempo de atividade laboral.
Portanto, Sr. Presidente, eu estou certo que os meus
projetas, que estão tramitando, sob aplausos de meus
companheiros, dentro em breve serão acolhidos pelo
Governo, mesmo antes da sua aprovação por esta Casa,
porque o nosso interesse ê de que a classe seja faVoreci-

da.
E nesta oportunidade, também, queremos nos valer de
outra notícia, esta, do Jornal de Brasília de 14 de setembro:
"Servidor Público- A Federação dos Servidores
Públicos de Brasília realizará um amplo debate na
próxima terça feira. (Ed. Miguel Badya, si. 315 SOS) quando serão discutidos o rep·osicionaitlento
das 12 referências, Pois os-servidores reclamam a
igualdade salarial para todos, inclusive, aposentados e pessoas em fim de carreira. Outras duas questões a serem debatidas durante a reunião dizem respeito ao recebimento da gratificação adicional por
tempo de serviço (qUinqUêriio) e também a igualdade na concessão de percentual de 80 pOr cento :U.os
aposentados."
Já estávamos estudando este assunto para também encaminharmos um projeto, e encaminharemos, oportunamente favorecendo os aposentados, nivelando-os aos da
ativa.
Nesta oportunidade, vou ouvir, com muito prazer, o
nobre Senador pernambucano Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado- Nobre Senador Jorge Kalume, quero reportar-me à primeira parte de seu discurso, que focaliza a con__cess_ão do 139 salário ao funcio-

nãrio pública da União, sem deixar de levar o meu apoio
e a minha solidariedade às demais reivindicações constantes do seu pronunciamento. Mas é preciso que se enfatize que o l3~' salário não ê uma benesse a ser concedida, ê um direito a que faz jus o funcíonãrio, uma vez que
hoje, no Brasil inteiro, não só as empresas privadas o
concedem, como quase todos, senão todos os Governos
estaduais. De modo que fica apenas uma parcela dos servidores públicos, essa chamada parcela de funcionários
titulados sob o regime jurídico do Estatuto dos Funcionãrios Públicos Civis da União, que tem hoje 33 anos, e
está totalmente defasado, fica só essa parcela totalmente
desamparada desse direito, dessa vantagem. De modo
que como o assunto foi aqui diversas vezes objeto de debates, recebendo o apoio integral desta Casa, quero mais
uma vez traz.er a V_. Ex• a minha palavra de apoio e de
aplauso por V. Ex• voltar a focalizar esse problema, tendo em vista que estaremos, com isso, advertindo e alertando o Governo, para que, na próxima oportunidade, a
28 de_outubro, quando se anuncia que o Governo encaminhará o novo estatuto do funcionário público, nele se
contemple essa reivindicação justa do servidor, que é o
pagamento do 13~> salário.

-0 SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Nivaldo
Machado, não me causou estranheza essa manifestação
de V. Ex• em favor dessa classe abnegada, mesmo porque (j_lúiildo apfi;seiltero ProjetO e H desSa tribtii:ta V. Ex~
foi um dos que apoiou. E nesta oportunidade mais uma
vez eu _quero agradecer est? sua manifestação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu objetivo teve o
Sentido de alertar o Governo, acordar para que viesse ao
encontro dos funcionários indo, atendendo o seu clamor,
o seu an~eio~ Estou certo c;!e que com essas manifestações
que acabei de ler, feitas através da imprensa dentro em
breve os funcionários públicos do nosso País serão bene-ficiados por um direito que lhes assiste. Muito obrigado
a V. E.x• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre S_enador César Cais.
O SR. ctsAR CAlS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Seni reviSão do orador.)- Sr. Presiaente, Srs. Senadores:
Volto a falar sobre o desencontro das informações
oriundas de pessoas ligadas ao Governo, o qUe-deixa desorientada a sociedade brasileira.
Semana passada, cu falei sobre a crise na construção
civil, o desemprego decorrente da paralização de obras
das estatais e a palavra do Professor Dércio Munhoz
mostrando que o corte nas estatais do setor produtivo
em nada afeta, ou pouco afeta, o déficit público, uma vez
que todas essas estatais estão previstas a receberem, no
ano de 1985, apenas 5,4 trilhões de cruzeiros do orçamento fiscal.
Hoj~. o jom<!!_Folba de S. Paulo diz que ..o Governo
decide cancelar_definitivamente projetas e adiar 14 usinas hidrelétricas e termoelêtricas", atrasando os cronogramas ~_~;;olQcando ~m risco a qualidade do serviço
público brasileiro e também o serviço público prestado à
Nação e, também, agravando a crise de desemprego.
Na edicão de domingo de O Globo, sób o título ''Tra- balbadores devem insistir na trim-estralidade", o diretor
técnico do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos sócio-ecoilomicos, DIEESE, Walter Barelli,
lembra que "o trimestral não afeta os níveis inflacionáríos".
Aliás, semana passada, o Senador Virgílio Távora
mostrou, em aparte ao nobre Senador Humberto Luce-na, que a trimestralidad~ (o_i o grande argumento do palanque daqueles que hoje fazem a nova República. Parece que, com esta inflaÇão viOlenta, dificilmente será
possível o governo não concordar com a trimestralidade
do reajuste dos salários dos empregados.
Diz o Sr. Walter Barelli:

"Os reajustes trimestrais são concedidos desde
outubro passado, portanto, se está certa a alegação
-de empresários e Governo, a inflação deveria ter
disparado nesse período. No entanto, a inflação só
-disparou mesmo em agosto, quando os preços foram descongelados."

Setembro de 1985

Na mesma pãgina do aludido Jornal, se estampa a seguinte manchete: "Estudo teme que a inflação chegue a
9.50% neste ano."
Vejam V. Ex~, Srs. Senadores, como fica desorientada
a sOcTedade brasileira. Pessoas credenciadas junto ao
Governo entendendo que deve ser dado o reajuste trimestraJ, e outras pessoas, também ligadas ao Governo,
dizendo que s_e der o reajuste trimestral, a inflação vai a
950% este ano.
Cita o estudo do Professor Dario Munhoz, da Universidade de Brasília:
....A concessão de reajustes trimestrais 50% de salários a 80% dos trabalhadores do País levaria a um
índice inflacionário de 950% este ano, caso eles fossem repassados aos preços dos produtos."
Em julho, o Presidente José Sarney falando à Nação,
garantiu que a inflação deste ano serã inferior a do ano
passado, que ficou em 224%.
Enquanto isso, o Ministro da Secretaria do. Planejamento anuncia que somente poderá reduzir o déficit
público cortando ainda mais as despesas das estatais e
por aumento de impostos.
Não é nada criativa esta solução dada pelo MinistroChefe da SEPLA N. Cortar as estatais o ode se elas só vão
receber 5,4 trilhões de cruzeiros durante o ano d_e 1985,
do orçamento fiscal? No primeiro semestre recebera O.
Cortar onde mais? E aumentando os impostos, pareceme que a criatividade ê quase nenhuma.
Como reagiria- é a minha pergunta- este Congresso com taxação ainda maior para uma sociedade por demais sacrificada e sem esperanças de cumprimento das
promessas feitas pelos que fazem a Nova República? A
sociedade ace_ita o sacrifício, quando tem esperança de
que aquilo é solução.
O Sr. Virgnio Távora- Eminente Senador, depois dáme licença para um aparte?

O SR.C~A~ CALS-Commuitoprazer, nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, o que nos
preocupa é que a nobre Situação, atê agora, ainda não
nos honrou com a resposta. Mais que tudo é a seguinte
questão: apresentado o dêficit segundo o conceito A, B
ou C, não discutimos. Foi anunciado pelo Governo que
medidas por ele tomadas reduziriam este montante a 50
trilhões de cruz~iros esse ano. Quando fomos analisar
aquelas citadas medidas, uma delas, eufemisticamente
chamada de remanejamento de fluxo de caixa, tinha
como tradução lançar para o ano seguinte pagamento
que deveria ser feito este ano, e tivemos já um exemplo
bem claro, como estão conseguindo empurrar, com uma
certa eficiência, digamos assim, as dívidas para adiante,
12 trilhões de cruzeiros. Quando aparece no orçamento
que V. Ext tem aí na mão, página lt, portanto bem na
frente, depois da mensagem, no item "receitas", para ze..
rar a f!eça, isto é, despesas e receitas serem equilibradas,
receítis de capifal, e expresso em português claríssimo,
eminente Senador, pode ver af, se não é isso: Receitas de
Capífal. Aqueles 211, justamente, aquele ..caputizinhon
que nós chamamos comumente de débito: 211 trilhões de
cruzeiros. E nisso daí louvamos a coragem do Goverllo
que diz logo como irá obter isso: Operações de cr«iitos
internos. Pode ver ai claramente. Então, além dos 211,
sem levar em conta esses 12 que vão passar deste ano, jã
dentro da estratêgia governamental, nós vamos ter é um
volume nunca visto de operações de créditos internos. ao
se dar crêdito à Mensagem de Sua Excelência, o Senhor
Presidente da República. Isso são números, não podem
ser discutidos. Agora, se S. Ex•s o Ministro da Fazenda e
o Sr. Ministro do Planejamento mudam de opinião e
acredito que mudarão, e farão a cobertura desse déficit,
não da maneira explicitada na Mensagem como está af,
mas com aumento de impostos, precisarão da anuência
do Co_ngresso. E acredito que, hoje em dia, para eles receberem essa anuência, eminente Senador, vão ter que
explicar direítiilho e acreditamos que, hoje em dia, para
S. Ex' receber essa anuência, eminente Senador, vai ter
que explicar direitnho. Não pense que o PMDB, o PFL,
o próprio PDS dêem uma carta branca de aumento de
receita. Haverá S. Ex• que pegar mais uns 30 trilhões,
aproximadamente - esses são os cálculos da Secretaria
da Receita - trocando o prazo, não mais· 45 dias, dos
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bancos recolherem os impostos que arrecadam, e sim 24
a 48 horas. t uma das sugestões que estão- desculpem
os Senhores do Governo pela Oposição, de vez em quan-

do, ser bem informada a respeito dos seus designassendo apresentadas, mas duvidamos muito que politicamente consigam fazer isso. M<is, façam! Ainda vão
sobrar I81 trilhões. Desculpe-nos a intromissão no discurso de V, Ex• ter sido um pouco longa, mas mostra
realmente que temos uma situação de fato, perante a
qual não adianta estarmos nos iludindo. Vamos
enfrentá-la. Não queremos saber se é culpado A, B ou C,
Excelência. Esses fatos são fatos, não são opiniões para
serem discutidas. Podem, quando muito, serem contestados, dizerem que não são exatos, mas está aí a mensagem
governamental para dizer o_ contrário.
O SR. ctSAR CALS - Agradeço, nobre Senador_
Virgílio Távora, a explicação prática daquilo que estou
levantando. Aqui, na mensagem da proposta orçamentária, o Presidente José Sarney diz que quer explicitar a
dimensão do déficit fiscal, 211 trilhões de cruzeiros, e a
forma de financiá-lo. E a forma de financiá-lo, ç_onforme
V. Ex~ diz, são operações: operaÇões de crédito interno,
195 trHhões; e mais 16 trilhões de cruzeiros (15,6 trilhões)
de crédito externo. Agora fala o Secretário do Planejamento, o Ministro e Secretário- do Planejamento. O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha.)- Tendo se esgotado a hora do Expediente,
a Presidência propõe ao Plenári_o a sua prorrogação por
15 minutos, nos termos do art. 183, § 1"', do Regimento.
Interno, para que o orador que se encontra na tribuna
possa conclUir seu pronunciamento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (P.tusa.)
Aprovado.
V. Ex• dispõe de quinze minutos para concluir O seu
pronunciamento.
O SR. CJ!:SAR CALS- Agradeço, Sr. Presidente.
Mas, agora, o Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento fala em aumento -de impostos' como se fosse fácil
explicarmos aos contribuintes que hã necessidades de
mais sacríficios, se eles não vêem os resultados obtidos
pelo Governo.
O Sr.Carlos Cbiarelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ctsAR CALS- Com muita satisfação concedo o aparte ao nobre Senador Carlos Chiarem.
O Sr. Carlos Cbiarelli - Ouço com muita atenção o
pronunciamento de V. Ex_~. ilustre Senador César Cais e
ex-Ministro de Estado, e V. Ex• concluía o pensamento
antes de me conceder o aparte, dizendo que o Ministro
falava em aumento de impostos, como se fosse fácil explicar aumentos de impostos. Acho que para V. Ex• é fácil explicá-los, pois foram tantos os aumentos de impostos, foram tantas as alterações de alíquotas, todas elas
origínãriãs de decretos-leis e de decretos baixados específica e exclusivamente pelo Poder Executivo, durante tanto tempo, que não creio que chegue a surpreendê-lo,
como de resto não haverá de surpreendê-lo sobremaneira. E eu estava agora a acompanhar o seu raciocínio
sobre os problemas dos deságios, dos déficits e dos desníveis existentes em termos de situação financeira interna e
particularmente externa do País. Se ao findar o Governo
anterior, do qual V. Ex~ foi um ilustre integrante, a dívida externa superava a casa - recorde mundial jamais
atingido por nenhum pafs- dos 100 bilhões de dólares,
os números pálidos e tímidos do orçamento atual falam
em cruzeiros e seguramente não haverão de inquietar e
nem o haverão de fazê-lo intranqUilo. De mais a mais,
ilustre e digno representante do Estado do Ceará, nosso
prezado e ex-Ministro César Cais, V. Ex• fazia uma
análise critica sobre os números orçamentários e dizia
que não concorda com a idéia de que haja cortes nos gastos das estatais. E logo após diziaCJ.ue também não concorda que haja a possibilidades de aumento de impostos.
Então me parece que V. Ex~ tem uma postura interessantíssima. V. Ex• não -concófda nem que se diminua a
despesa e nem que se aumente a receita, e cobra a necessidade_de equilíbrio das contas, o que realmente passa a
ser um problema não mais de administração pública,
para um problema ideológico, àe fé e crença, porque,
salvo por esses dois caminhos, dificilmente o administrador público, qu~ joga com recursos públicos de controle
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orçamentáriÕ, lerâ outra forma de fazê-lo. E não creio
que haja razão de um Governo que tem uma característica importante que o destingue, que é_a possibilidade que
dá com absoluta franqueza, simplicidade e objetividade,
que se lhe conheçam os números, a tal ponto que permite
que o ilustre Senador Virgítio Távora faça a sua tradicio.:
nul e teórica retórica crítica, cotri números absolutamente bem encaminhados, esclarecidos, transparentes e lúcidos, fornecidos pela administração pública, fato, aliás,
que S~ Ex' tem reiteradamente admitido com uma postura idônea que lhe é peculiar. Portanto, parece-me que
esse aspecto é de extrema valia. V. Ex' trabalha sem a necessidade de contar com os obstáculos das alquimias,
dos expurgas, dos números de difícil entendimento, da
ocultação_ de informações. V. Ex• trabalha com números
lúcidos, transparentes, claros, e isso é muito importante;
---isso lhe dá condições de saber qual é a real situação das
próprias contas da República. O que é importante é que
se tenha consc)êi1cía _de que-hã u~a estratégia colocada
em pauta. Ninguéni. haverá de ter temores, Sr. Senador,
em termos de Governo da Nova República, de atirar pedri;I.S no passado, nem mesmo as preciosas. Haverá preocupação, isso sim, de construir para o futuro e enfrentan~
do rigorosamente as opções, mesmo que elas sejam menos simpáticas. Se for preciso adotar unl.ã estratégia de
correção tributária, isso ocorrerá com proposta encaminhada a esta Casa. O problema deste País não é o volume da carga tributária. O problema é a distorção sobre
quem paga imposto. Normalmente, quem mais ganha
menos paga; normalmente, quem mais lucra menos é tributado. E é por isso que se tem contribuido decisivamente para que se possa fazer cada vez mais piramidal a figura da riqueza neste País. Então, parece-me que seja capaZ
de trazer qualquer inquietação a necessidade de uma
propositura de aumento de impostos para alguns, atê
porque haverá a redução da carga tributária para outros.
É preciso que os que pagam muito pouco e ganham mui~
to, paguem um pouco mais, se exonere alguns que ganham pouco _e sobre os quais se tributa muito, como os
assalariados_,_como a classe média, como o profissional
liberal, que têm sido realmente as vítimas do processo
tributário, que se implantou de uns tempos à esta parte;
em que não se teve coragem de incidir com tributos sobre
outras áreas do ganho. Também não me parece que o
problema de ter que aumentar impostos para alguns vá
criar qualquer problema, e acho que o Ministro do Planejamento disse isso com absoluta tranqUilidade, dizendo a quem se vai atingir e a qUem não se vai atingir~
Como de_ rest_o, o problema do gasto das estatais é uma
questão seletiva. Há aspectos em que não é aceitável,
nem por estratégia, nem pai segurança nacional, nem
por inteligência fazer qualquer corte. E há outros aspectos outros gastos e outras estatais, em que se pode perfeitamente fazer esse corte.
O SR. rnsAR CALS- V. Ex~, depois deste discurso
que foi mtiifO mais do que um aparte, naturalmente pela
pressa em defender o Governo do qual V. Ex' é Líder, se
esqueceu do que eu disse. Eu não disse isto. V. Ex~ ou está com defeito de audição ...
O Sr. Carlos Chiarelli- O V. Ex• está com dificuldades de expressão ...

o SR. ctsAR CALS- ... ou V. Ex• está com defeito
de audição, porque não estava presente...
- O Sr. Carlos Chiilrelli- Eu estava presente no início
. da manifestação de V. Ex•
O SR. Cl~:SAR CALS- O que eu disse foi que havia
um desencontro nas informações das pessoas ligadas ao
Governo, e que nós precisávamos saber a transparência
do rumo que o Governo quer dar. Aqui há pessoas ligadas ao Governo falando sobre trimestralidade; outros
também ligados ao Governo, dizendo que a inflação vai
a 950%; terceiros, como o próprio documento, dizendo
que vai fazer operações correntes; e o Secretário de Planejamento diz que vai aumentar os impostos. O que nós
queremos, o que a sociedade quere temos direito de exigir é que a dita tr~nsparência da Nova República seja tão
clara que possamos entender não só a inteligência iluminada do Senador Carlos Chiarelli. Nós precisamos ...
O Sr. Cados Chiarelli- Mas é uma questão de mera
leitura do texto, e basta mediana inteligência, não exige
nada_~mais do que um QI normal.
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O SR. Ct!:SAR CALS- Mas V. Ex~ há de convir que
aqui diz uma coisa, o Secretário do Planejamento diz outra; aqui no jornal diz que vai à trimestralidade e no próprio jornal o Projessor Décio Munhoz diz que vai a
950%. O que queremos ê um rumo para que possamos
transmiti-lo à sociedade brasileira da qual somos líderes
assim como V. Ex• também o é.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. cÉSAR CALS - Ouvirei o nobre Senador
Virgílio Távora e em seguida o ilustre Senador Jorge Katume.
O Sr. Virgmo Távora - Eminente Senador César
Cais, em lugar de estar discutindo conceito, nós gostamos mais dos números e se;: nós estamos equivocados- e
é longa já a nossa vida pública e a parlamentar, que já se
mede por vários decénios- todo ano recebemos do Poder Executivo um projeto de lei que é a mensagem que
acompanha a proposta orçamentária, em que é apresentado Receitas, em que é apresentado Despesas. Este ano
desafia qualquer contestação e é apresentada a página
em que tal se dá, escrito claramente:
HReceita do Tesouro -eu pediria à nobre Opo-sição para ouvir - 626 trilhões, 595 bilhões, das
quais Receitas Correntes- 415 trilhões 615 bilhões,
Receitas de Capital- 2 10 trilhões-980 bHhões. Que
era para aproximadamente chegar lã aos 21 t triIhões. Pois bem, Receitas de Capital assim dividadas: Operações de Crédito Interno - 195 trilhões
270 bilhões, 385 milhões e 579 mil cruzeiros. Então,
_--eminente Senador, não hã a mais longíngua dúvida
a respeito do que aqui está escrito- operações de
Crédito Interno"
S. Ex•, quando mandou essa mensagem para cá, discriminou dgo'roSamente, aliás, de forma louvável, não
escon~~u,_como procurar justamente zerar o orçamento.
Depo-is, não há a menor dúvida, nos aparecem- notfcias,
seja de aumento de receitaS....::. que é uma forma eufemística da reestruturação tributária, uma forma muito bonita de falar- seja de cortes, seja de postergação de recursos já para o ano ·seguinte, como em 1985 está se procedendo para 12 trilhões de cruzeiros. Desculpe-nos o
alongado, mas citamos números, não estamos dando
opinião. Apenas pedimos, Ex•, que esses números fos~
sem cOntestados. Vão contestar José S"arney, Presidente
da República.
O SR. CltSAR CALS - Agradeço a V. Ex• o aparte
esclarecedor. Concedo o aparte ao nobre Senador Jorge
kalume.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O tempo de
V. Ex• está esgotado. Peço que conclua porque a prorro-.
gação já acabou.
O SR. CESAR CALS- Já ~tou concluindo, Sr. Presidente.
"O Sr: Jorge KalWite-- Nobre Senador Cêsar Cais,
uma das tônicas de V. Ex•, neste Plenário, terri sido a
polftica económico-financeira do Governo, como tambêm do seu eminente colega de representação, Senador
Virgílio Távora. Agora, devo dizer a V. Ex~: quem deve
estar angustiado com a marcha da política econ_õmicofinanceíra n"esle- País deve ser o ex-Ministro Delflm Netto, porque os atuais detentores dos Ministérios
econômico-financeiros foram seus discfpulos, ou são
seus amigos. Por isso é que Delfim Netto há pouco tempo desabafou: "eles estão fazendo tudo o que eu fazia, só
que estão fazendo da maneira errada". Esta frase define
perfeitamente es-sa política que está aí nos garroteando e
nos preocupando. Muito obrigado a V. Ex~

O SR. CtSAR CALS- Agradeço. Sr. Presidente, es~
tou terminando.
Parecem a nós que há falta de transparência no rumo
da política econômica do Governo.
Sabe-se que no regime presidencialista este rumo tem
de_ ser dado pelo Presidente.
Ê hora do Presidente José Sarney novamente reunir
sua equipe e dizer à Nação o que pretende fazer.
So_mente pedir sacrifícios quando a Nação se sente ludibriada pelas promessas que não se cumprem ê demais
_ para o presente momento.
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Enquanto isso, o desemprego aumenta no Nordeste,
mas empresários pauliStas reunidos na FIESP se preocupam com o crescimento industrial acelerado.

Aonde vamos?
Enquanto pode o povo com paciência esPerar por uma
defiilição mais clara?
Será que tudo isto não incita o estado de greve?

Srs. Senadores, trago a minha preocupação a estaCasa, na expectativa de que do debate possa aparecer o esclarecimento requerido pela sociedade. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

João Castelo --Américo de Souza.- Helvi'dio Nunes
- Amaral Peixoto- Amaral Furlan- Gastão Mú1ler· Roberto Campos - Lenoir Vargas - Carlos Chiare/li.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretârio.

t lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 268, de 1985
Dispõe sobre a composieão do Conselho Mone-tário Nacional.
O Congress-o Nacional decreta.
Art. lo;~ O Conselho Monetãrio Nacional, criado
pela Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964, serã integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, como Presidente;
II - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de PlanejamentO da Presidência da República, que serão V icePresidente e substituirão Presidente em seus impedimen~
tos eventuais;
III- Ministro de Estado da Agricultura;
IV- Ministro de Estado do Interior;
V- Ministro de Estado da Indústria e do Comércio;
VI- Ministro de Estado do Desenvolvimento Urba~
no e Meio Ambiente;
VII- Presidente do Banco Central do Brasil;
VIII- Presidente do Banco do Brasil S.A.;
IX-- Presidente da Caixa Económica Federal;
X- Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico e Social;
XI- Presidente do Banco Nacional da Habitação;
X II - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil·
XIII- Presidente da ComisSão de Valores Mobiliãrios;
XIV- Diretor da Carteira de Comércio Exterior do
_
Banco do Brasil S.A.;
XV- Presidente do Banco do Nordeste do Brasil
S.A.;
XVI- Presidente do Banco da Amazônia S.A.;
XVII- 16 (dezesseis) membros nomeados pelo. Presi~
dente da República entre brasileiros de ilibada reputação
e notória capacidade em assuntos económico~
financeiros, ou vivência com pi-ovada em matêiia Córner~
cial e relações de trabalho, com mandato de l (um) a 5
(cinco) anos, podendo ser reconduzidos.
Parágrafo únicO. Dos 16 (dezesseis} membros no~
meados pelo Presidente da República, de que trata o in~
ciso XVII deste artigõ~ 4 (quatro) serão r~presentantes
dos trabalhadores, sendo 2 (dois) urbanos e 2 (dois) ru~
rais, e 2 (dois) dos pequenos e médios empresãrios.

Justificação
Nosso objetivo com a presente proposição é possibili~
tar assento no Conselho Monetário Nacional de repre~
sentantes dos trabalhadores urbanos e rurais e, ainda, de.
pequenos e médios empresários.
A motivação está diretamente ligada ao fato de que o
Conselho Monetário Nacional representa, sem dúvida, o
pulmão da economia nacional e esta, por sua vez, é quem
dita, norteia e dá guarida a todaS as "ações governamen~
tais.
Por outro lado, sem embargo da grande importância
que devemos emprestar aos setores econômicqfinanceíros do Governo, bem como aos notãveis da economia nacional, com assento no Conselho Monetãrio
Nacional, achamos que deve haver lugar também-para
representantes dos trabalhadores e para os comerciantes
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de pequeno e médio portes. Noutras palavras: J?_ai:a os
segmentos mais sacrificados de nossa sociedade.
E por que pensamos assim? Precisamente porque en~
te!ldemos que _l).est~_ dias~~ llbertura política:,_ quando se_
buSC?- meios válidos e duradouros p~ra uma sociedade
aberta, justa e transparente, nada melhor do que a Nova
RCPó6Jica acolher tõdos--õs representantes da sociedade
no COnselhO MonetáriO Nãcional, como forma, iilclusive, de afirmar que estamos efefivaine-nie- trabalhando
Pai-a a- consecução de uma dem-Ocracia plurã.físta em que
todos os setores possam se fazer representar naqueles org-o:tnismos governamentais mais importantes e mais decisivos nas decisões, cujos resultados beneficiarão ou preil:'dicar_ào_ a_-todos _o_s brasileiros.
Em face desses motivos que consideramos altamente
relevantes, nossa expectativa é de que a representação
dos trabalhadores e do pequenos e médios empresários
·no Conselho Monetário NaciOnal possa contribuir para
que suas decisões sejam adotadas cada vez mais em consonância _com os interesses de todos os componentes da
sociedade, sem nenhum tipo de discriminação.
Sala das Sessões, em 16 de setemQro de I 985. ~Carlos
Cbiarelli.
LEGISLAÇÃO CITADA

matéria constante do item no;~ 2 seja subm~tida ao Plenário em l ~ lugar.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1985.- Helvídio
Nunes.

LEI N• 4.595- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetli.rias, 1Jan~~r:i3S ~ Çreditíci~JS, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.
O_ Pres~dente_da República:

......... ............................ .. .. ·.... _.

_.

~--

§ 1~ O Conselho Monetário Nacional deliberará por
maioria de votos, com a presença, no mínimo, de 6 (seis)
membros, cabendo ao Presidente também o voto de qua~
!idade.
2~ Poderão participar das -reuniões do Conselho
Monetário Nacional (Vetado) o Ministro da Indústria e
do CQOlércio e o Ministro da Indústria e do Comércio e
o MinistrO-para -Assuntos de Planejamento e Economia,
cujos pronunciamentos Constarão obrigatoriamente da
ata das reuniões.
§ 3<;~ Em suas faltas ou impedimentos, o Ministrõ da
Fazenda será substituído, na Presidência do Conselho
Monetário Nacional, pelo MinistrO da Indústria e do
Comércio, ou, na falta deste, pelo Ministro para Assuntos de Planejamento e Economia.
§ 4~ Exclusivamente motivos relevantes, expostos
errr-:tepresentação fundamentária do Conselho MonetáriO Naciáilal, poderão determinar a exoneração de
seus membros referidos no inciso IV, deste artigo.
§ 59 Vagando~se cargo com mandato o substituto será nomeado com observância do disposto no inciso IV
deste artigo, para completar o tempo do substituído.
§ 6<;~ Os membros do Conselho Monetário Nacional,
a que se refere _o inciso IV des_te artigo, devem ser escolhi~
dos levando-se me atenção, o quanto possível, as diferen~
tes regíõ-es- ge-ó~eCoriômiCas do País.

•..... (~·S· co·n·l;S~;,~; .de" c;~S~l:l;;~i~ ~· j~;t~~~.. d~ ·s~;Vi("O

PúbliCO Civil e de Finanças.}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto serã publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esgotado o
tempo destinado ao Expediente, passa~se à

0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a inversão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto d_e Lei da
Câmra n' 84, de 1985 (n<;~3.631/84, na Casa de ori~
gem), que autoriza a emissão de selo comemorativo
do Centenãrio de Nascimento do po'eta piauiense
Antônio Francisco da Costa e Silva, tendo.
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 599, de 185,
da Comissão:
- de Educação e Cultura.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irâ à sanção.

~ ..q__~_g~JP:t~ () p~oJeto a,prov~do:_
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 84, DE 1985
N9 3.631/84, na Casa de origem
Autoriza a emissão de selo comemorati\'o docentenário de nascimento do poeta piauiense Antônio Francisco da Costa e Silva.
O Congresso Nacional

decreta~

Art. 19 Fica a Empresa Brasileira de Correios e Te~
légrafos _- ECT"autorizada a emitir selo comemorativo
do centenãrio de nascimento do poeta piauiense Antônio
Francisco da Costa e Silva.
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam~se as disposições ef!l conlrãrío.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nY 239, de 1984 (no;~ 3.739/84, na Casa de
origem), de iniciativ§l 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 dã outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n<;~s 544 e
545, de 1985, das Comissões:
- 4~- Ser_yiço Público Cil'il; e
_- de- Fi:nãQÇjl,s.
Votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 239, DE 1984
(n' 3.?39/84, na Casa de origem)

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19Secretário.

De .i.niciativa do Sr. Presidente da República

É lido o seguinte

-REQUERIMENTO
N• 348, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia a fim de que a

Cria cargos de Procurador Militar de 2Y Categoria
na carreira do Ministério Público da União junto à
Justiça Militar e dá outras prol'idências,
O Congresso Nacional decreta:
Art. lY Ficam criados 22 (vinte e dois) cargos de
Procurador Militar de ~o;~ Categoria, passando a carreira
a ter 8 (oito) cargos de Procurador Militar de I9Catego~
ria e 44 (quarenta e quatrO) cargos de Procurador Militar
de 29 Categoria.
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Art. 2~ Os cargos criados pela presente lei serão distribuídos para exercício junto às Auditorias Milítares
das Circunscrições Judiciãrtã.S Militares do territõrio nacional ficando o Mínistêrlo PúblicO Militar da União representado por dois Procuradores Militares da 29 Categoria em cada um da.queles Juízos.
Art. 3~ Os cargos ora criados serão providos mediante concurso público de provas e títulos e preenchidos
à medida que se forem extinguindo as funções do Substituto de Procurador do Quadro Suplementar.
Art. 4~ As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta dos recursos orçamentârios próprios
do Ministério Público da União junto ã Justiça Militar.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 3:
Votação em turno único, do Requerimento n~
189, de 1985. do Senador Nivaldo Machado, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal,
do artigo de autoria de Dom Eugênio de Araújo Sales, publicado no Jornal do Brasil, edição de 26 de
junho de 1985, sob o títuiQ "A Igreja e a R!!forma
Agrãria Brasileira".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a transcrição solicitada.

Jornal do Brasil -
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A IGREJA E A REFORMA
AGRÁRIA BRASILEIRA
Dom Eugênio de Araújo Sales
Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro
O Tema da Reforma Agrãria vem sendo debatido com
freqüência, no Congresso e fora- dele. Criou-se em torno
deste, como de outros problemas nossos, um clima emocional que nos expõe ao risco de despertarmos um dia
com uma lei precipitada e falha, sem a indispensável preparação psicológica para que não fique no papeL
Tachar de comunista qualquer atitude favorável à Reforma Agrária ê entregar aO comriiliSillõ -uma bandeira
de reivindicação humana e cristã.
Não nos cabe descer os pormenores ·quanto à elaboração de um projeto de Reforma Agrãría. Cabe-nos solicitar a atenção de governantes e governados para o
problema, que não pode ser indefinidamente adiado pelo
fato de ser delicado, complexo e, para muitas áreas, atê
explosivo.
Temos princípios a firmar;--príndpicis qUe, se forem
atendidos, conduzirão a uma solução justa e aceitãvel do
problema.
A Reforma Agrária tem duas perspectivas fundamentais sob as quais deve ser visualizada:
- o bem-estar das populações rurais;
-as exigências -do bem comum nacional.
A primeira ê uma perspectiva pi'edominantemente social, e se formula em termos de melhoria de padrões de
vida. A segunda ê predominantemente económica, e se
formula em termos de melhoria da produtividade.
Procuremos situar-nos sucessivarii."ente nas duas perspectivas.
As populações rurais representam ainda uma alta percentagem dos efetivos demográficos brasileiros. Conforme o critério que se adote para definir o homem ruraf,
esta percentagem pode ir além de 60%, o que, em name-ros absolutos, significa um total de 35 a 40 milhões de
habitantes.
Estas populações vivem, em geral, num estado de
abandono e derrelição que, em grandes zonas, atinge
uma situação de miséria infra-hllmana. "Sofrem da falta
de s~rviços básicos e assistencíais. Falta de médicos, de
hospitais, de escolas primárias, de ensino agiícola, de
crêdito agrícola. Vivem, numa alta proporção, completamente à margem de nossa vida econômicã, num regínie
primittvo de produção para o consumo e para o es-cambo

de mercadorias indispensáveis e primaríssimas. Seria
preciso viver completamente alheio à realidade nacional,
para desconhecer este enorme e formidável problema,
dfremos mais,' este triste e execrável escândalo. A condição destas populações, de milhões de seres humanos
nossos irmãos, constitui por si só um problema que deve
imperiosamente ser solucionado. Não é possível nem justo aceitar esta situação comO uma fatalidade, aquietando
a própria co"nSciência com o apelo- à-incapacidade do homem rural brasileiro. Esta incapacidade de progresso, se
existe e onde existe, é ela mesma um dado do problema a
ser resolvido. b único ponto que pode ser posto em questão não é a ne~essidade inadíãvel de enfrentar o problema; é apenas Q melhor modo de enfrentá-lo.
As exigências do bem comum nacional se formulam
terffios de:_ um risco de aviltamento da situação
econômico-finaCeira do País, na qual as medidas que se
adotassem para resolver o problema rural nos envolvessem a todos num processo de causação circular cumulativa, de sinal negativo. A situação precária das populações campesinas determinam o êxodo rural, em proporções preocupantes, privando a lavoura de seus elementos mais válidos e produtivos.

em

Este primeíro efeito converte-se em causa de uma redução do volume global da produção apenas parcial~
mente corrigido pelo aumento da produtividade devido
ao incremento da mecanização. Este efeito, por sua vez,
determinando a escassez de bens disponíveis, tanto mais
sensível quanto ainda temos altas taxas de natalidade, é
causa de alta incessante de preços._ Os preços mais altos
impõem revisões de salários mínimos que beneficiam
principalmente as populações urbanas. Este último efeito vai aumentar a força atrativa das cidades e acentuar o
êxodo rural. Temos assim fechado o circuito negativo de
causação circular cumulativa.
Sugerindo este esquema de interpretação, não é nossa
intenção insinUar que se devam tomar medidas para coibir o êxodo rual. Sabem~s que, ao menos em a_lgumas
áreas, temos populações rurais excedentárias, que ê do
interesse geral mobilizar para o esforço de industrialização. Sabemos que é mais humano e economicamente
mais interessante abastecer um pafs com uma: pequena
população agrícola altamente mecanizada, do que com
uma grande população agrícola em péssimas condições
de produtividade.
Estamos apenas chamando a atenção para um dos aspectos do problema e um dos riscos eventuais que medidas precipitadas poderiam criar.
Se o problema da Reforma Agrária deve ser examinado sob os dois ângulos a que nos referíamos de início, os
programas de Reforma Agrária têm também doiS aspectos que não podem ser confundidos. O primeiro é o da
reforma.agrãria propriamente dita; o segundo ê o da Reforma do Regiment? de Propriedade Rural. Não é justo
nem oportuõo identificar de tal maneira os dois aspectos, a ponto de reduzir o primeiro ao segundo.
A reforma agrária no sentido amplo do termo é a reforma das condições das populações agrícolas e da estrutura agrãria, visando a elevar seus padrões de vida e de
produtividade. -Tomada neste sentido, ê uma reforma
que visa ao duplo objetivo que mencionamos no início:
elevar os níveis de bem-estar do homem do campo, sem
perder de _yista as exigências do bem comum. É um
progrma de reforma total, que chega até a revisão do regime de propriedade, onde e na. medida em que for reclamada pelos objetivos visados. Importa, entretanto, não
ceder a seduções demagógicas que se julgariam quites
para com as populações rurais, uma vez repartidos os lati!úiliiTos. Não é dificH, e é eleitoralmente rendosó, iludir
ãs populações campesinas com as prorrieSsaS de assaltO à
grande propriedade. Mas, é trair estas mesmas populações pretender apenas dar-lhes terras, sem prepará-las
para a sua posse e sem um programa que lhes permita
aproveitar estas terras de maneira a garantir sua promoção social e económica e beneficiar a toda a coletividade. Não poucos dos migrantes que demandam as zonas industriais são pequenos proprietários no Nordeste.
Mas, sem a devid~ assistência, são impotentes para utili~
Zar as mesmas terras que possuem.
Tra(ã--Se. pOTtallto~ de elaborar um programa total. -levando até suas últimas conseqüências o ideal do bem c-o-
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mum. A Igreja não tem compromissos com classes e deseja colaborar lealmente para o bem de seus filhos, lutandõ COntra toda forma de injustiça e de iniqüidade. Ela
deseja, porém, o bem real deStes filhos, e não explorar
paixões demagógicas, em período eleitoral. Ela é, aliás,
pioneira em reforma agrária no Brasil.
A Arquidiocese de Goiânia vem realizando uma experiência, segui_da com o mais vivo interesse por todas as
Dioceses brasileiras que dispõem de terras. Está dando o
exemplo de sentido social mais adequado às suas glebas,
loteando a Fazenda da Conceição, com o objctivo de
proprocionar ãs famílias rurais não apenas um pedaço
de terra, mas assistência técnica, financeira, social e espiritual. Conta para isso com a colaboração de entidades
públicas e particulares, sendo de justiça destacar o Serviço Social RUral e o INIC.
O Serviço de Assistência Rural da Arquidiocese de
Natal vem agindo, tambêm, com bons resultados, através de várias inieiatívas, principalmente a Fundação Pio
XII, com o apoio do governo do Estado e de órgãos federais. Prepara-se para agir na mesma linha de Goiánia e
Natal a Arquidiocese de São Luís. O exemplo da Igreja
poderá ser seguido pelo Governo e pelos particulares.
A reforma agrária, como programa total, tem aspectos
rigorosamente técnicos que não podem ser devidamente
estudados em um clima passional. Não é da competência
da Igreja aprofundar estes aspectos têcnicos. Mas, pode
contribuir para criar o clima propício à elaboração de
um programa inteligente e justo, formulando os princi~
pios básicos que se deve ter presentes. Por exemplo:
a) A Reforma Agrária deve ser economicamente sã.
Distribuir a terra ê apenas um passO, que não é nem o
primeiro nem o mais importante. Antes é preciso determinar o emprego adequado das terras, certificar-se do
capita.J disponível e do mercado para a distribuição e
consumo dos seus produtos.
b) Deve ser moralmente justa. Caso contrário, peca
por cOnsertar um erro com outro erro. -Não estã certo
permitir que continue existindo um sistema antiquado e
injusto de propriedade e exploração de terras; mas, tampouco está certo tentar uma reviravolta total sem respeito algum para com os direitos de proprietários nacionais
ou estrangeiros. Impedir uma reforma agrária justa e necessária ê pecado tanto quanto precipitã-la sem atentar
na sua moralidade, segundo os princípios da função social da propriedade.
c) Deve ser socialmente democrática. Muito pouco se
obtêm com decretos e ordens dadas das alturas. Ao homem, é neceSsãrio reformá-lo desde o coração, ajudã-lo
a desenvolver as faculdades e talentos de que Deus o dotou, até fazê-lo consciente de suas responsabilidades sociais de bem comum. ~ certamente um processo lento,
semeado de ô~enganos, mas é o único seguro e duradouro.
d) DeVe Ser Pra"ticamente moder-na. A Refo-fma
Agrâria deve valer-se de todos os progressos das ciências, tanto sociais e econômicos como têcnicos, da sadia
contribuição da industrialização, da visão e inteireza de
líderes sensatos.
Resumindo nosso pensamento, formulamos e decálogo da Reforma Agrária Brasileira:
1. Só se pode adotar um programa de Reforma
Agrária que, melhorando as condições das pOpulações,
não sacrifique os interesses de toda a coletividade brasileira.
2. Dadas as grandes variantes regionais do Brasil, o
programa de Reforma Agfãria deve adaptar-se às necessidades de cada região, enfrentando mais diretamente os
seus problemas específicos.
_
3. Onde existe uma iníqua distribuição de terras, a
divisão produtiva de latifúndios improdutivos impõe-se
como um dever de justiça social.
4. A preocupação de repartição das terras não deve
perder de vista os programas de assistência social, educacional, té_cnica e financeira da pequena propriedade ruraL
5. Em determinadaS condições _de saio, de cultura e
de mer<:;3do, h~ uma (!xtensão mínima da propriedade,
abaixo da qual é impossível seu aproveitamento económico. Uma Reforma Agrária eficaz deve enfrentar os
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problemas, não só do latifúndiO, mas tan1bém do mini~
fúndio.
6. A repartição pura e simples do latif(mdio poderia
resultar em c_olapso da produção agrícola, base indispen~
sável para o desenvolvimento industrial, se não houver
um programa de preparação sistemática do homem do
campo para sua nova condição de proprietário.
7. Manter o homem do campo em condições infrahumanas de eternos meeiros ou agregados não é método
eficaz para preparã~los para assumir a responsabilidade
de proprietários rurais.
-- 8. A maior força contra o latifundiário imprOdutivo
é a pequena propriedade rural bem assistida, para a qual
se deveriam orientar oS movimentos desordenados das
migrações internas, organizRrido-as·e·m colônias-modelo
e cooperativas.
9. Em iguais condições económicas e ecológicas, a
utilização _das terras devolutas do Estado deve preceder
ao parcelamento da propriedade individual. O aspecto
social tem precedência sobre os interesses particulares.
Assim, a proximidade dos núcleos populacionais eXige
mais rigor no conceito de latifúndio e o bem comum
pode determinar a utilização das terras com diversifi~
cação de culturas.
10. Denunciamos os dois extremos dos reformistas
demagogos que visam, apenas por interesses eleitorais, à
simples repartição das terras, e dos reacionãrios impenitentes, que não querem reconhecer a função social da
propriedade da terra.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 4:

Votação, em turno úriicO, do Requerim-ento n9
345, de 1985, de autoria do Senador Carlos Chia-

----Fdlh reque-r-endo, nos termos do art. 371, ~.do Regi·
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 245, de 1984 (n9 3.858/84, na CaSa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a transferência da participação da União Federal no capital da Companhia
Nacional de Álcalis.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19SecretáriO.
-

b lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 349, de 1985
Nos termos do art. 379 do Regimento Interno, requeremos a retirada do Requerimento n9 345, de 1985, em
que solicitamos urgência para o Projeto de Lei da Câma~
ra n~ 245, de 1984.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1985. -:- Carlos
Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se ao
item 5:

Votação, em turno "únic6, do Requerimento n9
347, de 1985, de autoria do Lfder GaStão MUller, 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 iaboratoriais no sangue coleifidõ, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 9Secretário.

h lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 350, de 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da.
votação do Requerimento n9 347, de 1985, a fim de ser
feíta na sessão de 20 de setembro.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1985.- Gastão
Müller.
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria sairã da Ordem
do Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 6:

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 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 com mais de 80 anos de
idade no caso de despejo, tendo
~-PARECERES, sob n9s 591 e 598, de 1984, das
Comissões:
~ ·ae Constituitão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido dos Senadores Hélio Gueiros e Carlos Chia~
relli.
Votação do projeto em primeiro turno.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para enca·
minhar a votação) - Sr. Presidente, em face das críticas,
mJJitas d_elas_proceçlentes, feit~s ern plenário a -este projeto, faço um apelo ao Senado para Que o aprove e~ p-rimeira discussão, para que na segunda discussão seja examinada a emenda já oferecida. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
_Q_8r. N_~an(lre Costª :--Sr. Pre~idente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. P!{ESIDENTE (Mattins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, para encaminhar a votação.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, é o próprio autor
do projeto quem diz, na justificação que tem o Estado o
dever de proteger a velhice desamparada. Acontece que,
no teor da lei, o autor despeja contra os proprietários de
imóveis esse dever que ele diz que seria do Estado. De
maneira que eu, não querendo votar c6ntta, peço a V.
Ex• o adiamento por 30 dias.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Solicito que
V. Ex• encaminhe à Mesa requerimento por escrito.
(Pausa.)
O Sr. 1'>'-Secreiârio procederá à leitura do requerimento.
É lido e apro_~ado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 351, de 1985
Nos-termos do-art-. -3-50,--combinado--com-a -a-línea-c-do
arL 310 do Regimento Interno, re(jueiro adiamento da

votação do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1984, a
fim de ser feita na sessão de 15 de outubro de 1985.
Sala das_Se~sôes, 16 de setembro de 1985.- Alexan·
dre--Costa. ~-- --O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -O
voltará na data fixada.

projeto~

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 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 Álvaro
Dias, que dispõe sobre a concessão de amparo previdenciário aos filhos dos trabalhadores rurais des-
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de que invãlldos ou portadores de defeitos nstcos_ou
congênitos, tendo
PARECER, sob n9 512, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justi~a. pela inconstitucionalidade.
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar a votação.

O SR. MURILO BADARÚ- (PDS- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quando fazíamos parte da Comissão de Constituição e Justiça, invariavelmente adotávamos como inflexível o texto -dO ari. 165 da Constituição, que veda
praticamente a tramitação de projetas que, tendo como
_es_c_opo a concessão de amparos na área da Previdência,
não ofereçam a iridicação de fonte de custeio para os encargos que serão ali acrescidos. Durante mUito -tempo
também, Sr. Presidente, vãrios eminentes Srs. Senadores
membros daquela Comissão chamavam a atenção da
Casa para a necessidade de uma interpretação construtiva.do mesmo art. 165, porque jâ de tal maneira eram
abrangentes as restrições impostas ao Congresso pela
Emenda outorgada n9 I, de 1969, que concentra nas
mãos do Executivo toda a iniciativa legal para a proposição de Mensagens ao Congresso, principalmente aquelas que tenham como metas cargos públicos, criação de
despesa, imposição de tributos e matéria financeira em
geral.
No entanto essa tentativa de vários Srs. Senadores
n_U_J!C::3_ Lqg_r2ll_ -~ito, porque_ nó~ todo~, d~ ~erta fqrma
aprisionados por -uma -rõrlUãÇã-õ jUridícã ortodOXa~ quã-:.
se sempre nos cingimos ao texto frigus mannorium da lei,
para usar a velha expressão dos antigos jurístas.
Mas estamos d_iante de um caso realmente especia,l que
é o constante do item 7 da pauta, projetO de autoria do
eminente Senador Álvaro Dias, do Estado do Paranã,
Senador quase sempre muitó atento aos problemas da
agricultura, de vez qUe S. Ex• provém de um Estado que
é Q exemplo de _uma agricultura já realizada em termos
de alta tecnologia, mas nem por isso livre dos problemas
que ainda assolam a área rural do grande Estado do Paraná. E S. Ex.' coloca, na sua justificativa, o texto de uma
proposta dos Sindicatos do Paraná num encontro realizado na cidade de Maringá, chamando a atenção para o
fato de que a reivindicação contida no seu projeto se torna inadiável, necessária, urgente, premente no Estado do
Paraná._O que dizer das áreas mais pobres e mais carentes do País, como é o Estado de V. Ex~, o Rio-Grande do
Norte, como sã_o os Estados do Nordeste, como é a própria área do Vale do Jequitinhonha no Estado de Minas
Gerais?
Por outro lado, Sr. Presidente, há um aspecto que a
Casa não pode deixar de considerar, que é a maneira que
o trabalhador rural brasileiro tem de agregar outras fontes de rendimentos, é o trabalho dos filhos, é o trabalho
familiar. Ainda por este País afora- e é bom que nós
confessamos isto, pois sabemos que isto existe- hã ainda muitos proprietários rurais que usurpam a mão-deobra do trabalhador rural, remunerando-lhe inadequadamente. E uma das fórmulas que o trabalhador rural
t~--para

suprir as deficiências de um salãrio exíguo é:

exatamente a convocação da mão-de-obra familiar, do
núcleo familiar, do clã que é todo ele convocado, muitas
vezes men~nos e meninas em idade ainda não adequada
para o exercício de tarefas, até pesadas. Mas é o único
caminho, é a única via que ele encontra para prover de
forma melhor o sustento da sua famflia.
Ora, Sr. Presidente, a lei sabiamente contempla com
aposentadoria e com assistência previdenciária os trabalhadores inválidos, aqueles portadores de moléstias graves que os impede de trabalhar ou de produzir adequadamente, inclusive já se transformou em norma a interpretação administrativa desses casos, como a doença de
Chagas, os alejões irrecuperãveis, a perda de membros
no curso do trabalho, etc, etc. Pois bem! O que quer o
projeto do Senador Álvaro Dias? Que aqueles que ainda
não estão sob o amparo da lei, mas que participam da
ativídade econômica, prestando aos seus progenitores o
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indispensável reforço da mão-de-obra familiar, também
a lei os ampare, oferecendo a aposentadoria para filhos
de trabalhadores rurais que apresentem defeitos congênitos que os impeçam de trabalhar e que também sejam inválidos.
Veja, Si-. Presidente, que não hã legislador que possa
tornar-se insensível, mesmo diante do _texto inflexível da
Constituição, a este estado .de coisas que o projeto reflete
com tanta precisão em tão poucos artigos. Esta é uma
realidade que todos nós que conhecemos a zona rural
brasileira sabemos que existe. E porque sabemos que
existe, nós temos aí um fato real: a realidade social revogando a nonna legal. E como o Direito não é uma coisa
estática, não ê algo imutável no tempo, mas é a própria
sociedade que o transforma, que o faz permanentemente
ajustado ao estágio a que ele se destina, é q-ue a Bancada
do Partido Democrático- Social - e eu, neste instante,
agradeço ao Senador Jorge Kalume, sempre tão atento e
tão zeloso no exame de matérias como esta, ter chamado
a atenção da Liderança e da Bancada para a importância
de nós não aceitarmos a preliminar da inconstitucionalidade, diante da magnitude do tema objeto do projeto do
Senador Ãlvaro Dias, pelo que a Bancada vota favoravelmente ao projeto_. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. )9-SecretâfiO.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 352, de 1985
Nos termos do art. 35_0, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei d_o Senado n~' 231, de f983, a
fim de ser feita na sessão de 15 de outubro de 1985.
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1985. - Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem
do Dia para a ela retornar na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão conjunta solene a realizar-se amanhâ, às lO horas e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a
comemorar o 259 aniversário de Brasília.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Para Uma
comunicação de Liderança, concedo a palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
O!SCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

gar, depois de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul.
Recente reportagem publicada pelo Jornal do Brasil
focaliza a redução da atividaâe económica da população
fluminense, para afirmar textualmente:
·
, ''Nos últimos três anos, a taxa de atividade na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro vem apresentando sistemâtica tendência à queda. Em março
de 1983, ela se situava em torno de59,7%, enquanto
e!ll março de 1985, ela era de 56,9%. Semelhante
tendêllcia não se verificou nas demais regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. Em São Paulo,
por exemplo, a taxa de atividade subiu de 62, I%
para 64,3% no mesmo peóodo. Mesmo em Salvador, houve um aumento discreto de 60,5%. para
61,7%."
Mas não somente esses dados, citados pelo referido
órgão de imPrensa, lazem concluir que, depois de Recife,
é o Rio de Janeiro que detinha, em julho de 1985, a mais
baixa taxa de atividade, 28,7%, enquanto em São Paulo,
Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador os números foram respectivamente de 35,6%, 33,5%, 31,1%, 30,4%, antes de afmnar:
"Só estes dois indicad<:Jresjá nos mostram a realidade ocupã.C10nal fluffiínense_encoberta pela taxa de
desemprego aberto: a de que a situação do mercado
-de trabalho na Região Metropolitana do Rio de Janeiro está muito mais próxima dO Clássico N ardeste
do_ que do Sul mMaravilha".
somente Recife tinha uma taxa menor, de 82%.
Também teria diminuído o número de empregados
com carteira assinada em todo o Estado. Em 1977, eram
de 72%; em 1934-, apenas 63,.5%.
Mais grave a redução no setor secundário, atividades
industriais e COnsirução civil, a queda seria de 88,2%
para 77,4%.
Infelizmente não são apenas esses dados que dizem, na
opinião do matutino ~rioca, da situação difícil em que
se encontra a economia fluminense:
. "Entre 1979 e 1984, o percentual de trabalhadores com renda inferior ou iguâ.l a -1 salário mínimo
aumenta de 23% para 32%, justamente num período
onde a política salarial busca, pelo menos para os
q_ue _tp.antiveram seus empregos, r~duzir as disparidades intersalários. Os impactos dessa situação no
n"ível de renda da população fluminense foram dramátiCOs. Á renda média real dos trabalhadores fluminenses, entre março de 1983 e maio de 1985, caiu
em 21,6%. Embora este fenômeno tenha ocorrido
eiÍl todas as regiões metropolitanas, ã. redução verificada no Rio de Janeiro foi a mais elevadã, para o
mesmo período de referência. -verifica-se também
que a renda média de trabalhadores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro apresenta-se sempre
inferior à observada em regiões como São Pauto e
Porto Alegre."
Alguns outros dados, confirmando os antes divulgados pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
mostram que entre 1980 e 1983 as atiVidades industriaiS
perderam 20% de seu efetivo, ou sejam 130.000 empregos, em parte pela situação da indústria naval.
Valho-me ainda da citada reportagem:

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.

(Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presid(mte, Srs-:8enadores:
Ocupei recentemente a tribuna para focalizar o esvaziamento industrial do Rio de Ja"neiro, contrariando os
que Proclamavam, ao tempo da fusão, que ali se criaria o
segundo pólo económico do País. O professor João Paulo de Almeida Magalhães previu que, no fim do sê_culo, o
parque industrial fluminense seria atirado ao quarto lu-
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"Os efeitos dessa redução podem ser vistos na
distribuição da população ocupada no Estado do
Rio de Janeiro entre 1979 e 1984. A indústria de
transformação, que respondia por quase 20% dos
ocupados em 1979, passou a deter menos de 15%
dos mesmos. Em contrapartida, o setor terciário absorvia em 1984 cerca de 70% dos trabalhadores do
Estado (65% em 79). O balanço de todas essas informações nos permite concluir- continua o jornalque o mercado de trabalho flumine:nse, nos últimos
anos, foi marcado por um duplo Processo: uma
... nordestinização" cada vez maior das condições de
vida ao lado de um processo de desindustriã"liz;:tção.
Certamente que esta realidade é bem distinta daquela apresentada pela evolução da taxa de desemprego."
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Ao termo da exposição acirila resumida, afirma o Jornal do Brasil que:
Não atribui a situação expost~. "ao mau desempenho do Governo do Estado. Sabemos que as máquinas administrativas esiaàuaTs dirigidas pOr go~
vemos de oposição, a partir do último pleito, em
1982, Sofreram fortes restrições financeiras e -orçamentárias por parte da administração federal da Velha República. Portanto, situações similares, mesmo
que de forma mais amena podem ser encontradas
em diversar áreas u-rbanas do País, dirigidas por
Governos opoSiciOnistas".
Enquanto os dados divulgados traçam esse quadro
difícil daquela unidade federativa, a mesma imprensa
anuncia que a nova área petrolífera da bacia de Campos
pode ter 800 milhões de barris.
O Sr. Nilvado Machado -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O sr. NivafaO--MaChado - Nobre Senador Nelson
Carneiro, V. -Ex•, com objetividade comprovada pelos
dados estatísticos que alinha, faz uma· análise da situação
de pobreza do País, acentuada principalmente a partir
_ dos ú.ltimos 4 anos, quando o Brasil entrou em recessão
conhecida e proclamada, apesar de algumas vezes negada por aqueles que pensavam em ilaquear a boa fá do
próprio povo, principalmente do assalariado, que sofre
na própria pele o desemprego crescente e a diminuição
do poder de compra do seu salário. A essa situação não
f?SCapam sequer os Estados mais ricos, os Estados d~ Região SUdeste, o Estado do Rio de Janeiro, hoje colocado,
em termos de desemprego, logo abaixo de Pernambuco,
que_apresenta um dos maiores índices do País, nesse
campo. Isso inostra que é necessário que o Governo pas~
Se a adotar uma política econômica adequada que implique na criação e expansão de riquezas e na sua distri~
buição em termos de justiça social. Não será por meio de
uma política recessiva, uma polítiCa que diminua osgastos para investimentos, que se há de conseguir que o País
volta um quadro de desenvolvimento, que viveu durante
muitos anos, principalmente a partir do Governo do Sr.
Juscelino Kubitschek c;leOliveir.a. E estou à vontade para
salientar esse fato, porque fui um dentre os que combateram aquele governo, a que fiz oposição, mas que jamais
deixei de reconhecer que ele deu um impulso notável ao
desenvolvimento do País, embora à custa de uma inflação, que ainda hoje perdura, e que foi até incentivada
com o objetivo de alcançar o desenvolvimento. Então,
nesta altura, é preciso que, dentro de um quadro mundial recessivo, principalmente agravado com o chamado
primeiro- choque do petróleo, que veio afetar as econor:nias dos países mais pobres, que estavam tentando sair
desse quadro, se reconheça que a política econômica
adequada ao País deve ser aquela que, mesmo à custa da
inflação, promova o desenvolvimento. O que não podemos aceitar, principalmente-em um País sujeito à explosão demográfica, é que se marche para o imobilismo ou
para um~ recessão, uma estagflação, que se abateu sobre
países, como o Japão, pafs de alta tecnologia. O Brasil
precisa crescer mesmo que isso se obtenha à custa da inflação. E aí é que o Goveino teria ou que recorrer a empréstimos, o que não pode mais fazer porque a divida externa já se constitui num óbice intransponível, ou o Governo então passa a criar impostos, mas que estes sejam,
realmente, progressivos, sobre aqueles que podem pagar. Porque o imposto é, no sistema capitalista, um instrumento de_justica social, desde que incidente sobre os
que podem, para a realização de obras e serviços públicos, como contribuição de caráter geral na legítima definição do Direfiro Tributário, obtida dos cidadãos, para
a realização das tarefas do Estado. Ou o Governo passa
a emitir; dentro, é claro, da segurança ~e que essa emissão se aplique em atividades produtivas e não em ativi~
dades meramente suntuárias, ou o Governo toma emprêstímo._ Não teremos outra saída. Teremos de recorrer
a empréstimo, çm n-ão pagar os juros da dívida. Os pafses
pobre exigiram dos ricos, hã pouco tempo, numa reunião em que estiveram presentes todos eles, que fornecessem dinheiro novo, e que diminuíssem os juros e elastecessem o prazo de pagamento da dívida, como saída
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para o desenvolvimento. Não há outra saída para o Terceiro Mundo senão essa. Ou, então, com o seu próprio
sacrifício, passar a adotar uma política não-recessiva.

Uma política, enfim, de investimento Que ã.sseiure o seu
crescimento. O -Brasil, produzindo riquezas, terá condições de oferecer a uma grande massa da população que
a cada dia e a cada ano cresce a níveis elevados, melhores
condições de vida.
1 mllhãO e
a i milhões de
jovens chegam à idade de 18 anos, e buScam o mercado
de trabalho. Sem o que, vamos registrar essas estatísticas
deprimentes como as queac~bou de se reportar V. Ex•.
atingindo um Estado da Federação como o Estado do
Rio de Janeiro. Não vamos, aqui examinar -se a cUlpa é
do governo do Estado, porque também esses governos
têm participação no processo de desenvolvimento. A
política económica, emb_ora seja da responsabilidade do
Governo da União, cabe às administrações estaduais
uma parcela de participação n~e_ processo_~ Const~ndo
esse- fato, que é melanC6lico e triste~-deve o Parlamento
levar a contribuição a que está obrigado e que nunca deixou de oferecer. Muito obrigado a V. Ex•

cerca
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O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado, V.
honrou muito o meu discurso com a sua sempre ilustre intervenção. Realmente, a recessão não levará ao desenvolvimento, temos que criar outros mecanismos para
que o País não pare de crescer, sob pena de sacrificarmos
não a nossa geração, mas as novas gerações que-a1 estãb.
Muito obrigado a V. Ex'
Continuando, Sr. Presidente
Curioso destino do_ norte fluminense, a região mais
pobre'daempobrecido Estado do Rio de Janeiro, contribuindo para que o País produza em breve o óleo de que
necessita para seu consumo. Isso mesmo tem compreendido, em sua sensibiHdadf:, o Congresso Nacional, ao
dar seu apoio aos projetas que concedem roy~tles aos
Estados e Municípios produtores sobre o petróleo enco-ntrado na plataforma continental. Talvez aí esteja a
redenção econômica do Rio de Janeiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr.--PreSidente~ -(1\fUii-o
Ex~

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRONUNCIA
DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃ O DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Co"ricedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. N/VALDO MACHADO PRONUNCIA O
SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (RJ, Pronuncia_o sew _
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o
Projeto de Lei, de iniciativa do Presidente da República,
aumentando em vinte pontos percentuais a grattficação
de desempenho dos servídores de nível médio da Previdência Socíal, nos termos de promessa, amplamente divulgada pela imprensa, do MiniSfio Wãldir--Pírés:Tramitando a proposição em regime de urgência, esperamos vê-la sancionada ainda nesta quinzena, inteiramente afaStada a hipótese de um movirriento grevista que
ameaçava paralisar o trabalho nesta semana.
Referíndowse à Mensagem, declarou o Ministro da
Previdência Social que ela configura uma autêntica vitória do Presidente José Sarney, de cujas preocupações
sociais ninguém duvida.
Tomada a deCisão presidencial um dia antes do prazo
pelos previdenciãrios, pai-a cí início da greve, anunciada
em todo o País e por tempo indeterminado, foi a Mensagem recebida c_om alívio pela classe política e com ji.l6íli0pelos interessados diretos.
A gratificação proposta contitui-se no ponto princiPal
de uma série de reivindicações, beneficiando cerca de
cento e trinta mil servidores, num dispêndio de cerca de

ram beneficio, façam a sua retribuição e assim agre~
gem à composição de força que contribuirão para
maior e mais acelerado desenvolvimento do Estado.
6- Considerando também que nossa Associação é plenamente conhecedora dos direitos, obrigações e deveres de cada componente do Sistema Fina~c~iro H~bitaçio_nal, é que vimos respeitosamente
solicitar a v. s' definições e posicionamento para
aplicação desta entidade em financiamentos para
produção de habitações em Mato Grosso, de agora
em diante.
Na aguardo do pronunciamento de V, S•s nos colocamos desde já à lntei!a disposição, inclusive para
estreitai-mos nossos relacionamentos,
Atenciosamente, - Roberto Garcia, Presidente
. -Paulo Sérgio Serio, Dir. Adminis"tra_tjvo/'

duzentos e noventa bílhões de cruzeiros no segundo semestre, incluindo-se o pagamento do I 3~> salário.
As d~pesas decorrentes , nos termos da Mengtgem,
serão arcadas pela Previdência Social, diante do comportamento amplamente favorável da arrecadação e a severa contenção doS- gastos.
Ao líder previdenciário Luís Fernando Silva, declarou:
_"Essa é uma vi~ória do movimento grevista, ê
uma vitória dos setores populares que nos apoiaram, é uma vitória dos parlamantares e é uma vitóri;i _do Iy1inistro Waldir Pires, que tanto se empenhou durante todo esse processo."
Quanto ao Congresso Nacional, ele desempenhará sua
missão. Quaisquer protelações tentadas serão vencidas,
graças à união de todas as lideranças _partidárias, que já
manifestaram ao ilustre Ministro Waldir Pires sua concordância no sei! tido da aprovação, em regime âe urgência, do projeto. Bom seria que igual medida alcançasse
desde logo os servidores aposentados, igualmente enfrentando amargas -dificuldades.
Esperamos que ao diligente titular do Ministério àa
PrevidênCia Soda! caiba, cm breve, encaminhar ao Congresso Nacional outras reivindicações, tanto dos previdenciários como dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, a fim de que possam enfrentar a carestia
que assola o _Pais. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário M_aia)- Concedo a palavra ao no!?!'~ Senad_or GastãQ Müller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A ADEMI-MT - Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Mato Grosso -,
enviou-me um documento que retrata a situação aflitiva
e melancólica em que se encontram os que se dedicam à
construção imobiliária em Mato Grosso.
São_ 51 (cinqUenta e uma) empresas do ramo, força
prOdutiva, não há dúvida, que fazem um apelo no sentido de lhes serem concedidas aberturas dentro do andamento dos recurSos que devem ser liberados pelas entidades de créditos imobiliários.
A mensagem é assinada pelos jovens empresários Roberio Garcia e Paulo Sérgio Sério, respectivamente, Presidente e Diretor Administrativo da ADEMI-MT.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os considerandos
expostos, fazendo meu o apelo dramático daqueles empresários de Moita Grosso e especialmente de Cuiabã.
Eis o docume_oto:
"Cuiabá, 23 de agosto de 1985
Prezados Senhores:
A.--ADEMI-MT(Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobiliário de Mato Grosso,
entidade que reúne toda a força produtiva da Construção fmobiliáiia do nosso Estado, composta de 51
tradiconais empresas no seu quadro e em nome delas vem expor e solicitar o seguinte:
· l_- Consideranc!_o qut;_ as entidades de Créditos
Imobiliários do SBPE vinculadas que operam no
nosso Estado, não estão normalmente aplicando re_cu_rsos do _setor, em financiamentos para produção
de habitações, realizando aqui apenas a captação da
poupança.
2- Considerando que nos últimos tempos, en_guanto todas as unidades habitacionais produzidas
em Mato Grosso com recursos do Sistema foram
comercializadas, nos oútros Estados da Federação
-, observou-se estoque de imóveis na ordem de
300.000 unidades.
3 -Considerando que Mato Grosso recebe importante e crescente fluxo migratório e que a demanda de imóveis acompanha proporcionalmente o
fenômeno, traduzindo-se em mercado imobiliário
potecialmente promissor.
4 -Considerando que mais de 95% (noventa e
cinco por cento) das unidades aqui produzidas pelo
SBEE foram financiadas pela CEF entidade que
acreditou no Estado e agiu com visão empresarial
tendo conseguido retorno nas_suas aplicações.
5 - Considerando que as forças vivas do nosso
Estado esperam que todos aqueles que daqui reti-

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.l)
O SR. PRESIDENETE (Mário Maia)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n~' 96, de 1985, de autoria do Senadç.r Jorge Kalume, que "cria a Comissão de Desenvolvimento da Civilização Brasileira".
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
matéria será despachada às Comissões de Constituição e
Justiça e Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nada mais
havendo a trata_r, vou ~n_cerrar_ a, presente sessão, designando pÚa a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n9 323, de
1985, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n913, de 1984 (n9 2.716/76, na Casa de origem), e o
Projeto d~ Lei do Senado n9 32, de 1985, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que alteram dispositivos do
Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
2
Discussão, ein turno .único do Projeto de Resolução n~>
93, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Paracer n~' 592 de 1985), que autoriza o _Governo do Estado de A lagoas a elevar em Cr$
l.834.526.659 (um bilhão oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 593, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juiiâicidade.

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
94, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~> 594, de_ 1985), que autoriza o Governo do Estado de Rondônia e elevar em
Cr$ 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, tendo
PARECER, sob n~> 595, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
~ juridicidade.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 95, de 1985 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~> 596, de 1985) que autoriza o Estado do Rio de Janeiro à elevar em Cr$
171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos
e dois milhões quatro_centos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
n~'
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PARECER, sob n"' 597, de 1985, da Comissão
- de Constituição e Justiça (ouvido o Governo do Estado do Rio de Janeiro) pela ·constitucionalidade e juridicidade.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n"' 55, de 1983, de autoria do Senador Jorge KaJume, que determina seja a bandeira brasileira hasteada
diariamente nos estabelecimentos de I"' e 2'~ graus, sob
cânticoS do Hino Nacional, tendo
PARECERES, sob n'1s 491, e 492, de 1985, das Comis-

sões
- de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

Estâ encerra-

da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 12-9-85
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

Não me causou nenhuma surpresa, retornar após os
dois meses em que estive impl:dido de exercer a ativídade

política p_or razões de saúde, e constatar com renovado
otimismo que o Governo do Presidente José Sarney con~
tfnuou caminhando aceleradamente para resgatar oS
compromissos que a Aliança Democrâtica assumiu nas
praças públicas deste País.
- - -- ----0 pronunciamento qUe o Presidente fez, através de
uma rede de rádio e televisão no dia 22 de julho último,
sintetizou em cinco pántõs fundamentais os objetivos
principaiS do Governo da Nova República: Liberdade,
Desenvolvimento, Opção Social, ldi:ntidade CUltuiã.f C
Soberania e Independência. Outro não tem sido o sentido da ação governamental senão a busca permanente
desses objetivos.
- -- -Sr. Presidente, Srs. _Senadores:
O Brasil ingressou definitivamente ila era da democracia. Aí estão as manifestações livres dos mais variados
setores e segmentos da socieade brasileira. Há muito não
se via no País uma comemoração do 7 de setembro tão
marcada pelo sentimento de patriotisnio, Pela participação popular e pelo congraçamento entre civis e milita-

res.
Vivemos hoje num país onde a censura foi inteiramente extinta e a corrupção, em todos os seus níveis, está
sendo combatida, severamente apurada e os suspeitos
devidamente. entregues à Justiça.
Na área social, apesar do' curto espaço de tempo, alguns resultados significativos já podem ser anunciados.
A Reforma Agrária, apesar de todas as incompreensões
e mal entendidas, começa a ser executada, dentro do
espírito do Estatuto da Terra aprovado pelo Congresso
Nacional em 1965. Pela primeíi-a-VeZ nos últimos anos a
arrecadação_ da Previdência Social no mês de agosto registrou um superávit de 300 bilhões de cruzeiros, proveniente de uma arrecadação total de 6,4 trilhões, contra
uma despesa de6,l trilhões. Até o final desteanoesperase reduzir o déficít, inicialmente estimado em 8 trilhões
para apenas I trilhào de cruzeiros, o que representa um
êxito, sem precedentes, da gestão do Ministro Waldir Pi----

ces.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Confirmando a prioridade dada pela Nova República
à área social, e cumprindo a promessa de duplicar ainda
este ano os gastos nesta área, o Governo liberou recentemente mais 3 e meio trilhões de cruzeiros, fazendo chegar a li e meio trilhões os recursos destinados este ano
para a área social.
Esses recursOs, oriundos do excesso de arrecadação do Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), do
Orçamento da União e de outros programas de governo,
beneficiam importantes programas nos setores de alimentação popular, saúde, educação, habitação, agricultura, justiça, saneamento e geração d_e empregos.

EsseS-programas, que compõem o plano de priorida~
des sociais da Nova República para 1985, vêm atacar diretamente aqueles que são as maiores carências de nossa
população. Dessa forma, um dos programas prioritárioS
é-o de alimentação popular, beneficiado com uma soma
d~__l_,3 _t_rilhões de cruzeiro~. Esse programa visa atenuar
o grave quadro de deficiência alimentar da população
brasileira, que apesar de ser tradicionaJmente precârio,
foi agravado pela eleva<;.lo das taxas de desemprego e
pela baixa sofrida pelos salários reais dos trabalhadores
nestes últimos anos. Sabe-de que hoje, cerca de 90 mí~
lhões de brasileiros não atinguem o nível de consumo recomendad<? pela f:AO, de 2.240 caloriasfdia.
O programa de alimentação popular, que estâ aliado
ao esforço de estimular a produção de alimentos báSicos,
atenderá às camadas mais carentes da sociedade brasileira, assim c-omo os grupos mais vulnerãveis à carência alimentar, ou seia, gestantes, nutrizes e crianças.
Paralelamente, o Governo liberou 2,2 trilhões de cruZeirOs para os programas de atendimento às necessidades
sociais básicas e de geração de emprego. Nesse item estão relacionados' os programas de ampliação e ade-quação da rede básica de serviços de saúde e controle de
doenças transmissíveis; o programa de construção e re-cuperação e ampliação de escolas e fornecimento de material didático; programas de produção de sementes e
muda_s; de construção de infra-estrutura urbana e habitação e· programa de emprego e renda a cargo de estados
e municípios.
É preciso, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
alcançarmos, todos, os limites de nossas responsabilidades. Entendo como natural, após tantos anos de jejum e
abstinência de liberdade absoluta~ que alguns excessos
sejaril cOmetidos. Compete a cada um de nós _alertar a todos sobre a importância do momento que atravessamos.
Ninguém de sã consciência pode retirar do Congresso
Nacional o papel que desempenhou ao longo desses 20
anos de regime de exceção. Malgrado o despojamento de
sUas prerrogativas fundamentais, foi precisainerife o
Congresso o último reduto na luta pela restauração da
democracia no País. Não podemçs, agora, usar da memória- curta;·-para jogar ào eSquecimento os episódios
que marcaram indelevelmente a presença do Congresso
no cenârio da resistência ao autoritarismo do Poder Executivo.
Daqui partiu Ulysses Guimarães em sua crUZada Qua~
se solitária e quixOtesCa, como anticaildidato, tantas vezes perseguido pela poHcia, sem qualquer garantia de vida. Aqui morreu Nilo Coelho em conseqUência do seu
grito histórico, em defesa da soberania do Congresso.
Daqui p-a-rtiu Ta ncredo Neves para o Governo de Minas
e para a caminhada cívica pela"s eleições diretas e posteriorme~te, para mudar a maioi-i_a deste m~mo Cong_resso -Qnde o Governo era majoritãrio, prOmetendo, solene-men'te, que Seria a sua últimã elciÇão indiri::ta Para Presidente da República.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, penso que o
excesso da crítica contra o Congresso deve ser colocado
nos limites das respOnsabilidades dos que controlam os
meios de comunicação, pois é certo Que os abusos_ e as injustiÇas cometidos contra o CongressSo, lOngf: -de a]ij.daf
a coris.olí~ação desta fase de transição do arbítrio para a
de_mocracia e da recuperação da plenitude das nossas
prerrogativas, desservem ao Parlamento e à Nação. O
Collgresso, Sr. Presidtiilte, Sfs. SêrladoreS, nãO e--iridfior
nem pior do que o povo que o elege. Ê o retrato fiel de
todas as aspirações da sociedade. Assim há de ser entendido e respeitado.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ouço V. Ex•,

nobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado --Senador Hmberto Lucena,
quero, em primeiro lugar saudar o retorno de V. Ex' à
tribuna desta Casa, na c-ondição de Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro para reeditar, temos
todos a certeza, a atuação competente, séria, dedicada,
que tem marcado a vida pública de V. Ex• no exercício
dos mandatos que o povo lhe tem confiado há 30 anos.
Não é que os que o sucederam durante a sua ausência
não tivessem se havido com brilho, c-om capacidade. To~
dos os que aqui ocuparam a Liderança do partido do
Movimento Democrático Brasileiro, Senadores Gastão
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Müller, Fábio Lucena, Hélio Gueiros e outros, durante a
S!,la ausência, deram demonstração de que V. Ex• fezesc9Ia e deixou exemplos, e aqui_ continua a nos dar os
rrlesmos exemplos de trabalho, dedicação e competência.
Depois, quero registrar, também, o fato de V. Ex• neste
retorno jubiloso para nós, salientaras p-ontos fundamentais do Governo do Presidente Josê Sarney, que vem
dando ênfase ao social, certo de que o novo liberalismo;
liberalismo do século XX,jã distante daquele dos sêculos
passados, é o liberalismo marcado pela preocupação do
social, pela defesa dos direítos sociais, não só das garantias individuais, mas dos direitos sociais, o direito à alimentação, à educação, à moradia, que assegurem ao ho-mem uma vida digna. E V. Ex•, quando destaca essa
atuação do Presidente, traz documentos que a respaldam, que comprova, que o Governo, nesses seis meses,
está correspondendo à expectativa popular e vem dando
cumprimento ao COmPrOmisso da Aliança Democrática,
responsável pela eleição de Tancredo N~ves e do atual
Presidente. V. Ex!> vai adiante. neste iníciO de pronunciamento, fazendo sentir a necessidade de que o Congresso
seja preservado, como instítuição basilai- da vida democrática, de certas críticas apresadas. Sem dúvida nenhuma, sem Parlamento nós não temos um povo livre, sem
Parlamento o povo será escravo. A imprensa, que é instituição tão inipõ"rtante quanto o Parlamento para a vida
democrática, deve ajudar o Parlamento a cumprir a sua
alta missão, merecendo, por isso, todo apreço de nossa
parte. Apesar de alguns incidentes, que podem ser, pelos
Presidentes da Cãmar'd dos Deputados e do Senado Fe~
deral devidamente esclarecidos, temos a convicção de
que a imprensa, refletindo o trabalho do Congressoque é o espelho da própria sociedade, com as suas virtudes, com os seus defeitos, mas ê a representação legítima
do povo - continue a desempenhar o importante papel
que lhe cabe no regime democrãtico.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço, sensibilizadO, as palavras de V. Ex•, saudando o meu retorno ã
tribuna parlamentar.
O Sr. Luiz Cavalcante -

Permite V. Ex• um apartC?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Um fato que me é
particularmente grato, porque este ano, para júbilo meu,
eu completo cerca de 30 anos de vida parlamentar, a começar pela Assembléia Legislativa do meu Estado.
Quanto às considerações de V. Ex• a respeito da política
social do Governo, creio que estamos inteiramente de
acordo, atê porque representamos, nesta Casa, a Aliança
Democrática, ·que foi selada em julho do ano passado entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro e a
Frente Liberal, que neste instante V. Ex• lidera nesta
Casa do ·congresso Nacional. Sobre as críticas ao CongreSsO, apf'oveitõ a OpOrtunidade, Sr. Presidente, para
solidarizar-me, em nome de minha Bancada e creio que
de toda a Casa, com as notas emitidas por V. Ex• e pelo
Presidente Ulysses Guimarães, em defesa da dignidade
do Congresso NadO na L Fonnu!o votos para que no programa de amanhã, a ser levado ao ar por uma cadeia de
rádio e televisão, por requisição legal feita por V. Ex•s
poss<tfiiO!n:;sclarecer à opinião pública o verdadeiro e patriótico papel dos representantes do povo brasileiro nesta Casa e na Cãniara dos Deputados;
O Sr. Luiz Cavalcante --Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra!
O Sr. Luiz Cavalcante- -A propósito da abordagem
de V. Ex• sobre as críticas da imprensa ao Congresso Nacional, quero aduzir que_essas críticas partem também de
eminentes figuras -do Congresso Nacional, como, por
exemplo, o ex-Presidente da Câmara Federal, Deputado
Nelson Marchezan, que, segundo jornais de ontem, em
Porto Alegre, admitiu que .. há parlamentares relapsos
que, sistematicamente, estão ausentes do plenário e mesmo de Br<lsília, não cumprem o seu dever e, portanto, devem ser denunciados e merecem as críticas que recebem,
por mais duras que sejam". Passando eu, ontem, em Salvador, a bordo do avião, distribuíram ojornal_A Tarde,
daquela Capital, que traz declarações do Deputado Is..ael Pinheiro Filho, no_seguinte teor:
.. OS Deputados e- Senadores que agridem a Imprensa e denunciam a existência de uma campanha
-orquestrada por jornalistas para denegrir o Con-
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gresso se estão revelando totalmente despreparados
politicamente."

E aconselha o Deputado:
•"'() Congresso se defenda no dia-a-dia do seu trabalho e no exemplo dos seus integrantes,"
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é que agradeço
nobre Senador. Não há dúvida nenhuma que não se
pode confundir as instituições com is pessoas que as representam.
Quem não sabe que há parlamentares faltosos nas Câmams Municipais, nas Assembléias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Que se_ aponte os seus nomes à execuçãQ pública , para que o povo
amanhã, nas próximas eleições, saiba puni-los exemplar-

mente, se possível com a sua derrota, porque não são
cumpridores dos seus deveres. Não são fiéis mandatários. O que não se pode porém é assacar a crítica contra a instituição que é_o Congiesso NacionaL A própria
Imprensa é uma instituição, no entanto hã no meio dela
jornalistas que· t<!mbém não cumprem a sua missão e
que, isoladamente, merecem críticas. Sou daqueles que
não chegum ao ponto de responsabilizar a Imprensa pela
campanha contra o Congresso Nacionãl. Não! Talvez
haja elementos isolados que tenham se excedido, em alguns episódios, ultrapassarido os ]fmites nas :mas acusações ao Congresso Nacional. Mas a Imprensa de um
modo geral cumpre com o seu dever. Procura informar a
notícia cobrfr o fato, como se costuma dizer..
O Sr. Alberto Silva _, Permite V. Ex~ um aparte?0 SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer.

O Sr. Alberto Silva- Nobre Sena: dor HUmbú"to Liicena, V. Ex• e mais três.representantes do PMDB somos
os únicos do Nordeste, somos quatro. E V. Ex• naturalmente pontifica, desde o com«o, pela sua posição de fiel
guardião das nossas aspirações, de defensor intransigente daquelas necessidades do Nordeste, não só antes da
Liderança, mas na Liderança do nosso Partido. Quero
também fazer minhas e do meu Estado as palavras do
nobre Senador por Pernambuco, que há p-ouco falou, e
tra.nsmitir a V, Ex• boas-vindas à Casa, plenamente restabelecido e assumindo a-Liderança do Partido, na qua!
sempre se houve c_om altivez, galhardia, honradez e competência._ E dizer que estamos ouvindo o seu discurso
desde o gabinete, c aqui viemos ouvi-lo pessoalmente,
sobre a tese que defende das conquistas sociais da Nova
República, sob o Governo do eminente Presidente José
Sarney, e também quando abordou o problema do Con~
gresso Nacional. Quero cumprimentá-lo e dizer· lhe que,
numa dessas tardes, o eminente Senador Fábio Luceria
leu discurso atualíssimo, do grande Rui Barbosa datado
de 17 de dezembro de 1900. Resumindo, dizia o seguinte:
as ausências no plenãriO nada significavam, enquanto a
ordem democrática não estivesse ameaçada nesta hora,
sim, faltar aqui, era mais do que uma ausência, era crime. Na verdade, o Congresso apontado apenas pelas ausências em plenário se constituí em algo que não deve ser
tolerado o importante ê que, nas comissões é que se estudam as matérias de interesse do povo e, aqui, se votam
essas matérias. V. Ex• abordou, com absoluta precisão
-os faltosos, que sejam apontados e não as instituições.
Meus cumprimentos e parabéns!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Recolho a intervenção de V. Ex• em oo me dos seus companheiros de
Bancada. e aproveito para renovar nos Anais, o meu
profundo reconhecimento a todos os companheiros, pela
manifestação de solidariedade que me enviaram durante
o meu internamento no Instituto do Coração, em São
Paulo. E. particularmente, de modo especial, aos Sena·
dores Gastão Müller, Hélio Gueiros, Fábio Lucena,
João Calmon e demais vice-Líderes, que pontificaram no
comando da nossa Bancada durante a minha ausência.
O Sr. Virgtlo Távora -

Permite V.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ex~

um aparte?

Pois não.

O Sr. Virgilio Távora- Na ausência do nosso Líder,
estando nós o representando neste momento, queremos
em nome de toda a nossa Bancada experessar-lhe a satisfação que temos em ver voltar à liça o adversário leal,
aquele que realmente defende o que se lhe afigura ser jus-

to_e_certo, e que nas horas mais dificeis por que passou
seu P.drtido em tempos atrâs, demonstrou a mesma serenidade, a m.esma a_ltar,teri<;~. com que nos momentos como
o de hoje, em que, responsável pela opinião maior da situaç-Jo, coloca todos os problemas dentro daquele nível
elevado que estamos já habituados a ver. A V. Ex• nossas
saudações pelo seu regresso e o desejo de que sua saúde
esteJa consolidada,

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não tenho palavras para agradecer a V. Ex• a sua manifestação e de sua
Barl-cad3.. -Sabe V. Ex• que, nesta Casa, nos defrontamos
como adversários, mas acima de tudo somoS Companheiros e amigos. Preservamos os bons costumes de homens
civilizados, e acima de _quaisquer divergências, tenios
sempre bem presente em nós a decisão de defender os
princípios democráticos e o prestigiei do Senado e do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. "SenadOres:
Agora mesmo, nos preparamos para aprovar a Mensagem do Presidente José Sam9' que convoca a Assembléia Nacional Constituinte. E o resgate do compromisso assumido por Tancredo Neves, -em nome da
Aliança Democrática, com a sociedade brasileira, em
praça pública.
No próximo ano o povo escolherá os representantes
que darão ao País uma nova ordem Constitucional.
O debate em torno da Constituinte está aberto. O próprio Presidente .José Sarney quer que assim o seja. Dissenos ele ao assinar sua proposição ao Congresso:
-~:~"O debate amplo haverá de conferir, como desejava Tancredo Neves, representação autêntica aos
delegados constituintes. Haverá tempo _para que os
eleitores lhes conheçam as idéias e prog"ramas e deles alcancem o compromisso de criar um documento
que atenda às reinvinOicações nacíonãís."
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi precisamente dentro do espírito de promover a
disCuSSãO n-0 seiO de toda a -populaçã-O; QUe o· Presidente
José-sárney·c·r~óu a Comissão coniposta de nomes_ represeritutivCfs· da-SOC!edãáe para realizar estUdos, colher sug~tõeS, ~.ICa_r:tçar os anseios do pOVo e oferecer um texto
que sitva·parã o iníCio dos debates em que estarão inevitâvelmente_envolVidos os eleitos para a Assembléia Nacio na L Co_ns_t_i_t_ui_otc.
Não houve, não hã, nem haverá intenção de usurpar a
soberania da Assembléia, como insinuam alguns. Também não se pode imputar ao ExecutiVo-o desejo de intir--ferir diretamente sobre o futuro texto constitucional.
9_ qUe há, de fato, Sr. Presidente e Srs. Senãdores; é o
intUito declarado e manifesto do Presidente José Sarney,
tantos anos congressista como nós, em ailtecipir o debate das __matérias que possam interessar à futura Constituiii)e, consciente de que o ato mais· iinportante é a própria escOlha dos constituintes, poís a eles caberá a missão
de ditar as mormas que vão reger a sociedadequeos elegeu.
&ibe o Piesidente José Sarney. e SabemoS todos nóS,
=~.ue nenhum anteprojeto, por mais bem lustrado que seja, poderá transformar-se em projeto ou em Carta Constitüc~onal, "sein a aprOVaçãO expressa dâ. Asseffib!éi"a. Na- ·
cional COnstítuinte, livre e sobenara.
~ ---O que pretende o Governo:.__ repito - é estimular o
debate, conscientizar 9 povo da importância e do papel
que se reserva a uma nova Constituiçã-o para a Nova fCpública q':le se .instalou no País em março de 85.
O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBETO LUCENA -

Com imensa satis-

r~~·

O Sr. João Calmou- Nobre Senador Humberto Lucena, desejo saudar com a maior efusão, com a maior
emoção a sua volta à Liderança do PMDB. Todos nós,
seus companheiros de Bancada, acompanhamos com
apreensão a sua enfermidade durante várias semanas e,
hoje, ao vê-lo novamente nesta tribuna que V. Ex• sempre tanto dignificou, não posso deixar de exprimir a nossa emoção. Desejo destacar, nobre Senador Humberto
Lucena, que as sua três décadas de atuação na vida
pública dest~ País, constitui uma permanente fonte de
inspiração para as novas gerações. ESta palavra que sai
do meu coração, interrompendo a sua magnífica oração,
e.Jo;a!tando com muita justiça a fecunda gestão do Presidente José Sarney.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex•
me emociona, IJobre Senador João Calmon, pelos laços
de profunda estima que nos unem de longa data. V, Ex•
foi daqueles amigos indormidos, que não se cansavam de
manter contato comigo em São Paulo, preocupando com
meu estado de saúde, _Guardo o seu procedimento a melhor memória, e tudo isso só veio me provar que os amigos existem de fato. Muito obrigado a V. E:t•
Sr. Presidente, Srs. Senadores: no campo da economia
onde mais graves se apresentam os problemas. A crise
econômica brasileira, aguçada nos últimos quatro anos,
veio seguida de uma exacerbação inflacio-nária até eritã_o
desconhecida no nosso País.
Se o lndice Geral de Preços, sob o critério Disponibilidade Interna, entre 1979-1982, esteve em torno de 95%,
já nos dois anos segUintes esse patamar superou os 200%,
valor ao redor do qual a inflação continua, considerado
o mês de agosto último.
A partir--de março do corrente ano, a perspectiva de
um-a aCe-leração inflacionária levou o Governo a adotar,
dentre outras providências, o controle de preços e o congelamento de tarifas. O resultado imediato dessas medidas foi, a partir de abril e até julho, uma alta moderada
dos preços, quando comparados ao primeiro trimestres
do ano.
Em agosto, porém, a inflação chegou aos 14%. Diversos fatores contribuíram para iSso. Dentre esses, alguns
pr6xírrios, como a descompressão preços controlados,
sobretudo no setor industrial, e a entressafra de determinados produtos de origem agropecuâria. Ao lado disso,
em fuilção do significãtivo aumento real da massa salarial (nos primeiros oito nleses do ano, em São Paulo, superou a marca dos lO%) e da elevação do emprego, a
pressão da demanda, num mercado em que os estoques
estavam reduzidos, pelo custo de financiá-los aos juros
prevalecentes no País, só poderia resultar em inflação
acelerada,
Diante des~es acontecimentos, Sr. Presidente e Srs. Senadores; estâ o Governo, no momento, estudando a pos~
sibilidade de constituir um Grupo Interministerial de
Abastecimento, que integre as-iniciativas dos Ministérios
da Fazenda e Agricultura, de forma a coordenar os interesses dos produtores e os objetivos governamentais de

baixar os- preços e,- conseqüentemente, conter o avãíi.Çõ
inflacionário.
N_ão pretende o Governo do Presidente José Sarney
obter resultados imediatistas. Imediata serã a ação, para
que a queda dos preços seja gradual.
Compreende o Governo a necessidade de sustar esse
processo·, que-corrói as forças da Nação, Nesse sentido,
torna-se absolutamente necessâria a adoção de uma polítfc"a de rendas, a partir da qual o ônus do r~ustamento
seja distribuído igualmente pelas diversas camadas pro-dutivas da sociedade brasileira.
Outro não fOi o prOpósito -governamental quando o
Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, convocou os proprietârios de supermercados para estabelecer com eles
uma redução das margens de lucro dos bens vendidos
nos seus estabelecimentos.
Dã mesma forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Governo e banqueiros estão conscientes de que é possivel
haver uma redução na taxa de juros. Já no últinio leilão
de títulos governamentais, dia 9 último, a taxa média
para colocação desses papéis, que vinha de 21,5%, atin·
giu percentual Inenor, de 16,7%.
Pretende o Governo, de agora em diante, desacelerar a
captação líquida mensal de recursos por intermédio da
dívida pública interna, sem reduzir no entanto a liquidez
do sistema, hoje derivada principalmente dos dólares obtidos no exterior por intermédio do balanço de pagamento.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não,

O SR. Virgílio Távora- Acusa-nos até a consciência
de interromper tão belo discurso quanto o de V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA - b sempre uma
honra, nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Tá-vora - Faríamos, como resposta, outro discurso? Perguntamos a nós mesmos. Mas,
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permitamo-nos lembrar a V. Ex• de que justamente só
no mês de setembro, este, (podemos aceitar o que V. Ex•
estã dizendo em termos de emissão de títulos para cobrir
déficitS) mas- só para resgatar dívida de .seus encargos,
dívida interna, eminente, Senador Humberto Lucena, o
mês de setembro vai ser recorde na História, e
permitimo-nos lhe dizer os números: 26 trilhões de cruzeiros de títulos, em média, terão que ser emitidos, s6

para resgatar aqueles que vencem nesse mês. Gostaríamos, então, de deixar bem assinalado, pois V. Ex• não
esteve presente vezes outras que aqui falâvamos, de que
este nosso silêncio no momento, quando "desejaríamos
depois. responder a sua formosa oração como um todo,
não pode significar aqUiescênda. Afiimainos ·isSO e· Vámos reafirmar agora~ son:este-ri1êS2-6Trífllõe5.-0e cruzeiros em títulos serão emitidos, não para obter liquidez alguma mas, apenas, para poder pagar e resgatar aquilo
que é devido. Desculpe-nos a intervenção e continuamos
a ouvir, com toda a atenção devida, o discurso de V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu lembraria a V.
Ex• que o volume da dívida interna do País que ascende
a mais de I00 trilhões de cruzeiros é de responsabilidade
do Governo passado que V. Ex•liderou nesta Casa,· com
t~nto ardor. O que o Governo atual vem faz~ndo ...
O Sr. Virgfiio Távara- Inclusive o Presidente de
t;:x•, o ;1tual Presidente da República.

V~

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sei. Mas o Presidente Sarney dissentiu do PDS.

O Sr. Virgilio Tâvara- Já no fim. Não se vai pensar
que a dívida se criou em um mês, dois ou três.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas o Presidente
da República está fazenao-o-possrverpara honrar essa
dívida. O que V. Ex• não Pode.:.
O Sr; Virgílio Távora- E o cresciiiiieiito aa dívida este
ano já foi por conta do Governo passado? Tenha paciência, de abril a essa parte, parece que são outros os ares:
de Nova República!

Ü SR. HÜMBERTO LUCENA- V. Ex• não desconhece que essa dívida é uma bola de neve. Está crescendo
porque as responsabilidades decorrentes são grandes. O
Governo tem emitido títulos sobre títulos para resgatar
dívidas anteriores, pois repito, a grande responsabilidade, repito, é dos governos passados, sobretudo do governo Figueiredo que V. Ex• tão entusíasticamente defendeu nesta Casa.
O Sr. Virgilio Távora- Perfeitamente. A responsabilidade ê de todos aqueles que trataram da vida pública.
Mas, não estamos aqui para fixar responsabilidades de a,
b ou c. A situação pintada por V. Ex• é que sofreu essa
restrição, uma restrição que para ser destruída precisará
de fatos a serem apresentados e não- apenas saber de
quem é a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, a
responsabilildade é do atual Presidente da República; a
responsabilidade é do Governo passado; a responsabilidade é do Governo que se lhe sucedeu.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu só pediiía a V.
Ex' que me solicitasse o ·aparte, para que não sofresse- solução de continuidade a minha linha de raciocínio.
O que Y. Ex• não pode negar é o esforço do atual Governo, particularmente do Ministro Dílson Funaro, no
sentido de reverter a expectativa em torno do crescimento da dívida interna. Tanto assim- que S. Ex• está tomanw
do as providências que regiStrei neste pronunciamento,
no intuito de reduzir as -fãxaS de juros de mercado de
títulos, prefixando-as devidamente, quando dos leilões
anunciados como· forma de contribuir pa'ra a redução
das taxas de juros, inclusive do sistema bancário, com a
compreensão inclusive dos banqueiros, que se reuriiram
com S. Ex• na presença do Senhor Presidente da República. Portanto, na hora em que o novo Ministro cja
Fazenda toma medidas iniciãis cabíveis e reclamadas
nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, para reduzir a taxa de juros que é, sem dúvida, um dos fatores priw
mordiais da inflação de custos que aí está- como bem
acentuou no seu brilhante estudo o nobre Senador Cid

Sampaio - o que se esperava é que o espírito "póblico
dos Sr. Parlamentares, sobretudo os da Oposição, sauw
classe essas providências como salutares e benêficaS ao
desenvolvimento nacional.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ouço V. Ex•,

nobre Senador.
O Sr. Cid Sampaio- Ilustre nobre Senador Humberto Lucena, antes quero congratular-me por poder
aparte.ãAo na tribuna depois do revés que sofreu, com relação à saúde de V. Ex~. Mas, voltando aos problemas
brasileiros, há pouco discutia V. Ex' uma questão deresponsabilidades. O empréstimo feito a um país
multiplica-se através dos juros. O grande erro que comete um país é quando contrai empréstimos para fazer
obras não rentáveis, para investir em obras que não tem
retorno. Foi o que aconteceu no Brasil. Nós estamos pa- gando agora o preço da insânia, o preço da coristrução
de monstros em um País pobre que não dão possibilidaw
de de retorno, ao-dinheiro que nos foi emprestado. Agora, no novo Governo, o Presidente apanhou uma situação de fato, um débito enorme cujos serviços de juros
a Nação não pode pagar e que, portanto, para não fica['
inadimplente, é forçada a contrair novos empréstimos
para poder saldar as obrigações de juros. Portanto, o few
nô'meno hoje, é completamente diferente do fenômeno
de ontem. Ontem, ia-se buscar recursos, estimulava-se os
empréstíiTúJs. Eu mesmo como empresário privado, nos
momentos em que precisava fazer determinados investimentos na indústria, era estimulado a buscar dólares e a
tomar empréstimos externos, que não tem limite. Ninguém indagava se o investimento que eu pretendia fazer,
teria retorno ou não! E isso foi feito, então, abusivamente no _plano_ nacional; e é isso que o__ Brasil paga hoje. E a
par disso, tem outro fato também que caracteriza bem a
diferença de ontem para hoje. Não estou defendendo
nem_ estou dizendo, que todos os processos estão de acordo com todas as correntes de economistas. Não, muitos
detalhes do processo, eu mesmo acho que deveriam ser
feitos de outra maneira; é uma opinião, e não podia deixar de existir mais de uma opinião, o que não in-valida as
outras. Mas, um dos fatores que também mais nos prejuw
dica hoje, é que ao mesmo tempo, para a rolagem desse
débito monstruoso, criou-se no Brasil um processo de
desrespeito à normas éticas, de desrespeito à honestidade, e à probidade administrativa, através de escândalos
que especam em todos os momentos, e isso refletia lã fora. São notórias as declarações de homens de responsabilidade pelos empréstimos lã fora, que dizem: agora a coisa ê outra. Jã há pelo menos um aspecto, que é o de confiabilidade. Era este o testemunho que eu queria trazer à
brilhante exposição de V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
solicita a V. Ex'- que não Rermita mais aparte e encerre
seu discurso pois V. Ex• jã avançou sobre a hora da Ordem do Dia em mais de 8 minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Atenderei a V. Ex•,
Sr. Presidente. Pediria vênia entretanto para, em seguiw
da, ouvir um último aparte, o do Senador Milton
Cabral.
Mas antes, gostaria de dizer ao Senador Cid_Sampaio,
rrieu ilustre Companheiro de Bancada, que, cada dia maiS
me convenço - admirador que sou de S. Ex• além de
amigo"- de que S.- Ex' é querri tinha razão. Tenho guardado nos meus arquivos um estudo profético feito por S.
Ex•, e entregue nas mãos do Presidente Tancredo Neves;
em que S. Ex•, com a sua sensibilidade de empresário vitoOO!io, debruçou-se sobre o problema econômico brasileiro e chegou à conclusão de que, realmente, a inflação
brasileir~ não é ~ma inflação de demanda, mas é uma in~
fiação de_ custos. E nesse sentido provou pol;', ••a" mais
••b", inclusive com gráficos, que a emissão de papelmoeda no Brasil está muito abaixo daquilo que poderia
constituir-se num grave fator de inflação. S. Ex• deu ênfase especial à necessidade da redução das taxas de juros.
Quero crer que, nesse exato momento, o Governei TO-sê
Sarney, através do Ministro da Fazenda Dilson Funaro,
começa a palmilhar pelos caminhos do Senador Cid
Sampaio e do Senador Severo Gomes. E praza aos céus
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que asSim seja, para que possamos dentro de pouco tempo, se não eliminar por inteiro a inflação, que é um fenôOcinõ-universal, pelo menos, controlá-ta de tal maneira,
que os trabalhadores brasileiros não venham a ser mais
sacrificados do que o foram ao longo de todos esses
anos.
Concedo o aparte ao nobre Senador Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral - Senador Humberto Lucena,
associo-me às palavras de meus pares em cumprimentar
V. Ex• pelo seu retorno a esta tribuna. Para nós é uma
satisfação muito especial, o caro colega e estimado amiw
go retornar ao plenário desta Casa. Entretanto, ilustre
Senador, os 26 trilhões de cruzeiros que serão emitidos
para resgatar títulos vencídos da dívida pública não penalizam de modo algum a política econômica do atuat
'Govern-o. -Trata-se, natUralmente, da continuidade de
um processo que vem já algum tempo e que se insere na
recuperação da economia; o que tenta o atual Governo
que, aliás, já teffi obtido resultados apreciãveis. Se fôssemos considerar as projeções da inflação, por exemplo,
que se imaginava iriam ocorrer no meado este ano, pro·
jeções_ feitas no final do ano passado, provavelmente a
inflação agora jâ estaria a Ó.íveis acima de 20 a 30%, segundo as previsões do final do ano passado. O que aconteceu foi uma queda do ritmo da inflação, 8,9, lO%.
Houve um acrésCimo agora, recentemente e provavelmente: ainda este mês esteja um pouco acima dessa média
de 8, 9, lO%. Mas, a tendência é a inflação se estabilizar e
depoi~ cair novamente.
A elevaçãÕ da taxa de emprego, por exemplo, ê um
fato notório. As estatísticas estão demonstrando que hâ
um reaquecimento da economia- pequeno, mas há um
reaquecimento da economia - e as exportações estão se
mantendo em níveis razoáveis, a despeito da crise; tanto
que se espera este ano, um perfomance semelhante à do
ano passado, o que será feito extraordinário. Portanto,
na minha opinião, o quadro ê promissor. O que é necessário é haver compreensão das dificuldades e que essa
onda, que no momento está acontecendo, de greves no
País, de insubordinação como vimos em relação àquele
famoso episódio do Tribunal do Trabalho, como aquela
reação que aconteceu em Londrina na posse de um Delegãdo da FUNAI e como esta, agOra, a grave iniciadã pelo~ trabiilhadores mais remunerados do Pais, que são ()S
bancários. Isto é que está destoando e que precisa-ser
çorrigido. Mas, sou otimista e acredito, nobre Senador,
que a política do Governo do Senhor Presidente da República, José Sarney vai, até o final deste ano, conduzir
este País a uma posição sólida e de franca recuperação.
Era o aparte que qUeria dar ao discurso de V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V. Ex•, nobre Senador Milton Cabral,
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
solicita a V. Ex' que conclua o seu pronunciamento,
nobre Senador Humberto Lucena, visto que o seu tempo
já está esgotado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Sr. Presidente.
Mui to obrigado a V. Ex•, nobre Senador Milton
Cabral, pelas suas palavras iniciais que muito me tocaram a sensibilidade V. Ex• tem toda a razão. A inflação
projetada em março deste ano era de400% para 1985. O
Governo conseguiu mantê-ta no patamar de 200%. Tem
hãvido essãs -osCilações que já estão mais do que esclarecidas diante da descompressão dos preços dos produtos
industriaiS-e daS tarifas dos serviços públicos.
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Papel significativo nesse quadro cabe à disciplina dos
gastos governamentais. Sabe o Governo, hoje com basw
tante certeza, que pode realmente reduzir as suas despesas, desde que haja uma execução fínanceira integrada,
que vem a ser só autorizar quaisquer dispêndios depois
de análises acuradas a respeito.
O controle do défiCit público hoje é, mais do que nunca, fUildãiilental. Controlado esse, deixa de haver um
obstáculo à queda das taxas de juros. Caindo essa, é
passiVei uma reanvação da economia, sem choques inflacionários, poiS ao Setõi'-empresarial ficará facilitada toda
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a formação de estoques capaz de atender gradualmente à
demanda crescente que se pretende atingir.
Mas para o êx.ito de uma política de rendas ativa em
todas as frentes, devem também _os assalariados a sua

contribuição. Sem dúvida alguma, não nos furtamos a
reconhecer a necessidade de haver uma recomposição do
poder de compra dos sa(ârios, corro(dos pelo processo
inflacionário. Contt!.d9, em especial nesse momento, a

busca de um ilusório salário real, sob a forma de um estreitamento do perfodo de reajuste, ou de uma eleva_ção

brusca muito superior ao INPC, pode estar representando, no inverso, uma aceleração da alta dos preços. E, por
conseguinte, uma reativação do processo inflacionário.
Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Toda a ação governamental, no presente momento, é
no sentido de preservar um clima de liberdade, garantindo assim à iniciativa pi'hiada que venha esta a ocupar os
espaços para investimentôs porventura existentes na ecõnomia do País.
No seu conteúdo mais essencial, a politica brasileira
de ajustamento, pela contenção da inflação_ e do déficit
público, tem por objetivo criar as condições necessárias a
um crescimento económico equilibradO. Só esse, verdadeiramente, pode garantir uma sustentada reversão do
desemprego.
_COntudo, ao optar pela mais ampla liberdade empresarial, o Governo não quer coni isso se excluir de; continuar sendo parte do processo econômico. A liberdade
que se almeja é aquela onde o interesse público seja respeitado acima de tudo e onde não haja campo para o desenvolvimento de manobras especulativas, que afinal redundam sempre em prejuízos sociais, pelós seus efeitos
muitas vezes contundentes, sobre a inflação.
Queremos, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, registrar
também a posição governamental a respeito da divida
externa brasileira.
É c_erto que vivemos um momento delicado. Inúmeros
são problemas vividos pelo nosso País, os quais, só num
ou noutro aspecto, podem ser comparados aos de outras
nações. Um modelo, uma cartilha única, portanto, não
pode ser utilizada tanto aqui quanto em qu-alquer outro
Estado com problemas de pagamentos externos. Depois
de inúmeras Cartas de Intenções, estamos convencidos, e
o Fundo Monetário Internacional" possivelmente
bém, de que o tratamento para o caso brasileiro pode e
deve ser diferenteL

tam-

O Ministro Dilson Funaro brevemente estará em cantata com as autoridades que representam o Fundo Monetário Internacional. O objetivo do Mini§.tro Funaro,
num momento de transição, como o atual, é fazer chegar
ao FMI as informações necessárias sobre a, ec.Qn_oruia
brasileira, ao mesmo tempo em que buscará ouvir as opiniões daquela instituição sobre o nosso País.
O Governo brasileiro sustenta ser poss(vel a reversão
do processo inflacionâiió-e a Coiltt!riÇão_grad_ativa elo déficit público, sem prejuízo do crescimento económico, ao
tempo em que vê com certo cuidado a possibilidade de
conseguir um superávit glObal do setor público, neste
momento, do mesma nível que o necessário para o pagamento dos encargos da nossa dívida extern;1.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Menos de dois meses
nos separam das eleições que serão realizadas nas caPi~
tais brasileiras pela piiriieira vez nos últimos 20 anos.
Além disso, eleições também se realizarão a 15 Qe .novembro nos municíPiOS Considerados de. "segurança na~
cional" e nas estâncias hidrominerais.
--- -~ o processo democrático que se consolida no País.
Ao lado da democratização interna, reafirma o Brasil
sua soberania e independência no cenário internacional
Basta que se verifique a firme e imediata reação provocada pelas recentes declarações do Presidente dos Estados
Unidos com relação à Lei de Informática, que o Congresso Nacional aprovou no ano passado. As insólitas
declarações do Senhor Ronaldo Reagan receberam a reposta devída e mostra_ram que este País não mais transige quando está em jogo a dignidade e a soberania naciOnais.
~ preciso registrar também a posição oficial do Governo brasileiro de condenação total da política do racismo
oficial ainda em vigor na Ãfrica do Sul. Utn País com as
raízes_ culturais do nosso, visceralmente ligado aos ir-

mãos africanos, não poderia silenciar~se-quando o mundo inteiro condena uma política absolutamente insustentável sob qualquer prisma de julgamento.
Sr. Presidente, Srs. Se_nadores:_ O País caminha aceleradamente para a conquista de sua plenitude democrática. As dificuldades que encontramos serão certamente
superadas com o apoio e a participação do povo e a determinação do Governo José Sarney fiel a_o_s compromissos, repito, que a Aliança Democrática assumiu em todas as praças públicas do Pais, antes da eleição de Taocredo Neves para ·a Presidência da República.
Era o que tinha a dizer. (muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE Il-9-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO LOBO (PF_L- PI. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Agradeço a consideração de V. E1'' por ter-me dado a
pal<Jvra pela ordem de inscrição, por já haver anunciado.
Serei breve, para ter o prazer de ouvir o nohre Líde_r
ºo PD_~, Sena_~or __Yirgf!io_T~_vorã.
-sr .-=Presi de5te:=a,-nOSsa~lafa nesta tarde se Preiú.li mais
a um apelo que queremos fazer, desta tribuna, destaCa~
sa, ao Sr. Ministro Aureliano Chaves, das Minas e Energia.
Acontece, Sr. Presidente, que a CHESF anunciou a
desatívação da usina hidrelétrica de Moxotó, por defeitos no concreto da sua construção: dilata.Çàes ocorridas
no concreto desequilibraram aquele maquinário e a llsi- na terá que ser forçosamente desativada, retirando da
rede de ene_rgia elétrica da CHESF, ceica de 400 riiil
KVA.
Orê-. "Sr. Fresidente. para suprir essa falta a CHESF
tem várias opções. Dentre as mais viâveis está a de construir a segunda etupa da barragem da Boa Esperança ou,
então, deslocar sua atenção para Itaparica, acelerando a
todo vapor, a construção daquela hidrelétrica.
Sr. Presidente, nós queremos, neste momento, fazer
um apelo ao Sr. Ministro Aureliano Chaves, para que
autorize a construção da segunda etapa da Boa Esperança. Nós daquela região, Piauí e Maranhão, não temos
maiores horizontes e nem outras fontes d.e serviços deste
Governp_ou q_g Q_o_verno anterior. Que se_ faça Itaparica,
mas também e em primeiro lugar, conclua-se Boa Esper'!-nça.
O Sr. (:~sar Cais- V. Ex~ me permite um aparte
nobre Senador? O

-SR: JOiO- u)-BQ- Concederei ji" o aparte a v.

Ex~

Cóm mUita honra, Senador César Cals, construtor
que foi da hidrelétriç_a da Bo!;l Esperança.
M<_t_S eu d_izia, Sr.~ Presi~ente, que o Piauí e o Mara·
nhão não têm obras em execução. Há um·esvasiamento
total. Não existem dinheiros _públicos correndo d?lquela
região. E a ampliação da usina hidrelétrica da Boa Esperança, apesar de ser uma obra pequena, medíocre até,
ante o porte das grandes obras execUtadas pelo Governo
Federal ilos liltimoS anos, Ser-á de grande :ifuda e de
grande valia para o Estado do Piauí e o Estado doMaranhà?, vez que será fon_te de empregos e! naturalJ!le~te,
circubra dinheiro que provocará o aumento das compras e da movimentação do comércio em toda aquela região. Então, chamando a atenção do Governo Federal
pa:ru--a tfecessidade de que se injete algum recurso no
Nordeste brasileiro, principalmente no meu Estado, o
Estado do Piauí, que continua marginalizado e esqueciç!_o_pelo Governo Federal, é que faço este apelo ao Sr.
Ministro Aureliano Chaves para que, com a sua sensibilidade de homem público veja a necessidade, a urgência
de se dar continuidade à construção da segunda etapa da
Barragem da Boa Esperança. Já foram paradas a construção das eclusas daquela usina, e se nós não tivermos,
pelo menos a_ esp_erança da conclusão dess~ segunda etapa, tenho a impressão de que a Barragem da Boa Esper:·ança, q-ue-foi a grande esperança do Nordeste, a grande
çsperança daquela região, vai ficar inteiramente desativada, e sem nenhum uso, sem nenhuma, utilidade para os
l;;stados __ do__ Pia_ut e qg Maranhão, para a ttnha da

CHESF.
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Concedo o aparte, neste momento, pela ordem, ao
ilustre Senador Cesar Cais, construtor da Barragem da
Bou Esperunça.

O Sr. César Cals- Nobre Senador João Lobo, o meu
aparte é de apoio ao apelo que V. Ex~ faz ao Ministro
Aureliano Chaves. Aliás, diga-se de passagem, não é só
de grande utilidade, mas ê a solução de maior velocidade
-e_ de menor custo, porque não diz respeito propriamente
a uma segunda etapa da barragem. A barragem ê uma única, e está pronta; é a segunda etapa da casa de força. E'
as máquinas já estão compradas. De maneira que, colocar duas máquinas envolve, é claro, construção civil, mas
na casa de força_. __uma obra bastante simples. Portanto,
c9mo as máquinas já estão compradas é que com a
n1aior brevidãde POde-Se restaurar, em parte, a potência
qUe_ Vai ser desaiivuda. f. claro que também vai ser necessário Ituparica, porque as duas máquinas devem dar em
torno de 130 megawatts. Mas é, como disse a de maior
velocidade, a de menor prazo para execução e a de menor custo. V. Ex~ tem absoluta razão em chamar a
atenção, em fazer esse apelo ao Ministro Aureliano Chaves.
O SR. JOÃO LOBO- fncorporo o aparte de um homem qUe é--proTundo conhecedor do assunto, e que esclarece, ·neste--momento, a esta-CaSa, e a mim também, que
a solução da construção da segunda casa de força da Boa
Esperança, além de ser a mais eco"nômica, é a mais rápida solução para se suprir parte da energia que será desativad<l em Moxotó.
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO LOBO- Concedo o aparte ao Senador
Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador João Lo_bo, eu
quero hipotecar solidariedade a esse apelo que V. Ex' faz
ao Ministro Aureliano Chaves, e dizer que eu acampa~
nhei a construção de Boa Esperança desde a barragem,
como membro do Conselho de Administração_ da Companhi<I Hidrelétrica de Boa Esperança, desde o seu nascedouro. Aliás, ganhei um prêmio na ocasião, porque fui
eu quem indicou o nome, numa discussão muito interessante, entre os engenheiros da época, de qual seria o
nome que se deveri<l dar à obra que se instalava sob ocomando_do_eminente companheiro Cesar Cais. Sei exatamente que S. Ex~ diz a verdade; as máquinas estão lã, estão prontas, compradas, montá-las na casa de força é
muito maiS-simPles do que qualquer outra obra, e são
ce.r.ca_de 12f.LM\V que se podem incorporar imediatamente a ,u_ma situação de abastecimento e num ponto estratégia, esse é que é o ponto importante. Boa-Esperança
está no centro elétrico das cargas, entre São Luiz, Fortaleza e Teresin:.L. A posição dos 120 MW de Boa Esperança acrescidos r<;!presentam talvez muito mais do que
200 MW lá em Moxotó, devido às perdas na transmissão
de longa distânda. Além disso, a construção da segunda
etapa, como pede V. Ex~. é importantíssima, porque
agrega mão-_de-obra, agrega recursos federais no nosso
Estado, que c_omo bem disse V. Ex,, não corre dinheiro
há muíto tempo. Gostaria apenas de completar a informação, pedindo que se aproveite_ a oportunidade, como
se diz, já que se vai por a mão na massa, que se concluam
as eclusas de Boa Esperança para que não se perca a navegalidade de 1.200 quilómetros de rio, desde o porto de
mar de Luiz Corrêa até Santa Filomena, no extremo Sul
do-Es_tado. Quero- me CongrUtular com V. Ex' pela feliz
idéia e também fazer o apelo ao meu colega de escola e
atual Ministro, Aureliano Chaves, que olhe para o Piauí
nesta hora, olhando para o BrasiL

Ú SR. JOÃO LOBO- Vejam Srs. Senadores que tenho agora a enriquecer o meu apelo a palavra de dois
Srs. Senadores profundos conhecedores do assunto _e que
tornam evidente, _quase que óbvia, a escolha, por parte
do Sr._Ministro das Minas e Energia, da conclusão da segunda etapa da barragem de Boa Esperança.
Não quero, Senador Alberto Silva, nem levantar neste
momento a enorme necessidade, a grandeza do que seria
a con-struÇiio das eclusas que já têm toda a parte de concreto arm-ado feitas, era apenas a conclusão com o equipamento de manobras daquelas eclusas, mas essas obras
foram desativadas, estão paradas.
Queria, no momento em que este País atravessa tantas
dificuldades e -tantOs cortes são feitos, apenas sensibili-
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zar, como tenho certeza que sensibilizei o Senhor Presidente da República quando levei ao conhecimento de
Sua Excelência o problema, para quC esses recursos que
serão forçosamente gastos, a fim de que se evite o colapso total daquelas redes da CHESF, esses recursos fossem
alocados nas nossas regiões, Piauí e Maranhão, tão carentes de recursos, tão desassistidas dos poderes públicos.
Dénunciei há poucos dias, deste Senado, o que ocorreu com o reflorestamento, com o ~BDF na Região Nordestina, pfincipalmente no meu Estado, o Piauí.
O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• Concederia um aparte?

O SR. JOÃO LOBO- Concederei o aparte, logo que

'st

conclua o meu raciocínio, nobre Senador Cid SampaiO.
Nós, do Piauí, não temos muitos horizontes, não temos muito onde trabalhar e onde produzir riquezas; temos que nos voltar para as atividades primárias, ·parã o
campo, para a implantação de pequenos projetas, para o
reflorestamento. Poht bem, o Piauí sofi"ell, em-relação a
84, um corte da ordem de 70% da sua área de reflorestamento e, de um modo geral, o Nordeste teve uma diminuição de 79% na âi"ea de reflorestamento comparado ao
de 84. Tudo isso aceitamos, inas o gi-ande Estado de_São
Paulo o poderoso Estado de São Paulo, não sofreu nenhum c-orte; teve um aumento de 1,9% na-sua área de reflorestamento. Então, estão sendo usados dois pesos e
duas medidas nesta economia que os poderes públicos
são forçados a fazer para diminuir o déficit público~
Ouço, agora, com muita honra, o aparte do nobre Senador Cid Sampaio.

O Sr. Od Sampaio- Ilustre Senador João Lobo, quero ter o prazer de aparteã-lo e, infelizmente, fazendo
uma observação. Primeiramente, de acordo com o que
V. Ex• disse com relação aos·cortes feitos no IBDF para
o reflorestamento no Nordeste - o 13 de ma_io no Nordeste ainda não chegou. Com relação à_s barragens, ouvi
o aparte de um homem que admiro profundamente, o
nobre Senador Alberto Silva, quando S. Ex• referiU-se,
justamente, em que Boa Esperança estava no centro de
gravidade daqueles três Estados: Cearã, Piauí e Maranhão. Lamentavelmente, se nós entrarmos com um consumo dos outros Estados do Nordeste, esse centro de
gravidade desloca-se porque, inclusive, Boa Esperança,
s6 muito recentemente, não abastece o Nordeste com
energia. Fez-se uma linha de transmissão, interligandose, para que a energia gerada de Boa Esperança fosse
para o Nordeste.. O Brasil, como disse, ê um País que,
ainda, tem lençol curto. Vai haver, no Nordeste um racionamento de energia muito breve. Primeiramente, não
se fez, não se deu início à Barragem de Xingó, onde a
energia será produzida, terá um investimento mais baixo...
O Sr. Virgilio Távora- De todo o Nordeste.
O Sr. Cid Sampaio- ... em todo o Nordeste. E, paioutro lado, Moxot6 estã apresentando uma infiltração,
um deslizamento e afundamento de suas fundações que é
de se prever que essas turbinas de Moxotó parem. Se as
turbinas de Moxotó pararem agora, o Nordeste - não
vão demorar porque elas estão afundando- vai entrar
em racionamento- imediatamente. E o centro de gravidade de consumo, no Nordeste, não está em Boa Esperança. Eu lastimo ter que discordar do meu ilustre amigo, Alberto Silva. Os maiores consumos se dão, hoje, na
Bahia e em Pernambuco. O consumo de energil:t da
Bahia e de Pernambuco somados, dentro do sistenia da
CHESF, aproXima-se a 70%, 75% do consumo do Nordeste. Portanto, é indispensável, realmente, não só que a
Barragem de Xing6 tenha início, como tambêm terminem as obras em construção a seja feito também o reforço de Moxot6. Portanto, não posso estar em inteiro
acordo com V. Ex• em relação ao apelo que faz ao Ministro, porquanto, neste País de lençol curto, seu apelo élegítimo, se esse lençol desse para cobrir, pelo menos, os
tão descobertos e tão esquecidos Estados do Nordeste
brasileiro.
O SR. JOÃO LOBO- Nobre Senador, vou conceder
o· aparte ao nobre Senador Cêsar Cais, fazendo só uma
observação ao nobre Senador Cid Sampaio.
Em relação ao centro geográfico de consumo dessa
energia, !em bro-me de que, quando se fal~u. pela primeira vez, na c·onstrução da barragem de Boa Esperança, o
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eminente e ilustre economista Celso Furtado era o Superintendente da SU DEN E, e ele foi radiCalmente contra a
construção da barragem de Boa Esperança, sob a alegação de que não havia naqóela região consumo para
tanta energia. Lembro-me da frase que ele praticou no
mqment_o, dizendo que aquela barragem seria apenas
lamparina de pobre, só para acender uma luzinha nas
cas_ª_s dos pobres. E foi preciso que a decisão política de
um Presidente nordestino, a decisão do PresidenteCastello Branco, tornasse defintiva -aquela construção.
O Sr. VirgHio Távora- Perdão, aí, V. Exfvai permitir
apenas· uma inte)"rupção.
O SR. JOÃO LOBO- Quero já reparar o que acabo
de dizer; vou já disg.J.tir com V. ~X' este aspecto. S~i g~e
vem do Presidente João Goulart, mas quero conceder o
aparte...
O Sr. Virgílio ':fávora- Justamente do falecido Presidente Tancredo Neves.
O SR. _JOÃO- LOBO - Sei _"que veio do Presidente
João Goulart a lei ou ordem de serviço que criou Boa
Esperança. Mas se não fosse o Presidente Castello Branco, um homem profundamente sensível às necessidades
do NOr-aeSte,- jairiaíS·a l)"arragem de Boa Esperança teria
sido construída.
Quero <:on_ceder o aparte ao Senador César Cais.

a

O Sr. César Cais- Quero, nobre Senador João Lobo,
dar apoio à pall:).vra do nobre Senador Alberto Silva, embora_sem discordar d_o centro de gravidade que o Sena- .dor Cid Sampaio fala, mas, com a interligação Sobradinho, São Francisco e Tucuruí, sem Boa Esperança, essa
linha, por ser uma das linhas mais longas do mundo,
1.5-00 quilómetros numa tensão de SOO mil volts. Boa Esperança é niuito importante-como centro de apoio para
dar estabilidade as cargas que serão transferidas, neste
primeirO -momento, cada vez mais, de Tucuruí para o
Nordeste. Boa Esperança ê quem dá estabilidade a essa
transferência de carga. Então, reforço o argumento do
Senador Alberto Silva, porque, nesse primeiro momento, as cargas virão de Tucuruí para o Nordeste. Estou de
acordo com o Senador Cid Samp'aio no sentido de que
essa é uma solução parcial, e que é necessário acelerar
Itaparica e iniciar iinediatamente Xingó. Mas Boa Esperança, neste momento, é, além de mais econôniica, mais
rápida e dará estabilidade a essa transferência de Tucu. ruí para o NOrdeste.
O Sr. Qd- Sampaio -

O mais rápido seria terminar
ltaparica, que está com todo o material lã.

O -SR: JOAn LOllO - Concedo o aparte ao Senador
Alberto SHva, pela ordem.
O Sr. Virgnio Távora discriminação.

Eminente Senador, hã uma

O Sr. Alberto Silva- Eu já tinha pedido o apartean~
tes.
O·sr. Marcondes Gadelha- EnÍão, V-. Ex.' me considere inscrito, também, em fila, para aparteã-lo.
O Sr. Al~rto Silva- Como o problema de centro elétrico de carga foi levantado, quero justificar a minha posição. A Usina de Boa Esperança, hoje, está colocada em
uma situação estratégica sob o ponto de vista elétrico,
porque ela não só regula as transferências de carga em
qualquer dos dóis sentidos, quer das Usinas do São
Francisco para a Região Norte, quer da Região Norte
para o Nordeste, como, é importante raciocinar que,
acrescentando geração de energia em Boa Esper:,mça,
nesse in_s_tante, ela pode transferir essa energia Para a falta que está faZendo lá, porque existe uma linha de transmissão que Passa, exatamente. em Boa Esperança. Esta
linha vem da Usina de Sobradinho até Belém, passa por
Boa Esperança, e lá exíste uma subestação que permite
não só baixara tensão de SOO quilowatts para a tensão de
220- qUC-éii de Boa Esperança, como permite o inverso.
Podemos gerar em Boa Esperança e injetar energia na linha, para qualquer dos dois sentidos. Então, os 200 mC:.
gawatts que Boa Esperança pode ter, imediatamente, 110
que já tem, e !IOde máquinas .compradas que podem ser
instaladas, imediatamente. Creio que justifica a posição
não s6 do eminente Senador_ Cesar Cais_ como a do nobre
Senador João LobO, e eu quero justificar a minha posição. Acho que Boa Esperança imediatamente pode socorrer o Nordeste.
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O SR. JOÃO LOBO - Com muito prazer, concedo,
agora, o aparte ao eminente Senador Virgnio Távora.
O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador, é para dar
um depoimento, e nos é muito grato fazê-lo, porque justiça é rendida, a alguêm que jâ morreu. Estávamos no
auge_da agitação social, em 1962, quando o falecido Presidente eleito dessa República, Tancredo Neves, então
Prjmeiro-Mipistro, foi chamado ao tablado das discussões, jâ que a SUDENE se opunha terminantemente a
qualquer iniciativa, visando a construção de Boa Esperança. Havia até o jogo de palavras, que era criminosaSenador César Cais deve esta se recordando - a idéia da
SUDENE que Maranhão e Piauí deviam se contentar
com a chamada barragem de criminosa. Jogo de palavras.
S. Ex• o Primeiro-MinistrO de então não pôde ir à reunião do Consdho Deliberativo da SUDENE, que àquele
tempo, modéstia à parte, não éramos Governador, portanto podíamos dar o testemunho, os Governadores,
com assento-lã, faziâm o que-podiam e o que não podiam
para se fazerem ouvir e respeitadas suas opiniões. Havia
uma exceção contra dois Estados do N ardeste, não sabemos o porquê. Em lá chegando, quem iniciou essas
obras, por determinação do Ministro da Viação e Obras
Públicas de então, que_ lá foi em nome de S. Ex• o Sr.
Primeiro-Ministro, e por coincidência está falando aqui,
foi o DNOCS. foi uni tablean, vamos falar claro; as atas
da SUDENEdevem registrar. O DNOCS era subordinaw
do ao Ministério de Viação e Obras Públicas, aquele império que existia dentro da República naquela época, e o
DNOCS, contra a vontade da SUDENE, contra a cara
fechada de todo mundo lã, o feZ. Dizíamos nós, em
nome do Sr. Prímeii"r"õ-Ministro Tancredo Neves:. "Determinamos ao Senhor Diretor- que à época era oCoronel Joaquim José Bentes Colares- prosseguir a obra.
Esta a instrução que temos". Assim realmente quem decidiu a construção da barragem de Boa Esperança, manda a justiça que se diga, chama-se Tancredo Neves.

O Sr. Marcondes Gadelha te?

Permite V. Ex• um apar-

O SR. JOÃO LOBO - Concedo o aparte ao nobre
Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador, apenas
para fazer um pequeno reparo com relação a essas críticas tão contundentes que estão sendo feitas sobre a atitude do então Superintendente da SUDENE, Celso Furtado, em relação à barragem de Boa Esperança.
O Sr. Virgilio Távora - Pelo menos da nossa parte
não foi feita: crítica nenhuma. Aqui o que afirmamos foi
a verdade histórica, quando em tendo participado do fato ...
O SR._ JOÃO LOBO - Só quem se referiu ao nome
do ilustre economista Celso FUrtado fui eu.
O Sr. Virgílio Távora- ... foi apresentada a responsabilidade de outro, aliãs, de um cearemse, quando não
era. E, justamente, se deve a Tancredo:
O Sr. Marcondes Gadelha - Perfeitamente. Eu quero
dizer que o Embaixador Celso Furtado não é, evidentemente, um homem infalível, jamais o foi, e cometeu alguns .equívocos, em relação ao Nordeste, um dos quais o
de não dar_ a ênfase neçessária ao problema da irrigação,
uma atitude que foi contestada a tempo e a hora com
adequação e· sabedoria pelo então_ Senador Argemiro de
Figueiredo. Entretanto, com relação ao Maranhão e ao
Piuai, a atitude de Celso Furtado é bem diversa dessa
que se tenta traçar aqui neste momento, particularmente
quando se diz, separando as sílabas, como o Senador
Virgflio Tãvora, que Celso Furtado se opunha terminantemente à cOnstrução da Barragem de Boa Esperança.
O Sr. Virgílio Távora SUDENE!

Fazemos apelo aos Anais da

O SR. MARCONDES GADELHA_- Eu quero dizer
que Celso Furtado, e essa é a justiça que eu gostaria de
fazer diante da Bancada do Maranhão e do Piauf, aqui,
que Celso Furtado encarava o Maranhão, pelo menos,
como uma espécie de Canaã do Nordeste, uma espécie
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de Terra Prometida. Todas aquelas migrações, que durante anos a fio, décadas a fio, se faziam em direção ao
Sul do País, Celso Furtado queria encaminhar e redírecionar para o vale do M~dm e para a Região do Guru-

pi.
O Sr. Virgílio Távora- perdão! Já disse que V. _Ex•
errou de profissão, V. Ex' não é médico, V. Ex• é advogado. Estâ-se dizendo que não pode sofrer contestação,
porque está escrito nos Anais da SUDENE. Foi motivo
de muita discussão. Piauí e Maranhão seriam servidos
pela barragem criminosa. Não há ninguém no Nordeste
que não saiba ·disso. Nin"guêm está atacando ninguém,
está-se contando um fato.

O Sr. Marcondes Gad~lha- V. Ex• cita os anais do
Congresso, e eu cito o P-rimeiro Plano Diretor da SUDENE - estã lá, a região do Vale do Mearim ...
O Sr. Virgílio Távora- Não, são os anais da SUDENE. Mas não estâ-se discutindo _i_s_sol Quem diz isso ê ele.
Ele mesmo jã dizia isso,_
O Sr. Marcondes Gadelha -_ ... que seria o lugar natural para a colonização agrícola.
O Sr. Virgílio Távora- Ninguém está dizendo que
era contra o Maranhão!_
O Sr. Marcondes Gadelha :-:-Senador Virgflio Távora,
ninguém apostaria nurri prõjeto dessa natureza, iiertt fornecer energia suficiente para eletrificação rural, para
transformação social dessa gente!
O SR. JOÃO LOBO- Sr. Presidente, eu pediria a: V.
Ex' que permitisse que eu continuasse o meu modesto
discurso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência assegura a palavra ao orador.
O Sr. Virgílio távora- E a solução que davam para
isso que V. Ex• está informando, eStá nos-anais da SU~
DENE- ..ela é crimin_osa"; criminosa quer dizer: _'~é, o
nome da barragem".
O Sr. Marc4:mdes Gadelha- Eu vou encerrar, Sr. Presidente, apenas dizendo que ninguém apostaria nurrlProjeto dessa natureza, sem fornecer energia barata para a
região. Como se pensã-i' -num projeto de colonização que
absorvesse todos os ex.cedentes populacionais do Nordeste, sem oferecer infra-estrutura, sem oferecer energia_
abundante e barata, _Só um insano; um planejador jamais
leria a audácia de. pensar num projeto dessa natureza ...
O SR. JOÃO LOBO- Sr. PresJdeote, o_ brilhantism~o_
de certos homens, às vezes, parece que tolda, assim, o ~n
tendimento, o sentimento hum ao o, o sentimento de solidariedade p<lra com os seus semelhantes. O brilhantismo, o espírito frio e racional do economista Celso Furtado,_que louvo, só tenho admirações, parece que transformava S. Ex' nu'a máquina pensante e impessoal.
'·O Sr. César Cais- V. Êx• me permite um aparte?
O SR. JOÃO LOBO- ConCederei jã o aparte a V.
Ex• se V. Ex' deixar eu terminar o meu pensamento.
Te-nho todas as admirações possíveis pelo Embaixador
Celso Furtado, pelo seu talento, comprovado e aplaudido no Brasil e fora-dele; na Europa, França e Bahia todos admiramos o talento do Embaixador Celso Furtado,_
Mas, como eu dizia, Sr. Presidente, a racíonalidade
fria de certos homens, não os coloca bem nos cargos de
decisão, por isso que nós políticos sempre repudiamos as
decisõeS tecnocratas, que por tailtos anos tiveram esse
poder neste País. Muitos erros foram cometidos em
nome da técnica da racion-alidade e da inteligência,
quando se ignorou que cYS dados da equação não eram
números frios, eram seres humanOs, eram famílias, eram
pobres, eram trabalhadores_ que precisavam da atenção,
e não apenas da racionalidade dos teoremas, dos números matemáticos friamente decididos no conforto dos gabinetes refrigerados. O Sr. Celso Fliitadõ é um hoJ?em
de mente privilegiada, mas esta va longe de ter a sensibilidade de um político, a _s_ensibilidade social de saber que
uma região, como o Piãuí, o Maranhão e o Nordeste careciam fundamentalmente ...
O Sr. Cid Sampaio- Regimentalmente, volto a pedir
a V. Ex• um aparte.
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O SR. JOÃO LOBO - Concederei jâ o aparte a V.
Ex•_ com todo o prazer~ ç_9m. muita honra.
Aquela região precisava de decisões polfticas que fiZessem investir dinheiro sem pronto retorno. Porque, senão,
não sairemos nunca deste quadro, Sr. Presidente. Ninguém vai investir no Nordeste, quando pode investir no
fertilíssimo Paraná, ou no eldorado, que é São Paulo.
Por que investir no Piauí, Maranhão, Ceará, no Nordeste sete_l'!-tr_ipn.al e_ etc., se a capacidade de retorno ê limitadíssimã-e se corre um risco tremend-o de ver ãnualmente frustradas todas as esperanças de todos os projetas?
Então, essa senslbilidade de ver que estava decidindo
sobre vidas humanas, sobre seres humanos, sobre urna
região que p~ecis~wa se__çl_ese_!J.volver, foi o que faltou ao
Sr. Celso Furtado, quando Superintendente da SUDENE.
É ver-dade que nós não tínhamos consumo para tanta
energia que seria gerada em Boa Esperança; é verdade
·que aquela energia serviria apenas pata iluminar as casas
dos pobres, seria apenas lamparina de pobres, como ele
ironicani~ole _class_ificOU. ~Tp_do issO-Que ele disse é verda-de, ninguém pode fugir a isso. Mas, os seres humanos
que ali estavam não mereciam por acaso a consideração,
não m_ereciam a pfeücupação, os plaO~s, os_-_pr~jitos e os
investimentos dos poderes da República? Então, não se
construiria nunca uma barragem no Nordeste, porque
onde não existe energia elétrica não existe consumo de
energia elétrica. É uma coisa lógica e esse é o infrangível
ciclo viciOso de aço da miséria. Nunca se quebra o ciclo
de aço infrangível da miséiia a não ser com uma decisão
poHtíca, com uma sensibilidade social que falta aos tecnocratas.
Concedo o- aparte ao nobre- Senador Cid Sampaio.
O Si. Benedito Fer('eira- Eu gostaria qu~ V.
ínscrevesse, também, como seu aparteante.
O sr:-AHilliai.Pebwto te?

Ex~

me

V. Ex• me permite um apar-

O-SR. JOÃO LOBO- Senador Amara_! Peix_oto, daM
rei o ~Jparte a V. Eii com muita honra, logo após ouvirmos o Senador __çid Sampaio.
Q_ Sr. Cid Sampaio --:: Sanador João Lobo, eu quero
congfattilar-me com--v. Ex•, quando refere~se à necessidade ~e uma decisão política para desenvolver as regiões
não desenvolvidas; quando comparou os investimentos
no Sul do Brasil, do privilegiado Sul do Brasil, _com_r~
Iação ao Nordeste. Ou uma de-cisão políitcii deterrr-iriã
isso ou nunca serão feitos investimentos. Os pafses,
quando pequenos e com problemas, os paises se defendem, através de legislação específica, de tarifas, portarito, de reserva de mercado para suas pequenas indústrias.
Mas, como o Nordeste não é um país, dentro do Brasil,
ele não pode se defender dessas desigualdades regionais,
e nós assistimos, c_omo ainda ontem, o Ministro_ da Indústria e do Comércio declarar que precisava acabar
com o tratamento desigual, alegando que se tratava de
privilégios, de concessões, de subsídios_ à ineficiênciã.
Quando o Brasil tarifa a entrada de produtos estiangeiros, que o Nordeste compra a peso de _ouro, quando
fabricados nos Sul, ele está defendendo _a ineficiência
coi"rlparada com o mundo desenvolvido. E, se não defendermos a ineficiência comparada com-o Brasil desenvolvido do Nordeste, ele nunca chegará a uma região desen- .
volvida. Mas, todo esse intróito foi para acabar concluindo a argumentação de V. Ex•, nobre Senador, e a do
Senador Alberto Silva. Ambos disseram que, por Boa
Espcnlnça, passa uma linha de transmissão, e que esta linha de transmissão- poderia levar a energia de Boa Esperan(:a pS.rá-ó Nordeste, se agora é no centro de gravidade do consumo energético do Nordeste que estâ faltando
energia. No vale do Piaul, do Maranhão, não-está havendo carência. Então, vai-se aumentar onde precisa;
aumentar-se, dizendo que é para transportar para onde
precisa, quando todos sabemos que o transporte de energia custa dinheiro, absorve, através da resistência dos
fios, uma parcela energética, isto deixa de ter sentido. Eu
fui a· favor da construção de Boa Esperança, porque penso como V. Ex• O Piauí não partiria para o desenvolvimento e o Maranhão também, se lã, primeiro, não se instalasse um núcleo de geração de energia. É indispensável! Mas, vejo agora que se precisa também ampliar para
atender carência. Não se deve ampliar para uma região e
transportar energia com determinados ônu_s, para aten-
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der a uma carência constada da. Essa é a razão de ser do
meu ap_arte e a razão de não est.ar de inteiro acordo com
o afJelo de V. tx~.O SR. JOÃO LOBO -Incorporo, em parte, os argumentos de V. Ex• ao meu pronunciamento. No todo, eu
não concordo. Mas, naturalmente, eu queria dizer a V.
Ex~ que acho que V. Ex• tem razões sobejas, quando diz
que ê preciso que se dê tratamentos desiguais a regiões
desiguais. O subsldio é indispensável a que seja criada
proteçào às regiões inóspitas, às regiões menos desenvolvidas, porque, senão, elas nunca atingiriam a igualdade
para concorrência com as outras regiões mais desenvolvidas. Isso não é inovação no Brasil. Na Itália existe essa
proteção, na Inglaterra também, enfim, em todos os paí~
ses desenvolvidos, as regiões menos desenvolvidas são
protegidas por legislações especiais. Então, isso não seria
inovação de nosso País.
Com a licença dos Srs. Senadores, quero ter o prazer e
a honra de conceder o aparte ao nobre Senador Amaral
Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto- Muito obrigado a V. Ex•~Br.
~Q_ad()r. __Entro, no final_desta discussão, só para prestar
uml.!_ homenage_m a um homem que foi meu auxiliar e a
quein-Se deve a realização _dos estudos para a construção
de Boa Esperança. Quando assumi o antigo Ministério
da Viação e Obras Públicas, havia pequenas obras projeta das para o Estado do Piauí, e o Chefe do meu Gabinete, técnico, brilhante engenheiro, Arêia Leão, que era do
Plaüí, disse-me que se Cu quisesse fazer alguma coisa
pelo Piauí, fizesse a Usina de Boa Esperança e, se não
houvesse dinheiro, faça pelo menos os estudos. Eu me
convenci da grande vantagem da construção da usina e
determinei imediatamente, conseguindo verba necessária
para á ·realização dos estudos. Não houve oportunidade
de fazermos a obra, pois estávamos em fins de governo.
fim do G_oyerno de Juscelino. Mas todos os estudos foram_fei_t_as, ou, pelo menos, grande parte dos estudos foi
feita durante o período em que tive a honra de ser o Minis_tra da Viação de Juscelino Kubitschek. Faço essa intervenção, para prestar uma homenagem a este meu auxiliar~ .E_u_ m_e arrependo muito das coisas que não fiz;
mas nunca das que fiz. E esta entra em meu favor.

Ó SR~- JÓÃO~ LOBO - Eu incorporo, naturalmente
qt.ie coni-1-ti!,líta hórira, com muito prazer, o aparte dO Senador Amaral Peixoto, história viva deste País.
Apenas para mostrar como eu estava certo, só a sensibilidA9_~ política de certos homens públicos conseguem
dir dimensão ao- de"Senvo!Vimento do País.
Eu agradeço o aparte do Senador Amaral Peixoto e
anoto Que áo Dr. Arêia Leão, meu ilustre ccinterrânio,
pois que piauiense, deve-se os primeiros estudos para a
Barragem da Boa Esperança.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOÃO LOBO -

Com prazer.

O Si. Benedito Ferreira- Nobre Senador João Lobo,
há certas coisas em que, realmente, há uma subversão -do
verbo. Quando se fala em dar subsídios ao Nordeste, seria melhor que se dissesse que se estã dando um pouco de
indenizaç1lo do muito que o Nordeste tem dado para o
Centro-Sul e para o Sul do Brasil. Veja V. Ex' que o
Nordeste, por não oferecer melhores condições ali, não
tem mantido seus filhos. Eujâ invoquei esse argumento,
aqui, em favor do Nordeste, e volto a fazê-lo. Tenho
muito -reSpeüo ao Ministro da Indústria e do Comércio_.
AdiO -que é um homem de bem, é um homem sério, um
homem que quer realizar. Mas S. Ex• não foi feliz nessa
colocação de negar apoio ao Nordeste, exatamente num
momento em que o Nordeste sai de uma das fases mais
angustiosas, após uma seca miserável, que durou quase
que uma eternidade pelos danos que causou, e depois enfrenta uina -cheia;_ que veio para desgraçar com o resto.
Mas, na v6rdade, "acho que o Centro-Sul, hoje, deve continuar a dar o que tem dado ao Nordeste, e se continuar
dando, e se_der mais, não estarã fazendO mais do queressarcir o Nordeste, em preparando mão-de;-obra qualificada ou mesmo desqualificada, mas o certo ê que o N ardeste mantém o menino lâ, enquanto ele está na estatístic~ de consum_o, Quãndo ele entra na estatística de condição, -vem-tfãõalhar aqui no Sul. Então·, V. Ex', que é

-
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criador _de gado, vamos invocar aqui uma figura: ê aque-leque cria e recria o bezerro. Na hora dele ir para a engorda, entrega-o de graça. e; o que tem acontecido com o
Nordeste. Veja V. Ex', como criador de gado, se ê possível criar o bezerro, produzi-lo, e quando ele chegar no
porte de ir para a engorda, para obter a remuneração do
boi gordo, V. Ex' entrega esse boi de graça. É o que tem
acontecido com o Nordeste. Ele é o grande provedor de
mão-de-obra, sem onerar nada à região Centro-Sul do
Brasil. Não fossem as outras c_ont_ribu_iç_Qes_ da_das no passado, quando, em verdade, esse Brasil, sabemos, foi ocupado do Nordeste para o Sul, mas se toda a contribuição
que o Nordeste tem dado, e ultimamente o que ele tem
dado em matéria de recursos minerais, o que ele tem
dado de petróleo, se se somasse tudo isso, se o Brasil importasse o petróleo do Nordeste, em termos de 30_ dólares o barril, tenho certeza de que o Nordeste não estaria
na situação de pedinte; ele estaria na situação de credor.
Essa deveria ser a realidade a ser examinada. De maneira
que, com todo o respeito que tenho pelo Ministro da Indústria e do Comêrcio, acho que é um homem que quer
acertar, parece que é um homem desse Governo que está
efetivamente levando as coisas a sérío, Qiüi.Odo, de alguns
outros, tenho queixas profundas deles, porque estão levando o País à desobediência civil. Veja, V. Ex•, está aí
em vigor o Decreto n9l.077- vou dar esse exemplo doloroso para V. Ex'-, decreto esse que manda que o Ministério da Justiça policie, fiscalize as publicações que
atentem contra a moral e a nossa formação cristã. No
entanto, nas escolas de São Paulo, nas escolas públicas
de São Paulo - e, agora, com o a vai ostensivo do Secretário da Educação- estão utilizando livros que atentam
contra tudo que é possível imaginar em matéria de decência e de respeito à dignidade humana. Esse livro foi
denunciado pelo Bispo de São Carlos, protestando contra esse governo ...melancia" de São Paulo, quer dizer,
verde e amarelo por fora, mas parece-me vermelho por
dentro, vermelho no pior sentido que possa haver. No
entanto, esse governo ... melancia", através do seu Secre-tário de Educação, diz que os professoreS têm autonomia
para escolher os livros. E o que diz esse livro, o que foi
denunciado pelo Bispo de São C.irlos? É que, em determinadas partes, as crianças dos trabalhadores de São
Paulo, daquela gente que merece todo o nosso respeito,
estão aprendendo, nas escolas de I9 Grau, que o garoto,
referindo-se à mãe, diz;. ''Mamãe poderia sair por aí, arranjar um homem, ou uns homens, na rua para ela ganhar um dinheiro para trazer para casa". Quer dizer, não
é mais a- pregação da prostituição através das novelas,
não é a pregação do adultério, itão é a pregação da prevaricação através das novelas que são censuradas por
horários. Não! Agora é nas escolas de primeiro grau. E
num outro capítulo desse primor de educação, entre aspas, para a desgraça, tem lá uma historiazinha de Jesus
Cristo. Veja V. Ex~ até onde chega este pobre País na
mão de dirigentes como esse que dirige São Paulo, atualrnente. Esse livro, defendido pelo Secretário de Educação de São Paulo, num dos seus capítulos, ensina às
crianças que Jesus Cristo ê um alcóolatra, um beberrão,
que bebeu pinga 51 no boteco e acabou de embriagar-se,
em casa, bebendo vinho Chateau Duvalieur. Quer dizer,
esse canalha deve ser propagandista, pago por estes
fabricantes de cachaça, fabricantes de vinho, para atingir
toda a cristandade, e atingir atrav~ do quê? Dos nossos
homens de amanhã. Então, veja V. Ex• que, realmente,
este País está precisando de gente séria, e eu reputo esse
Ministro da Indústria e do Comércio como um homem
sério, mas profundamente infeliz nessa colocação de
querer tirar do Nordeste esse pouco de ressarcimento do
muito que devemos àquela Região. V. Ex• fala de rede de
transmissão. Lembro-me da polêmica de quando se falava em estender a rede até Fortaleza,. ''Esta rede não vai
remunerar o investimento-;-- essa -rede não se justifica".
Era o argumento dos tecnocratas daquela época. Não se
justificava, teorica-mente. Segundo os técnicos~ ·não sejustifiCava.
-O Sr. Virgílio Távora -

Mas não se justificava.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Mas, meu Deus do
Céu, V. Ex' lembrou muito bem, graças a Deus ainda hã
sensibilidade política, como houve de Amaral Peixoto,

político modelo, padrão de dignidade e de exemplo, que
teve o cuidado, na época, de mandar fazer os estudos de
Boa Esperança, como ele diz, lamentando não ter podido realizar a obra, mas dando o primeiro grande passo
para chegar, afinal, às mãos de César Cais que a realizou. D_a maneira que eu me congratulo com V. Ex•, e
com a independência que talvez falte a V. Ex', porque V.
Ex• é geograficamente um nordestino e eu não o sou, daí
por que estou muito à vontade, estou muito a cavaleiro,
para fazer essa defesa e repudiar, como fez o Senador
Cid Sampaio, essa história, essa coloração de esmola que
está dando ao Nordeste. Vamos retirar isso, pelo amor
de Deusl O que está se dando ao Nordeste, nós estamos
dando um pouco do muito que estamos devendo àquela
Região, em favor da brava gente nordestina, que arrebenta suas peias sentimentais, sofre esse desapego ao
afastar-se de seus familiares, e vêm aqui para o sul, vêm
para cá, para construir a grandeza desse Brasil. Meus parabéns a V. Ex~ e toda a minha solidariedade. E registro
mais uma vez; lamento que um homem de bem, como o
Ministro Roberto Gusmão, tenha essa interpretação,
porque, realmente, por certo como homem de bem, não
conhece a nossa realidade interior do Brasil. Muito obrigado a V. Exf
O SR. JOÃO LOBO - Nobre Senador Benedido
Ferreira, agradeço o aparte de V. Ex~ que enriquece totalmente meu discurso. V. Ex' é um homem profundamente conhecedor da realidade brasileira, um lutador
que sabe defender e impor seus pontos de vista.
É claro, nobre Senador, que nós, nordestinos, estamos
habituados, acostumados com esse tipo de raciocínio,
com esse tipo de homem. Nós sabemos que subsídios é
um eufemismo que os pode_rosos habituaram-se a usar,
devia ser uma reparação, como V. Ex' diz. Mas nós somos uma gente humilde, que tem o senso da proporção,
e mais, que está se preparando, que está preparado para
defender os seus direitos, para defender a sua sobrevivência por· tantos e tantos anos sufocada, enquanto se
desenvolvia o Brasil rico, o Brasil grande e o Brasil pode-roso. Mas, se não nos querem, se não fazemos parte dessa Nação poderosa e rica, um dia chegará em que deve-mos procurar o nosso destino próprio. b bom que os homens que dirigem os destinos dessa terra atendem para
isso.
Nós somos todos brasileiros, temos todas as mesmas
raízes étniciãs, morais, lingUísticas, somos todos- irniãõs
neste Pafs. Uns, tiveram mais sorte de cair num pedaço
de solo mais propício, oi:tde o solo tem uma profundidade maior, onde o regime pluviométrico é regular,-é ·conS-tante, enfim, dádivas da natureza. Seria como se nos
c-omparássemos com a grande Nação da América do
Norte, pela desigualdade dos solos, pela desigualdade
dos climas, pelas desigualdades das médias pluviométricas, a irmã nação do norte desenvolveu-se mais do que
nós. Mas isso não quer dizer que sejamos inferioreS, Ou
dependentes, ou escravos de qualquer outra nação que
tem terrãs mais férteis, mais regulares do que o Brasil.

O Sr. César Cais·- Permite V. Ex• um·aparte?
O SR. JOÃO LOBO- Eu concedo o aparte, lamentado ter desviado um pouco o assunto do meu discurso,
ao ilustre S~nador César Cais, que é um dos !1omens que
tem que dizer sobre a Barragem de Boa Esperança, eis
-que foi ele o seu construtor.
O Sr. César Cais- Nobre Senador ioão LobO, V. Ex'
vê como Boa Esperança é um assunto que teve a participação de, praticamente, todo o Plenário. E V. Ex' verifi~
ca que vários Presidentes da República e vários Ministros participaram de Boa Esperança em cada etapa. Ape-nas para fazer história e co"locar nos Anais do Senado,
vou fazer um relato. Fui convidado para a SUDENE,
era militar da ativa na ocasião, e fui levado comQ técnico
-p-ara a SUDENE pelo Embaixador Celso Furtado, então
&_uperintendente da SUDENE, em 1961. Na realidade, V. Ex• vê que desde Juscelino Kubitschek e o então Ministro Amaral Peixoto iniciaram os seus estudos_ de Boa
Esperança, como uma opção válida para o Nordeste, o
nome de Areia Leão, que foi aqui lembrado e homenageado pelo Senador Amaral Peixoto. Depois, com Jânio
Quadros, Celso Furtado, Ministro do _Planejamento, foi
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realizado o encontro, em São Luiz, que Jânio Quadros
fazia nos vários Estados, para os Estados do Piauí e do
Maranhão. Na ocasião, como técnico da SUDENE, le-vado por Celso Furtado, assessorei o Governo do Piauí,
no sentido de colocar as indicações energéticas para o
Piauí e Maranhão. E, na ocasião, colocamos então como
opção inicial, imediata, as várias eletrificações a diesel
em várias cid!ides, que deu origem à CERNE, COmpanhia de Eletrificação Rural do Nordeste. E, a médio prazo, inici,ando a Boa Esperança, deixando de lado a Usina
Hidrelétrica de Criminosa. De fato, os técnicos do De-partamento de Energia da SUDENE, que não conheciam a área, os técnicos de outros Estados do Nordeste,
mas que não conheciam a ârea, tinham opção pela Hidrelétrica de Criminosa e Celso Furtado era levado por
essa opção. Em 1962, conforme relatou o_ Senador
Virgílio Távora, o Primeiro-Ministro Tancredo Neves,
através do então Ministro Virgílio Távora, iniciou a obra
de Boa Esperança com o DENOCS. A construtora era a
Mantiqueira. Milton Brandão, um nome que Dão pode
ser esquecido, estava lá constantemente buscando Boa
Esperança. Em 1963, já havia acabado o regime parlamentarista; o Presidente João Goulart compareceu em
Recife e fez a constituição da Companhia Hidrelétrica da
Boa Esperança. Em 1964, justamente no dia da Revolução, 31 de março de 1964, estava sendo feita nova licitação para Boa Esperança, uma vez que a Construtora
Mantiqueira não tinha condições de fazer a obra em prazo mais rápido. Foi quando o Presidente Castello Branco, que realmente tornou irreversível a obra, dentro de
um regime mais acelerado, através dos seus três Minis~
tros, Juarez Távora do Ministério da Viação com Stanley Batista no DNOCS, Cordeiro de Farias do Ministério do Interior com João Gonçalves na SUD ENE e
Mauro Tibau no Ministério de Minas e Energia, com
Octávio Marcondes Ferraz na ELETROBRÁS, tomaram possível realizar Boa Esperança. De maneira que V.
Ex~ tem razão em trazer esse assunto aqui a Plenário. V.
Ex~ viu como o Senador Cid Sampaio estâ talvez mal informado, porque, a rigor, a energia de Boa Esperança
atual é inferior aO que os Estados do Ceará, Maranhão e
Piauí consomem, e a energia está indo do complexo hidrelétrico de Sobradinho e de São Francisco. Se colocarmos máquinas lá em Boa Esperança deixará de ir energia
de Moxotó. Do complexo para lá, ela supre mais aquela
região, aliviando, portanto, o racionamento. Então, eu
quero não só fazer esse registro histórico para que possa
o discurso de V. Ex• ficar com mais dados, mas, também,
contestar o argumento que o Senador Cid Sampaio aqui
colocou. Boa Esperança ê necessária, é urgente, as máquinas estão compradas, só precisa completar a casa êle
força e terá o menor investimento possível. V. Ex• tem
toda razão e viu que o assunto é realmente palpitante.
O SR. JO~O LOBO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu tive demais na tarde de hoje, quando consegui
prender a atenção desta Casa por tantos minutos, sobre
um assunto tão vital para o meu Estado. Eu quero incorporar esses esclarecimentos que o Senador César Cais
prestou, no final da minha fala, sobre a validade da construção da segunda etapa da Boa Esperança, como a solução mais barata, mais rápida, pois as máquinas jâ estão adquiridas, a casa de forçaj_áestâ concretada e a própria piscina onde serâ instalada, já está construída e cavada na rocha, é apenas uma obra de montagem. E isso
m!!:smo traria gr~ndes benefícios para a nossa região,
para a região do Piauí e do Maranhão, pois seria uma
obra federal que se instalaria naqueles dois Estados tão
e_squecidos e tão carentes de recursos, para a movimentação do seu comércio, da sua nascente indústria e dessa
mão-de-obra desarvorada que está migrando toda para
os Estados de São Paulo, Goiás e Paraná, e nesse movimento migratório de vaivém, porque esses Estados também estão em crise, não há emprego e há uma corrente
de nômades sofridos que vão e vêm do Piauí, do Maranhão, do Ceará para o Sul, e voltam do Sul trazendo o
sofrimento, marcado na face e no caráter da gente nordestina.
Eu_agradeço a atenção desta Casa e encerro estas palavras, lembrando novamente ao Sr. Ministro Aureliano
Chaves, homem de grande sensibilidade, homem público
de grande sensibilidade, que escute este apelo e, a par da
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construção e sem prejuízo da construção de Itaparica ou
das outras usinas, tão necessárias paTã o aBastecimento
de energia elêtrica do Brasil, dê início a construÇão da segunda etapa da barragem da Boa Esperança. Mui to
obrigado .. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE /3-9-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Sinto~me no dever de trazer algumas i-nformaÇões do
Governo a respeito da greve dos bancârios que eclodiu
hã poucos dias, não só ein Brasí1ia, como em várias capitais do País, acentuadamente em São Paulo e Rio de Janeiro.
Lembro~me que na última terça-feira, durante a reu~
nião, no chamado Cciilselho Político, dos Srs. Líderes da
Aliança Demm:rática com o Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil d3. Presidência da República, sob a Presidência do
Presidente José Sarney, notei uma grande preocupação
do Chefe da Nação com a perspectiva do movimento pa~
redista que então se ensaiaVa em todo o Brasil era de rei~
vindicações, as mais variadas, dessa prestigiosa categoria
profissional.
Os bancârios reivindicavam, conforme manifesto que
lançaram à Nação, não apenas o reajUSte ·de 100% do
INPC para todos, como a incorporação aos seus saládos _
de 25% que lhes tinham sido assegurados nos meses de
julho e agosto a títu[o de reposição e, ainda mais, um
percentual de produtividade.
~
Desde logo os empregados do Banco do Brasil
associaram-se aos seus companheiros e lhes deram integral solidariedade, o ·que deu à greve uma característica
diferente, de vez que se tratava, no caso, de um banco
oficial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é importante salientar i: que, por orientação do Presidente Josê Sarney,
o GOverno mantevc>se atento ao desenrolar dos acontecimentos, compreensiVO~ mãs-lirme·na-sua J)oslçãcnn·arredãvel de não ceder facilmente às reivindicações da categoria, tendo_ em vista que outras categorias tambêm
iriam solicitar que· lhes fossem estendidas as mesmas
vantagens, o que importaria numa grave conceSSão, den~
tro do contexto da política do Governo para combater a
inflação, que, como disse ontem no meu pronunciamento, recrudesceu tenazmente no mês de agosto.
Os Srs. Miriistros- da Fazenda, Dilson Funarci, e do
Trabalho, Almir Pazzianotto, foram enCar:regadôS pelO
Chefe do Governo de tentarem a todo custo uma negociação que evitasse a eclosão do_ movimento grevista.
O Sr. Ministro Almir Pazzianotto, no dia 9, segundafeira próxima passadã, emitiu a seguirite nota:
....Companheiros trabalhadores: Diante das notí~
cias de que setores do movimento sindical preten~
dem desencadear a paralização do sistema bancârio,
quero, em nome do Govetno, dirigir-me aõs traba~
lhadores de todo o Pafs, para dizer que ê preciso
prosseguir no esforço de crescimento, de criação do
emprego e recomposição do poder de compra dos
salários. Não podemos, porém, permitir qile tUdo
isso se alicerce em bases precârias. Se pretendemos
continuar caminhando rumo ao desenvolvimento
econômico e à justiça social, devemos evitar que o
. aparente sucesso de hoje se transforme e-m terrível
decepção de amanhã.
O -Governo conhece as aspirações da classe tra~
balhadora e reafirma o propósito de fazer as mu~
danças imprescindíveiS, pãrã alcançarmos uma distribuição de renda e da riqueza mais equitativas:
Nossa batalha não foi ganha, está apenas iniciada.
E neste momento o Governo deve redobrar a sua
atenção, porque estamos em um período certamente
decisivo. Ou mantemos a inflação e a alta dos
preços sob absoluto controle ou podemos ver maio~
grados os esforços empreendidos nos primeiros meses de governo.

-cs -reajustes de cada categoria econômica devem
corresponder à elevação do custo de vida. Os ay.~
mentos reais, entretanto, devem ser compã:Hvei::;
com o crescimento equilibrado. Nesse sentido, o
Governo assegurará o acesso aos locais de trabalho
a-tod6iã.-qUeJes que, compreenaendo a extrema deli~
cadeza da situação, se disponham a dar continUidade às suas atividades, enquanto aguardam o prosseguimento dos entendimentos entre as partes e o pro~
nunciamentO soberano da Justiça do Trabalho.
Recorde-se que, nestes últimos dias, os Ministros
de Estados e autoridades do Governo têm tentado
incanSavelmente--uma Solução para as negociações
entre banqueiros e bancários que Signifiquem alêm
do reajuste autOmático, um aumento real compatí~
vel com a possibilidade da economia.
Chegou-se ao máximo possível. Não se pode ir
alêm, sob pena de trazer prejuízo aos próprios trabalhadores pelo recrudescimento da inflação e do
custo de vida.
APelamOs; neste instante, à consciência e à colaboraçãO-de todos os brasileiros, os quais não nos nega-ram 6 rCi::Onhecimeitto dos esfõrços já feitos em
faovor da democracia _e da recuperação da econoinia e das finanças. Particularmente, dos Srs. banqueiros e bancários aguardamos que, em paz e sem
radicalizações desnecessárias e precipitadas, mante• nham a normalidade no trabalho e voltem à mesa de
negociação em busca de acordos justos e compatíveis."
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conter ~ debelar a inflação. Os sacrifícios que estão
sendo suportados por toda a Nação devem ser reconhecidos e respeitados por todos. A aceitação das
imposições de uma parte de determinada categoria
profissional invalida o resultado da política econô~
mica, compromete o futuro do País e atinge a estabilidade social."

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli - Fazendo soar
a campainha)- V. Ex• tem I minuto para terminar o
seu pronunciamento. Se V. Ex• achar necessârio, solicitarei do Plenário a prorrogação da Hora do Expediente
por 15 minutos.
O SR. HÚMBERTO LUCENA- AgradeÇo a V. Ex;;
inclusive, desejo conceder aparte ao Senador Virgílio" Tá:.
vora.
O SR~- PRESIDENTE (José Fragelli)- Consulto ao
Pelnário se concorda com a prorrogação de IS minutos,
para que S. Ex• possa concluir o seu discurso e receber os
apartes durante esse tempo.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
como se encontram. (Pausa.)
AprOvada.
Fica prorrogada por 15 minutos.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Prossigo na leitura
da nota do Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil:
....Com a decisão tomada pelo Governo e com a
solicifação feita pi:lo Banco do Brasil, a questão estâ
agora nos tribunais._ A grande maioria dos ban~
cáries não deseja a greve, que está sendo manipulada e imposta por uma minoria atívista. O Governo
continua a confiar no espírito público dos bancários
e espera que as atividades nos bancos retornem, em
curto prazo, à normalidade."

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi em vão
os esforços dos Srs. Ministros da Fazenda e do Trabalho
no sentido de conseguirem evitar o movimento grevista.
As lideranças sindicais dos bancários decidiram levar o
assunto às assemblêias gerais que, afinal, decretaram a
greve em Brasflia e em outras capitais do Pafs.
O Sr. Virgflio Távora- Eminente, permita um aparte
quando achar convenien~el_

Por sua vez, o Exmo._Sr. Ministro~Chefe da Casa CiVil
encaminhou aos_ Srs. Governadores o seguinte
telegrama-circular:

O SR. HUMBERTO LUCENA- Por provocação do
Sr. Roberto Bornhausen, presidente da entidade represCnlaliva dos banqueiros e do Presidente d9 _:Ba_nco do
Brasil, o Sr. Ministro do Trabalho reconheceu o estado
de greve.

__ "'Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Presi~
dente da República de encarecer a V. Ex• a adoção
de prontas medidas no sen~ido de assegurar, em
caso de greve nessa unidade federativa, o direito dos
que desejain trabalhar, de modo a garantir a manutenção da ordem pública e a paz social. Cordiais
Saudações. José Hugo Castelo Branco."
Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio Távorã.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, fazemos,
todos nós da Oposição, votos para que se resolva, no
mais breve espaço de tempo, essa greve que tanto afeta a
economia brasileira. Mas, não podemos deixar passar a
ocasião para fazer um pequeno reparo, não tomando
partido dos bancários, mas dando-lhes alguma razão de
assim procederem, porque eles estão cobrando do atual
Governo aquilo que foi justamente bandeira de reclamações que semjjre foram ernitidas não só pelo Partido
de V. Ex~, por seus líderes maiores, como tambêm pelos
economistaS que embasavam as declaraÇões de V.• Ex•.

O assunto ficou afeto à. Justiça do Trabalho, que, por
sua _vez, atravês dos Tribunais Regionais de; São Paulo e
do Rio de Janeiro, decidiu ontem atender, em grande
part~, às reivindicações dos bancários, assegurando-lhes
um reajuste geral da orde!fl de 93%, índice_que muito se
aproximou dos pleitos iniciais da categoria.
Diante disso, como se sabe, o movimento foi suspenso
e_m São Paulo e no Rio de Janeiro, e continua em
Brasilia, sendo que hoje o Tribunal Superior do Trabalho deve dar uma decisão final. Espera~se que aquela Co~
lenda Corte venha ratificar as decisões dos tribunais regionais. Mas, ontem à noite, segundo me informou hoje
o Sr. Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, o Go~
verno conseguiu, através de S. Ex• e do Ministro Dilson
Funaro, fazer um acordo com os empregados do Banco
do Brasil, representados pela sua Iiderança sindical,
assegurando-lhes a incorporação de 8%, a titulo de reposição salarial, uma taxa de produtividade de 4%, e mias o
reajuste de 100% do INPC. E com isso, Praticamente,
terminou o movimento grevista no Banco do Brasil, o
que significa um sucesso do Governo nas negociações
m_<:u-ttidas com as lideranças sindicais .
Em meio ao moVimento grevista que começou no País,
o Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil, Dr. Josê Hugo
Castelo Branco, por sua vez, emitiu a segtiinte nota:
"0 Governo reconheceu o estado de greve, e o
Banco do Brasil solicitou da Justiça do Trabalho a
declaração de sua ilegalidade. O Governo desejou a
todo custo evitar a greve, esgotou sua capacidade de
nego~iação. Houve, entretanto, por parte de alguns
setores sindicais precipitação de cor-rerem risco, caminharam para o confronto por motivos não neces~
sãriamente sindicais.
O Brasil não pode ceder às pressões, sob pena de
colocar em risco todo o esforço desenvolvi_do para

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Por exemplo?

O Sr. Virgílio Távora - Por exemplo: Luiz Gonzaga
de Mello Belluzzo; por exemplo: Maria Conceição Tava~

res.
O SR. HUMBERTO LUCENA plo das reivindicações~

Não. Peço exem-

O Sr. Virgílio Távora - Agora as reivindicações simples a trimestralidade e a recuperação plena daquilo que
o chamado arrocho salarial havia lhes retirado em ter~
mos de di!Jlinuição de salário real. Então nós compreendemos, é profundamente humano, sem defender a ma~
neira e a ocasião como o estão fazendo. Vendo eles os
Srs. no pqder, baseados nas promessas, nos compromis~
sos assumidos em palanques, assumidos em praça públi~
ca, assumidos através das folhas dos jornais, das revistas
especilizadas, atravês das conferências, das mesasredondas sobre trimestralidades e, ao mesmo tempo,
sobre a recuperação déste valor perdido do salário real,
que eles quisessem, na primeira ocasião em que havia o
reaj_uste dos seus salários, depois daquele impacto da

morte de Tancredo e da assunção de Sarney, procurassem ter a realização dessas promessas. Senador como um

achega, como uma contribuição, ainda se torma mais !;
dificil explicar esse problema, porque V. Ex•, acredito
que na melhor das intenções, quando combatiam Q ch~
mado arrocho salarial, mostravam que não tinha o aumento do salãrio a menor da nemor influência sobre a
disparada da inflação. E a prova ê que, no tempo em que
maior foi o aperto salarial, a inflação tinha subido mais
ainda. E mais extraordinário se torna tudo isso ao espírito de um desses trabalhadores no setor financeirO; quãndo, ao contrãrio, o governo eStâ quase qUe trimestralmente, mensalmente agora, procurando restaurar a ver~
dade nas tarifas dos serviços administrados pela União e,
mãis ainda, nos preços dos insumos também administra~
dos pela União. Aqui Vamos fazer o nosso Confiteor:
realmente, a greve, não a vamos defender, porque justa~
mente está causando prejuízo imensQ -à Nação, mas ela
teve como fundamento as aspirações'despertadas nesses
homens justamente pela campanha de V. EX" Desculpe~
nos a franqueza.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Evidentemente, a
greve ê um instituto que tem de ser reco-nhecido na de~
mocracia e, como tal, age o atual Governo. Tanto assim
que não tem utlizado, em nenhum momento, como fizeram os governos anteriores liderados por V. Ex", Os
vários dispositivos draconianos que levaram à intervenção em sindicatos e que destituíram líderes sindicais.
Nada disso aconteceu no Governo da Nova República e
tenho certeza que não ocorrerá, porque esse é uma determinação do Senhor Presidente José Sarney.
V. Ex:• diz que as reivindicações dos bancários decor~
rem da campanha que fizemos para elegerTancredo Neves para a Presidência da República. Não.
O Sr. Virgílio Távora - Dissemos que eram justificadas, porque eles se habituaram a ouvir ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex:•, por favor,
peça o aparte.
V. Ex:• se engana, as reivindicações dos bancários e de
todos os trabalhadores brasileiros decorrem da situação
de descalabro em que se encontra o País a partir dos governos geridos pelos generais depois de 1964. Houve a
deterioração da situação econômico-financeira do País
com reflexos gravíssimos de ordem social, que gerou inclusive o endividamento externo que nos tornou campeões do mundo, de mais de I00 bilhões de dólares,
conduzindo~ nos, com o FMI, à recessão, ao desemprego,
à miséria, e à fome. Essas as verdadeiras razões das reivindicações dos trabalhadores brasilçiros que são milhões e milhões~ Sabe V,_ Ex• - e confio no seu patriotismo - que o Governo precisa ter também a necessária
responsabilidade e firmeza para não ceder de imediato às
pressões apenas de uma categoria profissional, porque
no momento em que o Governo atender às aspirações de
trimestralidade, por exemplo, para os bancários, eviden~
temente que teria que estendê.-la a todas as categorias
profissionais, porque, do contrário, teríamos um priviléw
gio, uma discriminação em favor de apenas uma delas.
V. Ex• sabe o que significaria isso no contexto de uma
política de combate à inflação, sobretudo agora quando
tivemos, no mês de agosto, o recrud~cimento do índice
mensal, que começa a ser contido a partir de setembro
pelo novo Ministro da Faz~n_da.
V. Ex• fala em aumento de tarifas. t verdade, tudo
isso está ocorrendo em face da compressão que houve no
começo do ano, dos preços ·dos produtos industriais e,
inclusive, das tarifas. Mas o Governo estã, cómo -disse
ontem no meu discurso, tomando outras providências,
inclusive quanto à redução da taxa de juro, para baixar
os custos da produção e influir, portanto, decisivamente
no controle do processo inflacionário. En_gana~se V. Ex•
quando pensa que a reivindicação básica dos bancários
seja a trimestralidade. Não, o que eles, através de suas llderanças, sempre reclamaram foi a incorporação aos
seus salários dos 25% que a títulO- de reposição salarial
lhes haviam sido concedido apenas nos meses de julho e
agosto.
O Sr. Virgílio Távora - A bondade de V.
outro aparte?
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Ex~

permite

() SR. HUMBERTO LUCENA - Com o que não
pode concordar o Governo, tendo em vista que teria
também que assegurar essa vendagem às demais categorias. Mas, de c_erto modo, as negociações estão levando a
um ajuste entre o Governo, através dos Ministros da Fa~
zenda e do Trabalho, e as lideranças sindicais bancárias
de todo o País. Se as suas reivindidações não poderão ser
atendidas no tod-o, o serão em parte. E, mars--do que isso,
o Governo assume com eles e com a nação inteira: o
grande compromisso de combater eficazmente a inflação
de conter os preços, fazendo com que o poder aquisitivo
do povo brasileiro melhore sensivelmente e com isso, se
eleve também o valor real dos salários.
Ouço V. Et-, nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgnio Távora- Eminente Senador, eu ia interromper até no meio a sua peroração, mas ante aquela
afirmativa de peça o aparte primeiro- e V. Ex:• estava
O SR. HUMBERTO LUCENA parlamentar antigo ...

Claro, V. Ex:• é

O Sr. Virgílio Távora - ... nessa afirmativa - não
quis lhe interromper o discurso; mas hã algo em que
mesmo os apartes para cá. sejam trocados- aliás é cor~
dialmente que sempre o fazemos- não pode passar em
julgado: ê quando se afirma que algo foi dito pelo aparteante ou pelo orador que, na realidade, não conSta nas
notas taquigráficas. Eu não disse que a reivindica-ção
maior e não Consta nas notas taquígráficas de ter ditoque a reivindicação maior dos bancãrios havia sido a trimestralidade.

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex:• começou
por ela.
O Sr. Virgílio távora - Eu disse que a trimestralidade
V. Ex's. prometiam e prometeram, e até disse logo, para
não haver a menor dúvida e se me perguntaram quais
aqueles economistas que embasavam aqueles pronunciamentos de V. Exf Eu citei logo dois. Mas, eu não serei
tão descortez ao ponto de remeter a V. Ex• _a Gazeta
Mercantil de hoje, em que o Sr. Luiz Gonzaga de Mello
Belluzzo, Secretário Especial de Assuntos Econômicos
do Ministério da Fazenda, torna a reafirmar, e, ao que
eu saiba, ele é o Chefe da Assessoria E_conômica do Ministério da Fazenda. Mas não vamos entrar nessa nonada. Dissemos que em dois pontos V. Ex•s sempre afirmaram: um era o da trimestralidade, face à corrosão dos salários e, ao mesmo tempo, o aumento que esses salários
deveriam ter em termos reais, para em pouco tempo ser
realmente recuperado aquele poder a;quisitivo que eles ti~
nham. Não viemos aqui fazer críticas porque V. Ex•s.
atenderam ou desatenderam a trimestralidade. O Tribunal resolveu e V. Ex•s _devem ter dado graças a Deus
quando, feito o dissídio, o Tribunal apresentou uma fór~
mula que aprovada foi petas partes no Rio de Janeiro,
em São Paulo e esperamos que seja aqui em Brasília e
nas outras regiões do Pais. Apenas deixamos constatar
que uma coisa é a teoria, quando se estã na Oposição,
outra coisa é a pi'ática, quando se tem a responsabilidade
da gestão da coisa pública. Em suma, ergamos um hino
de louvor ao Tribunal, seja o Tribunal Superior do Trablho, sejam os Tribunais Regionais, como de São Paulo,
tão iõjú.stiçado que foi há pouco tempo e o do Rio de Janeiro por ter através de dissídios, conseguidQ resolver,
pelo menos nos grandes centros mais nevrálgicas das finanças do País, uma solução que depois se estendeu a
Capital Federal. ~o que tínhamos a dizer. Agora, só pedimos a V. Ex.' que não nos atribua uma vírgula a mais,
nem a menos daquilo que realm~~te ~tamos afirmando
com remissão às notas taquigrãficas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli Fazendo soar a
- campainha) - V. Ex• tem um minuto para concluir,
nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Vou concluir, Sr.
---Presidente.
Não tenho feitO senão registrar ex:tamente as palavras
de V. Ex•. Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Notas taquigráficas.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agora, não me
consta que o PMDB e os que compõem a Frente Liberal,
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em passado recente, tenham feito da trimestralidade um
es_cudo de luta, como lembra o nobre Senador João Lobo. O que recordo f:: que semprC lutamos pela semestrali~
dade, que foi adotada graças à iniciativa de nossa bancada no Senado Federal. Agora, quanto à trimestralidade,
havia elementos do Partido, como o ex-Senador Marcos
Freire, que tinham projetas nesse sentido. Mas a sua posição não-significava um ponto de vista partidãrio. E por
outro lado, devo dizer a V. Ex• que, realmente, quando
nós apresentamos, mesmo através de vozes isoladas, essa
proposição, -era porque ti"nhamos a impressão, pela propaganda do Governo anterior, que a inflação seria debelada. Evidentemente que aí poderíamos ter reajustes trimestrais. Depois que a inflação galopou e chegou aos
índices que n6s conhecemos - inclusive em março deste
ano previa-Se para dezembro de 1985 quatrocentos por
cento- tornou~se impossível pensar em semestralidade.
Sr. Presidente, antes de terminar, apenas para que
conste dos Anais, peço que V. Ex• dê como lido um prómemória que me foi enviado pelo Sr. Ministro do Trabalho onde estão devidamente delineados os pontos princi~
pais do acordo coletivo de trabalho celebrado ontem à
noite, entre a Confederação Nacional dos Empregados
em Estabelecimentos de Crêdito (CONTEC) e o Banco
do Brasil SjA, e bem assim um telex do Presidente da
Federaçã_o Nacional dos Bancos e outro do Presidente
do Banco do Brasil, requerendo ao Sr. Ministro do Trabalho_ __o reconhecimento do estado de greve por S. Ex:•.
Enl_o_ que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
HUMBERTO LUCENA
Pró-memória
Bases finais do acordo coletivo de trabalho a ser celebrado entre a Confederação Nacional dos Empregados
em Estabelecimentos de Crédito- CONTEC, e o Banco
do Brasil S.A.
f. Salários: os Salários serão reajustados mediante a
apliCã:Cão d_o INPC acrescido de4% (quatro por cento) a
títUlo de pro4utiv!dade e 8.3% (oito ponto três por cento)
a título -de reposição, totalizando 89.55% (o.itenta e nove
ponto cinqUenta e cinco por cento), calculados sobre os
salários de marçoj85;
2.- a CONT-E<: retira o pedido relativo ao pagamento
de adicional de IOO% (cem por cento) sobre horas extras,
e de licença prêmio, em compensação, as horas extras
passarão a ser pagas com o adicional de 30% (tiram, digo
trinta por cento);
3. caso os bancos particulares venham a conceder
adiantamentos em janeiro de 86 o Banco do Brasil adotará a mesma medida- esta cláusula, porém, não figurará no acofdo, passando~se a constituir em acordo de
cavalheiros;
4. _ as cláusulas impugnadas serão retiradas e as ctãusulas consensadas serão incluídas;
5. os anuênios terão seu piso fixado.
BrasOia, I'i'_ de setembro de 1985.
Interessado: Federação Nacional dos Bancos --Rio
de Janeiro.
Assunto: Requer o reconhecimento da greve dos bancários.
Distribuição: G-M - DF.
Exmo. Sr.
Dr. Almir Pazzianoito
DO. Ministro do Trabalho- DF'
TLX - FB - 767(85
Senhor Ministro:
Os bancos comerciais privados e estatais estão negociando diretamente com os bancários hã mais de quarenta dias através das suas respectivas entidade sindicais.
Várias propostas foram oferecidas e sistematicamente recusadas pelos bancários, os quais vêm insistindo, basicamente, numa reposição salarial da ordem de 25% e que
seria traduzia pela incorporação de igual percentual que
fora concedido a titulo de antecipação emj_ulho e agosto,
compensável em setembro. Trimestralidade e mais 10% a
titulo de produtividade.
Frustradas as negociações, os empregados suscitaram
dissídio coletivo perante o TST e Tribunais Regionais.
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Enquanto ocorre o seu processamento e novas propostas
conciliatórias são apresentadas perante o Poder Judiciário, eis que a sociedade brasileira e os bancos são alcançados pela decisão dos empregados que, a nível nacional, deflagaram processo grevista, paralisando suas
ativldades e impedindo, através de piquetes, o exercício do legítimo direito ao trabalho de todos aqueles que não
pretendem aderir ao movimento.
A atividade bancãria é considerada essencial para a segurança nacional, sendo nela proibida a greve atravês de
preceito constítucional e, especificamente, pelo Decretolei n9 1.632, de 4 de agosto de 1978.
Nessas circunstânciaS e tendo em vista o disposto no
artigo 49 desse Decreto~lei que prevê expressamente a
competência do Ministro do Trabalho, é o presente para
requerer de V. Ex• se digne reconhecer o Estado de Greve nessa atividade essencial e dr; interesse para a segurança nacional, para os fios e efeitos da legislação citada.
Respeitosamente, - Federação Nacional dos Bancos,
Roberto Konder Bornhausen, P.residente.

Resolve aposentar, voluntariamente, Luiz da Silva
GtiiinaTães, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe
"Única", Referência NS-:16, do Quadro. Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, indso-1, alínea "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, § 49, da
Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 29, parãgrafo único, da Resolução SF n9 358, de 1983, e artigo 39, daResolução S F ns> 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_Q limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição FederaL
Senado Federal, 13 de setembro de 1985.- José Fragelli, Presidente.

Do: Banco do Brasil - Presidência- Brasilia- DF
Para: Exmo. Sr.
Dr. Almir Pazzianotto
DD. Ministro de Estado d_o Trabalho
Nesta
Presi 85/7112- 11-9-85

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que-lh-e confereni _os artigos 52, itein_ 38, e 97, inlciso IV.__d_Q __E.egimentojn_terno 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
visfa"õ g_ue consta do Processo n9 0151364 85 2
Resolve aposentar, voluntariamente, Celina Maria de
Souza Albuquerque, Assistente Legislativo, Classe "Especial", Referência NM-35, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III,
parâgrafo único, e 102. inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do_ Brasil, c:omb_inados
com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciso IV
e 4í4, § 49, da Resolução 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 gratificação adicional por
tempo de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no artigo 102, § 2s>, da Constituição FederaL
Senado Federal. 13 de setembro de 1985. ~José Fragelli, Presidente.
'

Confirmando comunicação telefónica de V. Ex• feita a
uma e trinta horas da madrugada de hoje, cumpre-melevar ao seu conhecimento que, apesar de encontrar-se em
curso o processo de dissídio coletivo suscítado pela Confederação Nacional dos Trabalhador~ nas ~mQ_tesas de
crédito, perante o Egrég"i6Tribunal Superior do Trabalho contra o Banco do Brasil eclodiu nesta data movimento grevista dos funcionários deste Banco, provocando a paralisação de suas atiVidades em praticamente lodas as Capitais das Unidades d_a Federação e em dive~;sas
outras cidades do interior do País.
Diante desse quadro, nossos representantesna audiência de conciliação que se realiza nesta data, às onze horas
no mencionado Tribunal declararão, consoante orientação superior, que o Banco não mais examinará qualquer proposta de acordo enquanto perdurar o Estado de
Greve e solicitarão a declaração de ilegalidade do movimento, na forma de Lei n9 4.330, de 19-6-64.
Cordiais sau_daçõe_s, - _Camillo Calazans de Magalhies, Presidente do Banco do Brasil.
Do: Banco do Brasii-:--_Presidêncfã-- Brasília (DF)
Pilra: Exmo. Sf.
Dr. Almir Pazzianotto
DD. Ministro de Estado do Trabalho
Nesta

Presi 85/7154- 11,9-85
Em complemento ao nosso Telex de hoje sobre a eclosilo de greve por parte do pessoal do Banco do Brasil e
tendo em vista a persistência do movimento que ameaça
estender-se a todo o território nacional, vimos solicitai a
V. Ex• que, nos termos do artigo 49 do Decreto-Lei n'~
1.632 de 4-8-78, formalize o reconhecimento da ocorrência de greve.
Cordiais saudações, - Camillo Calazans de Magalhães,
Presidente._
ATO DO PRESIDENTE N• 213, DE 1985
O Presidente do Sena.do _Federal, no uso .das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, iniciso IV, do RegimentQ Interno e de acordo com a delegação de C()mpetência 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 01510085 5

,I.TO DO PRESIDENTE N• 214, DE 1985

PORTARIA N• 63, DE 1985 ·
Do Diretor-Geral
O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso de s_uas
atribuições,
Resolve
I -Designar Os servidores, Américo Dias Ladeira Júnior, Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, Josê
Pedro de Alcântara, Chefe do Serviço de Transportes,
Pedro de Carvalho Rodrigues, Agente de Transporte Legislativo, Djair Carvalho Reis, Chefe de Manutenção e
Basílio da Costa, Técnico Legislativo para, sob a presidência do primeiro constituírem comissão encarregada
de:
a) relacionar as viaturas com mais de cinco anos de
uso, imprestâveis para o serviço;
b) relacionar peças e acessórios de viaturas em desuso existentes em almoxarifado;
c) relacionar equipamentos e materiais existentes no
Serviço de Transportes que estejam fora de uso ou inservíveis;
d) proceder a avaliação das viaturas e materiais acima mencionad-os para fim de alienação.
II- A Comissão ora designada terâ um prazo de 15
dias para apresentar relatório do trabalho.
Brasília, 16 de setembro de 1985. -· Lourival Zagonel
dos Santos, Diretor-Geral.

Setembro_de 1985

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da 14• Reunião Ordinária, realizada
em 5 de setembro de 1985
Aos cinco dias do mês de setembro de mil novecentos
e oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do
Senhor Senador Nelson Carneiro e com a presença dos
Senhores Conselheiros Senador Passos Pôrto, Deputados Raul Bernardo e Nilson Gibson e os senhores Luiz
do Nascimento Monteiro e Geraldo Guedes, reuniu-se,
ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas-I PC, a fim de tratar de
assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente dá início aos trabalhos,
lembrando que, na última reunião, foi autorizada a
trans_ferência dos valores depositados nas cadernetas dr;
pouPança para outros tipos de aplicação, tendo em vista
a baixa r~ntabilidade apresentada no mês de agosto.
Ocorrendo, no dia seguinte, a modificação do sistema
com a Volta ao pagamento das taxas correspondentes às
da inflação, a partir do mês de setembro, houve por bem,
o Senhor Presidente, manter as referidas aplicações da
Caixa Económica Federal. Os Senhores Conselheiros
concordaram plenamente com a providência adotada. A
seguir, foi apreciada a redação do Projeto de Decreto Legislativo para regulamentar o artigo sêtimo da Leí número sete mil duzentos e sessenta e dois, de quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro, que se refere à dotação destinada na programação orç~mentãria
das duas Casas do Congresso Nacional ao Fundo Assistencial, para o pagamento de benefícios, sendo trinta por
cento no Orçamento da Câmara e vinte por cento no
Orçamento do Senado, inclusive mil novecentos e oitenta e cinco. A redação dada ao Projeto foi aprovada, sem
qualquer emenda e será o mesmo apresentado_ pelo Senhor Presidente na próxima Sessão Ordinária do Senado
Federal. Prosseguindo, o Senhor Presidente distribuiu o
Processo do ex-Parlamentar José Sarney Costa ao Conselheiro Deputado Carlos Wilson para relatar. Foram
apreciados e aprovados os seguintes processos~- a) de
auxílio-doença a Zélia da Silva Oliveira e Jorge Furtado
Leite, sendo os dois com pareceres favoráveis, respectivamente, dos Senhcifes Conselheiros Deputado Raul
Bernardo e Luiz do Nascimento Monteiro;- b) de inscrição de segura.do facultativo a Robsqn Corrêa de
Araújo, Marco Aurélio Rodrigues Camargo, Thomé
Fernandes da Silva, Eugênio da Rocha Fragoso, Cássia
Maria Senna Ganem, Dilon Guimarães, Maria Betânia
Ferreira Maia, Luiz Afonso Sieiro Soares, Selma Silveira
Carvalho Bittitr, Osmar Alves Abbud, Edson P.d.ssos Brito, Tatiana Menezes de Araújo Jorge, Elton da Rocha
Bonfim, Roberto Gallotti SChroeder, Antônio Etelvina"
Freire, Ladislau Ferreira Leite, Valéria Rodrigues Motti:l, Fernando Luiz Lopes Montenegro, Solimar Sousa
Silva e Castro, João Cyrino Filho, Têssia Maria Borges,
Francisca Elisabeth Eleutério, Norma Vilma de Oliveira
Faeundo, Scheila Mello Salgado de Carvalho, Beatriz de
Oliveira, Maria Amélia Brandão Pinto de Almeida, Ber~
nardo Hélio Freitas dos Santos, Delzuite de Sousa Felipe, Josê Miguel Pereira dos Santos, Abelardo Barreto
Filho, Flávio Rodrigues Motta, Josê Francisco Sobrinho, Francisco de Assis Borges de Lima, Sandra Regina
Fernandes da Silva, Maria Isabel José Macedo de Ataíde, Gláucia Aparecida Pimentel Ulhoa Ferreira, Adailton Possidônio da Silva, Maria de Fátima Araújo de Almeida, Josefa lraní Gonçalves de Oliveira, Raimundo
Nona to Pereira de Aguiar e Silva e Jane Mary Jorge_ Ma~
luf. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião
às dezoito horas e vinte minutos. E, para constar, eu. Zil~
da Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se~
nhor Presidente.
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I - ATA DA 171• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Presidente do Supremo Tribunal
Federal
No S-35/85 (n' 51/85-P/MC;na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio n'il
101.241-2, do Estado de Goiás.
1.2.2 - Pareceres encaminhados i Mesa
1.2.3 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n"' 269/85, de autoria
do Sr. Senad9r Jutahy Magalhães, que prevê a destinação do produto líquido da arrecadação de dois"testes anuais da Loteria Espor:tiva Federal para a implantacão, conservação ou reforma dos campos de
treinamento ou competição dos Clubes, dos estádios
municipais ou estaduais.
-Projeto de Lei do Senado nv 270/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende aos integrantes da Categoria Funcional de Agente de Defesa Florestal, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a gratificação inStituída pelo
Decreto-lei n'i' 1.714, de 21 de novembro de 1979, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n«> 271/85, de autoria
do Sr. Senador Raimundo Parente, que estabelece a
competência do Juizado de Pequenas Causas para o
processo das Constravenções Penais.
1.2.4.:.... Comunicaçio da Liderança do PFL
-Designação do Sr. Senador Jutahy Magalhães,
para compor o colégio de Vice-Lideres do_Partido no
Senado.
1.2.5- D~scursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURNINO -

R..,

trições de S. Ex' pela maneira como se conduziu o
Governo Federal na recente greve dos bancários.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessidade da adoção, por par1_e do Governo, de uma politica de emprego, com o objetivo_ de_ deter o índice
crescente de desemprego em nosso Pais.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Expectativa de S. Ex~ de que o Senhor Presidente da República
sancione, brevemente, projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional, que beneficia os eletricitârios.
SENADOR MILTON CABRAL- Apelo ao Ministro da Fazenda, em favor de uma solução para os
problemá.s financeiros dos plantadores de algodão da
Paraíba, em face da dizimação de suas lavouras pela
praga do bicudo.
SENADORA EUNICE MICHILES - Proposta
de emenda à Constituição, de iniciativa de S. Ex~. re-ferente à criação de municipios.
SENADOR ALBERTO SILVA- Correíção eleitoral determinada pela Justiça no Estado do Piauí.
1.2.6- Leitura de proposta de fiscalização
-Proposta de Fiscalização n~' 2, de 1985, de autoria do_Sr. Senador Jutahy Magalhães, que propõe fiscalização no Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico Social - BNDES.

e

1.2.7- Comunicação da Presidência
.:... -Convocação d_e seSsão extraoidinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n«> 323/85, solicitando tenham
tramitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
n9 13/84 (n'i' 2.716/76, na Casa de origem), e o Projeto de Lei do Senado n«> 32/85, que alteram dispositivos do Decreto~lei n'i' 5.452, de I 'i' de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho). Aprovado.
-Projeto de Resolução n9 93/85,_ que autoriza o
Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$
I .834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro
t:nilhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e
cil-tqüenta e nove cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada. Aprovado. À ComiSsão- de Redação.

- Projeto de Resolução n9 94/85, -que autoriZa o
GoVerno do Estado de Rondônia a elevar em Cr$
2.+t6.857 .42:0. (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
~seis milhões, oitocentOs e cinqüenta e sete mil, quatrócentos e vinte cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n~' 95/85, que autoriza o
Estado dp Rio de Janeiro à elevar em CrS
171.802.465.372 (Cento e setenta e Um bilhões oitocentos e dois milhões, quatroceritos e sessenta e cinco
mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de
Redação.
-Projeto de lei do Senado n" 55/83, que determina seja a Bandeira brasileira hasteada diariamente
nos estabelecimentos de l«> e 2" graus, sob cânticos do
Hino Nacional. Aprovado em primeiro turno, tendo
usado da palavra os Srs. Gabriel Hermes, Alcides
Saldanha .e Jorge Kalume.
1.3.1- J?_i~cursos após a Ordem do_ D~a

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Artigo'do
Jornal do Brasil do último dia 14, intitulado "Violência, injustiça e corrupção", de autoria do CardealArcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales.

SENADOR AMERICO DE SOUZA- Visita do
Presi_dente Josê Sarney à fazenda modelo de produção de soja em Ponta Porã-MS.
SENADOR NIVALDO MACHADO - Falecimento do Dr. Benjamin de Aguiar Machado.
SENADOR ODACIR SOARES- Artigo do jornalista J. Jesus Silva, veiculado na seção Aviaçio, do
Correio Braziliense, de 10 de setembro último, arespeito do monopólio da Varig nas linhas aéreas inter·
nacionais.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reivindicações em favor do incremento da prática do râdioamadorismo no País.

SENADOR GASTÃO MDLLER - Apelo em
prol da aprovação sem cortes, pela SEPLAN, da proposta orçamentáría para 1986 elaborada pela SUDECO.
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SENADOR JA!SON BARRETO - Restabelecimento da conta de carvão pré-lavado catarinense.

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
-

1.4- ENCERRAMENTO
<:-ATA DA 172• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1985 •
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Pareceres- encaminhados à Mesa
2.2.2 - Requerimentos
- N<1 353/85. de urgêricia para o súb:<.titlüivo da
Cãmara dos Dcputildos uo Pfojeto de lei do Senado
n9 !84/84 (n~' 5.729/85; naquela Casa), que altera dispositivos da Lei 5.682~ de 21 de julho de 1971, modificada pelas Leis n~'s 5.697, de 27 de-agosto de-1971,
5.781, de 5 de junho de 1972, 6.444, de 3 de outubro
de 1977 e 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e_dá_outras provi.dências.
- N~" 354/85, de urgência paáiO ProjetO de Lei do
Senado n~' 4, de 1985, que modifica o art. 27 e seus
parágrafos da Lei n'i' 2.004, -de 3 de outubro de 1953,
alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957,
que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e
define as atribuições do Conselho Nacional dO Pe- ·
tróleo, institui a SOCiedade pOr· Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras providências
- N<i' 355/85, de autofía do Sr. Senador Jutahy
Magalhães, solicitando, autorização para desempenhar missão no exterior.
2.2.3 - Comunicações das Lideranças do PFL e dO
PMDB
De substituições de membros em comissões ffiist<is--:-

-2.3-0RDEM DO DIA
- Requerimerit0-nl' 68/8'5, sólíCitan-do; nos termos
do art. 245 do Regimento Interno, um voto de con-

gfáfulações com a ArquidiOcese- de -Olinda i ReCife.
-pela nomeação de Dom José Cardoso Sobrinho, para
substituir Dom Helder Câmara, que jã ultrapassara,
hã mais de um ano, o limite de permanância do cargo. Aprovado.
....:...o'Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n<? 34(83 (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, concluída em Londres, a 17 de fevereiro de 1978. Aprovada, à promulgação.

-=.Re.dação final do Projeto de Resolução n~"
89(85, que autoriza a Prefeitura Municipal deTeófi~
lo Otoni, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor de CrS 5.197.659.784 (cinco bilhõe~. cento e noventa e sete milhões, seiscentos
e CihQüenra··en.õ\·e mH, setecentos e oitenta e quatrO
cruzeiros). Aprovada, à promulgação.
-Projeto_ de Decreto Legislativo n<:> 15(83 (n~
22j83. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da emenda à alínea a do parágrafo 3<:> do Artigo XI
da convenção sobre o comércio internacional das es~
pécíes da fauna e da flora selvagens ameaçadas de exUnção, de 3 de março de 1973 ado ta da pela sessão extraordinária da conferência das partes, realizada em
Bonn, a _22 de)unho de !979. Aprovado, à c;omissão
de Redaçào. - · ·
·
-Projeto de Resolução n<:> 81/85, que suspende,
por inconstitucionalidade, a .execução de Dispositi-vos da Lei n\11.042. modiftcada pela Lei nl' 1.166, de
1973 ,.e 1977, respectiVamente, -do Município de Ibi~
tinga (SP), e do art. 4<:> do Decreto n\1 634, de 5 de julho de 1978, que regulamentou as leis mencionadas.
Aprovado, à Comissão de Redação.
2.3.1 - M!ltérias apreciadas após a Ordem do Dia
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto
de lei do Senado n'~ 184/84, em regime de urgência,
nos-termos do Requerimento n~' 353/85, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões
técnicas. Ã Comissão de Redução.
-

Redução final do Projeto de Lei do Senado n?
regime de urgência. Aprovada. Ã sanção.

\84j84,_~?Q1

Projeto de Lei do Senado n<i' 4(85, em regime de urgência, nos term.os do Requerimento n"' 354(85, lido
no Expediente. Aprovado, após parecer~ das comissões competentes, tendo usado da palavra no encaminhamento da votação os Srs. Milton Cabral e Nelson
Carneiro. À Comissão de Redação .
- Redução final do Projeto de Lei do Senado n'i'
4/85, em regime de urgência. Aprovada, tendo feito
declaração de voto o_Sr. Jorge Kalume. À Câmara
dos Deputados.
-Requerimento n\1 355/85, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer da comissão competente.
23.2- Discursos apôs a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO- Discursos
proferido::. pelo Ministro Aldir Passarinho, cm nome
do Supremo Tribunal Federal e pelo Pro..::urudorGeml da República, Dr. Paulo Sepúlveda Pertence,
em nome do Ministério Pi.blico. em homenagem à
memória do Ministro Victor Nunes Leal.
SENADOR QDACJR SOARES - Obsrvações
sobre a administração do Sr. Ângelo Angelin, à frente do Govcrno de Rondônia.

2.4- ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Nivaldo Machado, proferidos nas sessões de 2, 5 e 9 de setembro de 1985.
-:-:-Do
13-9-85

~r.

_'V_irgílio Távora. proferido na sessão de

- uo Sr. Humberto Lucena, proferido na sessão
de 16-9-85

4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSJÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 17111- Sessão, em 17 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria e Jorge Kalume
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mârio Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Odacir S_o_ares - Gabriel Hermes

- AtêXandre Costa - Américo· de Souza - Helvidio
Nunes - João Lobo - Cesar Cais - José Lins Virgüio Távora - M 3.rtins Filho - Humberto Lucena
- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado -Guilherme
Palmeira - Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães Lomanto Júnior - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco ~- Murilo- Badaró - Amaral

Furlan- Mauro Borges- Gastão MUller- Roberto
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych - Enêas Faria- Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli Octavio Cardoso.

Alcides Saldanha -

O SR. PRESID~NTE (Jósê Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'>'-Secretârio irâ proceder à leitura do Expedien-

te.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFICIO
DI? Presidente do Supremo Tribunal Federal
N' S/35/85 (n' 51/85-PfMC, na origem), de 16 do
corrente mês, encaminhando ao Senado Fede(al c6pias
das notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo SuPremo Tribunal Federal nos autos_do Re.cu:rso Extraordinârio n"' 101.241-2, do Estado de Goiãs,--o qual declarou a inconstituconalidade dos artigos 35 e seu parágrafo
único e 36 da Lei n9 9.240, de 30-8-82, daquele Estado.
(À Comissão de Constliuiçãõ e JUstiça.)

PARECERES
PARECER N• 644, DE 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado o'>'l74,
de 1980.
Relator: Senador Lenoir Vargas
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 174, de 1980, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1985.- Américo de Sousa, Presidente- Lenoir Vargas,
Relator - Jorge Kalume.
'
ANEXO AO PARECER
N9 644, de 198S
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n'l" 174,
de 1980.
Dispõe sobre o funcionamento das clínicas gue
menciona.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 As clínicas especializadas em emagrecimento
e no trato da obesidade deverão obter licença para funcionamento junto ao MinistériO da Saúde.
§ l'>' A licença somente serâ concedida após a verific~ção, pela autoridade competente, do pree11;chimento

dos requisitos e condlções mínimas que atestem a idonei~
_Qade e c.apacitação profissional para o exercício da atividade.
_
§ 211 A autorização para funciOnaniento, nos tenrios
deste artigo, será temporária, obrígando-se o interessado
a requerer nova licença, a cada três anos, sujeíto à prévia
fiscalização pela mesma autoridade.
Art. 29 Juntamente com a licença prevista no artigo
anterior, será expedido Certificado de Aprovação para
Publicidade, sem o qual as clínicas não p·oderão anunciar
seus métodos de tratamento por quaisquer meios de comunicação ou divulgação. Art. 311 A infringência das normas desta_ Lei sujeitará o infrator à suspensão imediata das atividades, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
dentro de cento e vinte dias, especialmente no que serefere aos requisitos -e condições mínimas de idoneidade e
capacitação profissional, previstas no§ J9 do artigo l'>'
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicução. ""~-Art. 69 Revogam-se as dispOSiçÕes~~ contrário.

PARECER
N• 645, de 1985
Da Comissão- de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 ll5, de 1985 (n9 4.966-B, de 1985, na
origem), que "reajusta a pensão especial concedida
pela Lei n9 3.684, de 9 de dezembro de 1959, a Hilda
Sayão Carvalho Araújo, viúva do ex~Vice~
Governador do Estado de Goiás e ex-Diretor da Cia.
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP, Bernardo Sayão Carvalho Araújo".
Relator:. senador Lomanto Júnior
A providênci~ em tela, encaminhada pelo Poder ExecutiVo, tem por escopo conceder reajuste de pensão especial conferida à viúva de Bernardo Sayão Carvalho
Araújo,=ex-Vice-Governador do Estado de Goiãs e ex~
Diretor da Cia. Urbanizadora da Nova Capital- NOVACAP, Hilda Sayào Carvalho Araújo.
Na Casa de origem a matêria resultou acolhida nas

Comissões de Constituição e Justiça, e de Finanças, antes de sua aprovação em plenârio.
Encaminhada a proposição a esta Câmara revisora,
nos termos do art. 58 da Constituição Federal, cabe-nos
o seu exame sob o enfoque financeiro, consoante a regra
contida no art. 108 _do Regimento Interno.
A medida sugerida justifica-se, à toda evidência, urria
vez que o valor fixado pela Lei n'>' 3.684, de 9 de dezembro de 1959, ou seja CrS 30.000 (trinta mil cruzeiros),
passou a ser irrisória fãcri à desvalorização da moeda nacional.
Parece-nos procedente a adoção do critêrio ora proK
posto, no sentido de conceder o beneficio com base n<r
valor correspondente a 4 (quatro) vezes o salário miníma
vigente no País, tendo em vista que a importância em
questão sofrerá automática alteração a cada aumento do
salário mínimo, evitando-se, assim, a defasagem do beneficio em decorrência dos altos índices inflacionários
que ainda sobrevivem.
No que concerne ao aspecto financeiro, cabe registrar
que a proposição atende às normas em vigor pertinentes.
à matêria, dado que os recursos para a execução da lei
em elaboração correrão à conta de Encargos Previdenciãrios da União- Recursos sob a Supervisão do Ministêrio da Fazenda, consoante preceito contido no art. 2'1
da mesma.
Evidencia-se, em síntese, que o projeto visa a minimizar a situação aflitiva da viúva de tão insigne homem
público, que tantos e relevantes serviços prestou a seu

Pais e, por outro lado, harmoniza~se com as diretrizes
jurídico-formais aplicâveis à matéria.
Somos, dessarte, pela aprovação do presente projeto
de lei
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985.- Senador Carlos Lyra, Presidente Eventual- Senador Lomanto Júnior, Relator - Senador Cid Sampaio - Senador
Jorge Kalume- Senador Jutahy Magalhães- Senador
César Cais - Senador Albano Franco - Senador
Virgílio Távora- Senador Octál'io Cardoso- Senador
Alcides Saldanha.

PARECERES
N•s 646, 647 e 648, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'l202, de 1983,
que "regula o exerclcio da profissio de motorista, e
determina outras providências".
PARECER N' 646, DE 1985
Da Comissão de Legislaçio Social
Relator: senador Gabriel Hermes
Com o presente projeto, o ilustre Deputado Roque
Aras pretende regulamentar o exerclcio_da profissão de
motorista.
O projeto, bastante especioso, aborda questões vinculadas com os seguintes aspectos definidos em seus capítulos: introdução; das definições; da duração do trabalho; das interrupções do trabalho; da remuneração; das
férias anuais; do controle do trabalho; do controle da
Saúde; da fiscalização e das penalidades.
Justificando a proposição, seu eminente autor destaca
que, com a iniciativa, visa a ..equacionar todos os
problemas da Classe, para provê-la com as soluções mais
adequadas. Com lei que contempla o motorista de carro
particular; o motorista de carro condutor de veículo destinado ao transporte internacional de passageiros; e o de
transporte interestadual; o motorista de ônibus u_rbano;
o motorista de empresa particular, para transpor pessoas
a·u cargos; o motorista de táxi; o motorista de caminhão;
• o motorista de veículo transportador de combustível".
A propoSição, como se vê, além de extremamente ambicioSa em seus amploS propósitos, incide praticamente
no bis in idem, pois pretende disciplinar matériasjâ reguladas em diversos diplomas legais, inclusive na Consolidação das Leis do Trabalho.
No que tange ao transporte rodoviãrio coletivo de
passageiros, o assunto é controlado pelos provimentos
do DNER, consoante o disposto na Norma Complementar n9 18/Ds TR. Alêm do mais, vale destacar que,
na hipótese de inobservância dos valores mínimos de re-muneração laboral previstos na forma do Decreto n~>
84.612, de 1980, os transportadores jâ São passiveis de
penas de cassação da concessão ou autorização.
DesnecessãriO, po'rtanto, se il.os afigura estarmos a
editar noyos preceito5 legais para regula~ situações jâ
perfeitamente coordenadas e superviSionadas por órgão
próprio, que realiza o controle da justiça r-emuneração
pelas empresas transportadoras; a formação e o treinamento, com a participação do Ministério do Trabalho; o
controle da jornada de trabalho; e a fiscalização sobre as
condições de boa acomodação nas dependências da empresa. sobretudo nos intervalos das jornadas de trabalho.
De outra parte, o projeto apresenta-se inconveniente
ao propugnar soluções privilegiaSas para a categ~ria
profissional a que se reporta, instaurando indenizações
estravagantes no regime de ferias; no da remuneração re-ferente a horas extras; no de controle do trabalho etc.
Â vista -do exposto, não vemos como dar acolhimento
ao presente projeto, t:onsiderados os asnectos de inoportunidade e inconveniêricia que apresenta.

Opinamos, assim, por· sua rejeição.
St1la dl.l Comissão, 24 de novembro de 1983. --Jutahy
Magalhães, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Hélio Gueiros - João Lúcio - Iris Célia.
PARECER N• 647, DE 1985
Da Comissão de Saúde
Relit.tor: Senador Raimundo Parente
O presente Projeto, de autoria do Sr. Deputado Roque
Aras, objetivu regulamentar o exercício da profissão de
motorista, tendo sido aprovado na Câmara dos Deputa~
dos e sofrido rejeição da Comissão de Legislação Social
do Senado Federal.
O Projeto, bastante minuciosO, aborda_de forma pertinente as condições de saúde e de bem-estar exigidas para
o bom desempenho do exer~.ício da profissão de motorista. Em bom, à primeira vista, tais exigências põSS-am pa~
recer exageradas, lembramos _que os agravos à saúde
provocados por acidentes de trânsito transformaram-se,
nos últimos tempos, em verdadeira patologia social, figurando entre as principãiS causas de morte do nosso
País.
Nessa linha, entendemos justa a imposição de obstâ~
cu los à realização rreqüente e desmedida de horas extras,
iniciãtiVa que Visa a resguardar as condições de._s_a_úde e
bem~estar exigidas para o bom desempenho desse profissional. Tal_medida, sem dúvida, trarâ efeitoS positivos
para a segurança da população transportada nos veículos coletivos, bem como para a segurança do trânsito em
geral,
Ainda que não tenhamos objeçõ·es de fundo ao Projeto
sob exame, fazemos a seguinte Emenda _ao ar_tigQ29, que
trata dos impedimentoS ao exercício do trabalho de direção de veículo de transporte coletivo. A letr_a_ e) do
mencionado artigo, na' forma como estâ proposta, relacionando neoplasias de forma genérica, poderâ retirar do
exercício profissional pessoas portadoras de tumoração,
inclusive benigna, que não interfira com as atividades de
condução de _veículo automotor.
Propomos. pois., que a mencionada letra tenha a seguinte redação:
'
"Art. 29:--cõnsmuem ímj>Cdimento ao exercício do trabalho de direção de veículo de transporte
coletivo:
e) neoplasias em estâgio que possa inte~fer1r n=:f
habilidade e segurança para dirigir e controlar veículo automotor."
Ainda no artigo 29,1etraj, n9 2, por erro de impressão,
está grafado "diontrias" e não ...dioptrias", unidade de
medida que se aplica àquele contexto. A esse respeito,
alertamos a Comissão da Redação para que process_e a
correção devida.
Ante o exposto, o parecer é pela aprovação do Projeto, com a seguinte Emenda:
Emenda

n~'
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Dê-se à letra e do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29.

·. ·· ·· -~)· .~~~P~~;i·a~· ~;~·~~iâgi~ ·qri; ·p;,;;~ ·i~t;;r;rir
com a força e habilidade de dírigTr e controlar um
ve1Culo automotor;
Sala das Comissões, 18 de junho de 1985..- Loudvlll Baptista, Presidente- Raimundo Parente, RelatorAlcides Paio - Jorge Kalwne.
PARECER N• 648, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Virgílio Távora
A Proposição que vem a esta Comissão de Finanças
para exame de mérito origina-se do Projeto de Lei n'
5.109, de 1981, aprovado pela Câmara dos Deputados
em 4 de outubro de 1983.
A Proposição determina que o exercício da profiSsão
de motorista seja disciplinado pela lei em que se conver~
tessee, supletivamente, pelas demais normas (art. 19); define motorista, jornada de trabalho, tempo de serviço,
tempo de direção, intervalo e perfodo para descanso, horas suplementares e excedentes (arts. 29 a 9~'); rege a du-

ração do trabalho (arts. lO a 14); regula as interrupções
do 1trabalho (arts. 15 a 19); disciplina a remuneraçã'?
(arts. 20 a 23); trata das férias (arts. 24 e 25); entende-s~
para o controle do trabalho (arts. 26 a 29); cuida do con~
trole da saúde (arts. 30 a 33); normatiza a fiscalização e
estabelece penalidades (arts, 34 a 36); fixa tempo de serviço para aposentação (art. 37); obriga o Poder Executivo a regulamentar a lei no prazo de 90 dias (art. 38); e estipula as habituais cláusulas de vigência e revogação
(arts. 39 a 40).
A este órgão têcnico compete, no caso, examinar are~
percussão, imediata ou remota, na despesa ou na receita
pública, ou no património da União (Regimento Inter~
no, art. 108, item VII).
Do exame do conteúdo da Proposição legislativa não
se vislumbra influência nas finanças do Tesouro Nacional.
-Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto _de
Lei da Câmara n~' 202; de 1983_, com a emenda da Comissão de Saúde.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1985. -Lomanto Júnior, Presidente - VirgíUo Távora, RelatorAlcldes Saldanha - Gd Sampaio - Albano Franco Jorge Kalume- Jutaby Magalhies - César Cais--Octávio Cardoso.

PARECER N• 650, DE 1985
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Gastão Müller
A proposição sob análise, de autoria do ilustre Sena~
dor Lázaro Barboza, objetiva alterar a Lei n~' 5.107, de
13~9~66, introduzindo no seu art. 8~', iterii II, a alínea f
que permite "amortização de empréstimos concedidos
através do Programe.· de Crédito Educativo, em nome do
próprio empregado, de sua esposa ou filhos". Modifica,
também em conseqUência, o item III, do mesmo artigo,
que passaria a dispor que •durante a vigênciã do contrato de trabalho a conta soment~ poderá ser utilizada na
ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas b, c, e f do
ite-m II deste artigo".
Em sua justíficação o autor do projeto diz que
4

"O Programa de Crédito Educativo, irrecusavelmente, tem beneficiado mui'tos estudantes carentes
que, sem o empréstimÕ-que lhes foi proporcionado,
muito dificilmente teriam condições de estudar.
-Ocorre, todavia, que os que se socorreram dos
empréstimos e financiamentos em questão-- consoante temos conhecimento - estão enfrentando
sérias dificuldades para saldar seus débitos, em virtude da crise econômico-financeini que atravessa o
País, já estigmatizado pela recessão e por brutal redução na oferta de empregos.
Nesse contexto, afigura-se-nos de justiça que
possam os trabalhadores-estudantes utilizar o saldo
e-xistente nas contas vinculadas em seu nome, relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
para Saldar seus débitos perante o Programa de Crédito Educativo.
Ê esSe o afiélO deSta proposiÇão, que ainda prevê
que o numerário da conta vinculada poderá ser empregado, também para saldar débito educativo da
esposa e filhos do empregado.
A providência alvitrada, a nosso ver, além de
consubstanciar um estímulo a que os trabalhadores
e seus filhos estudem, socorrerá aqueles muitos que,
no atual contexto, não têm como quitar sua dívi~a
para com o Programa de Crêdito Educativo."

PARECERES
N•s. 649, 650, 651 e 652, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 270, de 1981,
que "introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966~ permitindo a utilizaçio da conta vinculada do FGTS para saldar empréstimo do Progra- ma de Crédito Educativo".
PARECER N• 649, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
-

Relator: Senador José lgnácio Ferreira
A prOJ?~siç~o ~ob__ exame visa a modificar o artigo 89
da lei n<:> 5.107, de 13 de setelnbro dr! 1966, que criou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, acrescentando
alínea ao item II e dando nova redação ao item III do referido dispõSitíVO.
As modificações sugeridas têm arrimo na necessidade
de permitir que a conta vinculada possa ser movimentada, também, pelos trabalhadores - estudantes, para
"saldar seus débitos perante o Programa de Crédito
Educativo", permitindo, igualmente, a sua movimentação par::t pagamento de obrigações relativas ao crédito
educativo da _"esposa e filhós do empregado ...
As modificações propostas estão assim consubstanciadas:
"'Art. 81'

• , • , •• , . ~·· .....•.•.•.••••••..•

I t - ·····································

f) Amortização de empréstimos concedidos atra-

v.és do Programa de Crêdito Educativo, em nome do
próprio empregado, de sua esposa ou filhos".
IH- Durante a vigênCia do contrato de trabalho, a conta somente poderâ ser utilizada na concorrê_n_çiLdas _hipóteses b e_f do item II deste artigo".
_ ~_fl!_até_ri_a _é objeto de proposições em tramitação,
também, na Câmara dos Deputados, todos no sentido de
dar aos que se beneficiaram com o crédito educativo e
precisam restituí-lo, melhor condição de fazê-lo sem que
isso constitua sacrificio ii1sup0rtável.
•
Entendemos que a utilização do Fundo de Garantía
para o fim previsto no projeto em estudo se ajusta. perfeitamente, às finaHdades sociais que determinaram a
sua instituição,
-- lneXistindo Õ-bstáculos de ordem jurÍdicoconstitucional que o possam invalidar, somos pela aprovaçãO do projeto.
-SaJa das Comissões, 16 de maio de 1984. - Murilo
Badaró, Presidente -José Ignácio Ferreira, Relator Hélio Gueiros - Enéas Faria - Passos Pôrto - -José
Fragelli - Martins Filho- Aderbal Jurema- Helvfdlo
Nunes.

'

-

Assim, o projeto em questão cria nova hip()tese de utilização de movimentação da conta vinculada, tendo em
vista que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi
instituído como regime equivalente e para vigorar paralelamente ao sistema de indenização de antigUidade e de
estabilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
Todavia, o projeto tem um elevado objetivo, sendo
louvável a destinação que o ilustre Senador Lázaro Barboza quer dar aos trabalhadores- estudantes. para saldar seus débitos perante o Programa de Crédito Educativo, permitindo, igualmente, a sua movimentação para o
pagamento de obrigações relativos ao crédito educativo
da esposa e filhos do empregado.
Consideramos que a matéria ê_de alto valor social e se
ajusta perfeitamente às- necessidades fundamentais da
classe _trabalhadora, razão pela qual somos favoráveis ao
presente projeto por achá-lo justo e oportuno.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1984. -Joio
Calmo~ Presidente Gastio Miiller, Relator Passos Pôrto - Eunice Michiles - Octávio Cardoso Aderbal Jurema.
PARECER
651, de -1985

N~'

Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Álvaro Dias
Em exame, o Projeto de Lei indicado na epígrafe, de
autoria do nobre Senador Lázaro Barboza, objetivando
alterar a Lei _n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, para o
fim de permitir, na vigência do contrato de trabalho a
movimentação da conta vinculada do FGTS tambêm
para a "amortização de empréstimos concedidos através
do Programa de Crédito Educativo, em nome-do próprio
emprega~ o, de sua esposa ou filhos".
Justificando a medida, assinala o autor, no essencial.
in verbis:
--''O Programa deCrêdito EducatiVo, irrecusavclmente, tem beneficiA.-!"' ....... :.

r
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que, sem o empréstimo que lhes foi proporcionado,
muito dificilmente teriam condições de estudar.
Ocorre, todavia, que os que se socorreram dos
empréstimos e financiamentos em questão ...- consoante temos conhecimento - estão enfrentando
sérias dificuldades para saldar seus débitos, em virtude da crise econômico-financeira que atravessa o
País, jã estigmatiZado pela recessão e por brutal re-

dução na oferta de empregos.
Nesse contexto, afigura-se-nos de justiça que
possam os trabalhadores-estudantes utilizar o saldo
existente nas contas vinculadas- em seu nome, re-lativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
para saldar seus débitos perante o Programa de Crédito Educativo.
É esse o anelo desta Proposição, que ainda prevê
que o numerário da conta vinculada poderá ser empregado, também, para saldar débito educativo da
esposa e filhos do empregado."
~
Apreciando o Projeto, as doutas Comissões de Constituição e Justiça e de__Educação e Cultura se·manifestaram
favoravelmente à sua aprovação.
Em que pese as fortes razões argilidas em favor da
Proposição ora sob exame, temos para nós, data Yenia,
que, ao apreciar a espécie, se há de levar em conta, antes
de tudo, que os contratos de Crédto Educativo, finnados
na primeira faSe dõ Programa, tiveram por base um valor nominal hoje substancialJ!l_ente reduzido pela inflação. É que sobre esse valor não incidia correção monetária; apenas venciam juros de I5% (quinze por cento)
ao ano, bastante baixo, sem dúvida, e ainda com prazo
de carência. Não hâ, pois, razão objetiva para a alegada
inviabilidade de pagamento, mesmo para os muitos que
obtiveram pouca elevação de salário após concluído o
curso superior.
Sobreleva notar, ademais, que as reformulações já efetuadas no citado Programa e aquelas ainda em estudo no
MEC, visam, essencialmente, a conferir viabilidade a
esta forma de apoio ao ensino superior, porquanto a fragilidade daquele esquema e a injustiçada inadimplência
em mais de l/3 (um terço) dos contratos antigos tendiam
a levá-lo ao mais completo fracasso.
Oportuno é ter presente, também, que um dos princípios que se deve assegurar na tomada de empréstimos
através do Crédito_ Educativo, é o da racionalização da
ppção pelo curso superior, ou seja, o crédito deve ser tomado quando efetivamente haja uma perspectiVa, bem
fundamentada, de que os custos dos anos adiciOnais de
estudo-:- especialmente quando cursados em escola privada, e, pois, paga -serão compensados por efetivo diferencial de renda futura. Este princípio, infelizmente,
não vem sendo devidamente observado, haja vista que
podemos.afirmar, sem nenhum exagero, que a maioria
dos casos de inadimplência decorre quer de opções de
mero ''consumo" indiscriminado de curso superior, quer
de opções por modalidades de habilitação sem mercado
de trabalho favorável ou bem definido.
·
Em faCe, portanto, das considerações acima expendidas, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de L_ej e_m
exame.
Sala_ das Comissões, 20 de junho de 1985. Gabriel Hermes, Presidente - Álvaro Dias, Relator Nivaldo Machado- Albano Franco - Jutahy Magalhães
- Jorge Kalume.

PARECER No 652, DE 1985
Da Colnissão de Finanças
Relator: Senador Lomanto Júnior
O nobre Sen-ador Lázaro Barbosa, com a Proposição
em epígrafe por ele apresentada em 1981 - e desarquivada em 1983 a requerimento do_ilustre_Senador Henrique Santillo -,pretende alterar a Lei n9 5.107/66, que
criou o Fundo de_Garantia do Temp_o de Serviço FGTS, a fim de introduzir no seu art. 81', item II, mais
uma alínea, consoante prevê o art. J9 do ProjetO, de
modo a que, no caso de rescisão do contrato de trabalho
pelo empregado, sem justa causa, ou pela empresa com
justa causa, possa este trabalhadOr utilizar, total ou parcialmente. a sua conta bancária vinculada ao referido
FGTS, com a assistência do Sindicato da categoria ou,
na falta deste, com a do representante do Ministério do
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Trabalho, também na seguinte situação devidamente
comprovada:
f) amortíúç~o de empréstimos concedidos
atravês do Programa de Crédito Educativo, em
nome do próprio empregado, de sua esposa ou filhos."
- 2. ; Além disso, o Projeto visa ainda, pelo art. 29, in·
tradUzir pequena alteração no texto do item III do_citado art. 89 da mesma .Lei n9 5.107/66, para que a nova hipóf6Se, objeto da letra f acima transcrita- de movimentação da conta vinculada nos tipos de re§cisão contratual
supramencionados - valha também durante a constânciarlo c_ontrato de trabalho, além das duas hipóteses que
a lei vigente já contempla (dentre as cinco possíveis), ou
---sejª: Oos cáso~ de baguisição de moradia própria_(...) e
c) necessidade grave-~ pretl'!ente pessoal ou f3l!Jiliar".
3_. Ademais, caberá ao Poder Executivo, ouvido o
Banco Nacional da __ Habitação, regulamentar a nova lei
no prazo de 60 dias (art. 39 do Projeto), a partir da publicação, quando entrará em vigor (art. 49). _
4_ Já se manifestaram sobre o assunto, favoravelmente, as doutas Comissões·de ConstitUição e Justiça,
em ..16-5::-84, e de EdÜcação e Cultura, eni. 16-8-84; mas,
opinando pela rejeição, a ilustre Comissão de Legislação
Social, em 20-6-85.
5. Há di: se recoilhecer, sem dúvida, conforme argumenta a última Comissão Técnica a se proilurici8f, que
não mais prevalecem as circunstâncias iilspiradoras do
Autor do Projeto em I98I, preocupado com proporcionar ao trabalhador-estudante uma rorma legítima de sai..
dar seus débitos, da esposa e dos filhos para com o Programa de Crédito Educativo, mediante uso de sua conta
vinculada ao FGTS. De fato, nesse ínterim, a inflação
corroeu sos saldos devedores dos contratos firmadOs na
primeira fase do Programa, sobre cujos empréstimos não
incidia correção monetária, mas apenas "encargos totais
à taxa nominal anual de 15% -_dos quais, 12% pararemunerar os agentes financ~iros e 3% para c_onstituir o
Fundo de Risco_ _destinado a ressarcir esses agentes, nos
casos de inadimplemento, após esgotadas todas as mediw
das cabíveis para a recuperação da dívida - conforme
itens VIII e XI da Resolução n9 356, de 12-1-76, do Conselho Monetário Nacional, expedida pelo Banco Central
do Brasil, que então instituiu, sob a coordenação executiva da Caixa Econômica Federal, esse "Programa especial de créditO destinado a conceder empréstimos a estudantes para pagamento de suas anuidades escolares e;ou
para custeio de despesas de manutenção, obedecidos os
critérios de prioridade que vierem a ser fixados pel_o Minis_tério d_a Educação e Cultura" (item 1).
6. A verdade é que o Programa de Crédito Educativo
fOi refimliulado a partir de janeiro de 1984, consoante
aprovaçiio do Presidente da República, em 27-12-83, no
âmbito do Conselho de Desenvolvimento Social, à vista
da Exposição de Motivos n<? 10, de igual data, dos Ministros Chefes da SEPLAN, da Fazenda e da Educação e
Cultura (DOU de29-l2-83, Seção I, p. 2!977/8). Ã época-=- conforme se lê naquela E~M.- não_obstanteo baixo custo financeiro para õ mutuário, o índice de inadimplência oscilava em ~orn~ de _5~%- dos contratos em
amortização, atingindo ·o custeio do Programa a ciFra de
Cr$ 80 bilhões, impossível de ser coberta com os recursos
disponíveis do MEC.
7._ A partir de então, o Crédito Educati~o passou a
ser atendido, hasicamente, com recursos do Fundo de
Apoio ao _Desenvolvimento _Social -FAS, criado pela
Lei n9 6.184, de 9~12,..74, cujas fontes principais de alimentação consistem na renda líquida das loterias esportivas e federais, em recursos orçamentârios operaciOnais
da Caíxa Económica Federal e outros, inclusive, de dotações orçamentárias da União._ A débito do FAS;
autorizou-se a escrituração da mencionada cifra de Cr$
80 bilhões correspondente- à diferença acumulada_entre a
captação pelo Sistema Brasileiro de Poupança (ORTN +
6% a.a.) e a aplicação a 12% a.a; como encargo para o
estudante-mutuário, mais o custeio da desativação dessa
primeira fase do Programa, orçado em Cr$ 470,6 bi_lhões, distribuídos pelo período de 1984/1991.
8. ConCQrilltantemente, a reformulação implicou alterar certas condiçõeS, sobretudo no que tange a encargos..;_ juros de 6% a.a., mais correção monetária equivaknte aSO% das vãriações daORTN- e exigência âe fiador (que antes não havia, salvo em caso· de reativação do
contrato). Não mais se financia maq.uterição, mas apenas

343:l

anuidade escolar, e hâ um só agente financeiro, a Caixa
Económica Federal. Quanto a prazos de amortização, as
prestações continuaram sendo mensais, mas reajustadas
semestralmente (em vez de iguais) e em núni.ero equivalente ao dobro do período de utilização do crêdito (em
vez de proporcional ao prazo de utilização do mútuo),
mantida a carência de um ano.
9. Como se observa, as razões que terãÔ inspiradO~
inicitiva do Projeto sob exame, ao invés de enfraquecidas, robusteceram-se com o posterior endurecimento das
condições oferecidas aos estudantes-mutuárjos do Crédi~
to Educativo e o agravamento dÕ mercado de trabalho
para os recém-graduados - mesmo em âreas tradicionais como engenhari~e medicina - o que deverá concorrer para a verificação de inadimplências indesejadas,
que acabem por envolver terceiros fiadores.
--m:-Drã:deStinâJúfõ~S-e ·á lei a ser aplicada aos casos
presentes e futuros, muito menoS que aos pretéritos- a
despeito da justificativa da proposição em tela - ,
parece-nos inteiramente válido e legítimo q-ue se faculte
ao empregado o direito de, se imprescindível, utilizar a
sua conta vinculada do FGTS pãra saldar débitos do
crSdJtO'EdtiC:atiVo, na-forina-a ser rê::gulada pelo Poder
Executivo, consoante prevê o Projeto de Lei à epígrafe.
Em assim se procedendo, estar-se-ã, apenas, desdobrando por via de lei ordínária a hipótese jâ legalmente pre. visfa de ..necessidade grave e premente pessoal ou familiar" (Lei n9 5.107/66, art. 89, II, c).
I 1. Vale ressaltar, ainda, que o FGTS nada mais é
do que o conjunto das contas vinculadas a que se refere a
lei que o criou (art. II) e cuja gestão foi entregue ao
BNH para aplicação, segundo planejamento elaborado
por um Conselho Curador (arts. 12 é I 3). Esse Fundo de
Gãrantiã, equivalente à estabilidade, é sobretudo um direito assegurado aos trabalhadores pela Carta Magna,
viSando à melhoria de sua condição social (art. 165,
X li I). Mas não são poucas as críticas que têm sido levantadas quanto aos defeitos inerentes aos critérios de gestão e de aplicação desses recursos (veja-se, por exemplo,
de Luis Nassif, "FGTS o:- aqui o seu dinheiro sempre
perde", em .. Dinheiro Vivo", in Folha de S. Paulo, 18-885). O próprjo Governo acaba de criar Grupci de Tp~ba
lho para a reformulação do Sistema Financeiro de Habitação (Decr. n9 91.531, de 15-8-85), inegavelmente, o
maior beneficiário dos recursOs acumulados nas contas

do FGTS.
12. -Assim sendo; é de se concluir pela aprovação do
Projeto sob exame, que- quanto aos aspectos financeiros regimentalmente afetos a esta Comissão- tem até o
mérito de viabilizar potencial diminuição da despesa
pública, mediante a outorga ao assalariado da faculdade
de dispor, mais livremente, de recursos próprids deposit~dos em conta bancária vinculada ao FGTS, para, em
caso de necessidade_ grave e_ premente, pessoal ou familiar, quitar dívida contraída perante o Programa de Crédito Educativo.
SaJa _das Comissões, 12 de setembro de 1985. - Carlos
Lyra, Presidente eventual- Lomanto Júnior, RelatorJorge Kalume - Cid Sampaio - Virgi1io Távora - Alba_QO Franco- César Cals - Al_cldes Saldanha- Jutahy
Magalhães - Octávio Cardoso.

PARECERES
N•s 653, 654 e 655, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1983,
que ·~ssegura. os beneficlos da política salarial aos
servidores públicos sujeitos ao regime da Consolidação dás Leis do Tràbalho".
PARECER N• 653, DE 1985
Da Comissiio de ~onstituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelli
Com o presente projetO, o nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso. seu autor, quer revogar o artigo 20
da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979.,. ..a fim de assegurar a:os chamadof!.'~celetistas" do serviço público na
esfera federal, estadual e municipal os favores da legislação salarial" - registra a sua justificação.
A argumentação do autor é bastante convincente, ml
demonstração de que a lei não pode disciim~nar traba-
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lhadores pelo fato de servirem a determinados empregadores, como a União, os Estados e Municípios. E a Lei
n9 6.708/79, afrontando a Constituição, faz tal discriminação quando no seu art. 20, determina que_ ''as disposições da presente lei não se aplicam aos servidores da
União, dos Territórios, dos Estados e dos Municípios e
de suas autarquias submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho". ,
Demonstra ainda a justificação que a exceção à ~eg~;
maior "de se dar tratamento igual a situações iguais existe

apenas nas circunstâncias previstas pelo art. 106 da
Constituição, assim --comentadas pelo autor:, ~·comoe
qüentemente, apenas os servidores admitidos em serviços de caráter temporário ~I} contratados para funções.
de natureza têcnica 'yspecializada
poderiam ter seu regi1
me jurídico disciplin S,.do de foi-má diversa do que deve
reger, de um lado, os 'funcionários públicos e, de outro,
os trabalhadores em 'geral, regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho".
Ocorre que o projeto sob exame foí formaljzadq_ em_
data anterior aos momentosos Decretos-leis n's 2.064 e
2.065, respectivamerite de.19 e 26 de outu~~o de 1983,
aTteraram·-substãôéfãtfriCnte apõíitiCa salarial ero
nosso País. Em conseqüência, o dispositivo que- o projeto
quer revogar já foi derrogado, vigendo atualrnente, com
conteúdo assemelhado aq do art. ~O_Qa Lei n'.6.708f79l.
o art. 43 do Decreto-lei n9 2.065/83. A disposição vigente, contudo, ê mais abrangente que a anterior, e integra
toda uma ~istemática de política salarial, dificultando,
assim, a formulação de emenda que suprisse a falha que
surpreendeu um projeto em tramitação.
Isto posto, e não obstante o apoiamento que' ofereço
às razões expendidas pelo autor na suajustíficação, opino pela rejeição do projeto por prejudicialidade.
• Sala das_ Comíssões, 19 de setembro de 1984.- Helvidio Nunes, Presidente- José Fragelli, Relator- João
Calmon - Passos Pôrto - Morvan Acayaba - Moacyr
Duarte- José lgnácio Ferreira-- Aderbal Jurema.

que

PARECER N• 654, DE 1985
Da Comissão d~ Serviço Público Civil
Relatot:,: S~f!ador Nivaldo Mach~do
Visa o Projeto de lei apresentado pelo nobre SenadOr
Fernando Henrique Cardoso revogar o art. 20 da Lei n9'
6.708, de 30 de outubro de 1979.
2. O mencionado diploma legal díspõe sobre a correção automática dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências. O seu artigo 20 estipula que
.. as disposições da presente lei não se aplicam aos servidores da União, dos Territórios, dos Estados e dos MunicípiOs e de suas autarquias submetídas ao regime_ da
Consolidação das Leis do Trabalho".
_
3. Justificando a Proposição, o Autor invoca o
princípio da isonomia constitucioital, acrescenta~ue
não havia sequer o amparo do artigo 106 da atua-rtã.
Magna, que prevê a hipótese de servidores admitidos em
serviços de caráter temporârio ou contratádos para
funções de natureza têcnica especializada, pois atê hoje
não se editou a lei especial ali prevista.
4. Examinando a ProPosição, a douta Comissão de
Constituição e Justiça, em 19 de setembro de 1984, argumentou que o artigo que se pretendia revogár já o fora
pelos Decretos-leis n' 2.06_4 e 2.065, respectivamente de
19 e 26 de outubro de 1983, que modificaram profundamente a política salarial.
5. Constatada a prejudicialidade do Projeto; a Comissão de Constituição e Justiça o rejeitõu, à unanimidade dos presentes.
6. Ante o exposto, estou em que a Comissão de Serviço ~blico não tem outro caminho a seguir, senão rejeitar o Projeto ora sob exame.
Sala das Comissões, em 19 de junho de-1985-.- Alfredo Campos, Presidente - Nivaldo Machado, Relator Albano Franco - Jorge Kalüme - Jutahy Magalhães.

PARECER N• 655, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Cid Sampaio
D_e autoria do_ eminente Senador Fernando Henrique
Çardoso, o Proieto de Lei em exame tem como objeto a
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revogação do art. 20 da Lei n9 6.708/79. O mencionado
artigo estabelece que;:, ''as disposições da presente lei não
se aplicam aos servidores da União, dos Estados, dos
Territórios e d_os Municípios e de suas autarquias submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho".
Em sua justificação o Autor do Projeto defende a revogação do dispositívo em apreço (art. 20 da lei n'
6)08/79), por tê-lo C?mo inconstitucional,. "alêm de infquo- e inteiramente injuStificável do ponto de vista social", porquanto enseja tratamento diverso, discriminatório,. "para situações rigorosamente iguais"; em não se
tratando do pressuposto eleito- pelo art. 106 da Constituição- regime jurídico a ser estabelecido em Lei Especial para servidores admitidos para atuar em sci'Viços de
carâter temporário ou em funções têcnicas espeChiliZadas
- a trabalhadores sob o regime da CLT não se pdde dar
tratamento diferenciado apenas por servirem ao poder
público.
A Coffiissão de cons_tittiição e Justiça manifestou-s~
so_!)~ a ~edidR:, opínan<:[o...pel~_ rejeição d'? Projeto por
prejudicialidade", tendo em vista que a Ooiffia que se
pretende revSJgar já ~ encontra _Q.errogada ~m COJ1Sequ~~ci~-dã. edíção, POsterior à-aPresenhção_do Projeto,
dos Decretos-leis n's 2.064 e 2:06'5, de 19 e 26 de outubro
de 1983, respectivamente, encontrand9-se em vigência,
c:.om conteúdo assemelhado ao citado _art. 20 da Lei n9
6.708j79; -O art. 43 do mencionado Decreto_~lei n9
2.065/83. - -- ··- - .
··.
A ComiSsão de Constituição e Justiça ressalta ainda a
dificuldade para formulação de emenda que viesse sanear o Projeto, ante a maior abrangência da disposição
em vigor (art. 43 do Decreto-lei n' 2.065/83), que integra
toda uma sistemática de política salarial.
A propósito, cabe observar que o referido artigo 43 do
Decreto-lei n\" . 2.065/83 nào foi atingido pela Lei n9
7.238, de 29 de outubro de 1984, qu~"dispõe sobre a manutenção da correção autornática semestral dos salários,
de acordo com o Indice Nacional de Preços ao Consumi. dor -- INPC, e revoga dispositivos do Decreto-lei b9
2.065, de 26 de outubro de 1983 (grifamos)
A Comissão de Serviço Público Civil manifestou-se
sobre a matêria, opinando pela rejeição do Proj_eto.
Como se vê, ao dispor sobre a revisão do valor do_s salários, inclusive no que pertine ao contido no díspositivo
_que se quer revogar (art. 20 da Lei n"' 6.708/79), os
Decretos-leis n9 ~.064 f83 e 2.065 j83 esvaziaram o objetivo da Proposição em exame, cuja apresentação, conforme já reportado, é de _data anterior à da edição daqueles
Decretos-leis.
Ante todo o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto por prejudicialidade.
Sala das Comissões, em 12 de setembro de 198., -.
Lomanto Júnior, Presidente- Cid Sampaio, RelatorJorge Kalume - Virgílio Távora - Albano Franco Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- César Cais- Octávio Cardoso - Alcides Saldanha.

PARECERES
N•s 656, 657 e 658, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n" 102, de 1984,
que "dispõe sobre o abatimc:nto, pela pessoa física, de
importâncias pagas a e10pregado doméstico, de acor.
do com a legislação do Imposto de Renda".

PARECER N• 656, DE 1985

Setembro de 198S

que eles habitam o mesmo teta da família que os emprega, partilhando _da vida familiar e assim, colocando-os
na situação de verdadeiros dependentes.
Sob os aspectos legal e constitucional não há como impugnar o projeto. Mas, sob o ponto de vista do seu mérito, sobre o qual esta Comissão também pode se pronunciar, o nosso entendimento ê no sentido de não recebimento da proposição.
Entendemos que não é o momento de se criarem favores fisc;:ais, desfalcando a receita nacionaL~ possível que
a dedução defendida não provoque redução apreciável,
mas não havendo sequer uma índicação do seu possível
montante, não ê prudente aceitá-la.
inicialmente, parece-nos que a medida viria beneficiar
~ais as cl~sses de melhores rendas desde que, de regra,
soas famí11as com recurso_s têm empregados domésticos.
Por outro lado, seria difícil_ evit~ sonegaçõ_es, .Porque
nada mais fácil que conse&uil-rêcibos -de-pC:SsOã.s, ditas
domésticas, para prova do fato.
Parecer_ contrário.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1984.- Helví~
dio Nunes, Presidente- J~ FrageUi, Relator- João
Calmou - Passos Pôrto - Morvan Acayaba - Moacyr
Duarte - Josê lgnáclo Ferreira - Aderbal Jurema.

PARECER N• 657, DE 1985
Da Comissão de Legislaçio Social

Relator: Senador Gabriel Hennes
O eii:Jínenfe\Semidor Carlos Chiarelli é o autor do pro..:
jeto em exam~ qpe permite o abatimento, na declaração
do Imposto de Renda das pessoas fíSicas, das importâncias pagas ao empregado doméstico.
.
Funda~~t~ a "Justificativa" o argumento de que "as
importâncias pagas aos empregados domêsticos podem
ser tidas como uma forma de distribuição da renda",
uma vez que "se trata de pessoas que habitam o mesmo
teta, que compartilham o ambiente familiar e que, muta.
tis niutanais, podem ser considerados como membros da
própria família" .
A douta Comissão de Constituição e Justiça, em seu
parecer, manífestQu-se Contrariamente ao mérito da Proposição, por entender "que não ê o momento de se criàrem favo"réS fiscais; desfalcando a receita nacional. Alêm
disso, considera que a medida viria benefiçiar mais as
classes de melhores rendas, desde que, de regra, só as
famiJias de recursos têm empregados domésticos.
A nós parece, data maxima venla, que o Projeto além
de inoportuno, como acentuado no referido exame, fere
o disposto no artigo 57, itein IV, da Constituição, porquant_o a insti~uição de abatimento do imposto de renda
tipifiCã, "lriílüôivelmente, a matêria tributária a que· alude
o mencionado preceito.
-Além disso, para que o abatimento fosse possível seria
necessário caracterizar-se o salãrio _do empregado domêstico como rendimento tributável, nele incluídos os
gastos cÕni' alimentação~ moraclla, pa"goS-a título de salário indireto ou salário-utilidade, fato que criaria para
essas pessoas embaraços perante o Físco.
Assim, compartilhamos o entendimento da douta_Comissão, inclusive quando alerta que a medida abriria
campo para sonegações, "porquanto nada mais fácil que
conseguir recibos de pessoas, ditas domést_ic;a._s, para provado rato".
Ante essas considerações, tambêm nos manifeStairios-pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1985. -Jutahy
Magalhães, Presidente eventual - Gabriel Hermes,
Relator - Altevir Leal - Álvaro Dias- Aderbal Jurema - Jorge Kalwne - Alcides Saldanha.

Da Comissão de Constituição e Justiça
ReiitOr_:_-&na<Jor -J()~ Fragelli
O nobre Senador Carlos Chiarelli oferece proposição
legal visando a permitir abatimento, nas declarações. do
impoSto de renda da pessoa tisica, as import~i'ielaS pagas
a em pregado- doméstico.
Destaca S. Ex•, em primeiro'lugar, que no conceito de
-empregado _doméstico "estã ins_erida a condíção de que
nas atividades desenvolvidas não haja a finalidade de lucro~·. porque, em havendo, .. não se trata mais de emprego doméstico". Em segundo lugar, justifica ainda que o
pagamento a empregados domésticos pode ser considerado "como uma forma de distribuíção de renda". desde

PARECER N• 658, DE 1985
Da Comissão d~ Finanças
Relator: Senador Carlos Lyra
O 'p-rojetó e-m exame, de autoria do ilustre Senador
Carlos Chiarelli, objetiva permitir às pessoas físicas -o
abatimento, em conformidade com as normas do Imposto de Renda, das importâncias pagas ao empregado doméstico, como tal entendido aquele que presta serviço de
natureza contínua e de finalijade não lucrativa à pessoa
ou à fãmilia, n-o âmbito reddencial destas.
Diz o eminente Senador, em sua justificativa, que ãs
importâncias pagas aos empregados domésticos consti-
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tuem, de certo modo, uma forma de distribuição da rentulações com a Arquidiocese de Olinda e Recife, pela noda, porquanto eles, morando no mesmo lar e compartimeação de Dom José Cardoso Sobrinho, para substituir
lhando do ambiente familiar, podem ser considerados
Dom Helder Câmru;a, que já ultrapassava, há mais de
um ano, o limite de permanência no ·cargo.
como membros da própria família. Assim, eles se enconO art. 245 do Regimento Interno, invocado pelo ilustrum numa situação equivalente à dos dependentes a que
tre parlamentar pernambucano, permite tal homenagem
se refere a legislação do Imposto de Renda, sendo justo,
portanto, que os pagamentos a eles efetuados possam
quando "diga respeito a ato público ou acontecimento
de alta significação- nacional ou internacional". A restambém ser deduzidos da renda bruta da pessoa fisica
- __ ponsabilidade do novo Arcebispo cresce de vulto quanpagante.
do se recorda que lhe cabe suceder a Dom Helder CâmaPronunciando-se sobre o projeto, a douta Comissão
ra, de marcada presenÇa dentro e fora do País, em sua
de Constituição e Justiça, embora o tenha acatado no
que concerne à sua juridicidade e constituciona!idade,
pregação evangélica. O voto proposto, se aprovado pelo
manifestou-se pela sua rejeição quanto ao mérito,
Plenário, como proponho, se estenderá, assim, aó Sacerdéici~ dos dois altos dignitãf_iQ.S....._"
considerando-o inoportuno por constituir um beneficio
fiscal que desfalcaria a receita tributária. Acrescentou
A um, de aplauso, pela atuação, que finda. A outro, de
ainda que, a seu ver, a "medida viria beneficiar-mais aS"
confiança na ação que desempenhará naquele Arcebisclasses de melhores rendas desde que, de regra, só as
pado.
famílias com recursos têm empregados domésticos", FiS.M.J., somos pela aprovação do Requerimento do
nalizando, lembrou que o favor fiscal propiciaria a pi"ãtiNobre Senador Nivaldo Machado, com a redação proca da sonegação, uma vez que seria muito- fácil "conseposta na Emenda n9 1-CCJ (Substitutiva) anexa.
guir recibos de pessoas, ditas domésticas, para prova do
Sala das COmissões, 4 de setembro de 1985. -José Igfato".
ná'cio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator FJ!do
I.JJcena - Hélio Gueiros - Alfredo Campos Solicitada a audiência da ilustrada Comissão de LegisHenrique Santillo- Luiz Cavalcante --Jutahy Maga~
lativa Social, esta, quanto ao méri~o, eridossou o entenlhães- Octávio Cardoso- Martins Filho.
dimento da Comissão de Constituição e Justiça, acrescendo, todavia, que a proposição se lhe afigUra incOnstiEMENDA N• I
tucional, porquanto 1.1 criação de abatiml!nto dO imposto
CCJ Substitutiva
de renda é matéria tributária que, indubitavelmente, se
Nos termos do art. 245, do Regimento ln temo, ê
acha abrangida pe!o disposto. no artigo 57, inciso IV, da
ConstitUiçãO. "Além disso"- explica o parecer da Coaprovado um voto de aplauso a Dom Helder Cãmamissão de Legislação Social-, .. para queoabatimento
ra pela atuação na Arquidiocese de Olinda e Recife,
pregação evangélica dentro e foram do País, e de
fosse possível, seria neceSsário caracterizar-se o salário
do empregado doméstico como rendimento tributável,
confiança na ação do novo Arcebispo, Dom José
nele incluídos os gastos com alimentação e moradia, paCardoso Sobrinho.
gos a titulo de salário indireto ou salário-utilidade, fato
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1985.- Nelson
que criaria para essas pesseiás embaraços perante o FisCarneiro.
co"_.
Perfilhando as razões de re_cusa do projeto pelas douO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
tas Comissões já mencionadas, parece-nos oportuno
lido vai à publicação.
acrescentar que, em face dos critérios estabelecidos e reSobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
quisitos exigidos pela legislação do imposto de renda
1~'-Secretário.
para a utilização do abatimento relativo aos dependentes, somente em casos raríssimos se poderia, a nosso ver,
São lidos os seguintes
admitir os empregados domésticos como membros da
família em cuja residência trabalham e, c9nseql.lentePROJETO DE LEI DO SENADO
mente, c_omo dependentes dela.
N• 269, de 1985
Isto porque, como se·~abe, os empregados doméstico~
representam uma mão-de-obra que, em razão da própria
Prevê a destinaçio do produto líquido da arrecanatureza dos seus serviços e da diversidade de ofertas do
dação de dois testes anuais da Loteria Esportiv~ Femercado de trabalho, se caracteriza por uma grande roderal para a implantaçio, conservação ou reforma
tatividade no emprego, mudando freqUentemente de lodos campos de treinamento ou competição dos clubes,
cal de trabalho, ou seja, de_ uma residência para outra.
dos estádios municipais on estaduais.
Ademais, vale observar que, de acordo com as normas
O Congresso Nacional decreta:
do Imposto de Renda sobre a matéria, o direito ao abatimento relativo aos dependentes, por decorrer de dispênArt. 19 A Caixa Econômica Federal realizará, a
dios variados (alimentação, moradia, vestuário etc.) efectiaa seinestre, I (um) teste da Loteria Esportiva Federal,
tuados pelo contribuinte, é sempre limitado mediante a
destinando o respectlvo produto líquido para a implanfixação de determinada quantia reajustada anualmente.
tação, conservação ou reforma dos canlpos de treinaAssim, verifica-se que- o projeto sob exame, ao estabelemento ou .competição dos clubes oficialmente registracer o abastimento das importâncias pagas ao empregado
dos e dos estádios municíp<iis- e estaduais.
doméstico, como se fosse dependente, estaria contraríanArt. 29 A receita arrecadada será distribui da à Con. do, de certa forma, os princípiOS e regras Que regem essa
federação Brasileira de Futebol ..... CBF -,e por estaremodalidade de redução da renda bruta do contribuinte.
...- passad.a_às agfemiações esportivas que disputam os jogos
Em face do exposto, o nosso pronunciamento é tam·
da I• divisão de profissiOnãis, assim como às entidades
bém pela rejeição do projeto.
públicas mantenedoras de estádios, na forma e percenSala das ComiSSões, 12 de setembro de 1985. -Lotual prescritos em Regulamento à presente lei.
mantO Júnior, Presidente- Carlos Lyra, Relator- AI,- _,·-Art. J9 Ná fiscalização do cumprimento desses precides Saldanha - Virg:I1io Távora - Cid Sampaio - Al, ceitos, a Confederação Brasileira de Futebol...:..:. CBFbano Franco - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães fará corri que se observe também a exclusividade da apliCésar Cais - Octávio 'Cardoso.
cação dos recursos_ na irriplantação, conservação ou-renovação da parte gramada dos campos, vedada a sua utilização em tarefas de beneficiamento de outro qualquer
PARECER N• 659, DE 1985
espaço ou dependência dessas praças de esporte.
Art. 4~' O Poder Executivo expedirá, no prazo máxiDa Comissio de Constituição e Justiça, sobre o
mo de 120 (cento e v:inte) dias a contar da publicação da
Requerimento nl' 68, de 1985, "do Senhor Senador
presente lei, o seu correspondente regulamento.
Nivaldo Machado, requerendo Voto de CongratuArt. 51' Esta lei entrará em v:igor na data de sua
lações com a Arquidiocese de Olinda e Recife, ·pela
publicação, revogadas as .disposições em ç_ontrário.
nomeação de Dom José Cardoso Sobrinho, para substituir Dom Helder Câmara naquela Arquidiotese".
Justificação
Relator: Senador Nelson Carneiro
O Requerimento nl' 68, de 1985, do nobre Senador Nivalqo Machado, pleiteia s~ja aprovado voto de congra-

O futebÕI profissi~Ual no -.BraSil está.em crise. Os clubes, submeti~o~ à esc~ez de rendas e enfrentando os altos custos de manutenç~ de suas equipes, têm, de forma

_;
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sistemática, se descuidado da infra-estrutura de seus estádios. Particularmente na conservação dos gramados
das praças de esporte, também as municipalidades e os
govel!lOS dos Estados há longo tempo nada investem,
tornando-os desgastados e perigosOs para os atletas, absolutamente impróprios para a prática do futebol.
~ -fãJ dfcunstanc1a Seguramente tefficontfibufdo.pafa a
queda do nível técnico do futebol atualmente exibido pelos times que disputam os campeonatos das superiores
di visões de profissionais.
Entristece-me ver que as equipes brasileiras, antes tão
fortes e aplaudidas. por praticarem um futebol de alta
qualidade e competitividade, igualam-se hoje aos times
estrangeiroS_ despoSsUídOs dessas qualificações, que historicamente não chegam às grandes decisões, não empolgam a torcida e nem encantam as platéias internacionais.
A prôpria seleção nacional de profissi"o"nais, com o
prestígio de um currículo onde avulta o difícil crédito de
três campeonatos mundiais, conquistados alémfroriteirãs há mais de 15 anos, corre penosamente para
defender um resultado de igualdade-· que ainda assim
lhe garante a tímida classificação -, frente à modesta
equipe boliviana.
Penso que se deve contribuir de todas as formas para a
reversão desse quadro. A Loteria, que utiliza os nomes
dos times de futebol nos prognósticos de seus testes, bem
poderia destinar uma diminuta parcela de suas rendas
para que os clubes, as entidades municipais e estaduais
tenham os seuS campos em condições de uso satisfatório.
Por que não assegurar recursos, por exemplo, ao Maracanã e a outros campos de futebol, para a recuperação
e manutenção dos gramados, onde a bola possa correr
sem desvios- e os atletas sejam preservados dos riscos de
sérias contusões? -Redividir o produto arrecadado em apenas dois testes
anuais pela Loteria Esportiva, e destinar essa pequena
parte para a finalidade proposta, eis o fulcro do Projeto
para o qual requeiro o apoiame-nto de todos os senhores
congressistas.
Constitui, bem se vê, um primeiro impulso na grande
tarefa de aperfeiçoar o futebol aqui praticado, para
elevá-lo entre os melhores do mundo e devolver à torcida
.brasileira o seu justificado orgulho e merecidas alegrias.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985.- Jutaby
Magalhães.
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 270, de 1985
uEstende aos integrantes da Categori._ Fun~ional
de t\gente de :Pefesa Florestal, do Instituto Brasileiro
--- de Desenvolvimento Florestal, a gratificaçio Instituida pelo Decreto-Lei n9 1.714, de l l de novembro de

1979, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art.- 11' Senl prejufzo de qualquer das gratificações e·
demais vantagens pessoais a que atualmente façam jus. é
estendida aos integrantes da Categoria Funcional de
Agente- de Defesa Florestal, do Instituto B-rasileiro- de
Des~nvolvimento Florestal- IBDF, a Gratificação por
Operações Especiais-de que trata o Decreto-Lei nl' 1.714,
c;le 21 de novembro de 1979.
Art. 21' A Gratificação por Operações Especiais será
gradativamente illOOrp"orada ao vencimento ou salário
do integrante da categoria funcional referida no artigo
anterior, à razão de um décimo (I/10) de seu valor por
ano de exercício no cargo ou emprego.
Art. 31' A despesa decorrente da execução desta lei
correrâ à conta dos recursos do orçamento do Instituto
Brasileiro de Desenvolviinerito Florestal.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário.
-Justificação
Este projeto e o objetivo nele perseguido têm nascedouro no próprio IBDF, cujo Presidente atual-vem de
dirigir-se ao Sr. Ministro da Agricultura pleiteando o benefício nele consubstanciado em favor dos Agentes de
Defesa Florestal.
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Trata-se de beneficio de natureza remuneratória que,
vês do Decreto-Lei n" 1.714 e posteriormente aos agentes
da Polícia Rodoviãria Fe~erai_ não pode deixar de alcançar os guardas florestais do IBDF, em razão mesmo
da similaridade de suas funções assim como do fato de

estão razoavelmente previstas na Lei das Contravenções
Penais, tão raramente aplicada.
A raridade dos processos por contravenção não decorre do seu caráter esporádico e sim da ine.ldstência de órgãos judícíârios com número necessário de servidores
para que tais fatos sejam legaln;tente apurados e combati-

estarem os últimos sujeitoS_aos_ mesmos riscos que envol-

dos

vell] as atividades dos primeiros.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985. son Carneiro.

fOSse possível prender todos os bêbados antes que
cometam crimes e processá-los., muitas e graves infraçôes seriam evitadas.
A tolei-ância habitual com a solução meramente poli::ial dessas infrações facilita os abusos contra os direitos
humanos, tão -tradicionais em nosso Pais.
O combate legal às contravenções é necessârio para
que se substitua o arbítrio pela Lei.

tendo sido deferido aos agentes da Policia Federal atra-

Nel-

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 1.714,
DE 21 DE NOVEMBRO DE !979
InclUi gratificaçio no Anexo II do Decreto--Lei n9
1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. i" Fica incluída, no Anexo II do Decreto-Lei n<~
1.341, de 22 de agosto de 1974, a Gratificação por Operações Especiais, com as características, beneficiários e
bases de concessão estabelecidos no Anexo deste
decreto-lei.
.
Art. 21' A gratificação de que trata o artigo_ anterior
será paga pela metade, no corrente exercfcío, e integralment~ a partir de l9 dejaneiro de 198.0.
Art. 39 A Gratificação por Operações Especiais sei-â.
gradativamente incorporada ao vencimento do cargo
e[etivo, na razão de 1/ÍO (um décimo) de seu valor por
~no de exercício no cargo de natureza estritamente policial em órgão da Administração Federal, não podendo
ser paga enquanto o servidor deixar de perceber o vencimento em virtude de licença ou outro afastamento, salvo
quando investido em cargo de provimento em comissão
de igual natureza.
Art. 4~' A despesa decprrente da aplicação deste
decreto-lei serâ atendida à conta dos recursos do Departamento de Policia FederaL
Art. 51' Este decreto-lei entrarã em vigor na data. de
su~ publicaçãO", revogadas as dis_po~içõ~ em contrârio.
TBrasília, 21 de. noVembro de 1979, 1581' da Independência e 91~" da Rep'ública.- JOÃO FIGUEIREDOPetrôniQ Portella.

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça, de S~r
viço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 271, de 1985
Estabelece a competência do Juizado d~ Pequenas
CàusaS para o Processo das Contravenções Penais.
O Congresso Naciõnal decreta:
Art. 1~". Onde for instalado o iuizado de Pequenas
Causas, serã de sua comPetência o· Process_o das Contravenções Penais, aplicande-se~lhe as regras do Código de
Processo Penal.
Art. 2~" Esta Lei entra em vigor na data de sua publ.!:_
cação.
.
Art; 31' Revogam-se as disposições em con:trário.
Justificaçio
A sobrecarga de atribuições atualmente existente_ nos
membros do Poder Judiciário, em número inferior às Õe--·cessidades do País, leva-os a uma atuação seletiva quanto a seus deveres funcionais, impedindo, na prática, o
processo das Contrãvenções.
Estas, conquanto infrações de menor gravidade, sãoimportantes na prevenção d_~ criminalidade.
O processo sumário-qUe a lei já prevê para as Contravenções coaduna-se perfeTI.amente com a natureza do
Juizado de Pequenas Causas.
A transferência do processo de contravenção para esse
juizado permitirá o combate às contravenções pelo "'de-vido processo legal" e não por simples medidas policiais,
à margem da lei. _
. Sabe-se que existe, na nossa prâtica policial, a prisão
normalmente denominada "correcional", feita arbitrária
e ilegalmente, no combate a atividades que, nãO sendo
propriamente criminoSas, precisam ser combatidas e que
l

se

el~

Sala das Sessõ~s. 17 de setembro de Í985. -Raimundo
Parente.
·
{À Comissão de Constituição e Justiça).

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas li-

dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. J9.
Secretário.

.t lida

a seguinte
Brasflia, 17 de setembro de 1985

" Senhor Presidente
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência, para
os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor, nos
termos do artigo 64 do Regimento Interno, o nome do
nobre Senador Jutahy Magalhães ~orno Vice-Lfder do
Partido da Frente Liberal, no Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. - Carlos Chiarelli, Líder do PFL.

O SR. PRFSIDENTE (José Fragelli)- O expediente
lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao eminente Senador Rqberto. Sa.turnino, conto Lfder.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como

Líder, pronu~cia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) --Sr. Presidente, Srs._ Senadores.
Os Partidos políticos mostram-se em sua inteireza,
testam-se no exercício do Poder. Fora do Poder, pode-se
dizer que tudo vale no discurso e tudo vale na retórica . .b
Jiõ ·exercício do poder que se põem à prova os discursos
feitos quando fora do Poder.
Episódios recentes, Sr. Presidente, como o da greve
dos bancários, serviram para mostrai:, ·com clareza, tOda
a filosofia do atual Governo, cujo sócio majoritário é. o
PMDB, o Partido que até pouco tempo, quando na oposição, tinha aquele discurso que profligava contra o capital lessaltava a importância do fator trabalho, exigia o
enfrentamento dos banqueiros internacionais, prometi8
mudanças nos seus documentos oficais, Como no famoso
documentQ. "Esperança e Mudança", do qual tão pouca
gente hOje se lembra.
_o fato, Sr. Presidente, é que bastou que se deflagrasse
uma greve, uma greve absolutamente justa - e basta
pensar nos lucros obtidos pelos bancos no primeiro semestre deste ano, com elevações de mais de SOO% em relação ao mesmo período anterior, na sua grande maioria
: - bastou que se levantasse essa greve, onde bancários
assalariados que estão tendo os seus salârios corroídos a
uma taxa de 14% ao mês, bastou que esses assalariados
se levantassem organizadamente, pacificamente, fizes~
sem uma greve para que toda aquela atitude, aquela atitude intimidadora que pensávamo~ e pensava o Brasil
que já tivesse· sidO superada; mãi.s-\1ma vez se repetisse.,
agorá" partindõexàlãffiCilte-deste Governo q~e, pretensamente, teria vindo para mudar~ Foram o General Ivan de
Souza M""endes; o General Bayma Denís, os. d_ois MiniStros da ârea económica, o Ministro Funaro ·e o ·Ministro
Sayad, o Sr. Castello Branco, Chefe da C~sa Civil, a enviar mensagens intimidadoras os Governdores de Estado, à imprensa, aos líderes dos bancârios, chegando mesnio a ameaçar com a intervenção no Sindicato.
Vamos fazer uma ressalva: é justo que se ressalve a posição do MinistrO do Trabalho, o Sr. Alffiir Pazzianotto,
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porque manteve a sua coerência, manteve coerência com
a posição anterior, realmente ê um homem ligado às
classes trabalhadoras e resistiu a essas pressões de toda
forma, manteve a sua posição, chegou a declarar que deixaria o Governo caso seus pontos de vista não fossem
ininimamente .ri::speitados. Mas o fato, Sr. Presidente, é
que riãO fosse a intervenção da Justiça do Trabalho, a intervenção oportuníssíma, na hora precisa, concedendo e
encontrando a solução de negociação que o Governo já
não tinha mais condições de encontrar -porque desde o
iilício tomou o partido dos banqueiros, claramente, de
uma maneira clara e insofismável, e perdeu a condição
de mediador- a Justiça do Trabalho reconquistou a po·
sição de mediadora e encontrou uma solução que, felizmente, satisfez a ambas as partes- não aos banqueiros,
que ainda estão reclamando contra a decisão dos Tribunais do Rio e de São Paulo que, finalmente, foi acatada
por todos. O fato é qUe o episódio serviu para marcar,
com toda a clareza,· a posição c a postura do Governo, a
sua ffiosofia, mais uma vez, favorecendo, como se favorecia antes, o fator capital perante o fatór trabalho e isto
é que define a posição do Governo no tocante aos
problemas sociais, no tocante ao problema económico.
O Sr. Amérfcode Souza- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pois não. Ouço,
com o maior prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Roberto
Saturnino, tenho V. Ex.• como um dos meus mestres nesta Casa. ~men.to, porém, profundamente, vir a esta tribuna para ousar discorda de V. Ex• num ponto de vista
de ordem política: na verdade, o resultado dessa greve é
um espelho eloqUente do Governo da Nova República.
Quando dos entendimentos havidos, não houve, em verdade, vencidos, nem vencedores - saiu, como resultado
preponderante dos entendimentos, o consenso entre em·
pregados e empregadores, sob a égide simultânea da Justiça do Trabalho e do Governo Federal. Quando V. Ex•
faz uma ressalva, elogiando a atuação do eminente Ministro Pazzianoto, não quer, certamente, V. Ex• desvincular o Ministro Pazzianoto da orientação recebida do
Governo Federal. Queremos deixar bem claro que a posiÇão que o Governo adotou não é aquela que V. Ex• declarou - pennita-me discordar - mas, sim, aquela outra de prestigiar o entendimento, de prestigiar as relações
empregador erripregado e deixar que eles denfendam os
seus recíprocos interesses, porém sem permitir que haja
prevalência de um sobre o outro. Está, portanto, provado, mais uma vez, que a presença permanente dos Ministros de Estado, naS mesas de entendimento entre empregado e empregador, é uma bandeira que a Nova República desfraldou e que não temos o direito de recolhêla. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Agradeço o

aparte de V. Ex• e insisto em dizer que V. Ex• não tem ra~
zão, nobre Senador. E o testemunho estã nos telefonemas que o Governador do Estado do Rio recebeu do
próprio Presidente da República e das autoridades que
queriam que a Policia Militar· do Estado do Rio reprimisse a greve de formà firme, impedindo a ação dos piquetes. E todos sabem que não há greve sem piquete.
A repressão ao piquete é tão antidemocrática quanto a
própria repressão à greve, o piquete é um instrumento da
greve.
·
Os Ministros foram absolutamen~ enfáticos na negativa de toda e qua1quer_possibilidade.de aceitação de
uma posição que não fosse a dos banqueiros.
O Ministro do Trabalho estava derrotado e a verdade
é que foi a J ustiç3 do Trabalho, ela e só ela, que encontrou a solução é: o Governo a ela teve que se render, porque os banqueiros se renderam e os. bancãrios aceitaram.
Mas o episódio serviu claramente para mostrar a filosofia ·do Govemo, que se repete também na questão da
trimesiralidade, quando o Ministro Sayad e o Ministro
Funaro dizem repetidamente: .. "Trimestralidade, nem
pensar!.,
Dizemos nós, Srs. Sendores, nem pensar é a semestralidade com a taxa de inflação na altura em que estâ, taxa
de inflação de 12, 13, 14% são incompatíveis, sob o ponto de vist;t moral, com um per[odo de reajustamento da
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ordem de seis meses- isso correspondente a um desgas~
te dos salãrios a uma perda irrecuperável, porque mesmo
o reajustamento integral do INPC, ao fim de seis meses,
não repõe a perda ocorrida durante esse período, que é
profunda, que é extremamente grave, que é substancial e
incompatível - nem pensar ê a continuidade do reajustamento semestral com as taxas de inflação que aí estão.
E, mais uma vez, queNe atribuir ao salário a Ca:risa da
inflação, quer~se combater a inflação em cima dos salários , enqu-anto em cima do capital nada se faz. Continuam os estímulos para que a· população e os capitalistas, rentistas, especuladores cada vez mais joguem nQ, "over ninght", no. "open marketing", na compra do dólar,
nos Certificados de Depósito Bancârio, na compra do
ouro, até mesmo nas cadernetas de poupança.
Ao fat_or capital, tudo é dado; ao fator salário, cada
vez mais se reprime; considera-se a greve algo subversivo, algo perigoso, e trimestralidade, para o Governo,
nem pensar, quando o que se tinha de estar pensando era
o reajustamento mensal, era o salário em ORTN, moeda
que remunera o capital.
O Sr.Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Virgílio Távora- Dá licença V. Ex' para um
aparte?
O SR. ROBERTO SA TURNINO - Darei, nobre Senador. Pediria um minuto a V, Ex' para ler um trecho da
matéria publicuda na Veja, desta semana, mostrando as
semelhanças das posturas, da filosofia d_o_atual governo
com a do Governo anterior. Ressaltam-se algumas frases, algumas definições que a Veja publica de fonna muito interessante, mostrando as grandes semelhanças, Sr.
Presidente, Srs. Senadores.
Diz a Veja, na sua matéria desta semana, à página 43:

..As semelhanças entre o novo e o velho regime."
,...Os trabalhadores precisam compreender que a
reposição salarial não poderâ ser feita de uma só
vez." (João Sayad, ministrO do Planejamento, em 79-85)
.. ~·o trabalhador tem que se convencer de que os
salários não podem ser corrigidos abruptamente."
(Delfim Netto, então ministro do Planejamento, em
2-10-83)
,. "A greve dos bancários tem caráter eminente-

mente político." (Fernando César Mesquita, portavoz da Presidência, em 12-9-85)
.. "A greve dos petroleiros de Paulínia tem motivações políticas." (Carlos Átila, então porta~voz c:Ur
Presidência, em 9-7-83)
.. "Se dermos o que os trabalhadores querem teremos cada vez mais inflação." (Joio Sayad, em 10-985)
~·s preciso ter paciência, senão a espiral inflacionária vai se elevar." (Ernane Galvêas, então ministro da Fazenda, em 15-7-80)
.. "Greves fazeni parte da demOcracia, mas se contribuírem para a desagregação económica serão enfrentadas." (Presidente José Samey, em 11-9-85)
.. "A sociedade democrática é uma sociedade de
conflitos. O conflito real é um bem, mas o conflito
imposto, não." (Senador José Sarney, em 13-5-79)

..

Vejam, Sr. Presidente eSrs. Senadores, as semelhanças
decorrem da coincidência de filosofia: não houve realmente nenhuma mudança, no tocante ao modo pelo qual
o Governo enfrenta a questão no trabalho e no capital, a
questão social em si; não houve nenhuma mudançà, no
modo de enfrentar a questão dos conflitos entre os intc>
resses nacionais e ós interesses estrangeiros, a questão do
endividamento externo. Prometeram mudanças, as mudanças ficaram na gaveta, e o Governo continua vendo
como sócio majoritário aquele Partido que era enfático
na oposição Contra as filosofias do GOverno antefior.
Mas, uma vez no Poder, testado no exercício do poder,
repete as mesmas diretrizes, repete, enfim, toda a filosofia que antes combatia.
O Sr. VirgUlo Távora- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muitó prazer.

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, parecenos que essa atitude que V. Ex' tanto verbera do partido
outrora o maior da Oposição e, hoje, o maior da Situação, impregnou ta-mbém aqueles que filosofica e historicamente defendiam idéias completamente antípodas
às que hoje praticam, mal tomaram conta do poder. Mas
V. Ex• quando afirma isso, quando nós afirmamos isso, e
podemos ser eivados de suspeição. Ontem, nos deliciamos com a leitura da_combativo Paul Singer, numa verdadeira lamentação contra aqueles seus colegas que sustentaram tanto tempo junto com eiC, por cima de todos
os percalços, enfrentando incompreensões e, muitas vezes, por que não dizer, maus tratos- posições que eram
justamente aquelas que se lhe afiguravam justos e certos,
e dizia enfaticamente, e nas posições, hoje, de Ministros,
de assessores principaiS de Sua Excelência vão contra
tudo aquilo pelo qual lutamos. Mais ainda cito: ou eles
estavam errados quando pediram a trimestraÜdade naquele tempo, e deviam absolver os Governos passados,
ou não estavam certos e, então, quem renega a trimestralidade não está dando prova de coerência, nem ideológi~
ca, nem política. É isto que está se vendo, Várias vezes
aqui- e V. Ex• esteve ausente esses dias- quando da
greve dos bancários, dissemos aos ilustres membros da
Situação, que não [amos - porque não conhecíamos encampar todos aqueles itens das suas reivindicações.
Podíamos ser atendidos uns a mais e outros a menos.
Mas nos admirávamos ainda de ser questionados com os
grevistas. Aquilo que lhes foi prometido da tribuna, dos
palanques, dos scripts e dos documentos lançados à consideração da consciência cívica da Nação: a trimestralidade. Era o que queríamos dizer a V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO ~Agradeço a V.
Ex•, como toda a Casa agradece, os pronunciamentos
que tem feito~ eScrutinizi:lndo bem as contas do orçamento do Governo, e mostrando com clareza e, realmente, o
velho vício da pretensão de atacar a inflação pela via dos
cortes, do monetarismo e do falso monetarismo. Porque
nem- se chegam a tomar as· medidas realmente contundentes a respeito da eliminação do déficit, não conduzem
senão a esse desregramento que aí esfá. Não se tem mais
uma linha de Governo, estamos dominados novamente
pela perplexidade, e o que acontece é que a inflação gal-- ga de mês a mês um novo patamar. Enquanto iss-o·, os salários têm que ser reajustados de seis em seis meses. Com
isso não vamos concordar, Srs. Senadores; vamos protestar, porque não é possível proteger o capital dessa forIria, cujos rendimentos são reajustados, mês a mês, enquanto o fator" trabalho fica lá durante seis meses, man-tendo o_ pobrezinho do seu poder aquisitivo, enquanto a
inflação sobe.

O Sr. Virgílio Távora- Leio a V. Ex• essa delicia, hoje, da Folha de S. Pa~lo, página 12, _SC!b o título: _ _
....Governo articula operação contra trimestralidade".
Poderia ser uma simples notícia, mas temos a declaração
típica de quem pode falar, Luiz_ Gonzaga Beluzo:
,, "Estamos comprometidos com a recuperação
grad~al dos salários. O Governo não pode atuar
contra a trimestralidade sem oferecer nada em troca_ __

E vêm as suas outras propostas:
,,.. ··~ trimestralidade é que o MO B, o Partido da
Aliança Democrática".
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu peço a V.

Ex• que, por estar com o seu tempo esgotado, não permita mais apãrtes.

-

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO ouÇQY. Ex_•_
•

Com prazer,

O Sr. Jut~hy Magalhães- Seitador Roberto Saturnino, consider_o ql!_e 'não deveríamos, na modificação da legisl3ção salaiial, nos PreoCupar seja com trimestralidade
Ou Com semestralidade; acho que deveríamos pegar a
idéia de pafses como a França e outros que fazem a cor-
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reção salarial de acordo com a inflação. Então, com uma
inflação ao riível de_ 220% a 2:50% ao ano, não podemos
nos permitir esperar durante seis meses a correção salarial, porque estaremos jogando grande massa de assalariados para aquele nível de nutrição, por falta de condições até de comprar a cesta básica para a sua alimentação e de sua familia. Por isso, estou aqui apresentando
projeto exatamente no sentido de extinguir a Lei Salarial
que jâ não é cumprida.. estâ esquecida, obsoleta e fazer
uma nova legislação que permita o reajustamento à base
da in-flação. Estou dando um nível bem alto para equiparar quando chegar a 50% - já é um nfvel altíssimo -,
mas não pode esperar a semestralidade.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Agradeço o
aparte de V. Ex• e cumprimento-o pela iniciativa.
O César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Peço que V.
Ex• seja breve, porque já vamos para três minutos além
do tempo.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço o nobre
Senador César Cais, o último que rile havia solicitado
aparte. Já considero encerrado o meu discurso, Sr. Presidente.
O Sr. César Cais- Ontem, falei que a sociedade brasíleira está seguindo_ o rumo da política econômica. Estamos pedindo transparência e, sobre a trimestralidade, os
jornais noticiaram que. o Professor Décio Munhoz teria
convencido o Governo de que a trimestralidade ia levar a
uma inflação. Esse mesmo Professor Décio Munhoz diz
-falou na CPI das estatais - que o Governo está errado quando procura resolver o problema _do déficit público, cortando investimentos das estatais do setor produtiVQ, que só irão receber 5,4 trilhões em 1985. O Governo
precisa, afinal, dar rumo à sociedade, porque ela não
pode ser exposta a mais um sacrificio de aumentar os impostos, como pretende o Ministro do Planejamento João
Sayade, sem saber se isso irá ou não resolver o problema .
Era o que eu gostaria- de acrescentar ao discurso de V.
Ex• Obrigado!

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre
Senador César Cais, V. Ex• tem toda a razão. Como eu
disse, a Nação está realmente perplexa, vendo a elevação
_da taxa de inflação, observando a perda de substância da
economia, observando a destruição das nossas empresas
estatais e, agora, está ar o anúncio vergonhoso da venda
das ações da PETROBRÁS pertencentes ao BNDES,
operação absolutamente vergonhosa que o Governo passado não teve coragem de realizar; precisou o PMDB ir
ao Poder para ter coragem de realizar essa venda. Enfim,
Sr. Presidente, repetindo aquela mesma filosofia - e o
País continuando a sua marcha inexorável para quem sabe, onde e o que virá, mas de qualquer maneira retirando, cada vez mais, do povo trabalhador, do assalariado
as suas condições de vida, jogando-os na subnutrição, na
perda de sua saúde e até na perda de suas vidas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seitadores:

Não obstante terem sido proclamadas como prioridades da Nova República- a criação de empregos e aredistribuição da renda carecem ainda de uma política definida, com diretrizes e metas claramente estabelecidas,
permanecendo, jâ qu.:ise seis meses depois de instalado o
novo Governo, em terreno vago, como se pode verificar
na~, "Diretrizes Gerais da Política Económica", documento recentemente publicado e que consubstancia as
prioridades sociais para 1985, o orçamento da União
pata 1986 e os lineamentos bâsicos relativos ao 1 Plano
Na~io~al de Desenvolvimento a vigorar a partir deste
ano.
No seu Plano de Governo, a Nova Repl.Íblica se dispõe, inicialmente, a criar um Grupo de Coordenação
Geral, com a atribuição de estabelecer.,. "clara e explicitamente as priori~ades e diretrizes a Serem estabeleCidas",
cometendo-lhe o papel de intermediação entre os Minis-
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térios setoriais e os governos estaduais que, por seu turno, englobariam as solicitações dos municfpios. Previase, inclusive, rãpida avaliação das propostas para que as
liberações de recursos fossem igualmente râpidas.
A fim de viabilizar financeiramente tais propostas,
deferiu-se também à Co_ordenação Geral do Programa a
atribuição de definir a alocação dos recursos disponíveis
dos fundos vinculados à ârea social (FINSOCIAL, FAS
e PIN-PROTERRA).
Estimava-se, por fim, a utilização de um montante de
5 (cinco) trilhões de cruzeiros em programas de emprego.
Em consonância com esse Plano de Governo e, mais
especificamente, na perspectiva dos referidos programas
de emprego, os secretârios estaduais de trabalho de todo
o País reuniram-se, em fins de junho, no Ministêrio do
Trabalho, em Brasflia, para definir a aplicação do Programa de Emergência -do Governo Federal na árel) trabalhista. Os programas para geração de empregos receberam uma verba de 50 bilhões de cruzeiros, quantia
considerada...insufici.ente" e atê mesmQ, "ridícula" pelos
secretários. Alêm disso, houve reconhecimento generalizado de que não existe realmente um programa prioritário do Governo Federal nesse campo, mas apenas
ocorre a agilização ·de programas já existentes.- -Essa quantia seria suficiente, segundo depoimento de
um dos participantes da reunião, para criar apenas 2 mil
empregos no setor da construção civil.
Os sinais de recuperação da economia nacional são
ainda .hesitantes e pouco convincentes, refletindo-se essa
situação no nfvel de emprego. Assim, de acordo com dados da Fundação SEADE e DIEESE a taxa de desemprego na Grande São Paulo tenha apresentado ligeiro
declínio (0,5%) no trimestre de abril, maio e junho passad?, o índice de pessoas desempregadas naquela área conti'nua alto- cerca de 13,5%- o que corresponde a mais
de um milhão de indivíduos.
Verifica-se que o crescimento do número de empregos
está sendo manifestamente insuficiente para atender ao
fluxo de pessoas que estão pressionando o mercado de
trabalho. Para que _os aumentos do nível de emprego significassem redução das taxas de desemprego, seria necessário que a ocupação crescesse, em relação aos desempregados, mais do que proporcionalmente. Isso, no entanto, não vem ocorrendo, de vez que o exército de desempregados tem crescido a uma proporção maior do
que o crescimento do_número de ocupados, conforme esclarece ainda a pesquisa elaborada pelo DIEESE em ju- lho último.
Paralelamente, cumpre não desconhecer que esses números fornecidos pelas estatísticas oficiais São enganosos, pois sabemos que se referem ao desemprego aberto,
ignorante praticamente o desemprego oculto que é multiplicadas vezes mais nemeroso.
_
O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, p-or suã
vez, não chega, como sabemos, a representar instrumento esficaz para enfrentai os tempoS de desemprego. Afinal, para receber uma quantia suficierite paia -Sobreviver
durante seis anos no emprego de que foi dispensado.
A recente nomeação do Ministro Dilson Flinaro, ato
que aparentemente teria o propósito de assegurar melhor
harmonia de pensamento e maior coerência de ação na
equipe económica do Presidente Sarney, não atenu1:1, antes aguça o nfve) de expectativa e o grau de exigêncía do
povo em relação ao quadro de dificuldades crescentes
que estamos vivendo, sobretudo porque não é de hoje
que se tenta sem sucesso harmonizar os termos da reversão inflacionária e do aquecimento económico. Sobretudo, num contexto de desequilíbrio geral da economia,
onde as dificuldades são ainda mais extremadas pelos
mecanismos de indexação monetária e pelo papel que o
Governo desempenha como agente direto e sócio da inflação.
O resultado desse processo de progressiva deterioração de nossa economia- cujas origens remontam ao
primeiro choque do petróleo, seguido do endividamento
externo acelerado com taxas de juros variâveis e culminando com o segundo choque do petróleo e o aumento
dos juros internacionais que, em apenas quatro anos, de
1979 a 1982, custaram ao Pais a bagatela de47 (quarenta
e sete) bilhões de dólares! - projeta-se agora nesse elevadíssimo desemprego estrutural, não tanto sob a forma
de desemprego aberto, mas principalmente sob o manto
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do desem1?rego disfarçado ou subemprego, de que nossas
cidades são manifestações ostensivas, tomadas por legiões de biscateiros e camelôs.
Segundo estimativas das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, em 1980 o desemprego
aberto no Brasil atingia cerca de 3% (três por cento) da
força de trabalho, enquanto o subemprego chegava a
aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento).
De acordo com as mesmas fonte$....se as horas correspondentes ao subemprego fossem convertidas em horas
de desemprego aberto equivalente, chegar-se-ia a uma
taxa de 17% (dezessete por cento) que, somada aOs 3%
(três por cento) de desemprego aberto, resultaria em cerca de 20% (vinte por cento) de subutilização total da
mão-de-obra".
Assim, em mêdia equivalente, cerca de 20% (vinte por
cento) da força de trabalho estava desocupada em 1980,
ou seja, não tinha ocupação produtiva mesmo anteS do
agravamento do problema do desemprego, que vem de
1981 até os dias de hoje.
De outra parte, não podemos ignorar que as conseqüências da retração das atividades econômicas sobre o
emprego ainda permanecerão, segundo os técnicos, por
muito -tempo.
Consoante os doutos na matéria, mesmo que o PIB
volte a crescer 5% (cinco por cento) ao ano a partir de
1985, como anuncia o Presidente Sarney, poderemos ter
cerca de li (onze) milhões de desempregados no País em
1990...
~
~~
Como se não bastasse esse prognóstico pouco animador, seria indispensável ponderar sobre dois fatores essenciaiS ·na aValiação da crise econômíca e do desemprego no País: a inexistência do seguro-desemprego Gá vimos a precariedade do FG TS) e os elevadíssimos níveis
de pobreza absoluta, expressos na indicação de que qua·
se 40% (quarenta por cento) da população economicamente ativa percebe menos de l (um) salário mínimo ...
Acresça-se a isso o fato de ser de cerca de um milhão e
meio o número de pessoas que, a cada ano, batem, pela
primeira vez, às portas do mercado de trabalho, agravando a situação de subemprego e de pobreza, já que a
economia do País não tem condições de absorvê-los.
Dessa forma, na ausência de qualquer tipo de programa _de seguro ou salário-desemprego, é de se supor que
aqueles que ingressam no mercado de trabalho e não en·
contram emprego se dediquem a qualquer tipo de atividade (bicos, biscate:s, etc.) de pouca produtividade, baixa
remuneração e carãter temporário. Aqueles que nem isso
conseguem, tornam-se membros potenciais desse crescente exército de saqueadores e outros partiCipantes involuntários das páginas policiais.
-O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com todo prazer.
O Sr. João Lobo- Senador Jutahy Magalhães, o discurso de V. Ex' alinha dados verdadeiramente alarmantes e preocupantes, principalmente quando invoca o
crescimento desse exêrcito eno.rme dos desempregados e
subempregados. E não se cria neste País, como V. Ex'
diz - nem ninguém se preocupa - o salâriodesempr~go. Outro aspecto que eu gostaria de acrescentar â.os dados citados por V. Ex•, para corroborar com o
seu discurso, é que todos os cientistas sociais são unânimes em proclamar que esse modelo moderno, modelo
desenvolvimentista da nova_ Era da Inforll)âtica não é gerador de emprego. Assim, a tendência ê essa enorme
força de trabalho não encontrar absorção adequada e
também o que é mais grave - acusam eles -, é que as
chaminés que deixaram de enfumaçar, nurica mais voltarão a se acender, pCJis os contingentes despedidos das
grandes metalúrgicas não serão mais totalmente reabsorvidO-s, maifSofuente em parte, realimentando esse exército dos homens sem emprego, sem condição de criar a sua
família, sem nenhuma condição de sobrevivência. Ao
lado do seguro-desemprego e de outras providências que
se tomam, nada mais se fez neste País; ainda não se pensou em reciclar, retreinar esses desempregados que não
voltarão mais a ocupar os clássicos lugares da indústria
da era do industrialismo. Era preciso que a sociedadee o Sr. Ministro da Indústria e do Comêrcio, no seu de-
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poimento, não abordou nem de leve este assunto -, que
o Governo se preocupasse fundamentalmente com o retreinamento, com a reciclagem desses contingentes que
estão sendo despedidos dessas indústrias clássicas, como
a têxtil, a metalúrgica, etc. porque esses homens nunca
mais serão readmitidos, mas eternamente desempregados. E a solução que os países que já ingressaram na Era
da Informática estão encontrando ê reciclar esses homens, retreiná-los, readaptâ-los para as novas indústrias
que estão sendo criadas nesta nova era. Esse é o dado
que eu gostaria de acrescentar ao brilhante e forte discurso que V. Ex• faz nessã. tarde no Seilado Federal.

O SR. JUT AHY MAGALHAES - Agradeço, Senador João Lobo, pois V. Ex• vem enriquecer o meu pronunciamento com o seu aparte, com a sua exposição a
respeito do reaproveitamento desses empregados. V. Ex"
vê que, na nossa região, por exemplo, no Nordeste não tenho aqui os dados estatísticos, mas recordo que há
poucos dias tive oportunidade de ler alguns dados a respeito . . . :. . CmbOrã. seril. crescer na particip-ação da renda
nacional com as suas atividades industriais, o crescimento foi ridículo em relação aos últimos 15 a 20 anos; nesse
mesmo quadro estatístico, V. Ex• veria que a partici. pação do Nordeste no total da mão-de-obra aproveitada
tinha decrescido nesse período. Nos discursos, vemos
muitas promessas de que todos os setores governamentais irão pensar na industrialização do País, mas visando
sobretudo ao aumento de empregos; infelizmente, isso
tem ficildo muito nos discursos, por que a política de emprego, realmente, ainda estamos desejando que apareça.
Tenho todo o prazer em ouvi-lo, Senador César Cais.
O Sr. César Cais - Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• faz um pronunciamento de muita profundidade nesta crise que atravessa o Brasil já hã alguns anos.
Na realidade, conforme o nobre Senador João Lobo falou, os números sãO alarmantes. Segundo V. Ex• acaba
de informar, ainda não temos, nesses números, a diferenciação entre regiões; esses números são globais mas, no
Nordeste, eles são muito mais graves, conforme V. Ex•
acaba de citar. Recordo-me de que o saudoso General
Afonso de Albuquerque Lima, em uma de suas sugestões
ao então candidato João Figueiredo, entregou-me um
documento em que propunha para o N ardeste a criação,
por 10 anos no mínimo, de um programa intensivo de
emprego de mão-de-obra, como estradas vicinais e uma
série de obras pequenas para gerar economias locais, fixando o homem nas várias regiões. Isso seria o m[nimo
para absorver aquele contingente de mão~de-obra que
não tem como sair, nem como se empregar fora de sua
região, a não ser numa migração irracional, como foi feita para a Amazônia, e atê para o Centro-Sul do Pafs. Outro assunto ligado a isso ê que, num pronunciamento feito semana passada, comentário sobre a exposição do Ministro Gusmão, eu falava na necessidade de ter uma política agressiva de comércio exterior, porque nós temos
conforme foi dito, uma grande quantidade de indústrias
· de bens de capital que não serão mais aplicadas para
aquele tipo. Não se vai mais fazer uma ITAIPU. As
grandes hidroelétricas tentarão ser alongadas no prazo e,
então, ê necessârio que se c_onquiste _o mercado de outros
países. Temos, na CPRM, 600 geólogos, é uma mão-deobra competente, que pode ser levada para o exterior.
Então, acredito que, no Brasil, face aos desníveis de desenvolvimento, temos dois problemas graves:_ a poHtica
não pode ser global - uma para o Nordeste, que tem
que -Ser intensiva, de mão-de-obra até braçal, e outra
para outra região que, jâ tendo indústria, já tendo sido
feitos inveStimentos de equipamentos. ~o: máquinas operatrizes, tem de conquistar o mercado ao comércio exterior. Acredito que seria necessário que V. Ex•, que se tem
dedicado a este assunto, em outros pronunciamentos
procurasse sem enfocar não só os aspectos globais de desemprego, que são gritantes e realmente causam apreensão, porque são 17 milhões, se não me engano.

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Silo 20% da mãode-obra.
O Sr. César Caris- Mas o número que foi feito é de
.II milhões de desempregados; como esse pessoal vai sustentar suas famfllas? Não partir para assaltos. Como é
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que pode? Nós, que temos liderança, que temos responsabilidade, temos que chamar a atenção e procurar fazer
uma política intensiva, coriCrCta, de empregQ, Mas, quero cumprimentar V. Ex• pela oportunidade do seu discurso.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador
César Cais, incorporo, com mUita satisfação, as sugesw
tões de V. Ex• ao meu pronunciamento.
E continuo, Sr. Presidente:
Portanto, o que os aparentemente pequenos acréscimos nas taxas de desemprego ocultam são a verdadeira
dimensão e as conseqüências sociais da crise: redução da
participação dos assalariados na População Economicamente Ativa (PEA), aumento dos trabalh_adores autônomos e a esterilização de parcelas crescentes da potencialidade produtiva da mão-de-obra nacional, ao transformar trabalhadores em ... marginais" involuntários.
Urge, pois, que o atual governo, mesmo se preocupando tanto com o desenvolvimento da robótica e da informática, com a renovação tecnot68ica (o que, diga-se de
passagem, é indispensável à preservação da nossa competitividade industrial) promova, prioritariamente, uma
efetiva política de emprego, distinguindo medidas destinadas à geração de empregos de outras que procuram
amenizar a situação dos desempregados.
Da mesma forma que o emprego não ê uma variãvel
exclusivamente econômica, uma política de emprego não
deverá ser concebida bomo uma política econômica estrita, mas como parte integrante de tiin conjunto de medidas sociais que, apesar de estritamente vinculadas a
uma verdadeira Politica de Desenvolvimento Econômic-o
Nacional, mantenham uma autonomia relativa. Uma
política de emprego é uma política social porque seu objetivo não deverã ser apenas criar empregos produtivos,
mas também garantir a melhoria das condições de vida
da população.
Nesse propósito, torna-se Tundamental a tetomada do
crescimento da atividade econômica, mediante a reprogramação do pagamento de nossa dívida externa, cauteloso aumento da disponibilidade de crédito, redução significativa das taxas de juros, substituição de importações, medidas que seriam aliadas a uma política seleti. va de gastos públicos, dirigida para os setores que gerassem mais empregos e produzissem bens e serviços ess_enw
ciais à população.
Para concluir, gostaria de fazer algumas rápidas considerações sobre outro problema não menos grave, que
toca o âmago da nossa própria estrutura econômica: a
necessidade de redistribuição da renda nacional.
Conforme dados conhecidos, oriundos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBG E) e relativos à
última Pesquisa Nacional por Amo_stra de Domicílios, a
desigualdade na distribuição da _renda nacional aumentou consideravelmente, acentuando o empobrecimento
de 60% (sessenta por cento) da população brasileira.
Em 1960,60% (sessenta por cento) dos mais pobres do
País detinham 23,4% (vinte e três inteiros e quatro décimos por cento) da renda, enquanto os 5% (Cinco P.Orcento) mais ricos ficavam com 30,6% do bolo. Em 1980, apesar do Produto Nacional Bruto ter dobrado nesses vintes
anos, a camada de renda mais baixa da população passou a deter apenas 19,3% da renda. No mesmo período,
os 5% (cinco por cento) mais ricos aumentaram sua-par:
ticipação, passando a concentrar 35% (trinta e cinco por
cento) de toda a renda do País.
A crise econômica que atravessamos ocasionou, por
sua vez, como jâ vimos, o-aumento do contingente de desempregados, isto é, houve incremento no número de.
pessoas com renda nula. ~sabido que a recessão económica impõe custos Com diferentes graus de intensidade a
cada um dos segmentos da sociedade, atingindo mais pesadamente os segmentos sociaiS de renda mais baixa e ligados a selares de menor produtividade.
De par com a recessão, observou-:.se -que a principal
conseqüência do ajustamento económico às normas do
Fundo Monetãrio Internacional parece ter sido uma
transferência de renda dos assalariados para os proprietários de capital financeífo. _
Sem ter a veleidade de analisar aqui as causaS reais da
má distribuição da renda no Brasil, desejaria reclamar
do Governo um posicionamento ·maiS explicito e, sobre-
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tudo, um trabalho mais efetivo em prol da redenção de
tão exacerbada desigualdade.
A economia brasileira precisa crescer e a distn"buição
da renda deve ser menos desigual e mais democrática,
sob pena de, em pouco tempo, termo~. "trinta milhões de
pessoas que necessitarão de trinta milhões de guardas
particulares", como previu recentemente o ex-presidente
do Instituto Brasileiro do Café, Karlos Risc!J.ibieter.
O Governo não pode, portanto, ao lado de uma política de emprego, como preconizamos aqui, deixar de definir e realizar, sem delongas, uma política de redistribuição da renda nacional que promova uma revisãõ estrutural do sistema tributário vigente, conferindo-lhe cãw
rãter mais justo. Nesse contexto, seria estabelecida maior
progressividade no imposto de renda de pessoas físicas,
alterando-se a elevada participação relativa das receitas
decorrentes desse imposto sobre os ganhos do trabalho_
assalariado e fixando-se a prevalência da taxação sobre
receitas oriundas dos ganhos de capital. Além disso,
passar-se-ia à sistemática redução dos subsídios creditícios.
Aí estão - concluindo -, à guisa de contribuição ao
debate, algumas idéias e sujestões a respeito do problema.
Cabe, pois, ao Governo a magna responsabilidade de
tomar medidas palpáveis o mais breve possível, a fim de
induzir a economia brasileira a uma distribuição mais
eqíiitativa da renda nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra pãra uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma breve comunicação.
·
~ SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para uma. breve
comunicação.) - Sr. Presidente, Srs .. Senadores:
Depois de muitos ãilos de luta, incluSive atraVêS--de
projetas apresentados por nós mais de uma vez, tiveram
os eletricitários., finalmente, aprovado pelo Congresso
Nacional, proposição que estã em mãos do Presidente
José Sarney para sanção.
O adicional de periculosidade, que é por todos reconhecido, somente agora poderá vir a ser pago a essa laboriosa classe, recebendo o aprovo do Senhor Presidente
da.República, ato esse aguardado por uma imensa massa
dt:. trabalhadores reunidos hoje, amanhã e depois de
amanhã no Congresso Nacional dos Urbanitários, em
Maceió.
Comungo com os eletricitãrios, quando depositam no
Presidente Josê Sarney suas esperanças, porque, como
eles, estou certo de que o ilustre·Presidente da República
sancionará a lei, coroando os esforços dessa classe de
tantos e tantos anos.
É o apelo que formulamos desta tribuna e a ela esperamos voltar para anunciar o núritero da lei que protegerá
materialmente os eletricitãrios brasileiros.
Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para uma breve
comunicação.

O SR. MILTON CABRAL (PF_L - PB. Para uma
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, ontem, telegrama do Governador do Estado
da Paraíba, pedindo a minha interferência nesta Casa
para obter do Sr. Presidente e dos Srs. Senadores a indisp-ensável solidariedade num apelo ao Sr. Ministro da Fazenda e, mais do que isso, nun1 ·apelo ao Senhor Presidente da República, em 'favor dos·plantadores de algodão_ do Estado da Paraíba qUe, provavelmente, estão vivendo os mesmos problemas de outros plantadores de algo-dão de diferentes Estados da Região.
Trata-se daqueles que tiveram as suas lavouras destruídas pela praga do bicudo.
Como V. Ex~s sabem, o bicudo é um inseto que vem
dizimando as safras de algodão no Nordeste, é uma nova
praga que surgiu de alguns anos para câ e que se alastra
por toda a Região, destruindo totalmente a produção algodoeira_ Este apelo do Governador do EstaQo da Paraíba aos Srs. Senadores, evidentemente, tem toda a razão
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de ser, quando_estâ à frente do Ministério da Agricultura
um nosso colega, Senador da República, Ministro Pedro
Simon, que tem revelado sensibilidade e compreensão
para problemas dessa natureza.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- De igual modo recebi um
telex do Governador Wilson Braga no mesmo sentido e
dirigi-me de imediato ao Presidente José Sarney e ao Ministro Dilson Funaro, encarecendo providências urgentes e eficazes de S. Ex.fs no sentido do atendimento das
justas r~ivindicações_ dos produtores de algodão da Paraíba.
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta era a breve comunicação que queria fazer,
agradecendo a interferência do Senador Humberto Lucena, que nos traz, a sua solidariedade.
Estou certo de que este apelo encontrarã a melhor das
ressonâncias junto às autoridades. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) ~A Mesa consulta o Plenário, regimentalmente, pela prorrogação da
Hora do Expediente por IS minutos. (Pausa.)
Havendo aquiescência, está prorrogada.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Trago à consideração de V. Ex•s proposta de Emenda
à Constituição que atribui aos Estados competência para
disciplinar a criação de Municípios, alterando o art. 14
da Constituição, que passaria a vigorar com a seguinte
redação;
A organização municipal, variável segundo as peculiaridades locais, bem como as condiçõ~ exigíveis para a
criação de Municípios, quanto à população, renda pública e c-onsulta prévia aos Municípios, competem à Assembléia Legislativa dos Éstados, também dependendo
de lei a divisão daqueles em Distritos, sob a seguintejústificação:
Justificação
Quando tanto se fala em ~"remoção_ do entulho totalitário, a partir do texto constitucional -quase inteiramente em vigor uma reforma feita, em-1969, pelo triunvirato militar, outorgada ao País sob forma deeriJ.endaque
não obedece ao rito exigido pela Carta reformulada- e,
n-o entanto, fica esquecido dessa preocupação reformista
um dos artigos mais iníquos desse mesmo texto; aquele
que representa rude golpe na autonomia municipal, tentando uma uniformização repelida pelas flagrantes peculiaridades regionais dos Estados brasileiros.
Em nossa tradição institucional, do Império à República, a criação de novos Municípios; quando não decorria de provisão imperial ou de outro tipo de mandamento executivo, era regulada pela legislação estadual,
tratandO-se-de assunto inerente à sua autonomia, de peculiaríssimo interesse locaL
Libérrimos foram, nessa criação, os Estados do
Centro-Leste_e_do Sul do País, sendo que, ao promulgarseu Constituição de-1967, Minas Gerais contava mais de
setecentos municípios~ enquanto o Amazonas, com área
mais de duas veze_s superior, dispunha de quarenta e quaw
tro.
Não duvidamOs de que, em muitos casos, os municípiOs eram cri3dos em função do sistema de adju~icação
de parcelas de fundos especiais resultantes da arrecadação de tributos federais. Mas o resultado desse astuto
procedimento foi- depois da Revolução de 1964, extremamente centralizadora - a exigência de Lei Complementar Federal, impondo o quorum" da maioria absoluta para criação- de novos municípios.
Tal a origem do art. 14, em vigor:
"Art. 14. Lei Complementar estabelecerã os
requisitos mínimos de população e renda pública,
bem como a forma de consulta prévia às populações, para a criação de Municípios.
Parágrafo único. A o-rganização -municipal, variâvel segundo as peculiaridades locais, a criação de
Municípios e a respecifiva divisão em distrito dependerão de lei."
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A Lei Complementar n9 I, de 9 de novembro de 1967,
regulamentando esse dispositivO, veio declarar:

"Art. 29 Nenhum município será criado sem a
verificação da existência, ria respectiva área territo~
rial, dos seguintes requisitos:
-1- população estimada, superior a 10.000 (dez
mil) habitantes ou não inferior a cinco milésimos da
existente no Estado;
II- eleitorado não inferior__ a dez_ por cento da
população;

_

III- centro urbano já constitl!ido com número
de casas superior a 200 (duzentas);
IV- arrecadação, no último exercício, deS (cinco) miléssimos da receita estadual.
Tais índices são <lpU:rados pelo IBGE (I e III), pelo
TRE (II) e pelo órgão fazendário estadual (IV).
Inicia-se o processo de emancipação por um requerimento à Assembléia Legislativa Estadual, que examina o
atendimento a essas exigências e determina a realização
de plebiscito para consulta à população da ãrea territorial, a ser elevada à catego_ria de município.
Pelo art. 79 dessa Lei Complementar, ficaram isentos
de tais exigências os Territórios Federais disciplinados
pelo Decreto-Lei n' 411/69: i:tssiril; Roraima tem todã felicidade para criar novoS mUnicíPiOS~ eriqUãlüo isso· s_e
torna praticamente impOsSível no Amazonas.
Evidentemente, as múltiplas exigências do art. 29 da
Lei Complementar n" I, de 1967, resultam na quaseimpossibilidade em que se encontra um Estado da Região Amazónica de promo-ver-uma reforma administrativa e territorial capaz de ínlells1ftcar-sua ocupa:Çãõ'C-iií~-
<::entivar o seu processO de desenvolvimento.
Tivemos; recentemente, um doloroso exemplo de
abrangência draconiana do art. 14 da ConstituiçãO,
quando o Estado do Amazonas, atendendo a imperativos do seu crescimento económico e da sua evolução
político-administrativa, viu aprovada a Emenda Constitucional n" 12, de 1981, que criou vinte e sete npvos municípioS; elevando o seu número para setenta e um.
Cdidos os municípios, procedidas as eleições, empossados_ vereadores e prefeitos, foi argUida a inconstitucionalidade daquela Emenda e a tos subseqUentes, apesar de
ferido o pleito nos novos Municípios de Alvarães, Amaturá, Anamá, Beruri, Boa Vista do Ramos, Caapiranga,
Iranduba, Itamarati, Manaquiri, Presidente Figueiredo,
Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Tonantins,
Uarini e Tabatinga, jã marcadas as eleições municipais
em Amatari, Apuí, Auxiliadora, Axinin, Bittencourt,
Camaruá, Estirão do Equador, Iauaretê, Moura, Sucunduri e T.amaniquá.
_
Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal acolheu essa representação de inconstit_IJ.Cionalidade, em obediência aos estritos termoS do art. 14 da Cons;.
til uicão Federal.
E;tretanto, a criação daquelas unidades administrati~
v as não era uma improvisação, mas decorrera de estudos
do Instjtu_to de_ Terras do_Es_tado d,o_Amazonas e do Instituto de Cooperação Têenica ln_termunicipal, assinalanda, em decorrência, a Mensagem do Govewa.dor do Estado,à Assembléia Legislativa, originária daquela Emenda:
"A criação de municíPios, em áreas criticas de integração nacional, como a Amazônia Ocidental,
constitui~ coino se vê, medida inseparável do seu desenvolyimento, exibindo-se, ademais, como impera:. tivo da segurança nacional, uma vez que o grande
vazio demográfico somente serã preenchido mediante a criação de novas unidades municipais, que
funciíonarão como pequenos, mas eficientes pólos_
de desenvolvimento.
Exigir, porém, que a criação de novo_s municí- .
pios, nesta região, se faça com observância dos requisitos mínimos de população, renda e habitações,
em ãrea sabidamen_te despovoada, serã incorrer em
contradição, pois a medida, entre nós, visa ao surgimento, em pontos estratêgicos do Estado, de comunidades que assinalem a presença da Nação nestas
paragens.
Tanto ê assim que o Governo Fe_dçral, em pelo
menos duas _oportunidades, procedeu à criação de
municípios no Território Fe.dcral_~c;t_Ro.ndônia, independentemente dos requisitos previstos na Lei n"
6.448, de 11 de outubro de 1977, o quanto basta

para evidenciar o irrealismo, em relação à Amazônia Ocidental, das condições exigidas para a criação
de mUnicípios em todo o território nacional, inclusive nas regiões -desenvolvidas."
..Assim procedeu o Governo Federal na criação
de 11 (onze) novos municípios no Território Federal
de Rondônia, sendo cinco pelo art. 47 da Lei n"
~._1!~.__q_~ 1977, e 6 (seis) pela Lei n" 6.921, de 16 de
julho de 1981."
-Diante disso, Srs. Senadores, ou se altera a redaçào do
art. 14 da Constituição Federa_!, ou, amanhã, onze (II)
municípios de Rondônia perderão sua autonomia, se
suscitada, no STF, a inconstituCionalidade das Leis n'~
~6:448; ôe 1977, e 6.921, de !981.
Com fulcro nesse malsinado dispositivo constitucional
é(Jue surgiu a Lei Conplementar n9 I, de 1967, cujas exigências descabidas significam condenar o Amazonas a
ter, em mais de um e meio milhões de quilómetros quadrados, 44 municípios, enquanto o Piauí, seis vezes menor, tem 114 municípios, obtendo muito maiores tranferências financeiras.
Convém assinalar que não temos reparos à douta decisão do Supremo Tribunal Federal, acolhendo 0- voto do
Relator, o preclaro Ministro Oscar Corrêa. Mas a soluçã_o do problema está em conferir um sUporte constitucional à autonomia dos Estados para que,_sem a indesejável tutela federal, no caso da sua organização políticoadministrativa, possam decidir, por deliberação da Assembléia Legislativa, onde e como constituir os seus novos municípios, segundo as pecultaridades locais.
Os Estados mais extensos e menos populosos não podem obedecer aos mesmos critérios que os riscos e_densamente povoados, no que tange à distribuição das tarefas
do seu próprio desenvolvimento.
Nesta breve exposição, nós nos propusemos a abordar
-o-s-efeitos nefastos deste centralismo com acento no texto
constitucional, sobre o desenvolvimento da Amazônia,
nO que c-oncerne à criação de novos municfpios. Haverá
outras leis, decretos, portarias, resoluções que, igualatente, prejudicam o interesse do nosso Estado.
Vimos, recentemente, burlada a Zona Franca, no caso
de disciplina atinente à indústria da informática. Atribuir ao nosso Estado condições de concorrência com o
Sul do País, positivamente, é ingenuidade, ·rnâ-Té; ou aS- _túcia indisfarçável de alguns tecnocratas, que ainda remanescem na administração federal. Com vigilância,
ponderação, equilíbrio, convicção, deveremos chegar lã,
ouvidos pelos que idealizaram e comandaram a Nova
RepúQ!ica. No entanto, seja o início desse trabalho representando a busca da solução, para o problema dos 27
novos municípios do Estado do Amazonas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - O próximo
orador inscrito é o Senador Alberto Silva. A Mesa consulta S. Ex• se deseja falar agora, porque temos 6 minutos para o encerramento da Hora do Expediente._(Pausa.)
O Sr.

~lbe:rto

Silva -

Serei breve, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PL Pronuncia o
seguinte discurso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou resumir em 6 minutos aquilo
que eu gostaria de falar por mais tempo.
_Estamos em tempos de Nova República, em tempos
d.e muda11ça, em tempos de eleições nas capitais. Por is-so, eu quero fazer um reglstro, com os jornais da minha
terra, com· títulos que vêm de acordo com_ o que declarei
-aqui, em 1982, quandõ foram ã.Puradas as eleições para
GoVernador, Senadores e Deputados no meu Estado.
Fiz uma declaração aqui de que aquele pleito estava eivado de fraudes,_ de ~rros, de violências contra a lei eleitOral e fra.Zia doc_uinentos nas ffiãos provando o que estava dizendo. Foi um "Deus_ nos a~uda", o Tribunal se
reuniu, tentou me desmerltir; o Presidente do Tribunal,
na época, disse _que aCfuilo era porque havíamos perdido
a eleiç.~o etc.
Pois bem, Sr. Presidente, O--Desembargador Paulo
Ffieitas, talveZ: cOm- a denúricia: feita pór tnim iiaquela ê_l'os:.a, ~ep_'!_i~ êorroborada pelo Presidente -do PMDB,
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Deputado Ulysses Guimarães, que declarou que o eleito~
rado do Nordeste precisava ser revisto, porque estava eivado de fraudes. Aqui está o resultado da correição no
meu Estado:
..Concluída a _correiçào eleitoral no Piauf"- Ultrapassa o total de I tO mi( o número de tftulos elei~
torais cancelados pelo Tribunal Regional Eleitoral
em todo o Estado do Piauí, depois de conclufda a
correição realizada pela Justiça Eleitoral por determinação do Presidente do Tribunal, Desembargador PaulÕ Freitas. Para se ter uma idéia das irregularidades no eleitorado piauiense, houve casos de
que um Vereador possuía atê dois títulos com a úni__ca fina\içiade de eng9~dar a sua votação, além de casos ondÍ;: Um eleitor tinha quatro inscrições para votar em quatro diferentes seções."
Sr. Presidente, num eleitorado que apura 750 mil votos, 110 mil fraudulentos pesam bastante no resultado de
uma eleição.
Diz mais:
"Atê defunto "votou" na eleição de82 no Piauí."
O jornal O Dia, da semana passada, cita aqui vãrios
exemplos de pessoas que têm 4 títulos, outros que têm
títulos e votam duas vezes na mesma seção etc.
Eu quero apenas fazer o registro e dizer que não ê
possível que não se promova, agora sim, uma verificação
mais completa no eleitorado do País, aproveitando a in·
formática, o SER PRO, e se faça uma revisão global, não
só no Piauí onde o Oe&embargador Paulo Freitas já descobriu 110 mil títulos falsos, num eleitorado de 750 mil.
Era o registro que eu queria fazer para dizer que eu tinha razão quando disse que a eleição, em 1982, no meu
Estado, foi uma farsa. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Alcides Paio Gaivão Modesto - João Castelo - Alberto Silva Milton Cabral -Albano Franco - Lourival Baptista
- Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Severo Gomes
- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Jaison Barreto,
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa,
proposta de fiscalização que será lida pelo Sr. }"Secretário.
É lida a seguinte

-

.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO
No 2, de 1985
~

Propõe fiscalização no Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES.
Nos termos da Lei n" 7.295/84, Resoluções n"s 8 e 79,
de_ 1985, do Senado Federal, proponho fiscalização no
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES. Entre as questões a se examinar na apresentação a ser feita: pelos dirigentes do BNDES e nos debates subseqUentes sugiro os tópicos seguintes:
I - CAPITAL E RESERVAS (1979- 1985)
.;_ Evolução do Capital Social
-Evolução do Património Líquido (Ativo- Passivo
Real)
a) Como tem se processado a capitalização da empre-

sa?
b) Quais os itens que mais pesam no Passivo da empresa?

Il __: ORJGEM DOS RECURSOS (1979- 1985)
-TransferênciaS do Tesouro
- Retorno de empréstimos
- Empréstimos externos
_ - Lucr(!S retidos
~Outras fontes (Depósitos- a -prazo.- Repasses etc.)
- Fundos Administrados
a) Quais as origens dos 1ucros (de correção monetária, operacional, de aplicações no Mercado Aberto)?
1>) Que- esforços tem feito o BNDES para se tornar
auto.:s-ustentado, dispensã.ndo transferências do Tesouro?
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c) Que retorno tem sido dado ao Tesouro sob a forma
de pagamento do imposto de renda e lucro distribufdo?
I l i - USO DOS RECURSOS (1979- !985)- (Listagem)
-- Emprêstimos (contratados e liberados)
-Ao Setor Público (União, Estados, Municípios, DF
e Entidades da Administração -lndireta)
--Ao Setor Privado (agrícola, industrial e de serviços)

--::- Saldo do~ Empréstimos
Setor Público
• Setor Privado
• Total e ParticipaçãO pe-rcentual

-

- Participações acionârias
• Empresas p6blicas
• Empresas privadas
Setor Primário
Setor Secundário
Setor Terciário

-Distribuição Regional das Aplicações
• Empréstimos (Setor Público-e SetOr Privado)
• Participações acionárias (Empresas públicas e Empresas privadas)
• Total e Participação percentual
a) Quais foram as operações consideradas prioritárias
no período em causa?
b) Quais os critérios utilizados para a eleição dos seta~
res considerados prioritários?
c) Quais são as atuais ãreas operacionais considera~
das prioritârías e quais são as prioridades futuras?
d) Qual a estrutura da correção monetãria e jurOs,
com indicação das faixas sub_vencionadas e categoria de
emprêstimos?
e) Qual o valor estimativo dessas subvenções,
especificando-se os respectivos beneficiáriOs, no período
transcorrido desde a efetivação dos empréstimos, em
moeda corrente e corrigida?

IV- ADMINISTRAÇÃO (1979- 1985)
- Eficiência e custo
• Custos operacionais
• Custos financeiros
• Custos admin:.Strativos
Pessoal
Outro~

(inclusive viagens e estadas)
Relação custo do pessoalfcusto administrativo total
(CP(CAT)
CustO Administratívo Total/Operações-- aprovadas
(em CrS e%)
Custo AdministrativO Totil.fJOperações Contratadas
(em Cr$ e%)
Custo Administrativo Tolal/Valor Liberado (em Cr$
e%)
Custo Total/Receita Total
Custo Total/Receita Operacíõnal
Custo AdministrativO Total/Receita OpeiacioilaJ
Custo Administrativo Total/Capital (%)
Custo de Pessoal/Receita Operacional
a) Qual tem sido a evolução dos custos administrafi:.:vos no período em causa?
b) Quais os critérios adotados para a admissão de pessoal?
c) Qual a evolução dei número de pessoas empregadas
(todas as categorias) no período em causa?
d) Quais os padrões salariais por categoria fUncional
comparativamente à Administração Direta?
V -INADIMPL);NCIA (1979 -

b) Quais os 20 maiores inadimplentes? ·
c) Quais as medidas tomadas para solucionar as ínadimplências?
d) Quanto representa a inadimplência dos 10 maiores
devedores e dos 20·maiores sobre o total da inadimplência?
e) Hâ quanto tempo permanece a inadimplência dos
lO e d_os 20 amiores devedores?

1985)

- Evolução- da inadimplência
- Inadimplênciafvalor total das Operações (saldo das
Aplicações)
- Períodos de inadimplementos (até 60 dias, de 60 a
90, de 90 a 120, de 120 a 180, + de 180 dias)
- lnadimplênciajcapital social
- Inadimplência por fonte de recursos utilizados
-lnadimplência por setores (público e privado) e por
região
- A vais honrados e não pagos pelos beneficiários
a) Quais os 10 principais inadimplentes?

VI- EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE (1979
1985)

- Alivo fixo totalfvalor das operações liberadas
-Recursos disponíveisjvalor das operações liberadas
-Capital Social + Reservas/valor das operações libe~
radas
- N~r:':'ereJ de pess~as emJ?regadasfnúmero de operaÇÕes aprovadas
_"7 Pessoa! técnicofnúmero de operações aprovadas
- Númeró de pessoas empregadas/número de.contratações realizadas
-Pessoal técnicofnúmero de contratações realizadas
-Custo mêdio de pessoal/valor médio das operações
aprovadas
-Custo médio de pessoalfvalor médio das contratações realizadas
-Custo médio de pessoal/valor médio das operações
liberadas
a) O BNDES tem algum critério de medição da produtividade? Qual?
b) Como o BNDES vem analisando a evoluÇão da
produtividade?

VII- EVOLUÇÃO DA LUCRATIVIDADE (1979
-:- I985)
- Resultado Operacional
- Resultado não Operaciorial
- Resultado de correção monetãria (CMA - CMP)
-Lucro Bruto (Resultado antes do Imposto de Renda)
..:...... Lucro Líquido
__-Lucro Líquido por ~ção
_
_
~
a)_ No caso da existênCia de períodoS com prtijufzÕs,
expliCar as causas
b) Tem havido lucro operacional?
Vlll- POSIÇÃO DO PASS[VEL EXIGIVEL (1979
1985)
- Em moedas estrangeiras (especificar a:s fontes)
__.Em moeda nacional (especificar as fontes)
- Responsabilidades por avais (especificar os beneficiários)
a) Qual tem sido a política de endividamento do
BNDES1
b) Quais os programas desenvolvidos com os recursos
acima discriminados e os resultados alcançados?
-

IX- EFICÁC1A - Programas e Planos elaborados pelo BNDES
-Realização dos Planos e Programas elaborados
-Planos de resolução da Inadimplência
a) As metas previstas foram alcançadas?
b) Qual a medida de realízação dos Planos e Programas estabelecidos?
c) Qual a posição do BNDES comparativamente aos
Bancos de Fomento de outros países e mesmo internacionais?
X-"- S1STEMA ASSISTENCIAL
-COntribuições a fundos de pensão e aposentadoria,
especificando as contribuições do BNDES -e aS-do funcionalismo
- Planos de assistÇncia médico-hospitalar existentes e
as respectivas contribuições do BNDES e empregados
- Outros Planos assistenciais existentes
a) Quais oS crftêrios adotados pelo BNDES para o estabelecimento dos planos assistenciais'?
XI -ENTIDADES SUBSIDIÁRIAS OU ASSOCIADAS E FUNDOS ADMINISTRADOS (1979 1985)
-Evolução do FINAM E
- Evolução do FIPEME
-Evolução do BNDESPAR
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-Evolução
-Evolução
-Evolução
- t:.volução

do
do
do
do

FINSOCIAL
EMBRAMEC
FI BASE
Fundo Agroindustrial de

Reconver~

são
-Evolução do Fundo de Investimentos Siderúrgicos
.-Evolução do Fundo de Reaparelhamento Econôm!c_o
-Evolução do Fundo de Desenvolvimento Técnicocientífico
-Evolução do Fundo de Modernização e Or~ani
zação Industrial
a) Avaliar o desemptmho dessas atividades
b) Existem outras Entidades subsidiárias ou associadas?
c) Quais as razõ_es legais da discriminação do capital
estrangeiro pela FINANE?
XII -CRIT~RIOS ADOTADOS PARA A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A EMPRESAS
DE CAPITAL MISTO E DE CAPITAL ESTRANGEIRO (I979- 1985)
- Fundamentos económicos dos critérios
a) Informar se hã discriminação no tratamento às Cmpresas de capital misto e de capital estrangeiro
b) Informar a base constitucional e legal do tratamento discriminatório. Casos e"xistá.
Xlll- DESESTATIZAÇÃO (1979 - 1985)
a) Quais as empresas industriais, agrícolas e de serviços controladas pelo BNDES?
b) O BNDES possui um Programa específico de desestatização?
c) Quais· os critérios dê desestatização estabelecidos
pelo BNDES?
d) Quais as empresas que jã foram desestatizadas?
e) Quais os resultados alcançados e as perspectivas futuras do programa de desestatização?
XIV- RELACIONAMENTO COM OUTRAS ENTIDADES (1979 - 1985)
-Repasses às Instituições Financeiras Privadas
-Repasses às Instituições Financeiras Públicas
- Repasses aos Bancos de Desenvolvimento
a) Quais as instituiÇões que mais recebem recursos do
BNDES?
b) Qual a inadimplência das Instituições acima citados para com o BND ES?
XV- AUTOCRITICA E AUTO-AVALIAÇÃO
BNDES, A PARTIR DA PERSPECTIVA DE SEUS
DIRIGENTES.
Justificação
I. INTRODUÇÃO
A.escolha do__Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social - BND ES _como Entidade a ser fiscalizada.se justifica em função dos enormes recursos que
movimenta, do seu papel preponderante no financiamento às atividades produtivas do País, dos riscos inerentes às operações que a'póia, de legislação especial a
que está sujeita a por nãO- sofrer nenhuma fiscalização
por parte do Banco Central do Brasil - BACEN.
Além dos argumentos acima, essa entidade tem objetivos sócio-económicos bem definidos a serem atingidos e
que são de enorme importância na realização dos programas de Governo (P. ex- o FINSOCIAL).
Assim, é preciso saber como os recursos provenientes
dos cofres públicos estão sendo administrados pelo
BND ES, nos seus diversos programas e linhas de crédito, sob o ponto de v!sta da oportunidade, da eficiência,
da economicidade e da eficácia das suas ações como
agente do desenvolvimento econômico e social do País.
Dado o_ tamanho da Entidade é preciso buscar uma
forma de flScalização cuja metodologia propicie uma
ampla visão da Entidade sem, contudo, se distanciar do
ponto central da fiscalização.
O projeto de fisc_alização deveria compreender os itens
ora discrirriinados que seriam encaminhados para resposta ao Presidente do BNDES, que sobre eles discorreria em sua exposição perante a Comissão de Fiscalização
e Controle.
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Além dessa documentação analítica, esta Comissão
programaria uma visita-ae Inspeção à Empresa, descente
a qual se procederia a sua avaliação do sistema de controle interno da Empresa.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985. - Jutahy
Magalhães.
Â CQlllissila de FiscaHzação e· Controle-- -

O SR. PRESIDENTE (Enêas Fada)- A proPosta serã publicada e remetida à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Enw Faria) -A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:

-Requerimento nt 68, de 1985;
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nt
34, de 1983;

- Redação final do Projeto de Resolução nt 89, de
1985;
-Projeto de Decreto Lcgilativo n" 15, de 1983; e
- Projeto de Resolução n" 81, de 1985.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estâ suspensa
a sessão, por falta de energia el~trica.
(Suspensa às 15 horas e 44 minutos, a sessão é reaw
berta às 16 horas e 4 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estão presenw
tes na Casa 53 Srs. Senadores.
Passawse à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento fi9
323, de 1985, do Senador José lgnácio Ferreira, solicitando tenham tramitação em conjunto o Projeto
de Lei da Câmara _n" 13, de 1984 (n~' 2.716/76, _na
Casa de origem), e o Projeto de-Lei do Senado n" 32,
de 1985, de autoria do Senador Nelson CarD.eiro,
que alteram dispositivos do. DeCreto-lei nl' S.4s2; de
1" de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Em votação o requerimento.
Os Srs; Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Pr:esidência fará cuffiprk a deliberação do Plenârio.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Item 2:

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução til' 93, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economi;:t como conclusão de seu Parecer n9 592, de
1985), que autoriza o Governõ do Estãdo -de Alagoas a elevar em CrS 1.834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, -quiilhentos e vin--te e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, ten-do
PAR,ECER, sob n9 593, de 1985, da Comissão
-de CoJJStltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e ju.ri~idade.
Em discu~ão. -(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que·o aprovam Queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

:b. o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 93, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar
em CrS 1.834.526.659 (um bilhão, oitoc~ntos e trinta
e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mll, sefs..
centos e cinqUenta e nove cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 S o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de

1976, d9 SenadO Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em CrS
1.834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqOenta e nove cruzeiros), correspondente a 113.455.22
ORTN, considerado o valor nomimal da ORTN de CrS
l6J69,61 vigente em setembro de 1984, a fim de quepos·
sa contratar uma operação de crédito de igual valor,jun·
to à_ Çai~_a _~con§~ica Federal, esfl! n~ q l:'alida~_e de gesto rã -do Fundo-de -Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à aquisição de equipamentos para a Polícia Militar, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vígor na data de
sua ppblicação.
- - -

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluÇão n_l' 94, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 594, de
1985), qu-e au~oriza o Governo do Estãdo de Ron·
dônia 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, tendo
PARECER, sob nl' 595, de 1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridicidade.
Em discussão, (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vÕtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão ·de Redação_.

13, o seguinte- o projeto aprovado:
PROJETO o.E RESOLUCÃO No 94, DE 1985
AUtoriZa o Governo do Estado de Rondônia a elevar em Q$ -~.44_6.857.42() (ll_oi~ bQb_ij_~_ g~atr_~~-.t~
e quarenta e seis rnilhões, ·_oitocentos e cloqUenta e
~t~ -º!iJ_, _quatrocentos e vinte cruzeiros) o montante
de sua dívida_ consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 _~_o Estado d~ Ro-qdônia, nos t~mos do ari:.
29 da B,~s_q_igção ri9 93: de OnZe de outubro de mil nove-centos e setenta e seis, do Senado .Federal, autorizado a
elevar o montante de sua dívida consolidada interna em
---Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
e seiS niilhões, oitocentos e cinqUenta e Sete .mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) correspondente a 136r948,42
ORT~ de CrS 17:867 vige~te em outub~o/84, a fim de
que possa cOilfiatãi Uma -operação de crédito de igliãJ -va.:
lor junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Social - FAS, deStinada à imphintação de Penitenciária
Agroindustrial do Estado de Rondônia, obedecidas as
condiÇões- a.~~itldaS peló-Bãnco Central dõ Bras~l no
respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra effi vigor na data de
sua publicação.
O SR. _PR_~,~EN_':l'E (Enêas Faria)- Item 4:

Discussão~ em turno único, do Projeto de Reso-lução n9 95, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 596, de
1985) Que_aU~OrizaOEstadO do _B_iodeJaneko!l_elo. -vãr em Cr$171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos e dois' milhões, quatrocentos e s~
sentã"e cinco ritil, trezentos e setenta e dois cruze~
ros)~ o montaflD.!--'de sUa dívida consolidada, tenao
PA-R~CER, sob n~' 597;de _1985, da Comissão
-de Constituição e Justiça (ouvido o Governo
do Estado do Rio de Janeiro) pela constitucionaliw
dade e juridicidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O Projeto irã à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 95, de 1985
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar em
CrS 171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões,
oitocentos e dois mllhões, quatrocentos e sessenta e
cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante de sua -dívida consolidada Interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado a
elevar temporariamente o parâmetro III do art. 2• daRe-solução n9 62, de 28_ de outubro de 1975, modificada pela
de nl' 93, de II de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a perÍnitir o registro de uma emissão de
11.751275 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro- Tipo Reajustãvel (ORTRJ), 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 em agosto de
1984, destinada ao giro de parte da dívida consolidada
interna intralimite mobiliâria, vencível no exercício_ de
1985, 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 (Enw Faria) -

Item 5:

Dis(fussãó-, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n• 55, de 1983, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que determina seja a Bandeira brasileira hasteada diariamente nos estabelecimentos de
111 e21' graus, jiOb cânticos do Hino Nacional, tendo
PARECERES, sob nos 491 e 492, de 1985, das
-Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educaçio e Cultura, favorável.
Ef!1 discussão~-{Pausa.)
O Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria).:.... Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para discutir a
matêria.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto _do 8eiiador Jorge Kalume diz claramente;
.. Há algu~as dêC~das, temos notado o aumento
de indiferença- pelos sfmbolos nacionais, fenômenos
cujas causas não conseguimos identificar."
Sr. Presidente, este projeto é um desses que merece a
aprovação da Casa. Como velho chefe escoteiro que sou,
que aprendi desde cedo, entre outras coisas, toda a letra
do Hino Naciorial e a cantã-lo, e que tenho hoje a triste-za de ver nas grandes solenidades oficais começarem, cidadãos brasileiros, -com alta responsabilidade, a cantar o
Hino e p?-far duas, três v~ por não conhecerem, ainda,
a letra do Hino Nacional! Sinto a importância desse projeto, Sr. Presidente. Sinto e vejo comO se torna necessário ·reatiVãimôs~ de todos os modos, esta homenagem e
este respeito aos Slrilbolos da noss Pátria, principalmente
ao Hino, à Bandeira, _às canções, esta coisa que, antigamente, era comum nOs colégios, e que hoje não se tem
mais. Eu vejo, realmente, com muita felicidade, que as
Comissões aprOVaram-e fico feliz em que a presente proposição vise contribuir para a formação cívica-do jovem
estudante brasileiro, procurando lhe incutir, desde cedo,
o respeito aos valores representativos da Bandeira e do
Hino da nossa Pátria, e não apenas, repito, Sr. Presidente, reativar os jOVens brasileiros. ~preciso que se reative,
também, os adultos.
Concluo dizendo, Sr. Presidente, ao trazer a aprovação_e todo o apoio do PDS a esta proposição que é
preciso que se conheça o Hino. Há pouco, repito, estando numa solenidade, fui surpreendido quando chegamos
em duas partes do hino brasileiro, sntin que não era conhecida a letra do Hino brasileiro pelos brasileiros- e
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brasileiros com responsabilidade pública. Isto é alguma
coisa que entristece. Diz a justificativa - é verdade que nações como os Estados Unidos nas nossas Améri-

cas como, também, na França e Inglaterra, nesses países
é comum nas casas de comércio e estabelecimentos -oficiais a bandeira estar hasteada e ser sempre tratada com
o devido respeito. Nós verificamos até, quando observamos pela televisão, no resultado das riossas vârias disputas esportivas mundiais, que é cantado quase sempre

com muito respeito, com mUita atenÇãO, -por-aqueles que

cantam em vãrios lugares do mundo.
Nós estamos, realmente, nos descuidando um pouco
disso. Por isso nos congratulamos com o nobre Senador
que, em boa hora, trouxe a nós esta proposição para que
a aprovássemos.
Meus cumprimentos ao Senador Jorge Kalume e à Casa, que vai aprovar, e espero que se faça divulgar esse pequenino projeto por todas as escolas, por todas as repartições e, por que não dizer, se p ossivel, atê p01: todas as
casas de brasileiros?

Creio que é uma medida que jâ se fazia necessãria,
mesmo porque é preciso estilar no espírito dos jovens o
amor à Pátria, que conheçam os nossos sfmbolos, que
cantern com fervor o nosso Hino Nacional, para que eles
passarn abrigar aquilo que O lavo Bilac ensinou e pregou:
..Ama com amor e fervor a Terra em que nasceste".
Obrigado a V. Ex' por essa manifestação e aos demais
colegas que aquiesceram em aprovar o meu projeto.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Enéas Fariã)- Não havendo
mais quem queira fazer usO da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.

:t o seguinte o prOjeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, de 1983

O SR. PRESIDENTE(Enéas Faria) ....:.-continua em
discussão.

O Sr. Alddes Saldanha dente.

Peço a palavra, Sr. Presi-

O SR.. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Para discutir,

concedo a palavra a V. Ex.'
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao mesmo tempo em que se louva a iniciativa
do Senador Jorge Kalume, quero apenas lembrar que o
patriotismo e as manifestações de patriotismo não hão
de se ex.ercer apenas porque se faz a criança cantar o Hi-

no.
E chamo a atenção que neste País o regime autoritário, mais do que ninguém, tentou, através da Moral e
Cívica e através de "n" outros instrumentos, despertar o
sentimento de patriotismo. Frase$ até que surgiram por
aí, de BBrasil: ame-o ou deix.e-o", coisas assim que, aliás,
o Sr. Benito Mussolini usou na Itália, .. Itália: amatela o
larciatela, não fizeram pof ex.acerbar patriotismo. No
entanto, no momento em que o povo brasileiro voltou às
ruas, começou a sentir que podia ter a República de volta às suas mãos, o Hino começou a ser cantado nova~
mente, e nós assistimos pela televisão e assistimos
Brasília inteira cantando o Hino Nacional.
Assistimos o povo, nUina das ím-agens maiS bonitas,
Sr. Presidente, que já pude presenciar, o povo subindo a
rampa do Congresso debaixo da Bandeira naciorial. Sem
ninguém lhe ensinar, apenas porque o povo sentia que a
Pátria lhe estava sendo devolvida.
Meus cumprimentos ao Senador Jorge Kalume. Mas
patriotismo não é apenas ensinar as crianças a cantar o
Hino, é fazer com que a criança e o adulto sint_am que
participam da Pátria, que a Pátria não pertence a apenas
um grupo, mas pertence a todos. Af se saberá com perfeição a letra do Hino, se saberá com perfeição o respeito
à Bandeira da Pátria.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Continua em
discussão.
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) -Para discutir,
concedo a palavra a V. Ex', nobre Senador Jorge Kalu-

me.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para <liscutir.
Sem revisão do o_rador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu quero agradecer ~ eu me encontrava no gabinete e
vim apressadamente participar da votaç_ão e discussão
d.os vários Projetas que estão na Ordem do Dia~ e ao chegar aqui sou surpreendido com essa mensagem fraternal,
generosa do gaúcho Alc:ides Saldanha, estimado colega
que soube cativar, com a SUª----bondade, t_odos nós. Também estou tomando conhecimento de que o Senador
Gabriel Hermes teceu considerações acerca desSe projeto
de noss_a_autoria, nll 55~ que determina seja a Bandeira
Brasileira hasteada diariãmente nos_ eStabelecimentos de
_19 e 2v graus, sob cânt_icos do Hino Nacional.

Determina seja a Bandeira BrasDelra hasteada

diariamente nos estabelecimentos de 1"' e 211 graus, sob
cânticos do Rino Nadonal.
O Congresso Nacional decreta:
Art }9 Os estabelecimentos de I'i' e 211 graus da rede
de ensino do País ficam obrigados a hastear diariamente
a Bandeira Brasileira, sOb cântico do Hino Nacional
pelo respectivo corpo discente da entidade educacional.
Art. 2~' O Poder Executivo regularnentarâ esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias contado de sua publicação.
Art. Jl' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç-J:o.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jutema.
(Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante,
por cessão do Senador Jorge Kalume.
O SR. LUIZ CAVALCANTE {PFL- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. !>residente, Srs. senadores:
Para inserção no Anais da Casa, procedo à leitura do
artigo sob o título "Violência, inju~tiça,- corrupção", de
autoria (Je Dom Eugênio de Araújo Sales, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, publicado no Jornal do Brasil,
do dia 14 do corrente.
""VIOLENCIA, INJUSTIÇA, CORRUPÇÃO
Dom Eugênio de Araújo Sales

A violência se .vem tornando uma preocupação
quase obsessiva da sociedade, Inquéritos recentemente teali:àdos a propósito das eleiçõeS p·ara prefeito revelaram que atas ç:Q.n_trª pessoas e prop_riedade çonstituem uma das expectativas prioritárias de
quase todas as áreas urbanas pesquisadas.
O Governo Federal lançou o "Mutirãd contra a
Violência", no intuito de mobilizar todos os brasileiros contra uma situação quejâ vai se tornando intolerável e tem contribuido para a deteriorização da
qualidade de vida, especialmente nos grandes centros metropolitanos.
A Igreja do Brasil,-atravês da Campanha da_ Fraternidade, tomou como lema, em 198l: "Fraternidade, sim; violência, não." Por este Brasil viu-se, em
toda parte, ·até' crianças pequenas 9antarem o hino
da Campanha. Talvez, aliâs, seja este um caminho:
preservar contra o vírus da violência por uma vacinaçãQnacional ...
Entretanto, sinto que hoje, sob um aspecto, a
conjuntura se agravou: creSce o clima de incredulidade, tamanha a decepção no meio: 'do povo.
Aproximando-nos de um ponto crítiCo, qual seja a
descrença na eficácia das medidas, muitas delas sensatas, propostas por organismos oficiais e p-rivados.
A população, quando cética, está exposta a se deixar arrastar por decisões desvairadas. Já estamos assi_stíndo a uma espécie de guerra c~vil nã!J~decla_F.ada,
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na qual todos se armam contra todos. Ora, a violência não é solução para nada, nem mesmo para o
combate a si mesma, pois gera uma escalada capaz
de deteriorar ainda mais o ambiente de insegurança.
Há matrízes dessa doença social, que podem ser
· extirpadas ou reduzidas a partir de uma opção que
recupere a credibilidade dos concidadãos.
A primeira delas ê a injustiça social que discrimina a sociedade civil. Enquanto alguns têm acesso ao
gozo de bens e serviços, desde os aprazíveis até os
escandalosos, outros, que são milhões, vivem em
condições inadmissivelmente subumanas. Recente
_pesquis.a:,_ publicada pela Revista da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (Junf85) mostra que 30% do
povo brasileiro subsistem num estado de penúria
absoluta ou misêria. S extremamente dificil garantir
um clima de ordem e paz numa nação assentada
sobre esse vulcão de injustiça.
Outra matriz geradora de violência e de revolta é
a corrupção que grassa encoberta pela impunidade.
Hoje, a sociedade assiste a um espetâculo de autoexibicionismo, enquanto se descobre cheia de torpezas. Em várias áreas surgem novas máfias, envolvidas em fraudes e em desvios de bilhões. Certos desregramentos estão sendo cobertos pelos recursos escassos do contribuinte ou por expedientes finenceiros que retardam a recuperação econômica.
O enfraquecimento moral e religioso está, evidentemente, na raiz dessa perigosa enfermidade.
O esquecimeiitO de Deus e o desprezo aos seus
Mandamentos destroem o dique que suporta a força
de paixões desregradas. E perdido o medo das instituições destinadas à defesa dos cidadãos com o crime bem aparelhado; desaparecendo o temor à I.:.ei
divina, os homens se transformam em animais, com
UJlla agravante; por serem dotados de inteligência,
costumam, em sua degradação, superar até os irracionais na maldade. Enquanto uns se guiam só por
instintos, outros põem seu raciocínio a serviço do
mal.
A solução é ir à raiz, às causas: educando para a
convivência pacffica; recuperando a credibilidade
nos governantes; corrigindo as irijustiças sociais;
preservando os valores religiosos e morais. Isto parece óbvio.
Alguns apontam outros remédios. Pessoas respeitáveis atribuem acintosamente ã pobreza os desvarios--e- optam por uma estranha medida: acabar
com a miséria, suprimindo o direito à vida, quando
os pais são de determinada faixa econômica. O cinismo de uns ou o erro de outros não toma em consideração o egofsmo inerente à natureza humana decaída. Lembro o- engodo, a falsa proposta, tão exaltada anos -atráS, à problemâtica brasileira: deixar
crescer o bolo para, depois, reparti-lo. A economia
progrediu- estanws entre as 10 maiores do mundo
- e, paradoxalmente, com ela também os milhões
de frustrados, candidatos às fatias da riqueza! Hoje,
eles formam parte considerâvel da população. Tocar na sacralidade da vida e no santuário da Família
é abrir as comportas para problemas mais sérios que
os atuais.
Uma dose de coerência se impõe. Quer-se sinceramente combater a violência, mas ficam livres os
canais que a provocam como a permissividade. De
onde vêm os recursos para a proliferação da prostituição através dos m9téis?
Sabe-se, com segurança, da insatisfação reinante
com o avanço da imoralidade nos meios de comunicação social. Entretanto, comerciante algum utilizaria meios indecOroso-s para vender seus produtos, se
esses não agradassem ao paladar deformado de consumidores. Devemos, pois, reco_nhecer que a situação lamentãvel nesse campo revela o estado em
que se encontra a sociedade,
Em vez de esperar pelos outros, cada um cumpra
a parte que lhe ê devida. A responsabilidade pessoal
na correção dos males repercutirá beneficamente
nesta sociedade enferma.
!:. urgente ressalvar a confiança no Estado por
parte de toda a Nação e isto depende de uma única
atitude; Dignidade~ Pois, enquanto ela se enfraquece, forma::-se um círculo vicioso, cresce a violência.• ~
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I)

Era a comunicaçàõ que tinha a fazer, Sr. Presidente
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ene!as Faria)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Mãrio Maia. (Pausa.)
S. Ex' declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Sou~
za.

O SR. AMltRICO DE SOUZA tPFL - MA. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Queremos registrar a visita qUe fez ontem o Excelentíssiino Senhor Presidente José Sarney à maior f~en~
da de soja do mundo, localizada em ~anta Porã d~_pro~
priedade de um dos empresãrios rurais mais arrojados
que é o Sr. Olacir de. Morais.
_
Este registro, Sr. Presidente, tem uma conotação mui~
to mais importante, porquanto, não se prende a urna atitude do Presidente José Sarney, conhecendo in loco uma
exuberante plantação de trigo, mas sim pelas declarações
que Sua Excelência prestou de fidelidade à refonna
agrâria sem, contudo, criar situações de intranqUilidade
no meio rural, porquanto Sua Excelência também decla~
rou, que o Governo que fez da reformij a_g~:ªria o seu car~
ro chefe, se determina a respeitar a propriedade privada,
reafirmando mais uma vez a sua opção pela inciativa pri~
vada, não só no setor secundário, como também no pri~
mário da nossa economia.
Disse Sua Excelencia que aqueles que usam a terra, a
cultivam e produzem riquezas não devem se intranqUili~
zar e a fazenda ltamaraty era um exemplo eloqUente que
dava à Nação.
Ali, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente José
Sarney, mais uma vez atento aos interesses nacionais e
aos clamores dos brasileiros, desfraldou a sua bandeira
de desenvolvimento, porquanto acredita Sua Excelência
que sem produção agrícola adequada, suficiente para
abastecer as necessidades nacionais, e com suficiência a
permitir exportaçãO dos g;rãos excedentes.
O Sr. Benedito Fe:rreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AM~RICO QE_SOUZA- Com muito prazer,
O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador Amêrico de
Souza, é muito bom que V. Ex• se pronuncie a respeito
da atitude e da fala do Presidente José Sarney, quanto ao
programa da reforma agrãrla e mesmo porque, esse assunto já intranqiiilizou tanto,jâ agitou tanto, que tudo-o _
que se fizer hoje, no sentido de se esclarecer o produtor
rural creio que é válido. Especialmente o próprio Senhor
"Presidente da República, Mas hâ um fato, hâ um senão
da maior gravidade q_ue está escapando ao Senhor Presidente da República. E que o pessoal que irá executar esse
programa não está nem de longe intetessado em fazê-lo,
de acordo com o Estatuto da Terra, E V. Ex• vai me permitir que lhe dê uma indicação realmente válida para
essa minha afirmação. Demonstrei aqui, sobejamente,
exaustivamente, que em 1951- veja bem V. Ex', há 34
anos~ arrecadava-se mais Imposto Territorial Rural do
que foi arrecadado em 1982_. E o que é de se estranhar,
nobre Senador, é que naquela época tínhamos l/3 das
propriedades rurais que temos hoje. Tínhamos menos da
metade da área, em domínio de particulares, da que temos atualmente. E o Estatuto da Terra, sabe V. Ex•, ao
tirar dos Prefeitos o· lançamento do Imposto Territorial
Rural e a sua arrecadação e passar para a esfera do INCRA, do Governo Federal, tinha um objetivo, Que era
cominar o proprietãrío do -latifúndio improdutivo a fazêlo produzir ou, então, enquadrá-lo na tributação progressiva. Ora, veja V. Ex• como pode ser que, havendo
hoje três vezes o número de propriedades que tinhamos
em 1951 e tendo o dobro da área no domínio de; particulares, tenha se arrecadado ITR, em 1982, o equivalente a
l/12 daquilo que se arrecadou 31 anos_antes. Então, vê
V, Ex 9 que falta seriedade, falta objetividade, falta o
propósito para realmente realizar a reforma agrária,
através do INCRA, visto que a primeira grande reivindicação dos proprietários rurais, quando se fez essa palhaçada que se chamou de proposta de reforma agrária,
em que o Executivo, numa proposta subscrita por um
Ministro de Estado, falava atê em pressionar o Poder Judiciário, para mudar o conceito de justa desapropriação,
isto é, tentavam, por abuso e por abuso de poder, influenciar o JudiciáriO Para que se mudassem o conceito

de justa desapropriação. Pois bem, qual foi a reivindi~
cação primeira? Que se fizesse , que se procedesse, com
urgência, um recadastramento das propriedades rurais
no Brasil, com que teríamos um espelho, um mapeamento real da situação fundiária e da situação das propriedades rurais no Brasil. Isso daria ao Governo um espelho
da situação e permitiria aos prefeitos que estão aí a clamar por mais e mais receita, a duplicar, no mínimo, as
suas receitas atuais no Imposto Territorial Rural, que
vem sendo arrecadado com base no cadastro realizado
em· 1978, e Deus sabe como ele foi realizado. Então, vê
V. Ex' que, áo anunciar que se vai demari'ar o processo,
se se quisesse fazê-lo com seriedade, se se quisesse ajudar
o Presidente José Samey a realizar o que ele se propõe, e
nós sabemos que ele quer lazer uma coisa séria, que ele
quer resgatar uma dívida, S. Ex• deveria ter nos seus auxiliares um mínimo de boa vontade e de seriedade, procedendo esse recadastramento que, antes de mais nada,
como eu disse, consulta os altos interesses do Pais e, por
que não dizer, consulta antes, sobretudo, o interesse da
própria classe rural, que não quer ficar exposta à situação da forma como ela está sendo c-olocada. 1::. por
tudo isso, Ex•, que eu disse e repito: é louvável o pronunciamento de V. Ex•, s_obretudo dando percurssão à fala
do Presidente José Sarney que, hoje, mais uma vez, segundo os jornais, reafirmou sua posição de fazer a reforma agrária nos termos da Constituição e na forma estabelecida no Estatuto da Terra. Muito obljgado a V. Ex•
- O SR. AMtRICO DE SOUZA - Muito obrigado,
Senador Benedito Ferreira, pela contribuição de V. Ex.'
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. AMltRICO DE SOUZA (PFL- MA)- Com
muito prazer, Senador Alcides Saldanha,
O Sr. AlcidesSaldanba (PMDB- RS)- Os dados do
ilustre Senador Benedito Ferreira a respeito do ITR dão
ãlrripfeSsãO deqi.Je o Governo anterior, que foi o que fez
os gabaritos para que fossem cobrados este_JmO, não
cObrava mais ITR; parece que, realmente, alguns latifundiários do País não o pagavam há muito tempo. Ou teriam baixado as aHquotás? Porque o cadastro, mesmo
sendo de 1978, pelo próprio Estatuto, ele é revogado
cada vez que existe uma modificação na propriedade,
obrigação do proprietário. Mas é boa a denúncia do
nobre Senador, na medida em que acho que o Gove-rno
de_ve- esr.a_t a tenro e passar a cobrar, realmente, o imposto, priOCipalril.ente das grand-es gliOas que eiistem neste
País, o próprio INCRA tem levantamento de algumas, e
que não estão pagando desde 1980. Agora, nada disso
impede que o plano de reforma agrária seja levado avan~
te nem que, pelo fato da proposta, que era para ser discutida, tanto é que nó_s a discutimos à saciedade, aqui, inclusive com o ilustre Senador Benedito Ferreira, tivesse
erros, evidentemente, porque não era uma proposta acabada._Até porque, se fosse uma proposta acabada, não
precisaria ir para a discussão; ela era para levantar o as·
sunto. Foi debatida, o Ministério da Reforma Agrãria
recolheu as opiniões, inclusive, dos grandes proprietários, através da CNA, e vai apresentar ao Presidente da
República a síntese que foi rec_olhida graças ao lançamento dessa proposta. Hoje, as pessoas já a aceitam
como proposta, mas quando surgiu era tomada como
um plano,_ Aqui, neste Senado, eu assisti alguns companheiros extremamente preocupados, atacando a proposta como se ela fosse um plano definitivo. Eu sei que isso ê
fruto do autoritarismo, qu~ 3:s _pessoas raciocinam que
basta o Governo exarar um documento para que ele já
seja, definitivamente, lei. Pois o GoYerno democr~tico
estava apenas provocando o assu_nto, tanto é que_ a_ ilustre Senador o pode_debater à saciedade. Nós_debatemos,
tiVemos a honra de fazê-lo, e foi exatamente em cima de
uma proposta que tem erros. E uma proposta, em que se
recolheram as opiniões nacionais, em cima das quáis, ·
com seriedade e com tranqUilidade, o Governo Sarney
vai comeÇar-a reforma agrâria. Agora, eu sei que o nobre
Senador Benedito Ferreira, lá no fundo, está se referindo
às isenções dos imóveis de menos de vinte e cinco hecta~
res-, s.-Ex• tocou no assunto uma vez, aqui, que não pagam o ITR. Essas isenções são para propiciar aos pequenos proprietários a oportunidade de poder explorar uma
área pequena com ônus menor que os grandes proprietários. Evidentemente que isto não serã e nem deve ser
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modificado. Concordo c_om S. Ex• em que o Governo
deve estudar com mais carinho o problema do imposto,
aumentar o imposto sobre os grandes latifúndios, principalmente aqueles concedidos pelo antigo Ministério dos
Assuntos Fundiãrios, como, aqui no Senado, existem
dois ou três circulando, de doações de terras públicas na
base de doze e treze mil hectares para indivíduos, o que
não póde mais acontecer. Está bem que não se divida
grandes propriedades, mas que se doem grandes propriedacles, ao menos isso teria que terminar e isso está terminando. Não se preocupe, ilustre Senador, porque o pessoal do Ministério está trabalhando com calma, não
quer agredir ninguém, não quer polêmica com ninguém;
quer dar ao Presidente Sarney condições de levar adiante
o seu plano de Reforma Agrária, que não é a aspiração
apenas de alguns sem-terra que possam estar por af, ê
quase uma aspiração nacional, para que se modifique
certas coisas que todos nós sabemos que não estão corretas. E não ê contra ninguém, o Presidente Sarney tem repetido isto. Disse agora no Rio Grande do Sul, quando
esteve lá, visitando a exposição internacional de Esteio,
para aplauso inclusive da classe rural que estava presente, que os que realmente produzem não precisam se preocupar. Agora, os que não produzem, os que têm terra
apenas como reserva de valor, como exploração imobiliária, ou que a têm pessimamente explorada num Pais
que precisa desesperadamente de produção, evidente.
mente o Governo terá que. sem briga, sem _agressão, me.
xer no programa. E: é isto que o Presidente Sarney, com
habilidade, com tranqUilidade, e auxiliado pelo Ministério da Reforma Agrária, com competência está fazendo. É apenas esse o registro que queríamos fazer.

O SR·. AMiíRICO DE SOUZA- Nobre Senador Alcides Saldanha, agradeço a V. Ex• que, com tanta proficiência; me poupou a resposta ao eminente Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Senador Américo de Souza,
não gostaria -de interrompê-lo, mas em face de como V.
Ex• recebeu o aparte do Senador Alcides Saldanha eu
preciso situar-me melhor diante de V. Ex_' V, Ex• não estava aqui no plenárío, mas estava o Senador Alcides Sal~
danha e, por culpa minha, por certo, não me fiz entender
por S. Ex• quando aqui, exaustivamente, demonstrei que
o grande problema não era só do lançamento, mas o não
recolhimento, a impunidade dos malandros que não recolhem. Há Estado em que se chega ao absurdo de deixar de recolher mais de 90% dos lançamentos.
O Sr. ~l~des Saldanha- Mas eu mencionei isto, Ex.•
O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex' vai me permitir.
Quando falei no cadastramento, realmente fui sucinto,
fui sintético em não tendo alegado a principal causa do
recadastramento. Nobre Senador Alcides Saldanha, por
força de uma Portaria do INCRA, o que é coisa muito
comum em nosso País, isto é, portaria alterar leis, decre.
tos e até a própria Constituição, é comum, lamentave1~
mente por força de uma portaria do INCRA - repito
-que alterou o Estatuto da Terra, alterando a figurado
latifúndio, regionalizando as atividades rurais, 3 hectares
em ltaquera, em São Paulo, que é uma zona dehortifrutigranjeiro, ê considerado latifúndio, porque o módulo lá
ê de um hectare. Então, veja V. Ex• como se pode, com
essa filosofia, considerar uma área de 3 hectares como
sendo latifúndio. y. Ex• que é um homem da terra, sabe
que isso é um minifúndio, mas como se mudou o critêrio ·
de fixação do que ê latifúndio, no INCRA, por essa portaria, é que julguei- e continuo insistindo- que há que
se reformular, que se fazer um recadastramento, inclusive para se Colocar isso em termos exeqUíveis; Pois não
entrará na cabeça de ninguém- muito menos de V. Ex•
que é um homem experimentado- que um módulo de3
hectares possa ser chamado de latifúndio. E poderá até,
para efeito de tributação, ser enquadrado como latifúndio improdutivo e por exploração. Veja,V. Ex' como se
. complicou tudo, porque os tecnpcratas entenderam de
mudar o módulo, anteriormente estabelecido pelo Esta~
tuto da Terra, que seria a gleba suficiente e bastante para
uma família exercer a sua atividade, eles entenderam estabelecer o módulo, regionalizando por atividade. Então, como a Utividade do meu município ê preponderantemente, a pecuária de corte, o módulo lá, para ser consi~
derado latifúndio, será centenas de vezes- maior do que
no município onde a atívidade preponderante seja a hor-_
tigranjeira.
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O Sr. Alcides Saldanha- Isso para a felicidade dos latifundiários da área de V. Ex• senão seriam atingidos
mais oapidamente.

O Sr. Benedito Ferreira- Mas isso até: que prevaleça
o critério do INCRA! Vamos admitir que eles tenham
razões fundadas que justifiquem essa modificação; mas
teríamos que fazê--lo através de legislação: não é permitir
o lançamento, da forma como está sendo feito, com-os
resultados desastrados que têm trazido para os prefeitos.
E agora mesmo hã uma ameaça de virem para câ 3 mil
prefeitos do Brasil, para pressionar o Congresso Nacional, porque o Tesouro Nacional vai ter que lhes dar, sob
coação, 20 trilhões de cruzeiros. Estâ nos jornais de hoje.
A tal Frente Municipalista ameaça o Governo de fazer
esse movimento se ele não lhe der 20 trilhões de cruzei~
ros. Agora, tirar de onde ê que não_sei. Mas, em verdade,
os prefeitos também têm suas razões, porque estão sendo
ludibriados naquilo que lhes pertence, que no caso específico é o Imposto Territorial Rural. Senador AméricO
de Souza, desculpe ter-me alongado tanto, mas eu não
podia deixar realmente de me posicionar como -enCarO o
problema, que é sério e grave, como disse bem hoje o
Presidente José Sarney, ê o resgate de uma dívida nacional a reforma agrária, rria.S- fazCr~se reforma agrária com
seriedade, como· acredito que será realizada.
O Sr. AlcidesSaldanha- Senador Américo de Souza,
é uma satisfação ver que o-Senador Benedito Ferreira vai
nos auxiliar, a nós do Governo, na hora em que formos
cobrar dos latifundiários que não pagam imposto há
muito tempo. Teremos a voz -de S. Ex• a nos a.ultiliar
aqui, no Congresso, para que os inadimplentes paguem,
principalmente pelos grandes latifúndios que não vêm
pagando imposto. t uma satisfação ver isso,
O SR. AM€RICO DE SOUZA --Sr. Presidente, depois de ouvirmos os dois eminentes Senadores, Benedito
Ferreira e Alcides Saldanha, que nos honraram com seus
apartes, desejaria, ao conCluir este meu pronunciamento,
dar um destaque maior da sua finalidade, que é aquele de
chamar à Nação sua atenção, para a declaração principal do eminente Presidente José Sarney, que foi a de de-clarar a prioridade do seu Governo em favor da iniCíãtiva privada,
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. N/VALDO MACHADO PRONUNCIA
DiSCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. _Presidente, Srs. Senadores.:
Desejo registrar nos Anais do Senado o artigo publica~
do_ pelo jornal Correio Braziliense, de 10 de setembro
corrente, no qual o colunista J. Jesus Silva, responsável
pela seção ..Aviação", tece fundamentados comentários,
quanto ao tema que está movimentando a Comissão de_
Esportes e Turismo da Câmara Federal; o monopólio
(ou exclusividade, como chama o Departamento de Ae-ronáutica Civil, do Ministérío da Aeronáutica) da VARlG_nas_ linhas aêreas int!!rnacionai_s,
~ -0 assunto, Sr. Presidente, Srs. senadores, que está
sensibilizando o Congresso Nacional, merece de nós
aprofundada análise e posicionamento. De minha parte,
na condição de presidente da Comissãõ de Segurança
Nacional desta Casa, entendo que as colocações do jornalista J. Jesus Silva são absolutamente pertinentes, ao
defender- em apoio às posições defendidas pelos presidentes da VASP, Antônío Arig"arlta Silva, e da TransbrasH, Omar Fontana - a possibilidade de essas empresas
também voarem para o exterior.
Monopólio ou exclusividade, Sr. Presidente, Srs. Senadores., é pura questão de semântica. Nessa discussão
não pretendemos adentrar. O que nos parece incoriCCõfvel e não aceitável ê que apenas uma empresa nacional
possa realizar võos comerciais rotineiros para e do e:de-rior, como é o Cáso -da VARIO. Desejo registrar a excelência d_os vôos da VARIG empresa nacional que se inse--
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Os dois empresários foram ao fundo do problema,
quando afirmaram que o Brasil está perdendo gordas fatias nO mercado do transporte aéreo internacional, nos
últimos anos, quando Cresceu a presença de empresas estrangeiras enquanto o número das companhias brasilei~
ras operando no exterior diminuiu de maneira considerável.
De fato, os númer_os apresentados por Fontana em sua
explanação são muito signifiCativos. Por exemplo, em
1961 era II as empresas estrangeiras que transportavam
passageiros da Europa para o Brasil e, em 1985, subiu
para 17. Com relação aos Estados Unidos, o aumento é
ainda maior. De quatro empresas de aviação que fazíam
a ligação daquele país com o Brasil, em 1961, hoje che-gam a 13 e muitas delas são latino-americanas.

reentre as melhores do mundo, com um serviço da melhor qualidade.
O que deçejo questionar ê que a excl!-ls_ividade é ~bso
lutamente prejudicial ao Brasil, que vem perdendo divisas em decorrência deste monopólio. Para citar alguns
números, reporto-me a estatísticas apresentadas pelo
presidente da Tral'isbrasil, Sr. Omar Fontana, segundo o
qual em 1961 eram li as empresas estrangeiras que
transportavam passageiros da Europa para: o Brasil; em
1985, esse illlmero subiU para 17. ConYtelação aos Estados Unidos, o aumento é ainda maior: de quatro empresas de àViaÇãO que faliam a ligação daquele País cOm o
Brasil, em 1961, este ano são 13, muitaS delas latinoamericanas. Enquanto isto, -o Brasil está restrito, limita~
do, preso, amarrado a apenas uma empresa, a VARIO.
A experiência dos vôos charters, realizados pela VASP e
pela TRANSBRASIL para Orlando e as Antilhas evidenciou que elas estão capacitadas a competir com outras empresas internacionais nos vôos para o exterior. E
os pagamentos, como s_abemos, são em dólares, fato que,
além de possibilitar O ingresso de importantes divisas
para o·Pa(s, evita a evasão delas, na inedidaem que o pagamento dos aviões modernos e sofistfc<idos que adqUiri~
ram (air_bus 300 e Boeing 7f!_7) tem que ser feito em moe-da forte.
Associo--me, Sr._Presidente, Srs. SenadoreS, ao Senador João Lobo, do Paiauí, e João Castelo, do Maranhão,
que Sugerem a possibilidade de a V ASP e a
TRANSBRASIL operarem linhas aéreas para o exterior
que a VARIG atualmente não opere, bem como a modiftcação nos critérios para a concessão das linhas aér.eas
internacionais.
Julgo, igualmente, que a concorrência é um processo
def!1-ocrát~co__que deve ser preservado.
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno do
Senado Federal, soliCito, pois, a transcrição nos Anais
desta Casa do artigo do jornalista J. Jesus Silva, sob o
titulo "Monopólio de Linhas Internacionais Sensibiliza
o Congresso Nacion_al", que integro a este discurso.
____ Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)

Sem Concorrência

Os presidentes da VASP e da Transbrasil entendem
que a exclusividade é prejudicial ao próprio Brasil, que
está inclusive perdendo divisas, o que ficou provado com
a concessão_, a _título muito precãrio, aliás, de alguns
võos charter às duas empresas, especialmente para Orlando e as Antilhas.
Os resultados dessa experiência foram os melhores e
os mais promissores e Antônio Angarita e Omar Fontana revelaram que, em 1985, o transporte de carga entre o
Brasil e os Estados Unidos cresceu 223 por cento em toM
neladas por quilómetrO transportado, verificando-se
uma presença significativa dos vôos charters, que ê um
serviço complementar ao regular jã instalado.
Tanto a VASP como a Transbrasil admitem, em
princípio, operar linhas ainda não exploradas e que não
são aproveitadas pela Varig, que detém o monopólio em
conseqüência de legislação criada em 1973, pelo prazo de
15 anos_.__Agora mesmo, a empresa gaúcha jã estâ ultimando a abertura de uma linha para o Canadã, para ela
de grande importância, já que a IA TA, organismo internacional que regulamenta o transporte aéreo, tem sede
ali.
Já a VASP e a Transbrasil consideram indispensável,
inçlusíve para o seu crescimento, a operação nas linhas
internacionais, entre outras razões pela segura expansão
financeíra para as empresas, pois as receitas são_ obtidas
em dólar, o que dã uma posição vantajosa no sentido de
liquidação de compromissos com investimentos. Outro
fator seria o fato de que a taxa de juros para financiamento de aquisiçãO de equipamentos é mais baixa~

DPCUMENTO A QUE SE REFERE 0~.
ODACJR SOARES EM SEU DISCURSO:
Correio Brazillense -

10-9-85

AVIAÇÃO

J. Jesus SilVa
MONOPóLIO OE LINHAS INTERNACIONAIS
SENSIBILIZA O CONGRESSO NACIONAL

Está pratícamente declarada a ''guerra" pela conquista das linhas aéreas internacionais, agora com novos
rounds- seiilaflãls~ em viitude dos vários depoimentos que
estão sendo prestados na Comissão de Esporte e Turismo da Câmar"a Federal: quinta-feira passada, foi a vez de
Antôi1.io Angarita Silva e Omar Fontana, presidentes da
VASP e da Transbiasi!; e depois de amanhã, dia 12, será
a -de Hélio Smidt, da Varig, Na próXiina semana, quem
estará lá será o brigadeiro Waldir Pinto da Fonseca, do
D~Ç ~- _Dep_artamC!nto de Aeronáutica Civil.
A controvérsia é antiga, mas parece ter ganho força
COill-os ares da Nova .República e se tornou o assunto
principal e quase obrigatório nos m~iOs ligados à aviação
ciVil, inclusive os governamentais. Em resumo, pode ser.
resumido assim; desde 1965, com a falência da Panaír do
Brasil, passou a funcionar o monopólio (i:iu exclusivida~
_de, como quero DAC) da Varigem_ todas as_l~nhas inter~
nacionais, situaÇãO que deverá permanecer até 1988,
caso o Congresso e as empresas interessadas não consi~
gam novas leis ou decretos, modifiCando o atual estado
de coisas.
Competênda
Na explanação que fizeram durante a reunião na Comissão de Esporte e Turismo- cujas dependências, por
sinal, estão sendo pequenas para abrigar os que estão
aC6mpan bando os depoimentos, tal o interesse desperta-·
do pelo problema- Omar Fontana e Antônio Angarita
fizeram questão- de ressaltar a eficiência e os bons ser-·
viços da Varig em suas linhas internac!onais. Mas não
concordam, porém, que ela possua o monopólio (ou ex~
clusividade) de todas as !in_has ipterpacionai,s, c.oll}o.de-term~na as decisões do Departatl}ento dC? Ae;ronáutica
CiviL

Congresso
.

O assunto está sensibilízando o Congresso Nacional~
como se vê pelo grande número de pessoas que têm
aCOmpanhando os trabalhos da Comissão de Esporte e
Lazer da Câmara Federal. E deve crescer com os futuros
~À.~~entos do presidente da Varig e do diretor

40

Dois projetas, por sinal, já foram apresentados e- estã()
cofrendo os trâmites, coni-a indíspehsável"pB.ssagem-petas comissões .. Na Câmara, o deputado João Lobo, do
PFL de Pernambuco, sugere a participação de outras
empresas aéreas, a partir de linhas não operadas, e, no
Senado, João C_astelo, do PDS d~ Maranhão, quer a__modíficação nos critérios-para a concessão das linhas aêreas
internacionais.
Além disso, durante os debates na Comissão, numerosos parlamentares levantaram a necessidade de mud~ça, o que poderia ser fCito ·na oportunidade da Assembléia Nacior:tal Constituinte, mas o presidente da
VASP entende que nada impede que o assunto seja discutido agora, que é o momento em que o mercado internacional indica uma demanda de transporte aêreo mais
emergente.
Grande nÇJmero de parlamentares' nas duas CasaS -do
Congresso estão, na vçrd<!dc; sensi~ilizados para o
problema, com muitos alegando que o monopólio (ou
exclusividade) na concessão das linhas internacionais
deve ser abolido, principalmente porque a concorrência
é um processo mais democrático. O que significa que um
projeto de lei nesse sentido possa ser aprovado com relativa tranqUilidade. Vale ressaltar que todas as críticas
são feitas apenas ao critério do mOT]Opólio, pofs os parlam~ntar:~s _enfatizam os bons serviç(is prestados pelaVarig, que realmente se firmou internacionalrnent~ como
uma grande empresa aérea.
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A discussão vai continuar, e com mais intensidade,
com os futuros depoimentOS -dos próximos lO dias. E é
até possível que seja definida uma posição.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- C~ncedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiio.
-

O SR. NELSON CARNEIRO {RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Geralmente os telegrafistas do serviço público, ao passarem para a i natividade, procuram no radioamadorismo um derivativo, trãn.Sforni.ãnao esse hobby num verdadeiro serviço à comunidade, quando, comunicando-se
com todos os quadrantes do Pais, podem atender aos
mais variados pedidos, contribuindo, inclusive, para a
salvação de vidas humanas.
Acontece que muitos desses profissi"onais, depois do
exercício da telegrafia por mais de trinta e cinco e até
mesmo cinqUenta anos, ingressam-no radioamadorismo
enfrentando as maiores díficuldades, por não poderem
adquirir um equipamento condigno.
O mesmo que se poderia fazer, nesse campo, se hã impossibilidade de subvencionar a aquisição -do equipamento essencial do radi_oamador_,__ seria conceder-se a
isenção tríbutâria dos mesmos; quando comprados por
telegrafistas aposentados do serviço público.
Não temos certeza, mas parece-nos que os impostos
representam cerca de 80% do preço de tais produtos.
Lembramos, ademais, que, no CãsO aos motoristaS ptó~
fissíonais, eles obtiveram uma isenção tiibutâria equiva::
lente a cerca de 50% do preço dos seus táxis, o que em
nada afetou a arrecadação tributária, mas, ao contrário,
serviu de incentivo à pióprta indústria automobilfstica.
Outra reiVIndicação da classe consiste em obter, do
Ministro das Comunicações, a outorga, a todo racliotelegrafista de 1~classe, diplomado por aquela Secretaria de
Estado, quando aposentado e a seu requerimento, do
certificado de radioamador classe "B".
A isenção pleiteada e a permissão pedida configuram
duas medidas do maior interesse, incrementando a prática do radioamadorisfu_õ; em beneficio de todo o Pais, já
coberto por ampla rede de comunicação gratuita, das
mais benéficas, pois o Seu proveito se estende a todas as
classes sociais e à quase totalidade dos m_unicípios brasileiros.
Não sabemos de serviço público com essa extensão e_
tamanha penetração, destacando-se, principalmente, o
devotamento dos radioamadores brasileiros, fidelíssimos
nos seus horários de transmissão e recepção e que, quando recebem, seja qual for sua procedência, qualquer mis~
são urgente, tratam de cumpri-la, qualquer que seja o sacrifício pessoal exigido.
Cremos que o aproveitamento de- milhares de telegrafistas aposentados nessa missão insubstituível merece a
maior atenção do Ministério das CQ_municações, daí o
duplo apelo que, em ·nome deles, endereçamos ao titular
da Pasta.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (MUito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Katume) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Míiller.
O SR- GASTÃO MULLER (PMDB- MT, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,_ Srs. Seri,adores:
Venho a esta tribuna para fazer um apelo ao Sr. Minístro do Planejamento~ no sentido de não ser drasticamente reduzido o Orçamento da SUDECO, órgão qUe -ê
vital para o desenvolvimento do Centro~Oeste.
A proposta orçamentária daquele órgão é realisúi. -0
Centro-Oeste tem que ser região prioritãfiã-oe TnVeslimentos nacionais.
O nosso antigo colega Senador Mendes Cana(e, atual
Superintendente da SUDECO, -envioü-mé um documento que passo a ler e que expressa as aspirações daquele
órgão, quanto- ao Or_Çam_~nto de 1986.
Faço minhas as palavras daquele ilustre homem públic o.
OF/N' 607/SUP
Brasi\ia-DF, 23 de agosto de 1985
Senhor Senador,
Estamos enviarido a V, Ex~ c§piã. da proposta
orçamentária da SUDECO encaminhada ao MINTER para o exercício de 1986; Esta proposta signifi-
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ca o mínimo necessário para prOcurarmos resgatar
o desenvolvimento regional do Centro-Oeste, se- gundo os princípios sôcio-econ-ômicos da Nova República. Ela mereceu o apoio do Ministro do Interior, rec~bendo, inclusive, a majoração em algumas
de suas rubri<?Rs; encontrando-~e. agora, na SE-PLANJPR, a fim de ser apreciada por aquela Secre-- taria, _a _qual a_ssiste promover as ·modificações qiie
~--- julgar Conveniente fazer. Não é demais acentuar que
o Centro-Oeste dispõe de espaço e de potencial de
recursos econômicos sufici~ntes para se fazer CUmprir os ditames dessa nova ordem política .. .El uma
região que, naturalmente, se impõe até mesmo por
razões de- administração do espaço nacional.
O comhate à fome, à miséria, oo desemprego, à
inOação e oo_dêficit do balanço de pagamentos somente encontram respostas mais a curto prazo, ime-diata e positiva, nessa região, em virtude de suas evidentes potencialidades econômi<:as e produtivas.
Daí ser positiva á ação política de V. Ex~ em torno de dois aspectos importantes: a aprovação, sem
cortes, da proposta orçamentãria para 1986, elaborada pela SUDE<--"0, e a caracteri.Zaç~o do CentroOeste como região prioritária de_ inveStimentos nacionais.
Para tanto, Solicitamos a súa urgente e necessária manifestação de apoio junto ao Exmo. Sr. Ministro do Planejamento a fim de encarer seja nossa
proposra aprovada nos moldes em que foi encaminhada e ~rovada pelo MINTER.
Com esses própositos esperamos atender aos
legítimos anseios da população do Centro.Qeste
_ que~ contando com a cooperação valiosa e prestigio-~ de V. Ex~, faremos chegar as ações da Nova República nessa região fundamental, para que se processe, com a participação efetiva, a retomada do
crescimento !!CQnô,mico do País.
-Prevalecemo-nõS- do ensejo pará apresentar a V.
Ex' os nossos protestos de elevada estima e distinguido"ap~reço."

·

Ainda, na mesma linha de ~aciocínio, desejo. transcrever, neste pronunciamento, o artigo do jornalista Osandy Ribeiro T~ixC!ira, brilhante economista, intitulado,
..Integração do Centro-Oeste". Esse trabalho Cspelha a·
importância, o significado do Centro-Oeste no contexto
nacional.
Leio, Sr. PJ:es.idertte, Srs. Senadores, o referid'? artigo
publicado no Jornal de Brasma do dia 13-9-85: Jornal de Brasília- 13-9-85

INTREGRAÇÃO DO CENTRO-OESTE
Osandy Teixeira
A Nova República terá -que signifiçar, pa-ra O CentfãOeste, a sua decisiva integraÇão nas graildes' decisões nacionais cOmo r·egiãõ" prioritâria, e o resgate do seu desenvolv:imento interativamente espacial, fudamentado na
ação do capital, privHegiando a solidariedade regional.
Essa ação interativa do ·capital deve ser assimilada
pelo planejamento nacional como a premissa bãsica para
se alicerçar a democratização do País, de forma descentralizada e sob a égide da redução progressiva dos desequilíbrioª regío!l-?_is.
O planejamentó n-acional, dentro doS princípioS sócioeconômicos e políticos da.Nova República, terã que assutnir unia postura regiõ"nal e não se fundamentar no tradicionalismo setorializante.
País não pode democratizar-se e desenvolver-se_ em
íUriÇâo-da hegenionia de uina única grande região industrial, comercial e gerencial do capital nacional.
E evidente que o desenvolvimento não se processa linearmente- j:>elo território do P'aís. Ele encontra condições ·màíSTaVoráveis de localização hegemónica na Região Centro-Sul, notadamente no Estado de São Paulo,
em fa~ das _potencialidades económicas e da convergência mais ql!~if}cada e diversificada das iniciativas de
produção capitaüsta.
Mas, no momento em que as relações Capitalistas de
produção se aJir:maram e se integraram no espaço nacio-·
na\, torna-se imprescindível submeter as ações políticas
ao propósito de planejar a força hegemónica da região
mais dinâmica e os desequilíbrios regionais a um nível
sôcio~eC'onômlco compatível com a realidade humana.

-o

Nenhuma região pode autodeterminar o se próprio
desenvolvimento de forma compartimentada, exatamente, pelas forças circunstanciais da universalização doca~
pital. As regiões são células que se articulam para dar
vida a um corpo económico, mas todas elas agindo em
fUnção da configuração deste corpo.
Por falta dessa observação, é que se têm cometido no
modelo brasileiro grandes equívocos no sentido de transplantar poHticas nacionais para o marco regional. E. por
isto que nos acerca a importância da utilização do planejametlto regional como uma ponte entre o planejamento
global do País, no seu contexto macroeconômico setaria!, e as necessidades e potencialidades das regiões.
As nossas regiões, até agora, não foram planejadas no
seu conjunto pará solucionar os grandes problemas nacionais. Elas têm sido tratadas através de fónnulas muito
emergenciais e inadequadas em relação às suas vocações
econômicas e aspirações sócio-políticas. As prioridades
de í nvestimentos devem obedecer ao princípio da integração e da complementaÇão inter-regional e não aos critérios isolados de políticas de desenvolvimento.
É por essa razão que no Centro-Oeste bra_$ileiro, sen. do _u_ma economia regional aberta, o combate à fome, à
miséria, oa desemprego e à innação encontra segura e rf.pida resposta, em virtude de suas evidentes potencialidades económicas produtivas.
Basta que se pratiquem as seguintes medidas: prioritiza·r também o Centro-Oeste como a matriz básica de sustentação do desenvolyimentq nacional; considerar como
o carro-chefe d_Q_ esfc?rço regional o setor agroexportador; convergi( ações Voltadas para as soluções de problem~ sócio-econôrriicos mais específicos da região; transfoi-mar a SUDECO em autarquia especial diretamenteligada à Presidência da Repiíblica.
A prioritização- do Centro~Oeste é uma medida imprescindível para a Nova República atingir os seus objetivos, por inclusive as soluções dos profundos problemss
nordestinos não se realizarem somente dentro da Região, mas, sim, fora do espaço geogrâfico. Por tanto, há
que se harmoniz.;n melhor e mais construtivamente a integração do capital.
A ênfase ao setor agroexportador é fundamentar a importância económica do Centro-Oeste como gerador de
divisas para o País e para si próprio, através das produções de grãos e industria( de alimentos.
A convergência de ações voltadas para dentro da região significa não só consolidar o setor agroexportador,
como também o aspect_o de se atacar de frente o atendimento das necessidades básicas das populações rurais e
urbanas.
Subordinar a SUDECO, como as demais superintendências, diretam~nte à Presidência da República é achave da revitalização da competência dos atuais organismos de rlesenvot_viment_o regional.
Todas as medidas enfatizadas implicam decisões que
levam à formação de um bloco político regional monolítico, para efeito de reverter certas expectativas nacionais
para a região e ser possível integrá· la ao sonho de todos
os brasileiros: à construção de uma Pátria demoçrática e
socíalmente livre do pesadelo da fome, da miséria, do desempregõ e da inflação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Co_ncedo a
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JA!SON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguírite -discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a política energética do Brasil precisa sei- infeiramen~
te reformulada, tendo em vista as nossas potencialidades
e a necessidade não apenas de aumentar a oferta de empn;gos! ~_as também de ampliar o esforço de substituição de iJ;nportação. A política de substituição de derivados de petróleo tem este objetivo, mas concentrou seus
esforços no incentivo à produção de âlcqol. Milhares de
hectares de terras agricultáveis são reservados à plantação de; canaviais, e centenas de destilarias são construí-das para transformar a cana-de-açúcar em álcool combustível. Est~ é vendido por p_reço inf~ior ao da compra,
recebendo forte subsídio governamental. Entretanto,
não tem-mereCido a mesma atenção a produção de_cal;'-_
vão mineral, indústria responsável pelo emprego de milhares de brasileiros e de valor inestimãi.rel para o esforço
de substituição de importações. ~verdade que o Gover-
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no subsidia o transporte do carvão, mas impõe cotas de
produção, e a infra~estrutura de transporte ê deficiente.
Além disso, calcu!awse o subsídio não em função do valor
do frete, mas em função do preço do carvão. O subsídio
consiste, pois, na -diferença entre o preço do carvão ao.
consumidor e o seu custo efetivo. Por isso o carvão de
Santa Catarina, mais caro, mas de melhor qualidade, recebe subsídio inferior ao concedido ao carvão do Rio
Grande do Sul, mais barato, mas de pior qualidade. Esta
é uma distorção da política do Governo para o carvão
mineral, que precisa ser revista e corrigida.
Reclama o Governador Espiridiào Amim, do meu Estado, que a redução das cotas de produção de carvão
pré--lavado catarinense- de 425.000_ toneladas por mês
para 370.000- representa o desemprego para 2.000 trabalhadores. Alega S. Ex• que se pretende reativar termelétricas à base de petróle_o, mediante o emprego de combustível com valor comercial de40 a 60 dólares a tonelada, restríngindo-se, em conseqUência, o mercado de carvão metalúrgico e energético, em prejuízo de milhares de
mineradores. Pleiteia S. Ex• apenas o restabelecimento
das cotas fixadas no início deste ano, a fim de evitar a
dispensa de 2.000 empregados.
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teríamos energJa em abundância atê o fmal _d_Q_s__éçulo.
ATíririava-se, mesmo, que ã construção da hidrelétrida
de Itaipu, em consórcio com o Paraguai, obedecera a
uma estratégia do Governo, destinada a evitar o colapso
no fornecimento de energia no limiar do ano 2000. No
e_ntanto, para economizar energia, o Ministro das Minas
e Energia, Sr. Aureliano Chaves, já está propondo a
adoção do horário de verão, medida adotada hã cerca de
17 anos, com relativo sucesso. Tem ocorrido falha no
fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro e em
São Paulo.
Sabemos que a crise atual no fornecimento de energia
se deve, principalmente, às deficiências do sistema de
transmissão. Mas não tenhamos dúvida de que a pressão
da demanda se fará de modo crescente, tanto por parte
das indústrias, que procuram substituir a energia petroHfera pela elétrica, como por injunção do próprio desenvolvimento do País, Reduzir a energia, em qualquer de
suas formas, seria obstar o nosso crescimento econômicó
e social.
Em editorial intitulado :'Nova Política Energética", o
Correio Braziliense, em sua edição de 8 do corrente mês,
afirma:
,. "Ürge a realização de ~a amplo díagn6Stico
sobre a força hidráulica instalada, as possibilidades
de otimi~açào de seu uso, o aumento da produtividade e alternativas para enfrentar o progressivo aumento da demanda. Há a[ um convite, para não dizer convocação compulsória, no sentido de que o
Governo estabeleça uma nova política energética
para o País."

Como sabemos, do carvão mineral, em esta-do bruto,
vamos obter o carvão metalúrgico e o energético ou vapor. O primeiro é inteiramente utilizado pelas usinas siderúrgicas - Companhia Siderúrgica Nacional, COSIPA, USIMINAS e AÇOMINAS- e o segundo é comercializado pela Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras. Por falta de uma política- realista para
o setor, a nossa produção de carvão metarlúrgico tem
decaído ultimamente, enquanto aumentam as imporSomos forç;;do a reconhecer que o editorialista tem ratações. Ao mesmo tempo, crescem os estoques de carvão
zão. Assim, ao mesmo tempo em que fazemos nossa a
energético. em poder do Governo. A produção de carvão
reivindicação dOo Governador Espiridíão Amim, no senbruto passou de 13,9 milhões de toneladas, em 1979,
tido de que seja restabelecida a quota de produção de
para 22,8 milhões, em 1984. A produção de carvão ener• carvão prê.-lavado catarinense, dirigimos veemente apelo
gético passou de 3,6 milhões de toneladas, em 1979, para
ao Presidente Josê Sarney para que determine estudos
6,1 milhões, em 1984. Já a produção do carvão metalúrurgentes, Visando a reformular a política de carvão minegico foi mais significativa no período de 1977 a 1980,
ral em nosso País. Certo de que S. Ex• se mostrará sensíquando a média anual era de 1,2 milhão de toneladas.
vel ao nosso apelo, apresentamos à sua consideração e à
Naquela época, o carvão metalúrgico era industrializado
do Sr. Aureliano Chaves, Ministro das Minas e Energia,
com o teor de cinzas, no máximo, de 18,5%. Este percentual foi reduzido para 16% a partir de 1981, resultando
as seguintes susgestões:
daí um decréscimo na produção de carvão metalOrgíco
a) Proibir a importação de carvão energético ou
naquele ano {924.069 toneladas) e cm!_l98_2 (960.787 tovapor com teor de impurezas igual ou superior ao
neladas). Registrou-se pequena recuperação na produção de carvão metalúrgicõ em 1983 (1.028.523 tonela- _ ·
do carvão nacional;
das) e em 1984 (1.009.5_71 toneladas), quando começa a
b) Iniciar negociações, através da Companhia
decres1:er.
Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras, visando
à
exportação
do carvão energético para os países inAtualmente, pouco mais de 10% do carv_ão meta.l_úrgiteressados, entre os quais, segundo veicu_la a imco consumido pela siderurgia nacional provém de nossas
prensa, estão a Alemanha Ocidental, Espanha, Diindústrias carboníferas, localizadas em Santa Catarina,
namarca, Holanda e França. Mesmo que o preço inParaná e Rio Grande do Sul, sendo que quase 90% desse
ternacional seja um pouco inferior ao do mercado
carvão- é importadQ dos Estados Unidos, da Polõnia, do
interno, a venda aliviará o custo de estocagem e daCanadá e da Austrâlia. Em 1979, a produção nacional
rá sua contribuição à nossa Balança Comercial.
foi de 1,2 milhão de_ toneladas, e as importações chegaram a 3,9 milhões; em 1984, produzimos apenas 1,0 mic) Fomentar a pesquisa com o carvão energético
lhão de toneladas, cerca de 12% do consumido pelas innas regiões produtoras -Santa Catarina, Paraná e
dústrias siderúrgicas, e importamos 7,1 milhões. Neste
Rio Grande do Sul - com o objetivo de ampliar o
ano, até junho, a participação do carvão metalúrgico nauso desse insumQ pelas indústrias de transformação.
cional na produção de coque siderOrS:ico não foi além de
_d) Investir na infra-estrutura de transportes para
10,8%.
os mercados consumidores.
e) Estudar uma f6rmula de subsídio que leve em
Concluímos, pois, que o problema ê causado pela faltr
de carvão metalúrgico, que iinportairios, e pelo excesso
conta a qualidade do produto.
de carvão energético produzido, principalmente depois
f) Incentivar o emprego do carvão energético
que se reduziu o percentual de cinzas de 18,5 para 16%.
nas índústrias de cimento, na cerâmica, etc_,
Logo, urge que o Governo ·procure incentivar não apeg) Estimular a instalação de termelétricas nas
nas o emprego do carvão energétícO, mas também a sua
áreas rurais. movidas a carvão energético, para
exportação. O carvão energético pode ser largamente
atender, inclusive, às pequenas indústrias da reutilizado nas indústrias cimenteiras e de cerâmica, assim
como em termelétricas.
gi~o_.:• -"
Aliás, parece que já se configura uma crise no abastecimento de energia no País, apesar das previsões de que

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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_Q SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 68, de
1985, de autoria do Senador Nivaldo Machadp, solicitando, nos termos do art. 245 do Regimento Interno, um
voto de congratulações com a Arquidiocese de Olinda e
Recife, pela nomeação de Dom José Cardoso Sobrinho,
para substituir Dom Helder Câmara, que jâ ultrapassara, hã mais de um ano, o limite de permanência no cargo,
tendõ
PARECER. sob n9 659, de 1985, d.a Comissão
-de CoÕstituiÇio e Justiça, favorável, no termos de
substitutivo que oferece.

-'-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 591, de
1985), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 34, de 1983_
(n9 29/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Texto do Protocolo_de 1978, relativo à Convc::nção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de
1974, concluído em Londres, a 17 de fevereiro de 1978.
-3Discussão, em turno 6nico, da redação final {oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 588, de
1985), do Projeto de Resolução nv 89, de 1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de:
Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor
de CR$ 5.197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa e
sete milhões, seiscentos e cinqUenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros).

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1983 (n"' 22/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o Tex.to da Emenda à alínea a do parágrafo 39 do artigo XI da Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973,
adotada pela seSsão extraordinária da conferência das
partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 574 e575, de
1985, das Com_i_ssõ~--- de Relações Exteriores; e
- de Agricultura.

-5-Discussão, em turno_ único, do Projeto de Resolução
n9 81, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como_conclusão de seu Pareçer n9 394, de
1985), que suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivos da Lei n'i' 1.042, modíficada pela
Lei n9 1.166, de 1973 ç_ 1977, respectivamente, do Município de lbitinga (SP),-e ~o art. 49 do Decreto -n,.. _(;34, de
5 de julho de 1978, que regulamentou as leis mencionadas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) --Estâ encerrada a sessão. -

(Levama-sea sessão às 16 horas e 50 minutos.)
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Ata da 1721_1 Sessão, em 17 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Frage/li
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo ParenteAlcides Paio- Galvão_Modesto -_Odacir Saa·r~_:..:.:

Gabriel Hermes- Ate"andre Costa-: João CasteiÕ .:..._
Américo de Souza - Alberto Silva - Helvídio Nunes
-João Lobo- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Martins Filho- Humberto Lucena- Milton
Cabral- Aderbal Jurema --NivaldQ Machado- Gu~-:
lherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Albano Franco
- Lourivai Baptista - Jutahy Magalhães - Lomanto _
Júnior- Moacyr Dalla - Amaral Peixoto -Nelson
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco ~ -Murilo Badaró- Arna.raf Furlan- Sev~ro GomesBenedito Ferreira- Henrique Santilfo- Mauro Borges
-Gastão- Müller- Roberto Campos- José Fragelli
- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Enéas Faria
- Jaison Barreto -Jorge Bornhausen- Lenoir VargaS
-Carlos Chiarelli ----Alcides Saldanha- Octavio Cardoso.

ração de crédito no valor de _Cr$ 1.834.526_._65_9 _(um bilbão,_gjtQ_çemos e trinta e quatro milhões, quinhentos e
vinte e -s-eis mil, SeisCentos e cinqUenta e nove cruzeiros),
corresp.ondente a 113A55,22 Obrigações Reajustãveis do
Teso1,1ro Na_cion?.l_-:-_ ORTN, considerado o valor_nominal da ORT_N de_Cr$ 16.169,6-1, vigenteeni setem-bro de
1984, junto à Caixa Económica Federal, esta n3: qualida~
de 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 proces-

so.
Art. 211 Esta Resolução entra
sua publi_cação.

em vigor ·na data de

PARECER
N• 661, de 1985
Da Comissão de Redação

O SR. :PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regímeilt3.1, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos,
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr.!<?Secretário.
•
É lidp

o: se2uinte

EXPÊffiENTÊ
PARECERES
PARECER
N• 660, de 1985

Relator: Sena,dor Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'>' 93, de 1985, que autoriza o Gover:no~o E~
tado de A lagoas a elevar em Cr$ I ,8_34.526.6~9 (u_!ll bl-_
I hão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhe_ntos e
vinte e seis mil, seiscentos e cift.qüenta e nove cruzetros) o
montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de __
[985._- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Martins FRho - Américo de Souza.
ANEXO AO PARECER No 660, DE 1985
9~,, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos t.ermos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçãó,. e eu,
_ _ _ _ _ , Pr~idente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apre~;~ta a r~d~Ção final do Projeto de
Resolução n'>' 94, de 1985, que autoriza o Governo do fu!tado de Rondônia a elevar em CrS 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.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1985.- Lenoir Vargas, Presidente- Jorge Kalume. Relator - Américo de Souza.
ANEXO AD PARECER N' 661, DE 1985

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nll 93, de
1985.

Redação final do Projeto de Resolução n9
1985.

Red!lçiio final do Projeto de Resoluçào nll 94, de
198:;.

, DE 1985

Autoriza o GoVerno do Estado de Alagoas a con- _
tratar operação de crédito no valor de Cr$
1.834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro
milhões, quinehntos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqüenta e nol'e cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I"' 1:: o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do_art_igo 2~" da Resolução n'>'93, de II de outubro de
··- !976, do Senado FeQeral, autorizado a co.ntratar ope-

Redaçiio rmal do Projeto de Resoluçào nll 94, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOWÇÃO No _, DE 1985
·A;t~~i~~-OGo;erno do···Estadó. dê ROndônia a contr_atar operaçio de crédito no valor de Cr$
2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros):

O Senado Federal resolve:
ÂrL l'>' E: o Governo do Estado de Rondônia, nos
termos do art. 2~" da Resolução n'>' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.446.857.420 (dois biIh()~s._qu-ª_txoc_e_ntos ~ quare!lta e seis milhões, oitocentos
é cinqUenta e sete_ mii, qUatr.oCefltos e vinte cruzeiros)
correspondente a 136.948,42 Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 17.867, vigente em outubro de
1984, junto à CaiX3. Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do _E:undo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, destinada à implantação de Penitenciária
Agro-fndustriaí do Estado de R<mdônia, obedec.idas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectiVo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇão.

PARECER
N• 662, de 1985
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Resolução n"' 95, de
198õ.
Relator: Senador Américo de Souza
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'>' 95, de 1985, que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a elevar em CrS 171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocen~
tos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cru~
zeiro~h_____Q montante _de sua dívida consolidada.
. Sala de-Rellillões da Comissão, 17 de setembro de
t98!{-...:..:I.e-õoir Vâi-gãS;-Presidente- Américo de Souza,
Relator =-JOrge Kalume.

ANEXO AO PARECER No 662, DE 1985
R.ed~ção final do Projeto de Resolução n9 95, 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 No

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro e
elevar em CrS 171.802A65.372 (cento e setenta e um
bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, tr(!zentos e setenta <!dois cruzeiros),
o mo-.tante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve;
Art. 1\' É o .Governo do Estado do Rio de Janeiro
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item 111 do art. 2~" da Resolução nv 62, de 28
de outubro de 1975, modificada pela de n~ 93, de II de
outubro de 1976, ambas do SeQado Federal, de modo .a
permitir o registro de uma emissão de 11.751.275 Obrtgações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo
Reajustável (ORTRJ), equivalente a CrS
171.802.465.372 (cento de setenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil,
trezentos e setenta e dois cruzeiros), considerado o valor
nominal do título de Cr$ 14.619,90, vigente em agosto de
1984, desiínado ao giro de parte da dívida consolidada
interna intralimite mobHiãria, vencível no exercício de
1985, obede,cidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2\' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR, PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1<~-Secretãrio.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
· 1'19 353, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n'l' 184, de
1984 (n! 5.729/85, naquela Casa), que altera dispositivos
da Lei n'~ 5.682, de 21 de julho de 1971, modificada pelas
Leis n9s 5.697, 9e 27 de agosto de 1971, 5, 781, de 5 de jp~
nho de 1972._ 6.444, de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de
20 de dezembro de 1979, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985.- Humberto
Lucena - José Lins - Murilo Badaró.
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"Determina que a União aplique não menos de 30% de
- - - Sua-reTida tributãria anual na Região Nordeste".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos
Requeremos urgência, nos ternios do a_rt. 37l,jilínea b
da mais alta estima e_consideração.- Gastão Müller,
do Regimento Interno para o Projeto de Lei do Senado
V ice-Líder do PMDB, no exercício 'da Lider~nça.
n9 4, de 1985, de autoria dos Senadores Nelson Carneiro
O SR. PRESIDENTE (José FrageiiQ- Serão feitas
e Passos Pôrto, que modifica o art. 27 e seus parágrafos
as substituições s_olicitadas.
da Lei n'it 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela
Lei n'it 3.257, de 2 de setembro d~J957, que ..dispõe sobre
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Passa-se à
a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do
Conselho Nacional de Petróleo, institui ·a Sociedade por
ORDEM DO DIA
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá ouItem 1:
tras providências",

REQUERIMENTO
N• 354, de 1985

Sala da.s Sessões, 17 de setembro de 1985.- MorDo
Badaró - Nivaldo Machado- Humberto Lucena - Roberto Saturniuo - Nelson Carneiro - Amaral Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Jos! Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 357, II, do 'Regimento Interno.
Sobre a m~a. requerimento que serã lido pelo Sr. 19Secretãrio.

b lido o seguinte

--:--..:..-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutiVo que oferece.

REQUERIMENTO
N• 355, de 1985
Tendo sido convidado a participar da Delegação do
Brasil no 55'~ Congresso da American Society of Travei
Agents- ASTA, a 'ser realizado na cidade de Roma,
Itália, solicito rit.e seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 2'~, da
Constituição e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1985. Magalhiies.

Votação, em turno único, do Requerimento n'1
68, de 1985, de autoria do Senador Nivaldo Machado, solicitando; nos termos do art. 245 do Regimento Interno, um voto de congratulações com a Arquidiocese de Olinda e Recife, pela nomeação de Dom
Josê Cardoso Sobrinho, para substituir Dom Heider Câmara, que já ultrapassara, há mais de um
ano, o limite de permanência no cargo, tendo
PARECER, sob n9 659, de 1985, da C.;>missão

Jutahy

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - De acordo
com o Regimento Interno o requerimento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser
submetido à deliberação do Plenário, após a Ordem do
Dia, eril virtude do que prescreve o art. 388, II, b, da Lei
Interna.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. (~?-Secretário.
São lidas as seguintes
Brasília, 17 de setembro de 1985
Ao Exm"' Sr.
Senador José Fragelli
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do§ 1'~ do art. 10 do Regimento COmum,
tenho a honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição
do nobre Senador Marcondes Gadelha, pelo nobre Senador José Lins, na Comissão Mista do Congresso Nacional que darã parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nO? 56,- de 1985, que ''determina que a União
aplique não menos de 30% de sua renda tributária anual
na Região Nordeste".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos
da mais alta estima e distinta consideração. - Jutahy
Magalhães, Vice-Líder d_o PFL, no exercício da Liderança.
Brasília, 17 de setembro de 1985
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do
Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo l'~ do artigo 10 do Regimento Comwn, tenho a honra de com uni c ar a Vossa Ex.clência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou
propor a substituição dos nobres Senhores.Senadores
Álavro Dias e João Calmon, pelos nobres Senhores Senadores Alberto Silva e Gastão Mt11ler, na Comi!iisig __
Mista do Congress_o Nacional que dará parecer sobre a
Pr<?posta de Emenda à Con,stituição_n'l 56, de 1985, que

Em votação o requerimento, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadoies que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa!)
Aprovado.
A Presidência fará cunlprir a deliberação do Plenãrio.
O SR. PRESIDENTE (José.Fragelli) -Item 2:
Discu-ssãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela_ Comissão de Redação em seu Parecer
nO? 591, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo
nO? 34, de 1983 (n"' 29/83, na Câmara dos Deputa;.
dos), 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 L7 de fevereiro de 1978.
Em discussão. (Pausa.)
'Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é c.onsiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai_ª- promulgação.
~a

seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nY
34, de 1983 (n"' 29/83, na Câmara dos Deputados).
FaçO s-abei que· O Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, it6n I, da ConstitUição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1985

Aprova o texto do Protocolo de 1978, relativo à
Convençio Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, de 1974, concluido em Londres, a
17 de fevereiro de 1978.
.O Congresso Naciona~ decreta:
Art. J9 .. ~~provado o tex_tQdo 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, com a ressalva de que o Brasil se
compromete a implementar o Protocolo dentro do prazo
de três anos, a contar da data de sua entrada em vigor.
Art. 2~ _Este Decreto Legislativo entra em vigcii na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 588, de 1985), do Projeto de Resolução n9 89, de
1985, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teófi~
lo Otoni, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor de CrS 5.197.659.784 (cinco bilhões, ceriio e noventa e sete milhões, seiscentos
e cinqUenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro
cruzeiros).
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é c;onsiderada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re.:gimento Interno.
O prOjeto vai à promulgação.

~ ~seguinte a r.edação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n'l 89, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu
Presidente, promulgo a seguinte
DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito, no valor de Cr$ 5.197.659.784 (cinco bilhões,
cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqüenta
e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros).
O Senado Federal reSolve:
Art. I'~ ~ a fJ~feitura Municipal de Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de CrS 5.197.659.784 {CfnCõ- bilhões, cento e noventa e
sete milhões. seiscentos e cinqfienta e nove mil e setecentos e oitenta e quatro cruzeiros), correspondente a
392.138 UPC, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 13.254,67, vingente em julho de 1984, junto à Caixa
Econômrca do Estado de Minas Gerais, esta na qua1idade de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação
- BNH, destinada à execução do Programa CURA, no
Muni.cipio, obedecidas as c_ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Discussão, em turno único,-do Projeto de Decre~
to Legislativo nO? 15, de 1983 (N'~ 22/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da emenda à
alínea a do Parágrafo 39 do artigo XI da Convenção
sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão
Extraordinária da Conferência das Partes, realizada
em Bonn, a 22 de junho de 1979, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, Sob nOS 574 e
575, de 1985, das Comissões:
-De Relações Exteriores; e
- De Agricultura.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senado_res_queo aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à Comissão- de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 15, DE 1983
(N'~

22/83, na Câmara dos Deputados)

AJlrova o texto da emenda i alínea_a do paratgrafo
39 do artigo XI da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies d~ Fauna e
Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária da Conferência das
Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.

d'

O CongressO Nacional decreta:
Art. l'~ Fica aprovado o texto da emenda à alínea a
do parãgrafo 39 do artigo XI da Convenção Sobre oComércio Internacional das _Espécies da Fauna e da Flora
Selvagens Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de
1973, adotada pela Sessão Extraordinária da Conferên-
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cia das Partes, reatizada em Bonn, a 22 dejunhode 1979.
Art. 21' E... te Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 5:
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 81, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n'i' 394, de 1985), que suspende, por inconstitu-

cionalidade, a execução de dispositivos da Lei n'
1.042, modificada pela Lei n'l.l66, de 1973 e 1977,
respectivamente, do Município de Ibitinga (SP), e
do Art. 49 do Deçr_~p n' 634, de 5 dejulho de 1978,
que regulamentou as leis mencionadas.
Em discussão.
Se nenhgm dos Senhores Senadores desejar f!!Zer uso
da palavra, encerro a discussão. (Pausa,)
Em votação.
__ _
_ _ _ __ _
Os Senhores Senaçlores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOI..UÇÃO DO SENADO
N'~ 81, de 1985
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução
de'dispositivo da Lei n~'1.042, modificada pela Lei nt
1.166, de 1973 e 1977, respectivammte, do Município
de Ibitinga (SP), e do art. 4~' do Decreto n~' 634, de 5
de julho de 1978, que regulamentou as leis menciona~
das.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. Nos termos do art. 42, VII, da Consti~
tuição Federal, e face à decisão definiiivã do SuPremo
TribUnal Federal, proferida na Sessão Plenãria de 9~~
82, nos autos do Recurso Extrordinãrio n~' 96.344-8, do
Estado de São Paulo, é suspensa e execução do artigo
161 e seus parágrafos da Lei n~' 1.042, de 7 de dezembro
de 1973, alterada pela Lei nl' 1.166, de 16 de dezembro d.e
1977, ambas do MunicípiO de Tblfinga, E;stado de São
Paulo, bem assim o artigo 49 do Decreto nl' 634, de 5 de
julho de 1978, do mesmo Município, que regulamentou
os dispositivos legais em referência.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai~se paSsar
agora à apreciação do Requerimento nl' 353 de urgência,
lido no Expediente, para o substitutivo da C_ã__mara ao
Projeto de Lei do Senado n~' 184/84.
Em votaç:lo.
Os Srs,Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. Passa~se à apreciação-da matéria
Discussão, erii tUrno único,- do substitutívO da
Cãinam dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena~
do n~' 184, de,l~84, n~' 5.729(85, naquela Casa. de
auioria do Senador Mauro Borges, que altera dispositivos da Lei n'<~5.682, de21 dejulhode 1971, modificada pelas Leis n~'s 5.697, de 27 de agosto de 1971 e
5.781, de 5 dejunhoçle 1972,6.444, de3 de outubro
de 1977 e n'<~ 6~767, de20 de dezembro de 1979, e dã
. outras providências, dependendo de pareceres das
Comissões de CQn~tituição e Justiça e do Distrito
_Fedéral.
Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer
da Comissão de ConstitUiÇão e Justiça.
O SR- JUTAHY MAGAI..HÃES (PDS - BJ\.. Para
proferir parecer de autoria do nobre SenadQr Mauro
Borges, o Projeto d_e__Lei do Senado n<> 184, de 1984, alte~
ra dispositivos da Lei ri9 5.681, de 1971 visa à ampliação
do prazo para registro de partidos no Distrito ~ederal,
quando ~a opinião pública local tem~se manifestado pela
restauração da representação política do Distrito Federal, em moldes anâlogos aos da Constituição de 1946".
Como assinala a justificação:
••Seria noCivo à normalidade democrática se os
partidos políticos fosse concedido um prazo demais

exíguo para se legalizarem no Distrito Federal, em
face -de uma eventual elei'ção dos representantes lo~
cais. Seria até mesmo perigoso, diante de duas pos~
sibilidudes sempre presentes em política: a eclosão
da demagogia e o peso do poder econômico."
AprovadO no Seriado, com pareceres favoráveis das
Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal, com redação final em 30 de maio do corrente ano, o
Projeto foi enc-am~nhado à Câmara. onde recebeu, no
plenário, Emenda Substitutiva àquela apresentada pelo
Relator, obtendo parecer favorável na preliminar e no
mérito; aprovada, finalmente, pelo Plenário.
-Não -houve alteração -de substância, mas de forma,
atendendo~se. em oito artigos, sem qualquer remissão.
aos intuitos da Proposição inicial, sem qualquer eiva de
inconstítucionalidade, consentâneo o substitutivo com a
sistemática jurídica e a técnica legislativa, incontestãvel
no mérito. Por isso opinamos pela aprovação do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senadonl' 184, de
1984.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Com a palavra d-nobre -senador Marcelo Miranda, para proferir o
parecer da Comissão do Distrito federal.
O SR. MARCEW MIRANDA (PMDB- MS. Para
-proferir parecer.)- Volta a este Órgão Têcnico o proje~
to de lei, de autoria_do Senador M.auro.J~orges, que apli~
ca ao Distrito Federal o disposto na legislação eleitoral.
A proposição, depois de aprovada nesta Casa, foi sub~
metida à revisão c_onstitucional da Câmara dos Deputados, tendo recebido emenda substitutiva na Comissão de
Constituição e Justiça, formulada pelo Relator Deputado Valmor Giavarina, e subemenda em Plenãrio, do De-putado José Fernandes, dando nova redação ao artigo 69
da emenda substitutiva.
. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados, na
realidade, preenhe os requisitos fundamentais da organização pa_rtidária e do funcionamento dos PartidÇls Políticos no Distrito Federal. Inexistem óbices quanto à aprovação do texto orlundo da Câmara que apresenta modificações que melhoram o projeto original.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto
de lei.
O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Os pareceres
são favorâveis.
Coinpletada a instrução da matéria, passa~se à discussão_do substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada.a discussão, passa-se à votação da mat,éria.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, o subs~
tituti vo da Câmara a projeto do Senado serâ. considerado série de e!l}encJas ·_ç_ votado, separadamente, por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e iten_s, em correspqn~
dência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo. ou por grupos de
dispositivos.
Nesse sentido. foi encaminhado à Mesa requerimento
que será IiOo pelo Sr. l~'-Secretãiiõ.
~ lido e aprovado o seguinte ·

REQUERIMENTO
N• -356, ae. 1985
Nos. termos d_o_arL321 do Regimento Interno, requeiro votação em globo do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n" _184, de 1984 (nl'
5.729 f&5, naquela Casa), de autoria do Senador Mauro
Borges, que altera dispositivos da Lei n" 5.682, de 2[ de
julho de 1971, modificada pelas Leis n~'s 5.697, de 27 de
agosto de 1971, 5.78_1, de 5 de junho de 12.7J, 6.444, de3
de outubro de 1977, e6.767, de 20 de dezembro de 1979,
e dá outras proyidências.
Sãb daS~I!sSões; f7 de setembro de 1985 ..- Humberto i...uce-iúl.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Vota-se, ern
globo, o substitutivo: Em votação o Substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AProvado.
A matéria irá à Comissão de Redação.

É o seguinte o Substitutivo aprovado

SUBSTITUTIVO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 184, de 1984
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Altera dispositivos da Lei nl' 5.682, de 21 de julho
de 1971, modificada pelas Leis n~'s 5.697, de 27 de
agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972, 6.444,
de 3 de outubro de 1917, e 6.767, de 20 de dezembro
de 1979, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

~

Art, •111 Aplicam~se ao Distrito Federal as normas da
Lei n~' 5.682, de 21 de julho de 1971, com a redação dada
pela Lei n~' 6.767. de20 de dezembro de 1979, com as aiN
terações previstas nesta lei.
Art. 2~'_ Haverá Comissões Provisórias para as uni~
dades administrativas ou zonas eleitorais.
Art. 311 Cada unidade administrativa ou zona eleitoral será equiparada a município, para efeito de organização partidária.
Art. 49 Os delegados constituirão, também, a Con~
venção Nacional.
Art. 59 A inexistência do Líder de bancada serâ su~
·prida por mais um vogal na Comissão Executiva.
Art. 6"' O Diretório Regional de partido político
constituído no Distrito Federal, depois de efetivamente
registrado, será contemplado com a menor quota do
Fundo Partidãrio destinada à Seção Regional de Estado,
tomando-se por base a filiação partidária que constar da
diplomação dos candidatos eleitos para a Câmara dos
Deputados.
Art. 71' Esta Lei entra em vigor na data de suapubli~
cação.
Art. 81' _Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
o parecer da Comissão de Redação, que vai ser lido pelo
Sr. 1"'~ Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
N• 663, de 1985
Da Comissão de Redação.
Reda~o

final do substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n"184, de 1984 (nl' 5.729, naquela Casa), que altera dispositivos da Lei nl' 5.682, de
-21 de julho de 1971, modificada pelas Leis n~'s 5.697,
de 27 de agosto de 1971,5.781, deSde junho de 1972·,
6.444, de 3 de outubro de 1977 e 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras providências.

Relator: Senador Martins Filho
A Comissão, nos termos do disposto no § 211 do .art.
352 do Regimento Interno, propõe, seja considerada
como fmal a redação do texto do substitutivo da Câmara
dos Deputados, oferecido ao Projeto de Lei do Senado
n_l' 184, de 1984 (n'<~ 5.729, n"aquela Casa), uma vez que
aprovado sem emendas e em condições de ser adotado
em definitivo.
Sala de Reuniões da Comissão, I'"' 1e setembro de
1985.- Américo de Sotiza, Presidente- Martins Filho,
Relator- Jorge Kalume.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
Em vOtaÇão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
AprOvadã.
A matéria vai à sanção.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n'i' 354, de urgência,
lido no Expediente, para o ProjetQ de Lei d_o Senado n'?
4/85.
Em votação o requerimento.
Os Srs.Senadores que_Qaprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria
constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 8 de
agostQ passado, quando teve sua discussão encerrada,
em s_egundo turno, com a apresentação_ de duas emendas.

Lei n"' 2.004, de 3 d~ outubro de 1953, para propOr ã íi1.denização de 4% aos Estados ou Territórios, e I% aos
Municípios, quando a extração do óleo, do xisto betuminóSo e do gás se fizerem na plataforma continental (art.
27, § 4'í'),
Duas etn-endas foram oferecidas em plenãrio, pelo
nobre Senador Jorge Kalume: a de n'i' 01 propõe incluir a
Marinha de Guerra como beneficiária da referida indenização, ãlterando a distribuição do percentual de 5% da
.seguinte forma: 2% para os Estados ou Territórios, 2%
para os Municípios e l% para a Marinha; a de n9 02
acrescenta um 6'>' parágrafo aos 5 existentes, o qual esta~
belece que o Ministério da Marinha deverá aplicar os recursos provenientes daquela indenização na ..obtenção
de meios para a fiscalização e proteção das atividades
-- -- econômicas na plataforma continental".
Ao propor destinar parte_ desse percentual indeniza~
tório à Marinha de Guerra d_o Brasil, entende o nobre
Autor das Emendas proporcionar àquela Arma osrecur~
sos indispensáveis para -a- tarefa de fiscalização e pro~
teção das atividades económicas da plataforma conti~
- nental. E sabido que as instalações destinadas à expio~
ração do petróleo, por estarem em áreas distantes do li~

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado nQ 4/85. de autoria dos Senadores Nelson
Cafnêt'fõ- e Passos Pôrto, que modifiáa 0 art. l'Le:
seus parágrafos da Lei n'>' 2.004, de 3 de outubro de
1953, alterada pela Lei n'>' 3.257, de 2 de setembro de
1957; qUe dispõe sobre a política nacional de petróleo e define as atribuições do_Conselho Nacional
do Petróleo, institui- a -SoCiedade por ações Petróleo
BrasileirO S.A., e-dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis sob n"'s 353_ a 357/85, das
Comissões- de ConstituiçãO ci Justiça, de Minas e
Energía, de Econoinia, de MunicípioS e--de -Fi~
nanças.
as ~r:~:~!e~~op~enfr~~~ceres das Comissões sobre
Sobre a mesa, o parecer da ComiSsão de Constituição
e Justiça, que será lido pelo Sr. l9~Secretário.
---É lido o seguinte

PARECER N• 664, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o
Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1985, que "modifica o artigo 27 e seus partfgrafos da Lei n9 2.004, de 3
de outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2
de setembro de 1957, que "dispõe sobre a Política Na·
cional de Petróleo e define as atribuições do Conselho
Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por Ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras
providências".

Relator: Senador Hélio Glieiros
São duas as Emendas de autoria do nobre Senador
Jorge Kalume, oferecidas em Plenário.
A Emenda n"' I, dá nova redação ao.§ 4"' do art. 27 da
Lei n~ 2.004-. E a Errienda n9 2, destina recursos ao Minis-tério da Marinha para fiscalização e prOfiX:ão das atividades económicas na platafáima continental. Destarte,
ao acolher as Emendas,_ proponho que, mantidas todas
as demais disposições do Proj~to, fique assim redigido o
§ 49 do art. 27:
"§ 49 1:: também devida a indenização aos Esta
dos, Territórios e Municípios confrontantes, quâ.n-~
do o óleo, o xisto betumfnoso e o gás forem extraí~
dos na plataforma continental, nos mesmos 5% (dn~
co por cento) fixados no caput deste artigO, sendo
2% (dois por cento) aos Estados _e Territórios; 2%
(dois -por cento) aos MUnicípios e suas respectivas
áreas geoeconômicas, e 1% (um por cen'to) 3.0- Mi~
nistêrio -da Marin-ha, 'para atender aoS encargos de
fiscalização e proteção das ittividades ecoriómicas
das referidas -áreas."

t o meu voto, s.m.j,
Sala das Comissões, 12 de scternbrQ_d~ 1985.,,........, N_i~al·
do Machado, Presidente- Hélio Gueiros,_ Relator -Ju- ~
tahy Magalhães - Aderbal Jurema - Nelson Carneiro
- Luiz Cavalcante~ Lenoir Vargas ~Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O parecer~~
conclui favoravelmente às emendas, nos termos de sube~
menda que apresenta.
Solicito a_o nobre Senador Albano F_raoco o parecer
da Comissão de Minas e Energia.
·
O SR. ALBANO FRANCO (Para emitir parecer.)Sr. Presiden_te, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei do Senado n"' 4, de 1985, de autoria
do nobre Senad_or_ Nelson Caxn_dro, altera o art. 27 da

torai, são por isso mtismo-vuJnerâveisem~termosdesegu~
rança. Assim como a exploração do petróleo acarreta ô~
nus e prejuízos aos Estados, Territórios e Municípios
confrontantes, também à Marinha de Guerra recai parte
desse ónus no seu trabalho de patrulhamento, proteção e
pesqüisa para delimitação da plataforma continental,
Sendo portanto, justificado o aparte de maiores recursos
para o desempenho de sua tarefa.
Esta Comissã"o se decide, pois, por acolher as Emendas apresentadas, na forma da Subemenda n"' l~CCJ
(Substitutivo).
b o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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a atual convergência de recursos para os cofres da
União, em decorrência do iníquo sistema tributário nele
ainda vigente.
A Proposição volta agora- a este órgão Têcitico para
que sejam examinadas as Emendas de Plenário de números l e 2, a ele formuladas pelo eminente Senador Jorge
Kalume. Seguem os textos das referidas Emendas propostas:
EMENOA N•I
(De Plenário)
O § 49 do art. 27 passa a ter a seguinte redação:
"§_ 4'>' Ê ta~bêm ~evida a indenização aos Estados,, TerritórioS e Municípios confrontantes, e à
Man nha de Guerra, quando o óleo, xisto betumino~
so _e o gás forem extraídos da plataforma continental, na forma fixad~ no Caput deste artigo, e correspon~e~_t,~~!t 2% (~OJS por cento) p~ra os Estados ou
Terntono~, ~I% (um porcento) para os Municípios
e a 2%(~0ls por cento) para a Marinha de Guerra."

EMENOA N•2
-(oe Plenârio)
Acrescente-se após o § 59:
..§ 6'>' O Ministério da Marinha deverâ aplicar
os recursos previstos neste artigo na obtenção de
meios para- a fiscalização e proteção das atividades
econóniiCas na platá[orma continental.;'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli_) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Severo Gomes, para proferir o
parecer da Comissão de Economia.

As Emendas em exame incluem um elemento novo entre os destinatários relacionados para o recebimento de
parcelas dos recursos a serem transferidos pela PE~
TROBRÃS: o Ministêrio da Marinha.
A justificação da prõPosta foi expressa nos seguintes
termos:

O SR. SEVERO GOMES(PMOB- SP. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta Comissão de Economia pronunciou~se a 27 deju~
nho próximo passado pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n'>' 04, de 1985, que "modifica o artigo 27 e
seus parágrafos da Lei nQ 2.004, de 3 de outubro de 1953,
alterada pela Lei n'>' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que
..dispõe sobre a Política Nacional de Petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anã~
nima .e dâ outras; providê~ci~s",
~_nçva redação do art. 27 da Lei n'>' 2._004/53, prevista
no Projeto, obedece à seguinte forma:

"Destinados -ao Ministêrio da Mariilha um per~
centual de 2% (dois por cento) a fim de contribuir
para o obtenção de meios capazes de prover as indispensáv~iS- fiscalização e proteção das atividades
económicas na plataforma contineiltal, especial~
mente das instalações de exploração e extração de
_ petróleo, as quais ficam posicionadas em áreas distantes do litoral, estando, assim, extremamente expostas e vulneráveis. Tais meios são necessários não
só para o eficaz patrulhamento do nosso mar territoriiD_ e da nossa Zona Econômica Exclusiva, como
t-ªOl_bé_ro para a pesquisa e delimitação exata da plataforma continentaL"

"Art. 27. A Sociedade e suas subsidiâri<iS -fi~
cam obrigadas a pagar índenização correspOndente
- - ã. ~%(quatro por cento) aos Estados ou Territórios,
e 1% (um por cento) aos Municípios,-sobre -o valor
do óleo, do xisto betuminoso e do gãs extrafdo de
suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do pe-tróleo.
§ 19 Os valores de que trata este artigo serão fixados pelo Conselho Nacional de Petróleo._
§ 29 O pagamento da indenização devida será
-efetuado trimestralmente.
§ 3'>' Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste artigo,- preferentemente, em energia, pavimentação de rodovias,
- abastecimento tratamento de água, proteção ao
meio ainbiente _e saneamento básico~ _
§ 4'>' ~ tambêm devida a indenização aos Esta~
dos, Territórios e Municípios confrontantes, na for~
ma nos Percentuais fixados no c&Put deste artigo,
quando o óleo, o xisto betuminoso e o gâs forem ex~
traídos da plataforma continental.
§ 59 Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, ríos, ilhas fluvíâi:S e laCustreS sefizer a extração do petróleo, do xisto betuminoso ou
de gás, farão jus à indenização nos termos do caput
deste artigo."

Achamos justa, em termos de interesse público, a alteração sugerida, mas, consideramos que a destinação de
2% dos 5% previStos para a indenização a que se refere o
Prgjeto, desvirtua de <!Jgum modo a própria finalidade
princípal do mesmo, qu-e ê propiciar significativOs meios
adicionais de desenvolvimento a algumas Unidades da
Feder_?.ção que produzem riqueza .e não podem melhorar
as condições de vida das respectivas populações, por fal~
ta de recursos.
O legiSlador precisa, em tudo, encontrar o justo limite
e fixar disposições de lei que se mantenham dentro dele.
Este~os parece um princípio primãrio de sabedoria poHtica.
Assim, de conformídade com o exposto, opinamos favoravelmente às Emendas números 1 e 2 de Plenário,
desde que substituídos, os textos de ambas, pela forma
redacional adotada na Subemenda n' 01-CCJ, ou seja:

e

e

Trata-se de um Projeto de Lei de impOrtantes- impli~
cações e, por isso mesmo, de alto interesse para os Estados, Territórios e Munifipios qu_e se_ credenciarão ao re-cebimento das indenizª_ções nele pr~s_tas- e, tamjJ~m,
para o País que terá, pelo menos parcialmente, atenuada

••§ 4'>' - t tambêm divida a indenização aos
Estados; Territórios e Municípios confrontantes,
quando o óleo, o_xisto_bet_uminoso e o gás forem extraídos na plataforma continental, nos mesmos _5%
(cinco por cento) fixãdos no caput deste artigo, sen~
do 2% (dois por cento) aos Municípios e suas respectivas áreas geoeconômicas, e I% (um por cento)
ao Minist~rio da Marinha, para atender aos encar~
gos de fiscalização e proteção_das atividades econô~
_ micas das referidas áreas."

O SR. PRESlDEN"J'E (José Fragelli) -,- Concedo a

palavr~ ao nobr~ Seriador Moacyr Dalla. Pal-a proferl_r Õ

parecer da Comissão de Municípios.
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O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Para enililr
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O Projeto de Lei i1'~"4, de 1985, deaütoriadonobreSenador _Nelson CarneirO, objetiva estender aos Estados,
Territórios e MuniCípios confrontantes com as ãrcas de
extração de petróleo na plataforma continental a indenização prevista pelo caput do art. 27 da Lei nt 2.004 de 310-53.
Tendo como autor o nobre Senador Jorge Kalume,
duas emendas foram oferecidas em Plenârio, quando da
apreciação daquele projeto de lei.
A Emenda n'1 I propõe estender também à Marinha de
GUerra do Brasil os efeitos da indcnizacão, alterando em
conseqUência a distribuição do percentual total de 5%,
destinando 2% aos Estados ou Territórios. 2% aos Municípios e I% à Marinha.
A Emenda n' 2 determina que o Ministério da Marinha aplique os recursos daquela indcnização na ~·ob
tenção de meios para a fiscalização e protcção das atividades cconômicas na Plataforma continental".
Esta Comissão é de p"arcccr, à vista da justificativa
apresentada pelo autor, que devam as emendas serem
acolhidas, pois entende que pelas mesmas razões que o
legislador reconhece aos Estados, Territórios e Municípios o direito àquele percentual indenizatório, deva a
Marinha de Guerra do Brasil fazer jus à parte do mesmo.
Somos por sua aprovação, nos termos da Subemenda
n' 1-CCJ (Substitutiva).
- -8. o parecer, Sr. Presidente.

~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Solicito ao
nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer da Conlissão
de Finanças.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
emitir Parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jâ oUYimos os pareceres de diversas comissões a_respeito do assunto, mas torna-se necessária uma explicação e solicitaria a atenção dos Srs. Senadores que, por
acaso, tenham qualquer razão eontrâria ao projeto.
É preciso sabermos, Srs. Senadores, que para o orça,
menta atual deste ano, o Imposto único sobre Lubrifi·
cantes é de apenas 656 bilhões de cruzeiros, dos quais,
60% são para os Estados e município, Portanto, perto de
400 bilhões de cruzeiros, ap-enas. Se tivéssemos a fonna
erigiria! que criou o ImpOsto Único sobre Lubrificantes,
os EStados e IhunicíPíóS reCeberiam, este ano, 7 trilhões
de cruzeiros. Portanto, não teríamos necessidade de estar
aqui discutindo sobre a conveniência ou não de darmos
mais recursos aos Estados e municípios. S bem verdade
que.a ârea que seestâ pretendendo estabelecer nesses pagamentos aos Estados e municípios pertence à União,
mas é uma indenização justa que a União dá por aquilo
Flue retirou, tanto dos Estados quanto dos municípios.
É por isso que solicito a atenção dos Srs. Senadores, já
que esse assunto já foi debatido e aprovado pelo Congresso Nacional, foi vetado pelo Governo anterior, a Comissão examinou o veto, solicitou que Q Congresso reeu.:-sasse o veto, mas nós sabemos dessas dificuldades e agora está-se tentando, novamente, atender às necessidades
dos Estados e muniCípios que--são produtores de petróleo, e que merecem, portanto, essa indenização.
Eu solicitaria acis- Srs. senadores, que por acaso queiram votar, contrário, que atendam às necessidades dos
Estados e municípios tão mal remunerados, tão mal
atendidos. jã que todos nós aqui desejamos fazer uma reforma tributária que não seria: necessária se estes recebessem o que têm direito.
~ o seguinte o parecer:

O Projeto de Lei do Senado n"' 04/85 em referência,
tem por objetivo a concessão de indenização aos Estados, Territórios e Municípios, quanto ãO valor do petróleo, xisto e gás extraídos da plataforma continental
confrontante com seus territórios.
Esta ComisSão pronunCioU-se anteriormente-sobre o
dito Projeto, oPinando_ por sua aprovação, sob o fundamento de que a transferência de recursos que se visa conferir aos Estados e Municípios poderá contribuir para
minorar a graVíssini.B.-Situação financeira que tein afligido certas entidades de direito póblico, que, não obstante
situadas em zonas produtoras de óleo ou gás, permanecem em baixo nível de desenvolvimento económico- e sO.:
cial.

Ocorreu, entretanto, a apresentação de duas Emendas
por parte do eminente Senador Jorge Kalume, com o objetivo de estender a indenização também no Mjnistério
da _Marinha, tendo em vista que a exploração de petróleo
na plataforma continental lhe impõe serviços eficazes de
patrulhamento do mar territorial e da Zona Econômica
' ~clusiva, assim como lhe exige a pesquisa e a delimitação exata da própria plataforma.
Rateou-se, então, a cota de 4% devida aos Estados e
Territórios, deixando-se a estes a metade apenas, passando os restantes 2% para o Ministério da Marinha, sem alterar, portanto, a indenização prevista para os Municípios, que é de 1% sobre o valor do óleo, do xisto e do gás
extraído.
Submetidas as duas Emendas à apreciação da Comis-.
são de Constituição c Justiça, optou esta pela apresentação de Subemenda. para fundir as Emendas num só
texto e. também, para elevar o valor da indenização devida aos Municípios. ao mesmo tempo em que contempla
maior número destes, retirando a metade da indenização
que caberia ao Ministério da Marinha.
A Subcmenda definiu a indcnização dos Municípios
como sendo de 2% (e não apenas de 1%) e incluiu como
beneficiários não apenas os Municípios confrontantes
com a parte da plataforma continental onde se faça a lavra do petróleo mas, também, os demais Municípios si·
tuados na ârea _geoeconômica Ct?rr~pondcnte.
Entendemos correta a inclusão do Ministério da Marinha entre os contemplados com a indenização, pois que
a extração do petróleo é feita, no caso, não de território
estadual ou municipal mas, sim, de local pertencente à
União, a qual se credencia, por tal motivo~ a beneficiarSe com a perda sofrida, tal como ocorre com cada Estado
ou Município, com relação à lavra feita no interior do
País.
AJiâs_, __cQm() assinala ajustificação do_ Prqjeto,__a incjenização de que-se tratajâ foi, na legislação do passado,
atribufda totãlril.ente à União, representada, para tanto,
ora pelo Conselho Nacional do Petróleo, ora pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e pelo Ministério da Educação· e CUltura.
Por outro lado, embora reconhecendojustaa compensação a ser feita à União, via Ministério da Marinha, temos de convir em que a situação -fin.il.nceira dos Municípios, na atualidade, é realmente desesperadora.
Por tal razão, a subemenda afigura-se mais adequada
à satisfação dos objetivos do Projeto respectivo, ao mesmo tempo em que mantêm a filosofia das Emendas do
nobre Senador Jorge Kalume.
Do ponto de vista estritamente financeiro, a Subemenda se mantém dentro do limite de_S% de indenização previsto no próprio Projeto origináriO, .il.o- qual jâ demos
nossa aprovação.
Opinamos, assim, favoravelmente às Emendas de nts I
e 2, de Plenãrio, na forma da Subemenda n' 1-CCJ.
(Substitutivo).
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favoráveis às emendas, nos termos da subemenda da
Comissão de_ Com~titt.rição e Justiça.
Completada a instrução da matéria, passa-se_ à vo~
tação do projeto, em segundo turno, sem prej1ifzo das
emendas e da subemenda.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral,
para encaminhar a votação,

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Nelson Carneiro -:'-Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como autor
do projeto.
·
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.):- Sr._ PresideiJte e
Srs. Senadores:
-Aj)eú'ias Uffia palavra-ao ainigO-:-ê nobre Senador Milto
Cabral,,para esclarecer que a PETROBRÁSjá paga 5%
aos Estados produtores de petróleo no seu território. Hâ
m-uriíCípiOs----,-rf:almente milionários, como os-·municfpios
baiilnos onde se produz petróleo e ninguém até hoje dis-.
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cutiu se se deve distribuir esse recurso encontrado no Recôncavo Baiano entre todos os Estados do País. O que se
quer dizer neste projeto é a mesma coisa. Se no Est3do
~o Rio hã essa possibilidade de se encontrar petróleo,
também em outros Estados está-se encontrando, desde o
Parâ, Cearâ, até na Paraíba, V. Ex• sabe disso. Pouco
importa que seja pouco hoje, amanhã pode ser muito. A
questão é que é preciso pesquisar e pesquisando acabarse-ã encontrando. Por que somente no Estado do Rio
haverá petróleo?
Acompanho a luta pelo petróleo desde a juventude,
porque foi meü pai- o primeiro que opinou sobre o petróleo de Lobato. Professor na Escola Politécnica, publicou em 1933, na imprcn!k4 depois de exames feitos na
Escola Politécnica, que aquele óleo encontrado cm Lobato era petróleo, quando niguém acreditava nisso.
Acompanho o problema desde a juventude e posso dizer
que também nós não acreditãvamos, em 1943, que oBrasil teria petróleo. Depois encontramos petróleo na parte
terrestre, encontramos agora na área marítima.
Não é o investimento. I! preciso visitar os municípios
dessa á.rea de Campos. e já o disse aqui o nobre Senador
Amaral Peixoto, ver a situação em que se encontram esses triunicipios que, antigamente, eram ricos e hoje são
municípios pobres. O Norte do Rio de Janeiro é hoje tão
difici[ quanto o Nordeste brasileiro, apenas a riqueza estã defronte, porque o Estado não participa, nem os municípioS. OS municípios têni todas as suas estradas destrufdas peloS ·veículos pesados da PETROBRÁS, que
trafegam pelas cidades e pelas ruas. A vida aumentou
vertiginosamente nesses Estados porque os funcionários
da PETROBRÁS. com altos ordenados, aumentaram o
custo de vida nesses municípios.
O que se discute aqui, hoje, é: se a área de Campos dá
80% do petróleo do Brasil, por isso vamos puni-la? Acho
que assim não pensa o Senado Federal. Quem, até hoje,
se insurgiu contra o fato de o Estado do Espírito Santo
ter um beneficio próprio, que vai determinando o esvaziamento do Norte Fluminense? Ninguém visita o Norte
Fluminense para ver como todas as indústrias se vão refugiando no Estado do Espírito Santo, que conta com
um beneficio que antigamente era provisório, mas que
recentemente foi festejado pelo antigo Ministro da Fazenda· como definitivo. Tornou-se definitivo e ninguém
protestou. contra isso.
Isto é a União. A prosperidade no Estado do Rio é a
prosperidade da Nação. Não vamos, portanto, tolher
este momento em que o Estado do Rio pode se recuperar, bem como outros Estados, como Alagoas e Sergipe,
que também têm petróleo na sua plataforma continental.
Num primeiro momento ninguém acreditaria que
Campos desse essa contribuição. Tomara que dê não só
80%, mas 100,200%, porque o Brasil precisa. Então, vamos colaborar para isso e não criar díficuldades.
Por fim, Sr. Presidente, eu quero manifestar o meu reconhecimento à atitude do nobre Senador Albano Franco. S. Ex• é autor de uma emenda constitucional que dâ a
mesma percentagem nas mesmas condições aqui expostas. E S. Ex•, como Presidente da Comissão de Minas e
Energia. avocou o processo, para nele dar um parecer fa~
vorável à idéia, antecipando a decisão do Plenãrio do
Congresso Nacional.
São estas, Sr. Presidente, as explicações que queria
prestar ao eminente Senador Milton Cabral, porque traduzem não um sentido regionalista, mas a contribuição
que devemos prestar àqueles que, até com o sacrificio de
sua vida, cumprem seu dever. E outro dia houve um
grande deSastre, em que morreram numerosos fluminenses, numa daquelas plataformas submarinas, para o engrandecimento do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto, sem prejuízo das emendas e da subemenda.
Os Srs. Sçnadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, .contra .o voto do
Senador Milton
cáóra[
. eminente
.
~

~

Em votação a Subemenàa da CO_inissão de Consti-

tuição e Justiça, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1985

Aprovada a subemenda, ficam prejudicadas as emen·
das de Plenário.
O projetO irã à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, o parecer da ComiSsão de Redação que
vai ser lido pelo Sr. lt-Secretário
É lido o seguinte

PARECER
N• 665, DE 1985
Da Comissio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de Lei do Seu.do nt 4, de
1985.

Relator: Seaador Jorge Kalum.e
A Comissão apreserita a redação final do Projeto de
Lei do Senado n94, de 1~85, que modificaoart. 27 e seus
parágrafos da Lei n• 2.004, de 3, de outubro de 1953, alterada. pela Lei nt 3.257, de2 de setembro de 1957,qucdispõe sobre a Politica Nacional do Petróleo e define as
atribuições do Conselho _Nacional do Petróleo, institui a
Sociedade por AQÕcs Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima e dã outras providências.
·
·

Sala de Reuniões da Comissão, 17 de setembro de
1985.- Américo de Souza, Presidente- Jorge Kalume,
Relator - Octál'io Cardoso.
ANEXO AO .PARECER N• 665, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Lei do Sen•o n"' 4, de
1984, que modifica o art. '1.7 e seus parágrafos da Lei
n"' 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n"'

3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a
Política Nacional do Petróleo e define as atribuições
do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Socieda·
de por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> O art. 27 e seus parágrafos da Lei ato 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei nto3.257, de2
de setembro de 1957, passam a vigorar com as seguintes
reCfações:

Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Ã matéria i'râ a Câmara dos Deputados.
O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma declaração de voto.
O SR- JORGE KALUME (PDS- A C. Para uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jã que chegamos a um final feliz, quero me congfatular com a Casa pela maneira com foi conduzido esse projeto, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, des~
tinando 5% para o Estados e municípios, inclusive Territórios; fizemos uma emenda, destacando 2% para a Ma~
rinha de Guerra.
Posteriormente, após entendimentos havidos entre os
Srs. Senadores e o autor do projeto, o eminente Senador
· Nelson Carneiro, ficou a minha emenda reduzida de 2%
para 1%.
Quero agradecer a compreensão havida, mesmo porque quando fiz o destaque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi porque senti que as nossas Forças- quer Marinha, quer Exército, quer Aeronáutica- que garantem a
Segurança Nacional, são as que menos recebem recursos
em se comparando, inclusive, com oS pa1ses da América
Latina.
E nós iríamos mais longe, se fôssemos fazer um paralelo com os pafses europeus, asiáticos ou africanos, Daí
por que fiz o destaque, para que a Marinha tenha recursos para garantir, inclusive, a plataforma continental.
E quero nesta oportunidade, al~m de me congratular
com a Casa por este final feliz, quero, também, fazer
uma referência especial ao Deputado Saramago Pinheiro, que lã na outra Casa, ila Câmara dos Deputados, tratou desta matéria, dando recurso também para a Marinha de Guerra.
' Ao Sr. Presidente e à Casa os meus aplausos por esta
· -cOnclusão, que agradou a nós, à Marinha de Guerra, aos
Estados e aos Municípios.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)

''Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indenização correspondente
a 4% (quatrç por cento) aos Estados O!I I~rr.it~D.Q~.
1% (um porcento) aos Municípios, sobré o valor do
O SR. PRESIDENTE (José Fr"l]elli)- Vai-se passar,
óleo, do xisto betuminoso e do gâs extrafdos de suas
agora, à apreciação do Requerimento n9 355, lido no Ex~
respectivas áreas, onde se fizer a lavra do petróleo.
pediente, de autoria do nobre Senador Jutahy Maga§ l~' Os valores de que trata este artigo serão filhães, solicitando autorização do Senado pari ParticiPar
xados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
do 55~> Congresso da Sociedade Americana de Agentes
§ 21' O pãgamento da inde"itização devida, serã
de Viagens- ASTA- a realizar-se em Roma, ltãlia.
efetuado trimestralmente.
A . matéria depende de parecer da ComiSsão- de Re§ 3~> Os Estados, Territórios e Municípios develações Exteriores.
rão aplicar os recursos previstos neste artigo, prê:feSolicito do nobre Senador Severo GOmes esse parecer.
rentemente, em energia, pavimentação de rodovias,
O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP. Para profeabastecimento e tratamento de água, proteção ao
rir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
meio ambiente e saneamento bãsic_o.
Srs.
Senadores;
§ 4Q. b tambéni devida a indenização aos EstaRealiza-se em Roma, Itãlia, o Congresso da ASTAdos, Territórios e Municípios ccinfióntantes, quanAmerican
Society ofTravel Agents. A importância desse
dO o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraíCongresso da ASTA para a condução dos fluxos turístidos na plataforma continental, nos mesmos 5% (cin~
cos ê mu"ito grande. Cada vez mais para o nosso País a
co por cento) fixados no uput deste artigo, sendo
questão do turismo, da receita do turismo, sobretudo do
2% (dois por cento) aos Estados e Territórios, 2%
turismo externo, ganha importância maior, de tal modO
(dois por cento) aos Municípios e suas respectivas
que o Brasil sempre esteve presente nessas reuniões, ináreas geoeconômicas, e J% (um por cento) ao Miclusive no Rio d~ Ja,_neiro, em 1975, houve uma reunião
nistêrio da Marinha, ·para atender aos encargos de
do Congresso da ASTA, com conseqUências extremafiscalização- e proteção das atividades económicas
mente favoráveis para o desenvolvimento do nosso turisdas referidas ãreas.
§ 51' Os Estados, Territórios e Municípios cenp - mo~
Desse modo, m_anifesto o meu parecer favorável,
trais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se
lembrando que a presença do Senador Jutahy Magalhães
fi:ier a extração do petróleo, do xisto betuminoso ou
dará, certamente, um alto nível à representação brasileide gás, farão juS à íitdenização nos termos do caput
ra.
·deste artigo.''
f: o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publiO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer é
cação.
favorável.
Art. 3?- Revogam-se as disposições em contrãrio.
Completada a instrução da matéria, passã:.se à votação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Fra&:elli)- E:-rit discussãO
6S Srs. Senadores que o aprovam queiram ·permanecer
a redação final. (Pausa.)
s"enfiidos.- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusAprovado.
são.
--Aprovado o requerimento, fica concedida a licença so:
Em votação.
licitada.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado Federal já incluiu em seus Anais, através da
palavra do ilustre Líder Senador Humberto Lucena, a
hom~~agem desta Casa à memória do insigne jurista-MinistrO Victor Nunes Leal. Da expressiva honienagem que
à memória do eminente magistrado e homem público
prestou recentemente.o Supremo Tribunal Federal, em
solenidade grandemente concorrida. creio necessário reproduzir, para julgamento dos que vierem depois de n6s,
os memoráveis- discursos proferidos pelo Ministro Aldir
Passarinho, em nome daquela Alta Corte, e pelo
Procurador-Geral José Paulo Sep(llveda Pertence, em
nome do Ministério Público.
2 a seguinte a oração do eminente Ministro Aldir Passarinho:

ue:

tempo de lembrar!
Manhã do dia 17 de maio último~ uma dessas ensolaradas manhãs do outono de Brasília. A notícia, vinda do
Rio de Janeiro, cobriu-a de cinzas: falecera Victor Nunes

Leal.
Com a tristeza que a perda de um amigo e companheiro exemplar deixa marcada, aqui estamos nós a reverenCiar-sua memória, em ato de justiça que a tradição desta
Casa faz solene, pelo significado misterioso da morte, e
pela grandeza do homenageado.
E assim deve ser, pois o culto aos grandes vultos,
exemplo que fica, é chama de estimulo às gerações futuras; é a pâgina que se abre para fixá-los na história das
instituições.
Infelizmente, Seilhor Presidente, ê hora de lembrar.
De lembrarmos a trajetória árdua, mas gloriosamente
palmilhada pelo mineiro ilustre, por aquele que foi um
dos mais eminentes membros deste Tribunal. De aqui fa~
larmos, para que fique assentada na memória desta Corte Augusta, da caminhada do menino de Carangola que,
pelo seu esforço e talento, se projetou como nome nacional.
A onze de dezembro de 1914, quando o mundo ainda
não se reftzera do espanto da eclosão da Segunda Grande Guerra, nasceu Victor na tranqUila Carangola, a antiga Santa Luiza de Carangola, aconchegada entre os vales
e as serrarias caladas da caprichosa orografia da Zona da
Mata, e que os colonos, empreendedores e ativos, vindos
das barras do Muriaé, e o trabalho dos índios puris, bravios a princípio, amigos dipois, criaram e desenvolveram. A data do nascimento pouco significaria, não fosse
a necessidade do registro, pois valia nenhuma possui, no
c_Qmpromisso com o futuro, o tempo da existência, mas
sim importa apenas a obra que se tenha realizado.
b hora de lembrarmos Victor com seus irmãos, nos
folguedos e despreocupações da fazenda de seus pais, em
Alvorada, no desvelo e carinho de sua mãe, Da. Angelina, e o exemplo que lhe deu Nascimento Nunes Leal, seu
progenitor. Era uma famflia feliz, que para isso não é
preciso "brasão no portal ou ouro na arca". De Nascimento, seu pai, em pãginas primorosas, nos fala o acadêmico e escritor Vivaldi Moreira, contemporâneo e amigo
de Victor sob título que já diz muito: "Um homem singular". E nos corita qUe Nascimento era fazendeiro ecomerciante, "homem audaz e cheio de imaginação, procurando o progresso". E nos conta que chegou ele ao Brasil, ainda menino, pois era português de origem, tendo
sido "um exemplo de tenacidade, de realizações, de re. de
generosidade".
.
Homem de qualidades tantas, deve ter ajudado a forjar, no espírito de seu filho, aquela fe que, segundo São
Paulo, "ê o firme fundamento das coisas que se esperam
e uma certeza das que não vêem", pois Victor, em tudo
-que fazia, eVidenciava um compromisso e uma fé. Compromisso com a esperança que nos faz engajar no movimento do mundo, como diria Pierre Further. Fé, na dignificação do homem pela liberade respeitada.
Poderia Victor, também, ter escrito aquelas palavras
de Duarte Coelho dirigidas a Dom João UI, em novembro de 1550: "E creia, Senhor, de mim, que tudo o
que tomo a cái-"go, tOmo -e fàço como o próprio pastor,
nãO como mercenário".
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Os estudos secundários, Victor Os realizou no Ginâsio
Municipal Carangolano. São daí os seus primeiros versos, alguns contos, páginas viradas de fase antiga, que,

na sua modéstia, sequer queria lembrar. A ida, a seguir,
para o Rio de Janeiro, chamado por seu espírito inquieto, a soltar-se dos limites menorçs_dQ..byrgo n_atai.E_çhe-'

ga o i~?vem na gr_ande IT)etr§p~l~_na_cabeça, a ferv~rem
sonhos e angústias; no porte-miUdO, -uffiã permanente
energia; na inteligência, o rutilar dos __~i~_rq.antes das m~
nas p-ródigas-; no rosto, eXpreSSão ã.fável~ simpatia irradiante a entremostrar o coraçã_o de ouro, e, no todo, o
otimisriio dosado pelas águas tranqUilas do Carangola, o
rio natiVO,- Sem desarmonia com sua vivacidade estuante,
sempre dando a impressão de ser curto o seu tempo.
Em i! Farhat, seu amigo~-quando da despedida última, no
São João Batista, diz da saudade imensa nesta frase breve, bem presente aquele modo de ser de Victor, aparentemente sempre apressado: .. Foi-se o noSsd ..ffiõsquitínho
elétrico ... ". E tudo pareceu ser: dito, nesta expressão de
ternura.
A vida, no Rio, é de duras lutas, que nada é conseguido sem esforço. Fora atraído, como diria maiS -tarde,
pela "miragem da imprensa", essa imprensa por ondejâ
passaram tantos vultos_ ilustres, e que é a ..ar_te _da vida
modema", no dizer de Medeiros e Albuquerque.
Seu primeiro emprego, no mesmo ano, 1933, em O
Jornal, de Assis Chateaubriand, e que se encontrava entregue às mãos seguras de Dario de Almeida Magalhães.
A reportagem inaugural, seguida de sua primeira aula de
jornalisrho, pela voz experiente de Victor do Espfrito
Santo Cardoso: .. Escreva objetivamente, na forma direta, sem palavras rebuscadas. E nada de opiniões pesssoais". Era também o conselho antigo: ~'Azeite demais
apaga a candeia", que jâ dera Afonso Pena, mestre de
límpido estilo, a Afonso Arinos, passagem recordada
por Hermes Lima, em discurso acadêmico.
_
A lição de Espírito Santo Cardoso terá sido t_alvez de
influência na forma de Victor escrever, pois era direto,
claro, sem rebuscamentos inúteis, mas sempre-com impecável elegância, com aprimorado_estilo. Era a harmonia
com seu .feitio simples, com seu espfrito prático.
QuantO às opiniões pessOais, ·se nãó lhe fora dado então emiti-las, quando apenas lhe cabia redigir-ãs notíciaS,
elaborar reportagens, desforrou-se à larga quando, sem
as restrições daquele ofíCio, pôde, como professor, cientista político, consultor jurídico, advogãdo magiStraao,
manifestar-se a respeito- dos temas mais diversos sobre os
quais inCidia a sua viva CUrfosidade intelectual.
Vemos, aindar, Victo, como jornalista; sendo redator
do Diário da Noite, do Diário de Notícias, da Rádio TUpi, corresporidente de O Diário e Diretorc da Agência
Meridional.
Diploma-se em 1936 pela Faculdade Nacional de Direito, e logo é admitido na Revista Forense, onde se encontravam vultos preeminentes como Gonçalves- de Olíveirã, AguTar Dias, -Lúcio Bittencourt, Miranda Lima,
Pereira Pinto e Carlos Medeiros Silva. Veio, a seguir~ a
participar da eq!J.ipe que fundou a Revista de Direito
Administrativo, da qual foi um constante colaborador.
Os tempos de meniníce e os primeiros de mocidade
passados em Carangola que, como toda boa cidade mineira, vivia e rtspifava-política, foram época em que pôde .....,... espírito arguto - observar as dificuldades e
problemas do Município, a prepotência, _o -sobismo do
chefe político local, dono de terras e de recursos. Terá
isso certamente despertado o interesse de Victor pela
problemática dos Municípios, levando-o a ser wn estudioso do municipalismo e do fenômeno sociológico e
político do coronelismo. Parece que tem razão Graham
Greene ao afirmar que ..há sempre, na nossa infância,
um momento em que a porta se abre e deixa entrar o futuro". Daí a escolha de sua tese para o seu primeiro concurso à cátedra de Ciência Polítíca na Faculdade Nacional de Filosofia, de cuja -reconhecida importância resultou ter vindo a ser editada, transformada no livro "Co;
ronelismo, Enxada e Voto", publicado em 1948, e ainda
hoje considerado urn dos mais cofupletõs estudos sobre -o
assunto, e jâ traduzido para o inglês.
Nesta obra, a par dos aspectos fundamentais que examina, ressalta as características secundârias, decorrentes
do compromisso fundamental entre aqueles que dominam o eleitorado rural e o poder público: ..o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, a desorganizacão dos serviços públicos locais, e o lema habitual nas

·a

e

relações com os adversários: ..para os amigos pão, para
os ·inimigos pau", versão, como anota, de um político
mineiro, em substituição ao outro, imputado a um chefe
estadual: "a_gs -~_nnigQS se faz justiça, ao~_ ~nimigo~ se ~pli
ca a lei".
-A monOgrafia, baseada em profundas observa_ções do
autor e em ampla bibliografia, não indica soluções, mas
oferece_ profundo estudo dos graves problemas sociais e
eSj)eciarmente p~llticos da -~-llndo rural brasi_Jeir_o, para
que ITlélíiÕr~pOSSãffi'SerCOffipreendidos, com o exame das
causas e suas conseqüências, procurando despertar os dirigentes para a necessidade de muito e urgentemente
fazer-se em prol do homem do campo e do-aperfeiçoa_
mento político no interior.
A reunião dos dados coletados na monografia e suas
observações e críticas redundaram, a rigcir, em uma
construção jurfdica para a soluÇão do problema.
~ 13. a preocupação política e social do jurista que aflora
em Victor, e que se sente-em toda a sua obra, talvez sob a
influência remota dos que lançaram as bases sociológicas
do direito, e certamente buscando, à luz-da teoria dos valores jurídicõs, encontrar os fundamentm; para as mudanças que se impõem. Preocupação de tal natureza não
se hã de estranhar que seja do jurista, pois como adverte
Hermano Port: "a vida no direito da humanidade,
manifesta-se de um lado, na externação da consciência
juiídica dos indivíduos e, de outro, no domínio do direito" (apud Linhas e Perfis Jurídicos - Clóvis Bevilacqua.)
Assiduo colaborador da RevíSta de Direito Administrativo,reúne em seus .. Problemas de Direito Público",
editado em 1960, trabalho de diversas épocas, ali publicados, demonstrando dedicação constante em prol das
letras jurfdicas, e se aprofundando no exame dos temas
mais atuais_,
InúmeroS- fõram;-B.Jfun daqueles colecionados nos
.. Problemas", os trabalhos publicados por Victor Nunes
Leal, como colaborador da Revista Brasileira de Estudos
Políticos, embora mais asSiduamente o fosse da Revista
Forense e da Revista de Direito Administrativo, versando, ainda, assuntos do Poder Judiciârio e de direito civil,
Cedo, pois apenas com 28an0:5,_ parece que atendendo
ao Chamamento bíblico ..ide e ensinai", veio a dedicar-se
ao magistério.Mas não me deterei sobre Victor como professOr, embora a importância do ser mestre, porqueJosaphat Marinho, com sua palavra de ouro, com a eloqUência tão
naturãl dos baianos, já dissertou a respeito, na homenagem que a Universidade de Brasília lhe prestou a 28 -de
junho do ano passado- talvez a última que em vida rec_:~beu- ao lhe ser conferido, em preito de justiça, o título de Professor Emérito. Mas cabe ser dito, para que fique o registro, ter ele lecionado Ciência Política na Faculdade N::~cional de Filosofia. Interinamente, a princípio. Depois, como catedrático efetivo, após brilhante
concurso._ Foi professor do DASP, por volta de 1946, e
nessã época· 'o conbeci, amizade que durou através dos
âifo"S. Lecinou, tambêfil,- ila Faculdade Nacional de Direito, da qual veio requesitado para a UniVersidade de
Brasília, tendo sido um dos seus fundadores, e ali proferiu a sua aula inaugural e, por isso, tem sido considerado
o- seu-pfímeiro profesSor.l>a:raninfou a primeira -tuiinã.
de bacharelandos de direito di UNB; em 1966, quando,
em bela oração, destacou o p~pel criador que devem ter
as Universidades. Ensinou., então, Introdução à Ciênciã
Política e, depois, Direito Constitucional.
Não me demorarei, tainpouco, sobre Victor como advogado, pois dele foi companheiro deescritórío o11UStre
Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, hoje eminente
Procurador-Geral da República, que a seguir usará da
palavra. Apenas anotarei que exerceu a advocaciá,- no
Rio de Janeiro, até vir para Brasília, no Governo do Pri>
·stdente Juscelino_Kubitschek. Neste, exerceu os cargos
de Chefe de Gabinete, Consultor-Gera) da ~ep~blica e,
em rãpida pãrada, PrOcurador no Tribunal de COntas do
Distrito Federal. Após sua aposentadoria no Supremo
TríOU:nal Federal, em 16 de janeiro de 1969, decorrente
de:_ato_infeliz. ~ injus_to_do_ Governo de então, voltou à
banca de advogado, passando a exercer a nobre profissão, com escritórios instalados no Rio, em Belo Horizonte e em Brasília, junto com colegas do mais alto gabarito.
Em 1976, ing~essou Victor ná ilustre Academia Mineira de Letras, prova também do reconhecimento do valor

e

de toda a sua obr;,~., dele disse Orlando Carvalho, no
discurso de recepção, em tópico que destaco, após
referir-se às grandes qualidades intelectuais do novo acadêmico:
"Estou em que figuras como Victor Nunes Leal,
modesto na origem, sóbrio na formação, competente na profissão, representam precisamente o que é
Minas Gerais, nã_o_ só por essas qualidades, jâ de si
expressivas, mas também pela alta inspiração que as
envolve e as impulsiona."
Mas, Senhor Presidente, se é tempo de lembrar, cabe
fazer sobressair a figura de Victor Nunes Leal como magistrado, como um dos mais preeminentes Ministros que
jâ ilustraram esta Casa. Aqui não se_destacou ele apenas
pela erudição de seus votos, trabalho intenso e coragem
moral, mas igualmente deixou seu nome cinzelado no~
jurisprudência.
Nomeado em 26 de novembro de 1960, aqui viu ainda
·
mais projetar-se o seu alto conceito.
Certa feita, em aceso debate plenãrio, lhe disse o ilustre MinistrO Ribeiro da Costa, wn momento em que dele
discordava:
"V. Ex• sabe muito bem que eu nunca me referiria a -v. Ex• com alguma expressão menos lisonjeiia,
pela admiração que sempi'e lhe votei, desde quando
advogado, e sabe disso porque muitas vezes, pessoalmente, lhe fiz sentir o meu elevado e sincero
apreço, ainda como advogado que era, e lhe encaminhei amigos meus, que se tornaram seus -clientes.
ludo por confiar no seu saber e na sua honestidade" (HC 38.409, incluído pelo Ministro Edgard
Costa, na sua coletânia, "Os Grandes Julgamentos
do Supremo Tribunal Federal")."
E o Ministro Ribeiro da Costa era daqueles que, tal
como advertira Vieira sobre Sêneca, o poeta estóico,
.. antes preferia ofender com a verdade que agradar com
a lisonja".
-Ã Victor se deve, entre muitas outras medidas e providências, a iniciativa, afinal vitoriosa, em 1963, da instituição da Súmula, que tanto tem facilitado as decisões
judiciais e ajUdado a diminuir o volume de processos
submetidos ao julgamento deste Tribunal. A implantação da Súmula fixou marco histórico, na vida desta
Corte.
Em palestra proferida sob o título. "Atualidade do Su~
premo Tribunal Federal", e que mereceu ampla divulgação, Victor realiz_ou_ um produtivo e amplo estudo
sobre os trabalhos da Corte.e definiu o sentido e alcance
de sua Súmula. Com a exata compreensão do significado
da jurisprudência frente às mutações constantes, pró-·
prias da dinâmica do direito, e afastando as críticas dos
que pretendiam ver na Súmula cunho de cristalização da
exegese, estas suas palavras oportunas:

..Firmar a jurisprudência de modo rígido não seria um bem. nem mesmo viâvel. A vida não pâra,
nem cessa a criação legislativa e doutrinãria do direito. Mas vai uma enorme diferença entre a mudança, que é freqüentemete necessária. e a anarquia
jurisprudencial, que ê descalabro e tormento. Razoâvel e possível é o meio-termo, para que o Supremo Tribunal Federal possa cumprir o seu mister de
definir o direíto federal, eliminando ou diminuindo
os dissídios da jurisprudência."
Como julgador, muitos dos seus votos se inserem entre
os mais destacados deste __Tribunal, pela significação e
importância do pronunciamento, fixando rumos, balizalido conceitos.
Defensor intransigente da liberdade de pensamento e
dã liberdade de Cátedra, em magnífico voto oral proferido em pedido de. "habeas corpus" a favor de professor
universitário, -após aril.pla dissertação sobre o tema, ainda em plena turbulência conseqüente à Revolução de
março de t 964, proclamou:
..Se hâ ~ugar em que o l'ensamento deva ser livre,
-este lugar ê a Universidade, que é o laboratório do
conhecimento."
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e mais adiante, como em uma profissão de fê, em tópico
aliâs lembrado por Josaphat Marinho, na Universidade
de Brasília:

.. "Os riscos da liberdade do pensamento universitãrio são altamente compensados com os beneficias
que a Universidade livre proporciona ao povo, ao
desenvolvimento económico do País, ao aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade. E assirri
quer a Constituição, porque, além de consagrar a liberdade de pensamento em geral, também garantiu,
redundantemente, a liberdade de cãtedra."
De outra feita, no julgamento dç:, ••habeas-corpus" em
que figurava como paciente o então Governador Mauro
Borges, defendeu ele a concessão dQ. "writ", à base do
princípio fundamental da autonomia dos Estados, contribuindo com seu voto para que não fosse aquele dirigente afastado, então, do seu cargo. Disse ele, após mencionar a quem competia o processo de intervençãO:

....Nesse sistema fechado, não hã base_na_~Consti
tuição para essa forma indireta de intervenção federal, que consistiria na prisão preventiva de Governador por despachos de juízes de primeira instância.
Se pudesse haver uma deposição tão sumária, que
federação seria essa'?"
O ePisódio desse importante julgamento, lembrou-o
ele, a 26de maio de 1980, no discurso que então proferiu,
já como advogado, repr~entando a nobre cl;~.sse, que
voltara a integrar, em homenagem à memória de Hahnemann Guiniiuães, sem lembrar, contudo, que ele próprio
acrescentara fundamentação exaustiva e convincente
para desfazer o ato que lhe parecera abusivo, embora,
como ele observou, tal julgamento tivesse sido em 1964,
ent "hora difícil, carregada de maus agouros",
São exemplos estes colhidos dentre muitos, apenas
para acentuar a fidelidade de Victor a si mêsmo, pois em
momento nenhum se arreceiou de dar o seu voto em favor do que lhe parecia sob a proteção legal, sem
esquivar-se dos argumentos que tivesse como os melhores, embora pudessem prejudicá-lo, na exata compreensão de que o Juiz não pode falhar com a sua própria
consciência. Jamais se lhe notou toldar-se sua tranqUila
independência, avivar-se qualquer preocupação quanto
a saber se o s_eu voto estaria ou não em harmonia com os
detentores do poder.
As manifestações de Victor, em defesa dos valores fundamentais do homem foram constantes. Como Juiz, neste Supremo Tribuna( Federal, manteve escrita coerência
com o seu modo de sentir e de pensar, revelado em tantas outras oportunidades. Insurge-se contra o oferecimento de denúncia penal, sem que haja razões sólidas
para tanto, considerando abuso de poder tal procedimento, pelo que signifiCa de constrangimento para o cidadão. São suas estas palavras em que bem debate o tema, em Plenário:

.."Ora, formular uma acusação de que resulte um
proceso penal, sem que haja os pressupostos de direito, como também os pressupostos de fato, para a
ação penal, é caso, sem dúvida, de uso irregular do
poder de denúncia, embora nem sempre fácil de demonstrar, porque o poder de denúncia não existe
para atormentar as pessoas, para criar dificuldades
aos seus negócios, pãni cercear sua liberdade de locomoção; a denúncia é um instrumento confiado ao
Ministério Público para fazer atuar a Lei Penal,
para defender a sociedade contra os criminosos,
para reprimir os crimes cjue tenham sido cometidos.
Se o resultado da denúncia é a sujeição de pessoa
inocente à ação penal, em princ-ípiO está caracterizado o abu~so.'' (HC 42.697, in RTJ, 3SJS3I).
Assim foi nessa Corte, como Juiz, Victor Nunes Leal.
Mais um marco de luz a projetar-lhe a memóri-a e a
envolver-nos em saudade, que é o suave clarão que faz
suportar a ausência.
Sr. Presidente.
Ao termos em consideração as atividades variadas
desse homem de pensamento, os diversos segmentos da
cultura pelo quais se interessou, a perfeição em tudo que
pr~~urava fazer, o seu espírito forte, Oco'rfe-=-nàs aquela
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ima&ein de um crítico eminente sobre o mestre florentino
que, em sua arte, se perpetuou no bronze e nos púlpitos
de San LorenzQ;''Aqueles que jã viram uma estãtua de
Donatello poderão lembrar-se facilmente como David,
por exemplo, não é constituído pelo amálgama, pelo
amoldamento da matéria, mas, ao contrário, surs;e, aparece, na inte-rseção de vários planos luminosos. E como
se a própria perspectiva fosse embutida na pedra e a partir dessa incrustação emergisse a figura do guerreiro vencendor".
~ também com uma tal perspectiva que visualizamos
Victor Nunes Leal, ao estudarmos a multifacetação de
sua obra, sob aspectos tão ricos, como se sedimentada
fosse com a interseção dos planos luminusos do escultor
renascentista. E o vemos igualmente guerreiro vericedor,
ressurgir, em cada uma das fases de sua vida fecunda,
com vigor tamanho, que pars:ce aurido das riquezas telúricas de seu Estado natal. Ferido às vezes- assim como
que posto à prova na sua fortaleza de espfrito _- sempre sobrepujou os desenganos com grandeza, e ele mesmo se
agigantando pelo respeito, pelo estudo, pelo labor incessante. Espisódio marcante de sua vida, exemplo da prova
de sua vontade inquebrantável, O Tudo R~omeçar,
quando afastado deste Supremo Tribunal Federal, por
ato de força, em medida que revoltou e entristeceu o nosso mundo jurídico. E não se lhe sentiam rancores, que
destes não se permitiria abrigo em sua alma nobre. Era
segUro e bom; e sendo estudioso dos fenômenos políticos, melhor podia compreendê-los. Espírito superior, assiin,-mesmo sentindo a injustiça, jamais faria como aquele valente capitão português, Dom João de Castro.
lembrado por Miguel Calmon•. "que só plantava ârvores
que não dessem frutos, para se acostumar com a ingratidão dos homens".
Victor é um daqueles eleitos que, tal como nOs versos
de Manoel Bandeira, não precisam de licença para entrar
no c~:u.
Sua límpida caminh~da foi sempre ascendente, mesmo
na árdua travessia dos moment0s difíceis.
O que parecia utopia de um jovem sonhador ao amanhecer da existência, e a obra do homem de saber. no seu
tempo vivido, empataram.
A seu respeito, pode-se repetir Antero de Quental, das
leituras distantes da minha mocidade;, "Há glórias mais
brílhantes e ruidosas: nenhuma pode haver mais pura".
Assim se expressou o ilustre Procurador-Geral da República:
"Hoje, eu não deveria estar aqui.
Mas, hoje, eu não poderia deixar de estar aqui.
Ao mesmo tempo, desde a morte do Victor- ê incrível, já faz três meses - eu gostaria que não chegasse
nunca o momento de estar aqui.
Do Ministêrio Público reclama-se impessoalidade, distanciamento de emoções, quase frieza: pelthores da objetividade, que se demanda, para a sua atuação em defesa
do intereSse social ria aplicação equânime da ordem jurídica.
Por isso, constantemente sendo parte, paradoxalmente, se lhe exige que seja imparcial. E a essa intrigarite parte imparcial, se impõem as prescrições relativa- i\ sus~
_
peição e aos impedimentos dos juízes.
A s~r ~~ii~i, eu hoje não deyeria estar aqui, por.:JUe se
trata de falar de Victor Nunes Leal.
--Falando d,e Victor, eu não posso ser imparcial, nc.
quero ter objetividade.
Do mestre, que se fez amigo; do amigo, que. 1
zes, sé ia fazendo pai, antes que, finalmentt:. ..atru.tdad'
o fizesse irmão, eu só con~igo falar, tamrido oe1~ '•aÜt.P
da imensa dor de uma saudade. Sauod.u... , "t'-'c na ... PodJ,
calar-se neste Tribunal. Nesta Casa, onde o conheci, e
em cujos mármores perenes, a golpes de honorabilidade,
talento e esforço, a sua passagem inscupiu-lhe o nome.
Não ignoro, pois, a norma que me compeliria ao juramento de suspeição. Sei que a infrinjO; que a violo, corri
abuso do meu cargo, para atender ao imperativo do sentimento peSsoal. Mas, se me acusam de prevaricação, a
defesa vi rã pronta. ~ a inexigibilidade de outra conduta;
hoje, eu não poderia deixar de estar aqui.
Na bela despedida a Ribeiro da Costa, o próprio Victor pôde descrever o que ainda sentimos, os seus amigos:
foi como se morresse o familiar, que conhecêssemos des-
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de:_ sempre, ... E, quando os irmãos se abraçam na presença da morte, que desfalca o círculo [ntimo" - dizia
ele -,."as palavras nunca diriam tanto como as
lembranças que se comunicam nessa conversa misteriosa
em que também o morto fala conosco. Nesse limiar do
outro mundo, ou do nada, ele ainda não morreu de todo
e os vivos em parte morreram com ele, porque a convivência demorada, que cessa, fazia parte da nossa própria
existência''. Por isso, até aqui, também nós- como ele
soubera observar -:, "ainda nos achamos nesse período
confuso, em que não separamos ·com nitidez a vida e a
morte, porque uma palavra, um gesto, um papel, um rabisco, um verso solto, o pôr-do-sol, o toque da campainha, qualquer çoisa o põe de novo à nossa frente ... "
Desse modo, estar aqui, na homenagem fúnebre a Victor Nunes Leal, é, de certo modo, como ter finalmente de
reconhecer-lhe a morte. De assumir o que resta, a sauda·
de, que, atê agora, podia teimar em crer~se apenas um
pesadelo, interrompido a cada vez que nos envolvia o
hai'? confortante, mas enganoso, da sensação da sua presença.
Assim tem sido, para mim, no curso da preparação
destas palavras: por isso, vos disse que eu não queira que
chegasse nunca o momento de dizê-las.
Faz "três semanas, no Rio, horas e horas, sozinho,.. "nas
salinhas do Senador Dantas"- como ele chamava o antigo- escritóriO, ultimamente, arquivo de caixas e mais
caixas de papêis guardados, para reler. "no ócio da velhice", que não chegou - eu como que, ainda, o sentia comigo.
Aqui, ele parecia comentar a carta amarelecida de
1931, na qual consolava o pai, quando, tangido por dificuldades, abandonava a fazenda, para tentar o comércio:
.. "Felizmente, o Senhor resolve, em tempo,
segurar-se à corda que lhe foi lançada, para sair deste sorvedouro contínuo que é a lavoura. A lavoura
no Brasil, papai, quer homens incultos, refratários
ao progresso, conservadores inábeis da rota de sempre. Parece isto um paradoxo. Mas a verdade, para
nosso fntimo desgosto, é dura e candente.
Na lavoura, só duas espécie de homens podem
fazer carreira, triunfar: são so demasiadamente burros e os demasiadamente ricos.
Os demasiadamente burros, porque são incapazes de um melhoramento, de uma valorização. Vivem da agricultura, como o apuizeiro do AmazonaS, vive do troõ.co a que se abraça: sugando sempre, envolvendo-o com seus tentáculos atrevidos,
matando-o, por fim, crescendo, radioso_na sua ver- .
dura cristalina, com as próprias forças roubadas ao
tronc_o morto. --~
O agricultor que triunfa é assim. Derruba uma
mata e planta um cafezal. Faz a colheita, recebe o
dinheiro e deixa cair a casa do colono. No ano seguinte, recebe mais dinheiro; cai também outra casa
de _<:9lono. Mas ele- o lavrador, infelizmente ideal
- assiste, indifererite, à miséria dos seus colonos, à
suji!ira dos sC:Us filhos, à doença da sua esposa.(...)
Assassina-se com a anemia, mas enrola o par d~ "atanado'' numa camisa velha (... ) Esse vence. Vence,
ou jul~a vencer, porque não dev:e nada a ninguém e
não compri:ende, para sua felicidade, que há uma
coiSa-mais sublime do que enrolar um cigarro de
,. "rólo" e contar uma anedota pornográfica em volta
do fogão( ...)
A outra clase é a dos demasiadamente ricos. Es- ·
tes conhecem o progresso e utilizam-no. ConhCcemno, porque vivem a maior parte de seu tempo na cidade, nos teatros, nos cabarés. E utilizam-no, porque, -ãdotando-o na sua propriedade agrícola, estabeleCem um meio mais eficaz de engrossar o seu milhão e passar o tempo numa cidade dentro da lavoura. E ele, rico, compra tudo isso: é rico. Compra-e
progride. Educa_os filhos, constrói um palacete,
passeia de autonlOVel... Porque ele era rico, antes de
ir para a lavoura.
São essas as únicas classes que vencem pela agricultura. ~ raríssima a exceção.
( )
O senhor está rio meio. Passou muito ,além do
primeiro, mas não está no segundo. Falta-lhe o es.-

...
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sencial: ser rico antes de ser agricultor. Porque idêia
do progresso, amor à instrução e educação de seus
ftlhos, espírito de desenvolvimento e de civilização,
são tão peculiares ao senhor, como o é para o caipira o instinto de conservação e de aversão a tudo o
que é novo...
O ginasiano de Carangola, dezessete anos incompletos, antecipava aí o observador arguto dq, "coronelismo"
e o estilista admirável, marcado pela obsessilo da clareza
e da simplicidade, que lhe marcaria todos os escritos.
Na'iner?ITia caixa, outra carta, cJC um mês depois, a-;si-

naJa um momento decisivo. Quase o escuto contar como
recebeu o cartão de Pedro Batista Martin~ ("Victor. Sou-

be do que aconteceu a seu pai. Hã para voe! sempre um
lugar em minha casa. Venha estudar no Rio e, enquanto
não arranjar um lugar, você ficará livre de despesãs de
pensão'}.
ContinuO~- Pórêm, a bisbilhotar, sem ordem a sua papelada (sinto-lhe a reprovação da falta de mêtodo ). Entre muitas, uma carta, embora recente, de Vivaldi Moreira, nos leva de volta à sua adolescência. Vejo-o contando
sua única experiência na política estudantil: candidato à
presidência do grêmio literário Victor compôs-se com o
adversârio, em torno do direito de usar, em semanas alternadas, a. ..permanente" do cinema, única prerrogativa
do cargo ...
Mas, agora, jâ é a pasta de discursos no Supremo Tribunal. Nela, na despedida a Carlos Medeiros, os primeiros tempos cariocas, em casa de Pedro Batista Martin~:
,... 0 rapazinho caipira de Carangola sentia-sedes-lumbrado e atónito naquela roda, onde flamejavam
inteligências invulgares como Francisco Campos,
fulminante na visão de conjunto e na dialêtica; Pedro Martins, capaz de dominar em poucos dias o assunto que mais ignorasse; Sobral Pinto, que nunca
separou a poderosa cabeça de sensibilidade vibrátil,
embainhando o florete justiceiro no próprio coração; Rodrigo Mello Franco de Andrade., a imagem da lucidez e do equilibrio; Sabóia de Medeiros,
mais falado que presente, porque era difícil arrancálo de sua prodigiosa biblioteca; Alberto Campos,
impiedoso no corte satírico;_ Aníbal Machado,
boêmio-patriarca que fazia de sua casa um trepidante clube de intelectuais ... "
Toma-se vívida novamente., com a leitura da passagem evocativa, a reconquista de Victor, a narrar - com
um .sorriso tipicã.mente seu, a Uin tê"mpo, de reprovação à
malícia ferina (de que era incapaz), mas de profunda admiração intelectual- os sarcasmos de Chico Campos,
que ele gostava de descrever, indo e vindo, na varanda de
Pedro Martins, a rodar nervosamente o chaveiro.
L<:Jgo, ~ um recorte de David NãsSCI-, Que aparece.
Com ele, Victor, jornalista e estudante. Mais jornalista
que estudante, constumava dizer, que o dinheiro era
pouco. Razão talvez, somada ao senso de equitrbrio essenciahnente mineiro, do seu alheiamento à divisão ideológica que, à época, separava radicalmente os universitários.
Por isso, dos tempos de faculdade., não são muitas as
recordações. Apenas, uma veneração - Hahnemann
GuimarãeS. Veneração retomada na convivência como o
mestre, nos anos do Supremo Tribunal, e responsável
por duas das páginas mais notáveis de Victor: o discurso
da despedida, em 1967, em nome do Tribunal- elegia
de discípulo, canto verdadeiro de amor; e o de homenagem póstuma, de 1980, em nome da OAB - quiçá, o estudo mais denso e mais lúcido sobre Hahnemann, que o
orador, ao final, não se contenta de chamar de sábio,
mas também o enxerga santo.
Do óltimo, lembra-se os presentes d3 pejoração emocionada. Victor relata uma cena, contada por Vitlas
Boas, que, diz ele....poderia ser grotesca, se não a tivesse
vivido um santo":
.. ••Ete havia chegado, ou estava saindo do ediffcio
de sua residência. Ali se achavam alguns meninos.
Um deles, com voz audivel, apontou;,"~ o homem
que treme". Hahnemann carinhosamente se acercou _
deles, exagerou a trepidação dos braços, perante
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seus olhos curiosos, e arrematou;. "Agora, já viram
bastante. Podem ir".
E Yictor _c_oncluia:
" .. Hahnemann não tinha filhos, mas os santos sa- _bem_ conversar com as crianças."
De novo, atropela-me a falta de método. Na seqUência
cronológica das caixas de papéis, da rua Senador Dantas, ainda falta muito para chegar ao Supremo.
É preciso remexer as petições do jovem advogado, no
escritório de Pedro Martins, dividindo. o tempo entre
clientes e a paciente indexação de 3.000 sugestões ao seu
projeto de Código de Processo Civil (muitos anos depois,
no Tribunal, a lealdade ao protetor da sua juventude o
levaria a replicar, com inusitada energia, a uma critica
menos respeitosa de Amaral Santos à técnica do Código).
Outras caixas, mais graúdas, documentam a longa colaboração com Dario de Almeida Magalhães e, vizinho
de escritório, com Adauto Lócio Caidoso. Tudo guardado: atê os relatórios dos estagiários dq, ••serviço externo''.- que acOmpanhavam, no foro, o andamento _dos
processos. Entre eles, nosso Cláudio Lacombe.
Indago-me porque Sobral Pinto, sempre tão próximo
de Dario, aparece pouco. Esclarece-me uma estante, ao
fundo da sala: o que diz com Sobral (cartas, muitas cartas, ao próprio Victor, a amigos comuns, a autoridades
de regimes sucessivos, discursos, petições, artigos de jornais de Sobral ou a seu respeito), de tão volumoso,
alinha-se, por ordem cronológica, em várias caixas especiais (honra também concedida a correspondência de Vivald Moreira e aos recortes de matérias de suas grandes
admirações na imprensa, como Alceu, Carlos Castello
Branco, Drummond, Fernando Sabino e Otto Lara Rezende).
Abro as pastas .de Sobral Pinto e vou conferindo, qos
papêis encontrados, episódios ouvidos de Victor, anos a
fio.
São pedaços da História do Brasil: as lutas da agonia
do Estado Novo; em 1955, a Liga de Legalidade, contra
o Veto à condidaturadeJuscelino, e o- I 1 de novembro; o
rompimento com o General Lott; as cartas de Affonso
Frederico Schmitd, em 1959, protestando contra a iminente substituição, na Casa Civil, do próprio Victor,
que, dizia Sobra]..-"permanecendo ao lado do Presid!mte,
é uma garantia de equilíbrio, bom sens9 e retidão".
De repente,· surprÜndo-me com a intenção de forçar,
uma vez mais, a discriÇão de Victor, a fim de explorar,
em pormenores, os bastidores da exoneração.
SQ~então, novamente me agride a !ealidadr;::: se estou a
remexer-lhe os papéis, ê pãra preparar-lhe a homenagem
póstuma.
Victor morrera.
Aliás, era hora de deixa~;.. "Senador Dantas", com os
papêis selecionados. Precisava comparecei- à homenagem, que a Casa de Ruy B_arbosa rendia à sua memória,
naquele dia.
Nela. a recordação, na palavra de Francisco de Assis
BarbOsa~- JOSé_ Murilo de C8rvalho e Alberto Veriâ-ncio
- -Filho, da sua pissagem radiosa pela cadeira da antiga
Faculdade Nacional de Filosofia .. Marcou-a a tese de seu
concurso- O MunicípiO e o Regime Representativo no
Brasil (contribuição aó- eStudO- dq, ..coronelismo"), tornada famoSa com õ título das edições posteriores- Coronelismo, Enxada e Voto-. Dela Venâncio diria, no
prefácio à edição inglesa, se~;. ..obra fundamental para a
compreensão das instituições politicas brasileiras, e que
representa uma marco divisório nos estudos de ciênciã.
política no Brasil, constituindo o início da fase universitária desses estudos".
Curio59: de_ tal modo ~ modéstia essencial de Victor
Nunes tendia a minimizar o- valOr do. "COrohelismo", ou
a apregoar sua superação, que, ainda agora, depois das
reuJ!i_ões de cientiStaS_ políticos, em honra póstuma do
autDr, veio-me, de ~ovo, a necessidade da sua releitura,
para reconferi'r a valia inconlum que oS especialistas, Sem
a vísão toldada pela amizade, continuam a emprestar à
obra de quase quarenta anos_,
Acabo d_e relê-la e de _render-me, outra vez, às suas
qualidades excepcionais, rias quais, a cada passo, se identifiCã~-iDteiro, o-próprio autor. Na forma, a limpidez cris-
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talin~ do estilo e a fuga a toda pedanteria. Nas afirmâções e citações, a -honestidade intelectual da documentação precisa e do crédito devido às fontes consultadas. Na construção da tese, a agudeza das observações
originais, c_omo as desta síntese antológica do capftulo
inicia.I (5):

. ,..... o problema dQ...coronelismo", aparentemente simples, apresenta no seu mecanismo interno
_grande complexidade. Não há dúvida, entretanto,
que ele é muito menos produto da importância c do
vigor dos senhores de terras, do que da sua decadência. A debilidade dos fazendeiros só aparenta fortaleza em contraste com a grande massa de gente que
vive, mesquinhamente, s_ob suas asas e enche as urnas eleitorais a seu mandado. O...c_oronelismo" assenta, pois, nessas duas fraquezas: fraqueza do dono
de terras, que se ilude com o prestígio do poder, obtido à custa da submissão polftica; fraqueza desamparada e desiludida dos seres quase-humanos que
arrastam a existência no trato das suas propriedades."
De permeio, os capítulos - em grande parte, ainda
inexc.edidos, por cientistas políticos ou por historiadores
do Direito, sobre a evolução, no Brasil, das atribuições
municipais, da receita municipal, da organização policial
e judiciária e da legislação eleitoral, desde a Colônia ao
regime c;Ie 1946.
E, ao final, a desmentir a idéia de neutralidade axiológica, que a objetividade da análise poderia insinuar, o
desvelar do cidadão comprometido com a transformação do seu pais, assentada no conhecimento concreto
da sua realidade (6):
.. "Parece evidente que a decomposição dQ... coronelismo" só será completa, quando se tiver operado
uma alteração fundamental em nossa estrutura
agrária( ... ).
Assim como a estrutura agrária ainda vigente
contribui para a· subsistência do,__ ..coronelismo",
também Q ...coronelismo" concorre para a conservação dessa mesma estrutura. Os governos brasileiros tem saído, atê hoje, das classes dominantes e
com o imprescfndível concurso do mecanismQ, "coronelista". Esta é uma das razões da sua perplexidade( ... ).
As conseqüências aí estão: o mercado interno
não se amplia, porque a vida encarece e a população
rural continua incapaz de consumir; não dispondo
de mercado, a indústria não prospera, nem eleva
seus padrões têcnicos e telJ! de apelar, continuadamente, para a proteção oficial; finalmente, a agricultura, incapaz de se estabilizar dentro do seu velho
arcabouço, prossegue irremediavelmente no caminho da degradação. Fecha-se, assim, o círculo vicioso; no plano econômico, agricultura rotineira e de-cadente, indústria atrasada e onerosa, uma e outra
empobrecendo sistematicamente o país; no plano
político, sobrevivência dq,"coronelismo", que falseia: a -representação politica e desacredita o regime
democrátiCo,· permitindo e estimulando o emprego
habitu~l da força pelo governo ou contra o governo."
E concluia, descrente do moralismo romântico:
- .. •• .-•. todas as m~didas de moralizaçãÕ da vida
pública são indiscutivelmente úteis e merecem o
aplauso de quantos anseiam pela elevação do nível
político do Brasil. Mas não tenhamos demasiadas
ilusões_. A pobreza do_ povo, .especialmente da população rural, e, em conseqüência, o seu atraso cívico e
intelectual constituirão sério obstáculo às intenções
mais nobres."
Do concurso para a câtedra, de novo, parece-me estar
a ouvir, do próprio Victor - com um sorriso envergonhado pelo momento raro de satisfação consigo mesmo
- a recordação que deixou escrita em carta, de 1984, a
Alberto Venâncio Filho. N3 verdade, só vim a lê-Ia, chorando, na casa deSte, na noite mesma do sepultamento.
VenânciO lhe enviara o exemplar da tese, com as anotações manuscritas de Oscar Tenório, um dos examina-
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dores. Victos agradece,, ''oscilando entre a saudade e a
melancolia", e comenta

.,•~1:: terrível como as coisas do passado vão se apagando _da nossa vida, como se a própria vida fosse
um modo
morrer a prestações."

de

E, então, recorda;
,"O seu achado me repõe, como numa fotografia
esmaecida, no salão da velha Faculdade Nacional

de Filosofia( ...). Voltam-me os calafrios das criticas
mais contundentes ou_ mais dificeis de responder.
Ouço de novo as palavras iniciais de Pedro Cal-·

mon,:...Disse Capistrano de Abreu, de Pereira da Silva, que ninguém poderia ignorar completamente a
história do Brasil sem ter Jido a.sua o_bra._ Também
lhe digo, Professor Victor Nunes Leal, que ninguém
poderá ignorar completamente o que seja o coronelismo sem ter lido a sua tese".
Quase afundei com a risada que sacudiu o plenãrio, mas, pronto~ me preparei para pagar na mesma moeda, quando me coube responder;, .. Ilustríssimo Professor PedrO Calmon. A admiração e o respeito de que é merecedor não me impedem de lhe
devolver, com a devida vênia, o dito de Capistrano
de Abreu. Ninguém poderã ignorar completamente
o que seja a minha tese sem ter ouvido a argUição
que V. Ex• acaba de fazer".
Foi em razão do. "Coronelismo" que ouvi falar de Victor Nunes Leal, pela primeira vez, antes que o seU nome,
logo após, alcançasse o noticiário poHtico, no governo
Kubitschek. Calouro, em Belo Horizonte, fiquei devendo a referência, altamente elogiosa, ao meu caro professor, Orlando de Carvalho.
Mas, só viria a conhecê-lo em Brasflia, jã nesta sala,
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Revivo, saudoso de minha própria juventude extasiada, as primeíiãs seSsões assistidas.
Victor era o mais jovem. Sigilificativamente jOvem-,
ao.s 46 anos, entre os pares da época. A estatura baixa
era então compensada pelo bigodinho bem aparado, de
certo ar atrevido, logo desfeito em irresistível simpatia"
humana.
Mais do que os de relator, chamavam a atenção os
seus votos como vogal: o improviso e o não conhecimento direto dos autos realçavam a atenção, sem intervalos,
que dedicava aos debates e, sendo o caso, o estudo prévio dos memoriais; a concatenaÇão e o vigor do raciocínio, onde a ênfase (que subia, quando interrompido pelo
aparte adverso, sem perder, por6m, a lhaneza de trato)
não obscurecia a clareza habitual. (Inesquecíveis algumas polêmicas suas com o saudoso Luiz Gallotti, outra
vocação incomum para o debate oral).
Pouco depois, o que viria a singularizá-lo, na recordação das sessões da Corte: a informação imediata dos
precedentes da jurisprudência, documentada com a
menção ao número do processo, à data do julgamento,
ao nome do relator e - a principio para desconforto dos
menos atentos- ao voto de cada um dos ministros. Só o
conhecimento do sistema de referências cruzadas entre
os colecionadores pretos e os cadernos de capa verde,
sempre disposto à sua frente, na bancada, fazia diminuir
o espanto do observador, embora fizesse crescer a admiração pela disciplina de trabalho, que o método reclama-

va.
O importante é que os cadernos de Victor N~nes entrariam para a história do Tribunal. Da sua eficiência,
cotidianamente demonstrada nas sessões, nasceria a credibilidade do novo juiz para a aCeitação e a implantação
das reformas nos métodos de trabalho da Corte, que
abalariap1 o misoneismo tradicional dos velhos juízes.
Da mais célebre das inovações, a Súmula, o próprio
Victor contraria em conferCncia de 1981, em Santa Catarina, minimizando-lhe, embora as dificuldades da aceitação;
,...Por falta de técnicas mais sofisticadas, a Súmula
nasceu- e colateralmehte adqUiriu efeitos de natureza processual - da dificuldade, para os Ministros, de identificar as matêrias que jã não convinha
discutir de novo, salvo se sobreviesse algum motivo
relevante. O hãbito, então, era reportar-se cada qual
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à sua memória, testemunhando, para os c-olegas
mais modernos, que era tal ou qual a jurisprudência
assente na Corte. Juiz calouro, com a agrava~te da
falta de memória, tive que tomar, nos primeiros
anos, numerosas notas, e bem assim sisterilatizã-las,
para prontã cOnsulta durante as sessões de julgamento.
Daí surgiu a idéia da Sómula, que os colegas
mais experientes- em especial os companheiros da
Comissão de Jurisprudência, Ministros Gonçalves
de Oliveira e Pedro Chaves- tanto estimularam. E
se logrou, rãpido, o assentimento da Presidência e
dos demais Míriístros. Por isso, mais de uma vez, tenho mencionado que a Súmula é subproduto de minha falta de memória, pois fui eu afinal o relator
não só da respectiva emenda regimental, como dos
seus primeiroS 370 enunciados. Esse trabalho
estendeu-se até às minócias da apresentação gráfica
da edição oficial, sempre com o apoio dos colegas
da COmissão, já que nos reuníamos, facilmente, pelo
telefone."
A Súmula significou, ao mesmo tempo, melhoria qualitat!va (dadas a estabilização, sem petrificação, da jurisprudência e a conseqUente equanimização das decisões) e
racionalização quantitativa dos trabalhos da Corte (funcionando, ele o diria, comQ. "princípio da relevância àS
avessas"). S6 ela bastaria para singularizar, na passagem
de Victor Nunes pelo Supremo Tribunal, essa combinação incomum de um jurista de brilho intelectual invulgar com um organizador extraordinário.
Mas a Súmula foi apenas umaO das muitas contribuições deixadas por aqui, não apenas pelo talento multiforme; mas também pelo absoluto desposamento de
pompas e vaidades, que, só ele, permitiu a Victor, embora Ministro, entregar-se a tarefas aparentemente humildes de implementação de rotinas burocráticas, sem as
quais se frustariam as -inOVações.
-Lembram-se os mais velhps, por exemplo, de seu trabalho na transformação radica·! e na colocação em dia da
RTJ, obra que- malgrado poucos a possam avaliar hoje, depois de feita - não fica a dever, em relevo, à própria Súmula.
Vem à memória um episódio daqueles tempos. Na falta eventual de José Guilherme Villela, seu habitual e voluntário colaborador na feitura dos índices, Victor pediu, certa feita, a José Gerardo Grossi e a mim que nos
uníssemos em rilutirão, para impedir o atraso de mais de
um número da R_evista. Trabalhamos com ele, em sua
casa, sem interrupção, do jantar da 6~ à tarde de sãbado;
extenuados, os dois, jovens, fomos dormir. Victor, não:
seguiu para o Tribunal. a fim de dirigir a datilografia ...
No campo de providência tomadas, na esfera re&"imental, com o sentido d~. "simplificar o andamento dos processos e evitar protelações injustíficáveis", Victor arrolaw
ria doze emendas, entre 1963 e 1964. Na conferência de
Belo Horizonte, ao seu estilo. não lhes reivindica a iniciativa: de quase todas, porém, encontrei o original de
seu punlio~ na recente pesquisa de saudade, na Rua Senador Dantas.
O ano de 1965, terá sido talvez o de maior re~ercussão
na trajetória do Victor Nunes no Supremo. Então, aos
trabalhos de juiz exemplar e de dínamo das invocações
modernizadoras, ele somaria o de verdadeiro advogado
das posições do Tribunal, perante a opinião póblica, em
oposição às reformas que, um tanto clandestinamente, o
governo autoritário projetava, na esperança de dobrar
oü esvaziar a Cotte,
São dessa época, as suas notãveis conferência,s. "Supremo Tribunal: a questão do número de juízes", em Belo
Ho_rizogte_,__ e. "O requisito da relevância para redução
dos encargos do Supremo Tribunal", em São Paulo, pronunciadas erri 21 e 24 de agosto de 1965, ainda hoje, passagem absolutamente Qbrigatória, no caminho de qualquer reflexão sêria sobre o futuro desta C~sa.
Também de 1965, um artigo admirãvel sobr~ "A Colaboração do Magistério com a Magistratura". Explicando as medidas, que vinha projetando, para a informâção
sistemática, ~ Universidades e Faculdades de Direito,
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da juriSprudência do Supremo Tribunal, Victor observava Correio Braziliense, 22-5-65):
"Os Tribunais desempenham, assim, para os juristas, o papel residual de campo de observação, como, para a medicina, os hospitais e dispensârios. Na
multiplicidade dos casos que se julgar quotidianamente, cada qual com as suas peculiaridades, a um
só tempo se aguçam os instrumentos de análise do
fenômeno jurídico e se desbastam as incongruências
da lei e se preenchem as suas lacunas de modo a permitir a integração do direito positivo, num corpo de
normas cada vez• mai~ abrangente, sistemático e harmônicO~

Os professores e juízes são os artffices mais bem
preparados dessa obra custosa e lenta, cujo destino
histórico é estar permanentemente inacabada, porque a vida não pára, nem o direito que serve à vida
se petrifica.
( )
O professor tem sua reflexão dirigida especialmente para a elaboração das sínteses, para o desenho dos grandes quadros, para o delineamento do
sistema. A generalização, abrangendo em princípios
básicos e em amplas estruturas a totalidade do fenômeno jurfdico, é a sua suprema ambição científica.
Mas os pormenores da aplicação da norma, as particularidades dos casos emergentes, os desvios da regularidade jurídica, descobertos pela imaginaçãO
dos interessados ou impostos pela compulsão da vida, muitas vezes escapam à observação do profes~
sor, pela natureza mesma do seu trabalho.
Quem mais o supre desse material riquíssimo na
sua variedade, é justamente o magistrado, cuja
atenção está focalizada, via de regra, nos Casos particulares, nas situações concretas que as partes desavindas trazem ao seu conhecimento e decisão.
Essa diversidade do foco de atenção das duas atividades específicas, Uma e outra igualmente importantes na construção do direito aplicado, pode provocar distorções prejudiciais. Tanto o m-agistrado
pode supervalorizar o caso concreto, por vezes anômalo, desviando-se do sistema, como o professor,
preocupado com as grandes linhas sistemãticas,
pode desprezar a lição dos casos particulares, por
não serem de seu diuturno corihecimento, os quais
fiCariam abandonados no espaço jurídico, fora de
órbita, sem integração no sistema."
Ainda no mesmo ano, o prefácio d~. "História do Supremo Tribunal Federal", de Leda Boechat Rodrigues,
texto afinal redu:rido, sem esconder, porém, em algumas
passagens, que, sob as considerações relativas aos primeiros anos do STF, objeto do volume, palpitava a preo~
cupação com a conjuntura tormentosa que, mercê de sua
altiva independência, o Tribunal sofria, naqueles dias:

...

.. "O Supremo Tribunal Federal é um grande ignorado. Seu nome em circunstâncias excepcionais sobe
à tona, e é quando mais se conhece a extensão desse
desconhecimento. Restaurada a esquecidos pelos
juízes de ocasição e continuam a cumprir seu dever
sem alarde. Confortam-se, pela pouca serenidade
dos contemporâneos, em pensar que o julgamento
da posteridade será isento."
Perdido, porém, na pasta de rascunhos do prefãcio,
encontra-se esse parágrafo admirável, não aproveitado:
,. "Ao findar a leitura deste livro documentado, lúcido e sereno, penso nos que investem contra o judiciário sem -conhecimento, sem isenção e sem provas.
Parece que os juízes existem para julgar imparcialmente e para sere!~~: julgados com parcialidade."
E explica:
"''Uma das razões .está na evidência desse fato
corrente: quase sempre as partes é que julgam os juízes, quando a condição primãria para julgar é não
ser parte. Arvora-se o julgado em julgador, sem ter
condições psicológicaS para aceitar a derrota como
ausência ou fraqueza do se1,1, "direito". Hã exceções
honrosas, há protestos de boa fé, hã críticas fundadas. M~;ts não me refiro aos casos excepcionais, e sim
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aos ordinãrios. Esses críticos interessados procuram
desacreditar a justiça, porque só acreditam nos seus
interesses. E concorrem para desamparar os legíti~
· mos interesses dos outros, quando amanhã os seus ·
próprios terão de ser amparados. Mas só o reconhecerão tardiamente. Desmoralizada a justiça, serão
julgados com a mesma injustiça com que antes julgavam os seus juízes. E serão punidos pelo sistema
de Talião, que era de resto uma fórmula bãrbara de

fazer justiça."
Não esclarece o arquivo, porque o texto não integrou
o prefâcio publicado.
Perdoem-me senhores, se ultrapassei de muito a dimensão do razoável, na extensão destas palavras: debitem um pouco à tentativa, que jã lhes confessei, de prolongar, no tempo, pela continuidade de recordações tão
vivas, o momento de tomar consciência dç_ que falo de
um morto; a maior parte, porénl, atn'buam-na, por justiça, à grandeza da figuia humana excepcional do homenageado.
_
_
Constrangido pelo tempo, aproximo-me do fim, com a
frustração de ter podido dizer tão pouco.
De não poder sequer comentar, da vida do grande magistrado, seu prisma fundamental: oueus inúmeros julgados antológicos, que· o situam, com os maiores de todos os tempos, no grau mais alto dos notáveis juízis que
tem tido esta Corte. -~ __ _
__ __ __
.
De nada lhes poder contar dos seus últimos quinze
anos de vida, em que, expelido pelo arbitrio do Tribunal,
que sumamente honrava, retoma a advocacia, com
exemplar dignidade, sem rancor, mas sem teme_r e se faz,
de novo, como em tudo o que fez na vida, um dos grandes, entre os maiores.
_
_
Como entristece não (er podido demorar, no retrato
de sua personalidade, no dom que, de imediato, mais
atraía aos que dele se aproximavam, conhecendo-lhe o
justo e extraordinário r~ome conquistado: a humidad~
sem par, que fazia de Victor um dos poucos exempfares
humanos verdadeiramente modestos, em meio á empafia
tonitruante de tantas figuras medíocres da elite brasileí-

ra.
Essas qualidades todas, entretanto, não lhe serviram
de escudo, quando com_ a_ sua aposentadoria forçada,
, juntamente com a de dois outros grandes ministros, Hermes Lima e Evandro Lin_s e Silva a intolerânciª- do autoritarismo desvairado, com o Ato Institucional n9 5, ousou viQlentar este Tri_bunaL
Proclamando-lhe essas virt1,1des e>;ccpcionalS:~~~ .l!9!l.rades, inteligência e dedicação à judicatura, um_ querido
amigo seu, nome tutelllt..óe~n_ossa imprensa polít_~ca, ta_-_
chou a sua cassação de Um
atas mais burros_ d-a dita-

aos

dura.

Não consigo vê-la assim. A violência praticada contra
o grande magistrado não- se explica pela ignorância dos
dons que o' Singularizavam. Retratam antes o reconheci~
menta da magnitude deles pelos estrategistas do arbítrio,
que, por isso mesmo, os rCputaram incompatíveis com
um Supremo Tribunal, como o sonhavam: dúctil, humilhado e Submisso. Que o ilão tenham conseguido, é outro
problema, que diz com a hondrabilidade dos_ que fiqaram.
Victor deixa um únicO frabalho, de cunho autobiográfico: o agradecimento ao títlJIO cj~ professor emérito da
Universidade de Brasflia, de junho de 1984, em respost_~_
à magnífica Saudação de Josaphat Marinho.
~ um discurso propositadamente sem pretensões ao
brilho, no qual, procedendo a uma r~memoração linear
da sua vida, tenta provar que, interrompida cada _uma
por circunstâncias fortuitas,. "nenhuma das suas etapas
se d~senvolveu ao ponto de justificar o galardã.Q: a de
jornalista findouMse com o inicio da advocacia; eSte~ Com
o da cãtedra; a de política, com a saida da Casa Ci_yil; a'
de cientista social, cortou-a a volta às atividades jurídicas; a de magistrado e professor de Direito em Brasília, a
aposentadoria arbitrária, no Supremo Tribunal, e a renúncia altiva á cadeira universitária.
Obra de grande advogado, a tese de uma vida de frustrações em cadeia lembra essas sustentações orais brilhantes, que, no entanto, desmoronam, logo que o relator se põe a cotejá-la com os dados inequívocos do processo.

Na verdade, objetivamente considerada, a biografia de
Victor Nunes estã longe de ser a soma de fases inconclusas, que a sua humildade tentou inculcar a si mesma. Ela,
ao contrário, se desdobra numa série de obras paralelas,
cada qual da grandeza dele mesmo, e capaz, por si só, de
colorir de glória uma vida inteira.
Cientista social, consagrou-o o_ "Coronelismo", nascido clássico, para não lembrar obras menores, de valor
admirá_vel.
O jurista dos.. "Problemas de Direito_ Público", de
1960, produziria depois, como juiz, advogado, consultor
e conferencista, uma série infindável de trabalhos que,
ordenados e publicados, lhe assegurarão a leitura gratificada dos pósteros.
A sua passagem pela vida pública- infenso, embora,
às tricas da militância política - marcou-se pelos sinais
da dedicação sem intervalo, da dignidade sem transigência, da lealdade sem sujeições.
Na advocacia- no dizer dele~. "o abrigo a que sempre
retorno nos desncontros da vida" - cada fase de volta,
até a final, só lhe fez aumentar a fama da competência, a
reputação da honradez e a estima unânime dos colegas.
-A. lamentar, só o corte prematuro e arbitrário do tem*
po que, hoje, se pranteia aqui. Os oito anos de sua magistratura exemplar, no Supremo Tribunal Federal. se é indiscutível que bastaram para alçâ-lo à gratidão eterna da
história da Corte, é certo que também foram poucos
para a grandeza doS serviços, que Victor ainda teria para
entregar prazerosamente à Justiça do seu País.
Sirvam, porém, o culto de sua memória e a lembrança
da violência sofrida, às gerações futuras, como antídoto
contra toda a tentação de concessões ao autoritarismo.
de qualquer espécie.
Aos seus- amigos, Victor, resta confiar, tomando de
empréstimo as palavras de Anatole e RenanJ em qu~ "tudo quanto concebeste de bom e de belo perdura e nada se
perderá", porque,, "lentamente, mas sempre, a humanidade realiza os sonhos dos sábios".
E assim, amigo, a lembrança imorredoura do seu sacrificío ignóbil, recebido sem ódio, em sua vida, será, depois de sua morte, uma obra a mais, entre outras tantas
que a sua vocação de servir deixou à Pátria.
Era o que tinha a fazer, Sr. Presidente. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a

O SR. ODACIR SOARI;:S (PDS- RO. P<onu!lcia o
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A mentira tomou conta de Rondônia, diante do caos
administrativo que se instalou naquele" Estado, de outrora grandes e profícuas realizações que beneficiavam o
povo.
a desencontro nas infonnações campeia sem respeito
à opinião pública, procurando iludir o povo nesta antefase das eleições para Prefeito. O Governo que está dirigindo o Estado - se e~ disse dirigindo disse--o_ muito
mal, pois Rondônia está sem rumo. sem direção, sem objetivos e, pior, sem esperanças a curto prazo -pois bem,
o Governo que lá se aboletou pelo voto indireto conta
estórias sem base nem fundamento, para iludir os eleitores, querendo com isto obter os votos dos incautos.
Refiro-me à propaganda paga pelo Governador_ Ang~
lo Angelin, de que Rondônia, na sua administração, já
consfriiíU e conservoU cerCa de 6 mil quilómetros de estradas. Essa falsidade de informação, para dizer clara~
mente;. "essa mentira", pode ser comprovada pelo próprio press relesse distribuído pela Divisão de Comunícação Social do Estado no dia 26 de agosto_ último para
toda a imprensa do Estado, na qual informa, textualmente;, ..Governo assina contratos para recuperação de 6
mil Km de estradas". (Doe. 1)

~seguinte

Ora, se o êoJJ.trato foi !!,ssinado dia 26 de agostO, não ê
possível que no dia 26 de setembro, menos de um mês depois, as estradas jã estejam com seüs 6 mil Km construí~
dos ou conservados, como diz a propaganda paga pelo
Governador Angelo Angelin na televisão. Portanto,
trata-se de deslavada mentira. que tem pot objetiVo iludir o povo, conduzir os eleitores à falsa impressão de que
em tão pouco- ~-~po jâ teria feito tanto. Pois não fez naM
da. Os contratos acabam se ser assinados. E, como todos
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sabem,_ leva temp9 pa_ra que 6 mil quilômetros de estradas - 15 vezes a distância entre o Rio de Janeiro e São
Paulo - s~jam recuperados ou conservados. Isto para
não falar construídos!
t assim que o desgoverno do Sr. Angelo Angelin está
fazendo: iludir o povo, pensando que não hã pessoas
atentas, observando os seus passos - aliás, maus passos,
que só têm conduzido Rondônia ao caos!
Tenho em mãos, Sr. Presidente, Srs. Senadore.!J, os releases que comprovam a informação da Divisão de Comunicação Social do Governo do Estado, E os estou
anexando a este pronunciamento, para que sirvam como
prova das mentiras com que o Governador Angelo Angelin tem conduzido as coisas importantes no meu Estado.
Quanto à propaganda pela tevê, todo o povo de Rondônia sabe. Basta que se requisite um tape para que se
possa fazer comparação.
Em outra matéria, esta do dia 28, sob o UtulQ. ""Programa de Armazenagem será iniciado", diz a assessoria de
Imprensa do Governador Angelo Angelin que. "segundo
o Governador , com a recuperação das estradas vicinais
está dado o primeiro passo para a organização da politica agrícola de Rondônia" (Doe, 2). Não são palavras do
assessor. São palavras do Governador. Ora, pergunto:
como pode ser dado o primeíro passo a partir da recuperação das estradas? O primeiro passo foi dado com a
construção das estradas e não com a recuperação, Portanto, vê-se que o Governador, nas suas declarações, estâ apenas iludindo o povo com desinformações ou mentiras. Os GovernOs anteriores projetaram Rondônia pela
sua capacidade de trabalho e de realizações. O atual*
procura inventar estórias, distorcer fatos, usai palavras
fáceis, para procurar assumir a paternidade de coisas
boas e importantes que foram feitas antes e que o seu governo está, apenas, destruindo.
Outros fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que precisamos registrar, é que o Governador Angelo Angelin,
com tão pouco tempo de governo já está perdendo as estribeiras e passa a acusar o_ Presidente José Sarney, que o
escolheu, e o Ministro João Sayad, do Planejamento, em
programas de televisão e em jornais de Brasflia.
Recentemente ele esteve na Capital da República para
pedir mais verbas para o Governo, somente que com total inabilidade e despreparo. Começa agredindo com palavras, ameaçando o Governo Federal, em vez de procurar relacionar-se adequadamente com aqueles- que o colocaram no Poder, sem que houvesse consulta popular
através do voto, livre, direto e secreto. Refiro-me à matéria distribuída pela sua própria assessoria, no dia 23 de
agosto, sob o título...Angelin Busca Recursos.. , na qual
diz, textualmente a sua Assessoria de Imprensa;, "O Governador Angelo Angelin revelou, em Brasrtia, no programa Bom-Dia Brasil, da TV Globo, que 350 mil tone~
ladas de grãos (arroz, feijão, milho) poderão se estragar,
causando enorme prejuízo ao pequeno agricultor, que
perderâ sua safra, e ao Pais, que não poderá contar com
essa quantidade para o reabastecimento, caso não seja liberada a verba de 32 bilhões de cruzeiros, prometida
pelo Ministro João Sayad hâ dois meses ..." e, segundo
ele, atê agora não liberada.
Vê-se, Sr. Ptellid(m_te~ Srs. Senadores, qu·e O Governador_Ángelo Angelin jã estâ entrando no des~_spero ecomeÇã: ã. ãtiiCa"r: O-GOVeino do Presidente que o colocou no
GOverno e a um Ministro desse mesmo Presidente, o Ministro Sayad. Aliás, todos sabem em Rondônia que o Sr.
Angelin não faz outra coisa a não ser falar mal do Governo Federal, que, segundo ele.,. "não dã apoio, não funciona, demora para atender".
Pelas pulavr~s dele no programa Bom Dia Brasil vêse que está nitidamente colocando o pov-o de Rondônia
contra o Presidente José Sarney, na medida em que diz
claramente que o pequeno agricultor perderá a sua safra
se a verba não for liberada pelo Ministro João Sayad. O
que é isto? Forma de pressão. O que isto? Indução a um
estado de reação ao Governo Federal, diante de um nãoatendimento ao pleito que fez. O que é isto? Crítica aberta ao Ministro Sayad. E quem é o Ministro Sayad? Um
Ministro do Governo do Sarney.
Ora, o Governador Ângelo Angelin não está preocupado com o Governo do seu Est8.do. Não est~ pi'eoel.!-pa~ ,
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do com o Governo Sarney. Que iiriporta se o Governo
Sarney for mal, se o País estiver em dificuldades financeiras e não puder liberar tudo, logo? Para ele nada importa. Apenas importa ao Governador Ângelo Angelin que
o dinheiro todo vá logo, para ser usado na campanha
para Prefeito de Porto Velho, fortalecendo o Governo

dele. Nada mais. Porém, estaremos aqui atentos, para
que o dinheiro Federal e do povo de Rondônia não seja
malbaratado pelo desgoverno que está instalado em
Rondônia, o de Angelo Angelin (Doe. 4).
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES, EM SJW PRONUNCIAMENTO:
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Segundo o Governador, com a recuperação das estradas vicinais está dado o primeiro passo para a organização da política agricola em Rondônia.
Os serviçOs -de apoio e comercialização estarão sendo
implantados logo que o programa POLONOROESTE
libere recursos para sua organização. O goVerno atenderá, então, as reividicações que tem recebido pelos produtores, de manter armazéns próximos às áreas de produção, com balança e secadores, variando sua capacidade de acordo com a ãrea. Este programa deverá ser desenvolvido em dois anos, com a colaboração da CIBRAZEM.

te Sarney a liberação de recursos e a atenção para os
grandes problemas de Rondônia. Ao finalizar, ressaltou
que os re(:ursos pleiteados são insignificantes quando
comparados com 300 bilhões de cruzeiros que certamente serão perdidos em alimentos por falta de condições de
escoamento.

GOVERNADOR ADVÉRTE: PRODUÇÃO
" AGRICOLA ESTÁ AMEAÇADA

_ O_ Governador Ângelo Angelin denunciou em Brasília
Que a produção_de grãos do Estado, cerca de 450 mil toneladas, estará altamente c_omprometida se o Governo
O Governador Ângelo Angelin assinou, hoje, pela mafederal não liberar 32 bilhões de cruzeiros para a recupenhã, no auditório do Palácio Getúlio Vargas, com as emração de mais de 6 mil quilômetros de estradas vicinais,
preiteiras, os contratos para recuperaÇão de 6 mil quilôque permitirão o escoamento dos produtos para a cometros de estradas vicinaíS, dos quais 5:221 km serão
mercialização. Essa comercialização gerará 300 bilhões
executados com recursos extra-orçamentários do Estado
de cruzeiros e garantirá o abastecimento dos centros ure o restante será financiado pelo programa POLONObanos, e outros Estados.
ROESTE.
O fluxo _migratório em Rondônia, continua intenso.
As obras que serão efetuadas através do POLONOAno
passado chegaram cerca de 160 mil migrantes, e o
ROESTE irão beneficiar os Núcleos de Apoio Rural
Governador acredita que este ano este número será ul(Nuar's) de Alto Paraíso e Theobroma, ambos em Aritrapassado.
Se~ndo ele, o migrante que chega no Estaquemes; Pedras Brancas, Santa Cruz da Serra e Bom Je-do. conhece as___técnicas de manejo do solo e está acostusus, em Jaru; no municípíóde Ouro Preto do Oeste, Teimado com serViços sociais que estão a sua disposição.
xerópolis e Nova União; e"rri Presidente Médici, os
Quando chega, ele espera que tudo isso funcione.
Nuar's de Eletrônica e Nova Londrina e, em Rolim de
No ritmo em que as migrações para Rondônia estão se
Moura, o Nuar de Novo Horizonte, num total de 779
processando, diz Angelin, pequenas vilas se transforKm de estradas.
Além das vias que dão acess_o aos Nuar's, serão recumam em cidades em menos de uma ano tendo o Governo
que criar infra-estrutura básica para atender a essa popuperadas vicinais de todos os municípios, sendo que em
Rolim de Moura também está prevista a construção de
lação. Escolas, postos de saúde, energia, hab.itação, arpontes e pontilhões e a instalação de bueiros.
mazenagem, que com os cofres vazios não é possível soCom a execução desse programa, o Governo pretende
lucionar, sendo cada dia mais agravados, porque o progarantir o escoamento de 350 mil toneladas de arroz, feicesso de ocupação é tão rápido que mesmo com recursos
jão e milho, estimada para esta safra.
o Governo sempre está atrás na execução das obras.
Para Angelin, a única forma de contornar essas difiEMPREITEIRAS ASSINAM CONTRATOS.
culdades, 'mesmo que seja acompanha~do as ocupações,
COM O GOVERNO DO ESTADO
é a construção de duas escolas, dois postos de saúde, por
Com a presença dos Secretários de Estado, presidente
dia, abrir milhares de quitômetros de estradas, interioride empresas, do Diretór-Geral' do DER, Rigomero
zar -~ffrrtãtêns, erradicar a malária.
Agra, Diretor de Operações Antonio Rozão, dos prefeiPara Angelin é a solução destes problemas que está
tos da capital e interior o Go_vernador_Ángelo Angelín
concentrando todo o seu esforço e trabalho. Spa vi~ita a
assinou, juntamente com oito empreiteiras, o contrato de
Brasflia teve, além de acompanhar a entrega do projeto
serviço para a recuperação de 6 mil quilômetros de estrade restauração do Forte do Príncipe da Beira, o objetivo
das no Estado.
de reiterar a necessidade de maiores recursos para o EsAs empresas contratadas forrun: Azevedo Terraplanatado. O GoVernador Angelin fez gestão junto ao
gem, Alfa Terraplanagem e Pavimentação, Sigma TopoBNDES, através do FINAME para a construção de
grafia e Coostruçã_o Ltd_a., Termac, Premoldadas Rio
nove mini-hidrelétricas, utilizando pequenas quedas d'ãBonito, Donati Triunfo e Cota. Segundo o Diretor do_
gua, o que viria solucionar o grave problema de energia
DER, Rigomero Agra, os 6 mil quilômetros que serão
elétric-a no Estado, que hoje não atende a 40 por cento da
recuperados, representam 70% da_quilometrageril de esãrea urbana, e tem um débito de 78 bi_lhõ_es de cru~eiros _
tradas que necessitam de recuperação no Estado. _
O Governador Àngela Angelin, em seu discurso; re-s::.
Com a PE'tROBRÁS, pela ge_ração_ de energia à óle"o diesaltou o trabalho do DER e a_o analisar os cem dias do
_seLPara a execução desse projeto são necessãriOs 300 biseu governo, disse estar apresentando fatos que comprolhões de cruzeiros.
vam o êxíto da sua admin-ísTfação, apesar da falta de reSensibilizar o Governo federal a criar condições para
cursos que vem enfrentando. Ao finalizar anunciou-que . atender os cercas de 180 mil migrantes,- daiido total
outros contratos serão assinados, com o objetivo de beapoio ao pequeno produtor, interiorizando todos os serneficiar, também, aqueles municípios que não serão-·- viços básicos de armazêm, crêdito rural, preços mínimos
atendidos por estes contratos.
dos produtos, escolas, postos de saúde, instrumentos ca_ea~_CE_~_de fixar o pequeno produtor.
PROGRAMA DE ARMAZENAGEM
SERÁ INICIADO (Z4 Linhas)
ANGELIN BUSCA RECURSOS
O programa de armazenagem -deverá ter sua implanO Governador Ângelo Angelin revelou, em Brasília,
tação para os próximos 20 dias, declarou o Governador
no programa Bom dia Brasil, da Rede Globo de TeleviÂngelo Angelin, na solenidade de assinatura dos contrasão, que 350 mil toneladas de grãos (arroz, feijão, -milho)
tos com as empreiteiras para a recuperação de estradas
poderão s-e _estragar, causando enorme prejuízo ao pe·
vicinais.
A capacidade de armazenagem do Estado está comqueno agricultor, que perderá sua safra, e ao País qUe
pletamente defasada, prejudicando todo o processo de
não poderá contar com essa quantidade para o reabastecomercialização da produção agrícola, que entra num
cimento, caso não seja liberada a verba de 32 bilhões de
círculo vicioso interferindo em todo_ o sistema, de procruzeiros, prometida pelo Ministro João Sayad, há dois
dução, armazenamento e comercialização. Para tentar
meses, para a recuperação das estradas destruídas pelas
chuvas.
dar respost~s aos problemas da agricultura, que representam cerca de__ l5_ por cento na geração de renda interAngelo Angelin afirmou, ainda, que ê grave o problena, o Goveriio, através da secretaria de agricultura, busma da energia elétrica em Rondônia, que conta apenas
com 40% da energia necessária para o abastecimento. O
ca recursos para a melhoria de infra-estrutura de produção.
Governador afirmou que está reivindican~o ao presidenGOVERNO ASSINA CONTRATOS
PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

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

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 292, de
1985, do _Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando a transcriÇão, nos anais do Senado, do Editorial
de autoria do Doutor Roberto Marinho, intitulado
..Promessas, compromissos- atos", publicado no jornal O Globo, edição de 31 de julho de 1985.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n~' 324, de
1985, do Senador José lgnâcio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetos de Lei do Senado n's
47, 134 e 53, de 1984, de autoria, respectiVarriente, dos
Senadores Fernando Henrique Cardoso e Nelson Carneiro, que alteram o Decreto-lei n" 5.452, de l~' de maio
de 1943- CLT.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n" 339, de
1985, do Senador Milton Cabral, solicitando a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n" 63,
de 1983, de sua autoria, que estabelece prazo para
cobrança de juros nas opeiações de crédito e efetuadas
por institUições financeiras, e dã outras providências.

-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão d_e Reda_ção e seu Parecer n" 434, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n?79, de 1980, de autoria do Senador Henrique Santilto, que dispõe sobre o
pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado comissionista.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 36, de 1977 (n" 82/75, na Casa de origem), que
dispõe sobre padronização de embalagens, e dã outras
providências, tendo
PARECERES, sob n?s 477 a 480, de 1985, das Comis-T
sões:
-de Economia, favorável, nos termos de substitutivo
que oferece;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do substitutivo da Comissão de Economia;
-de Saúde, contrário ao projeto e ao substitutivo; e
........ de Finanças, favorãvel ao projeto e contrãrio ao
substitutivo-:-

-6Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 53, de f977 (n~' 227/79, na Casa de origeffi), que dispõe sobre condições a observar na renovação de c_ontratos de atletas profissionais, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n"'s 1.360 e 1.361,
das Comissões~
- de Legislação Social; e
- de Educação e Cultura.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 141, de 1977 (n'i' 1.068/75, na Casa de origem),
que dispõe sobre o trabalho do excepcional nas oficinas
protegidas e em trabalho competitivo, tendo
PARECERES, sob n'i's 1.138 _a 1.141, de 1981, das Comissões:
_
....:. de Saúde, (ouvido o Ministério do Trabalho), contrário ao projeto;
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-de Legislação Social, favorâvel, nos termos de substitutivo que apresenta, com voto em separado do Senador Franco Montara;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade _e
juridicidade do substitutivo da Comissão de Legislação
Social; e
___ _
-de Finanças, favorãvel ao substitutivo da Comissão_
de Legislação Social.

PARECERES, sob n9s 882 a 884, de 1983, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, favorável, nos termos de
substitutivo que apresenta;
_.,.....de Legislação Social, favorável ao substitutivo da
Comissão de Constituição e Justiça; e
---de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão
de--Constituição e Justiça.

-8Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmaia n9 115, de 1978 (n~' 3.441/77, na Casã de origem),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar prazo de
validade para consumo nas embalagens dos produtos
que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 816 e 817, de 1982, das Comi•-

sões:
-de Economia, favorâvel, com voto vencido do Senador Bernai-dino Viana, e voto v~ncido, em separ~do, dos
Senadores Milton Cabral e Benedito Ferreira; e
- de Saúde, contrário,

-9Discussã.o, em turno único, do Projeto de _Lei da _Çij_~
mara n' 33, de 1985 (N<~ 1.550/83, na Casa de origem).
qeq, ''declara feriado nacional o dia 20 de novembro _já
celebrado dia nacional da consciência negra pela oomunidade afro-brasileira", tendo_
_ __
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 611, de 1985, da
Comissã.o:
- de Educação e Cultura.

-10Discussão, em segundo turno~ do Projeto de Lei do SenaQo n'~ 228, de 1981, de autoria do Senador Gastão
MUller, que autoriza o Ministério da Educação_~ Cultura
a disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas editoras do todo o Pais, 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 n•s 334 e 335, de 1984, das Comissões:
- de ConstituiçãO ~.Justiça, pela c_onstitucionaÚdade ~
juridicidade, com voto vencido do Senador Helvído.Nunes; e
-de Educação e Cultura, favorável.

-14Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado nQ_ 151, de 1980, do Senador Nelson Carneiro,
que disciplina o emplacamento de caros o.fiçiais e dã outras providências, tendo
- -I'ARECER:Ei>;-Sob n•s 305, 306 e 307, de 1981, da•
Comissões:
-=-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao· mérito, contráriO, com v·oto
vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montara;
- de Transportes, Comwilcaçiio e ObraS Públicas,
-contrário, com voto vencid-o do Senador Affoiiso Ça111argo; --~ , _
__ ~
..:__de Serviço Público ·civil; favorável, corri voto vericido do Senador Bernardino Viana.

-15Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 251, de 1983, de autoria do Senador Fernand_o
Henrique Cardoso, que autoriza a contagem recíproca
pani á"poSénta-àoiía-di terripo de serviço público e de atividade privada dos professores, tendo
PAREC6RES, sob n9s 515 e516, de 1985, das ComissõCs:
-.....,.... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- d_e_L_egislação Social, favorável.
O ,S,R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 28 minutos.)

lJlSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 2-9-85 E
QUE, ENTJI_EGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
-SERJAPUBUCADO POSTERIORMENTE. O SR. N1VALDO MACHADO (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

roo:
-11Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do_Senado n9 34, de 1984, de autoria do Senador Murilo _Ba4aró, dando nova redação a-o- art. 116 da Lei n<~ 1.711, de 28
de outubro de 1952, que dispõe sobre a licença especial
de funcionário pdblico federal, tendo
PARECERES, sob n9s 150 e 151, de 1985, das Comis~ _
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, e, no mérito, contrário; e
-de Serviço Público Civil, favorável, com emendas
que apresenta de n9s I e 2 - CSPC.

-12Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do
Senado n'~ 23, de 1980, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que dispõe sobre a instituição de seguro obrigatório que especifica, pelos hotéis classificados_ com três
ou mais estrelas, tendo
PARECERES, sob n•s 1.227 e 1.228, de 1981, dao Comissões:
- de Constitu_ição e Justita. pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Economia, contrário.

-13Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 24, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, estabelecendo que a ordem de preferência
para a concessão da pensão civil será também aplicada
.na Pensão Militar, tendo

Não se po"'~ obscurec~ o esfo_rço que vem fazendo o
novo MinistériOdã Admffi1sira.Ção no sentido de dar
cumprirnento--itl.tegral às suas relevantes atribuições.
. Todos nós tomamos conhecimento, entre estarrecidos,
céticos_ e esperançosos, dos levantamentos que aquele
Ministério ~- advindó -aljâs, da estrutura existente do
Departamento Administrativo do Serviço Público DASP -levantamentos, repito, da situação dos chamados_ imóveis fu.ncio"ti.ais.
·
Agora, Senhor Presidente, aquele Ministéiio está prestes a concluir os estudos- referentes ao- regime jUrídico _
dos servidores públicos civiS da União, de modo a
.consubstanciá".:"lo ;nuln Estatuto em -que as inúineras deSigualdades de tratame.nto se enquadrem dentro de normas unifõrines-e-raci'ôniiis.
--- --Atualmente, Sr. Presidente, dois regimes de trabalho
existem basicamente no Serviço Público Federal.
Digo basicamente porq-ue, tanto o chamado regime estatutário, como o regime celetista, sofrem distorções,
rriormente o dltimo, e dos servidores regidos pela Consolidação das Leis do Tr3.balho.
Aq pessoal ~statutário, pela sua natureza especial, foram_atribuídas- giatificações especiais, que oS colOcaram
de órgão para órgão, com diferenciações as mais acentuadas.
Mas as diferenciações maiores se revelaram entre os
integranteS das Categorias Funcionais de Grupos OCupacionais regidos pela CLT.
C)legou-se a_t~l ponto que um servidor contratado mediante rígido concurso - datilógrafo, por exemplo realizado pelo DASP, ganha a terça parte do que percebe
um d::~,tilógrafo contratado, sem concurso, através das

chamadas Empresas Pdblicas e colocados à_disposição
do respectivo Ministério.
Com a hipertrofia da máquina administrativa, advinda da criação de novos Ministérios, surgiram as chamadas Tabelas Especiais, destinadas a absorver servidores
contratados com o fim de suprirem lacunas existentes ou
a atenderem a situações de emergência em diversos setores de atividades.
Essa situação emergencial foi sendo procrastinada, as
Tabelas Especiais foram sendo prorrogadas, os ocupantes dos empregos nelas contidos tiveram, mui justamente, sua situação reconhecida como peculiar, para efeito
~ de -eStãbilldade. -- - _
· Em alguns casos1 como ocorreu em Rondônia, com o
advento da Lei Complementar que criou o Estado; milhares de servidores de tabelas especiais passaram a gozar do direito de enquadramento nos moldes da Lei n~
5.645, 4e 197Q_ ~-Novo Plano de Classificação de Car-

gos.
Agora;-sr: PrC$idente, subsistem a milhares de servique integram essas Tabelas Especiais dos diversos
Ministérios.
- ---~"COilTratã.do~ como vimos, para fins emergenciais, durante anos e anos de dedicação ao Estado, forãi:ri se aprimorando ProfiSsíõiialmente, e hoje prestam inestimâveis
setvrç-õS à Administração Pública.
É-.em favor desses servidores que fazemos o presente
apelo ao Sr. Ministro-da Administração, no sentido de
que, na oportunidade da elaboração do Novo Estatuto,
pondo fim à babel em que se transformaram os quadros
da Administração Pública lato sensu- sejam os mesmos
enquadrados, em carãter definitivo, nos moldes da Nova
Lei.
Tal providência não representa inovação alguma.
No passado, a partir da Carta de 1946, inclusive, tivem·os, dentre outras, as Leis n9 1.711, de 1952 (Estatuto
atual), Lei n9 3.780, de 1960, Lei n~ 4.069, de 1962 e, por
último, a Carta de 1967, cujo artigo 177, § 29 conferia estabilidade a servidores, em determinadas condições.
Na situação atual, com a descentralização administrativa em marcha, com a ampliação das funções estatais,
essa medida se impõe, não s6 como conveniente ao Estado .- cuja mâqu~na burocrática não pode parar - como
pOi' Ser justá e do maior alcance social, jâ que tem por
obrigação reconhecer como de direito uma situação de
fatO, que Vem se institucionalizando através de anos de
dedicação ao trabalho e de amor à causa pó.blica.
dor~

Antes de concluir, Sr. Presidente, desejo dirigir apelo
ao Ministro da Administração, para que não seja esquecida, este ano, um pleito dos mais justos dos servidores
públicos, que é o da concessão do 139 salário. Se todas as
categorias de tra~alh~dores n~ empresa privada já fazem
jus a essa vantagem, não se justifica que o próprio Estado, que obriga os particulares à concessão desse direito,
ainda: hoje se m<intenh3. indiferente a essa jUsta i-eivindi,;
cação.
Pelo que, ant6S di _Concluir O pronunciamento que estOU fazendõ, querO aditar ao apefo que acabei "de fazer,
este outrO, para que se conceda o 139 salário aos servidores públicos da União.
O Sr. César Cais- V. Ex• permite um aparte?
O SR. NIV ALDO MACHADO - Pois não, ouço
com satisfação o Senador César Cais.
O Sr. Césa~·-Cals- É apenas para apoiar o pronunciamento de V. Ex', principalmente no que diz respeito
ao ]39 salário para os funcionários estatutários. Há uma
discriminação completamente injustificável no serviço
pdblico. Como ê que funcionário CLT, tem 139 salário e
uma série de outras vantagens, fazendo o mesmo trabalho, prestando os mesmos serviços que os funcionáriOs
estatutários? Está na hora de Corrigir. A próPria Constituição que di:t que à igualdade de trabalho, igualdade de
remuneração. E então, não é possível que os funcionários- estatutárioS continueril a fer discriminados. Eu
me solidarizo com V. Ex•, porque chegou a hora, realmente, e não se pode mais esperar. Hã uma revolta entre
os funcionários estatutários que têm ao seu lado funcionãrios CLT, cuja remuneração também não é demasiada, mas eles são injustificavelmente discriminados·.

--~~----------
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O SR. NIVALDO MACHADO- Agradeço o aparte
de V. Ex•, nobre Senador César Cais, e o considefo_ parte
integrante das consideraç-ões que eu estou fazendo. E
quero esclarecer que a concessão do 131' salário aos servi~
dores estatutários da União, é uma reivindicação que
tarda, por que todos os Estados da Federação já o concederam aos seus servidores. Só a União, com o estatuto
desatualizado, que data de 28 de outubro de 1952, quer
dizer, há 33 anos, ainda não cuidou de reparar essa injus~
tiça. ~. na verdade, uma discriminação que não tem ca~
bimento e que deve ser corrigida em tempo,

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADONA SESSÃO DE05.()9-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO OJi.ADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurSo.) -Sr, Presidente, Srs. Senado~
res:
Ninguém em sã consciência e de boa fé pode negar a
validade e a importância da reforma agrária neste País.
Desde a aprovação do Estatuto da _Terra, lei bem formu~
lada, ajustada à realidade brasileira, vem~se tentando im~
plementar essa providência. Trata~se, sem dúvida alguma, de um instrumento necessário ao pleno desenvolvimento do nosso País.
Nenhuma nação do mundo, Sr. Presidente, promoveu
a plena expansão das suas possibilidades c:conômicas
sem a execução da reforma agrária. No Brasil, é imperativo do desenvolvimento econômico, por se constituir ern
pontct de estrangulamento que precisa ser superado, para
que o País caminhe a passos largos em busca do seu progresso.
Já, hã alguns anos- e a verdade não deve ser negada,
precisamente desde a vigência do Estatuto da Terra vem se tentando prom~ver a distribuição da terra,
entendendo-se que a Reforma Agrária entre nós tradUZse, em última análise, numa reforma fundiária. E _o uso
da terra, a posse da terra, a propriedade da terra, toda
essa complexa problemáfica está a exigir uma nova dinâmica. Não podemos continuar com esse quadro fundiário marcado pela propriedade da maioria da terra nas
mãos de uma minoria, que não a utiliza para a produção,
na Torma da Lei Maior, que dispõe que o direito" de propriedade estâ condicionad_o_ao b~m-estar social. E a outra parte, a maioria, vive vegetando em pequenos tratos,
sem condições de produzir e de produtividade. E o que
nós queremos, o que deseja o Brasil e o que deseja o Governo, é promover a justa distribuição da terra em termos de justiça social, para que, com o apoio, com a tecnologia e o capital, possa dar aquilo que lhe é exigido, o
fornecimento dos alimentos, hoje cada vez mais escassos
nos grandes centros populacionais. A característica da
civilização moderna é a urbanização~ e por isso populações deixam o campo e se deslocam para os povoados,
dos povoados para as vilas, das vilas para as cidades, das
cidades para as capitais e, daí, para as metrópoles, que
são hoje já grandes e imensas megalópoles diminuindo o
número de braços na agricultura, na atividade primâria,
enquanio aumenta o número de bocas para o con~umo.
Dentro da explosão demográfica vivida pelo Brasil, precisamos também dar condições para que a produção de
arimentos cresça na mesma ou em maior proporção, estimulando a produtividade necessária para atender a uma
demanda cada vez maior dos grandes centros urbanos.
Por isso, quero aplaudir o primeiro ato da Nova República, desapropriando terra, para pagamento, nos termos da Constituição Federal, ém títulos da dí~ida p~bli
ca, com exata correção monetária. Essa decisão do Presidente não pode passar sem o devido registro, pela sua
importância; e aqui nesta Casa, que é a caixa de ressonância das aspirações populares, merece o apoio e os
aplausos dos Senhores Senadores.
Quero, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
como homem que conhece a realidade, como homem
que convive com os humildes, com as camadas mais módestas da população, que sente o drama daquele que vive
com base no salário mínimo, irreal, que riãó permite satisfazer às mínimas condições de subsistência da pessoa
humana, dar a devida dimensão a esse ato, pela certeza
da sua repercussão em favor do povo. Esta, a razão pela
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qual não posso deixar - e o faço não para agradar ao
Presidente, mas por um imperativo de justiça - de
aplaudi-lo, pelo passo decisivo e positivo, ·que ·acaba de
dar, ao desapropriar terras, para distribuí-Ias a quem deseja-nelas trabalhar e produzir em favor do País.
O Presidente, desapropriando, hoje, terras em Santa
Catarina e no Estado da Bahia, e amanhã, em outros EstãdOS;j:lrOva -que sua palavra é decisiva e que deseja atender às aspirações e aos anseios do povo,, "Num Pais com
tanta terra sem João, e tanto João sem-terra",- o ato
do Presidente da República corresponde aos mais legitimas interesses nacionais e à necessidade do desenvolvimento. Por Otitro lado, a Reforma Agrária atende ao imperativo de Justiça SociaL
Nenhum Pais pode deixar de dar a devida importância
à atividade primâria. O Governo, na hora em que toma a
decisão de implantar a Reforma Agrári~, desapropriando terr~. dâ prosseguimento a um pfograma iniciado,
há alguns anos, de modo tímido, m8s que agora quer
tomâ-lo efetivamente dinâmico, de modo qUe posSa merecer o -apoio das amplas camadas da população.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. EX• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Com muito prazer,
ouço -v. Ex•

O Sr. Fábio Lucena- Faz muito bem V. Ex•, nobre
Senador l'fivaldo Machado, ao_~~ientar uma _propriedade peculiar aos conceitos que V. Ex• há emitido aqui no
Senado: o ato do P:recSidente da República que dá início
'reforma agrária em n-osso Pafs. Ê
efetivo ao proCesso
forçoso que se reconheça que vem com bastante atraso
esse ato presidencial, mas é indispensável se proclame
que a atitude- d_o Presidente da República, adotada dentro dos rigores do texto da Constituição e das leis, deve
merecer, e merece, o apoio inCondicional, irrestrito dos
Senadores e Deputados conscientes dos seus deveres
para com o povo brasileiro, e de tod_os os lac_dmai_s_~a
nossa sociedade, que também detêm responsabilidade
,pela condução dos destinos de nossa Pátria. Apresento a
V. Ex• total solidariedade ao prçmunciamento que faz e o
aplaudo, eminente Senador Nivald_o Machado, em nome
do Estado do Amazonas, talvez um dos Estados que menos necessite de reforma agrária neste Pafs, porque ali se
faz mister, emergencialmente, uma reforma d~;mográfi
ca, uma ocupação dos espaços vazios para tornar possível a produtividade da terra. Mas ê imprescindível" se
proclame, no:tJre Senador, que com este ato o Senho_r
Presidente José Sarne)' desperta no povo brasileiro inteiro profunda confiança- confiança que repercute em todas as consciências responsáveis desta Nação, desde
aqueles que têm tei-ras aos que não possuem nem sequer
os sete palmos de chão para sua eterna morada. Mas é
preciso que o Congresso dê respaldo ao ato e aos atas do
Presidente da República pertinentes à reforma agrária,
porque neste exato momento os setores retardatáríos, os
corifeus da manutenção do status escravagista e colonial
do nosso País já começam a se movimenta! por todos os
meios, fórmulas e mêtodos para reagir, fora da lei, à atitude do Presidente da República. Por conseguinte, Senador Nivaldo Machado, V. Ex• não fala, neste momento,
apenas em nome do Estado de Pernambuco que, como
de resto o Nordeste inteiro tanto necessita de reforma
agrária, fala, tenho certeza; em nome de todos. os Estados _e de todo_ o povo brasileiro. Meus parabêhs, meus
aplausos, nobre Senador.

de

O SR. NIV ALDO MACHADO- Senador Fâbio Lucena, como sempre, V. Ex•, co~ a sua palavra, traz Contribuição positiva ao debate, à análise e ao esclarecimento dos problemas aqui focalizados. Agora, quando teço
rápidas e despretensiosas considerações a respeito de um
problema da maior importância para o País, V. Ex• com
a sua inteligência, adita esclarecimentos necessários, que
peço permissão para incorporá-los ao modesto pronunciamento que estou fazendo.
Na verdade, V. Ex• o diz muito ben:t: grupos de malavisados. mal-orientados ou mal-intencionados já se arregimentam para opor óbices à ação do G_oyernO, reCebida, como diz V. Ex•, com entusiasmo e confiança por
parte de todos aqueles que desejam ver este País dando
passos -decisivos no caminho do desenvolvimento,
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quebrando os grilhões da pobreza, do atraso, da miséria,
do analfabetismo e de todas as formas de servidão huma~
na. 'POr issó, nós que sentimos essa realidade, que estamosã:tenfOS-ao clamoYd3.s ruas, precisamos ajudar o Senhor Presidente da República, apoiando-o e aplaudindoo, nãO como louvaminhas, mas como estímulo para que
prossiga nessa trílha que corresponde às mais sentidas
aspirações nacionais.
O Sr. Hélio Gu<!iros- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO - Pois não! Ouço o
aparte de v_. Ex•, nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Nivaldo Machado, desejo manifestar meu entusiasmo, meu aplauso e
meu_ louvor à decisão do Presidente da República de iniciar, efetivamente, a reforma agrária no Brasil. Havia
certa expeCtativa, nobre Senador Nivaldo Machado,
com relação a essa decisão de começar mesmo a reforma
agrária, porque -ela já vem com um atraso de 21 anos,
Sabe V. Ex•, que a legislação sobre ela é de 21 anos, de
modo que o povo brasileiro temia se passassem outros 20
anos para que ela começasse a ser posta em execução. V.
Ex• sabe que se levantaram celeumas infundadas e injustificadas, tentando se atemorizar e apavorar a Nação
com relação a esta reforma agrária, como se ela pudesse
ser feit;i ao arrepio da lei. O Presidente José Sarney não
modificou um texto da Constituição, o Presidente Josê
Samey não inovou nada na legislação, mas os mal~
intencionados ou mal-informados tentaram confundir a
popul8.ção braSileira a respeito das reais intençõ-es do
Governo. Mas, agora, Sua Excelência, o Presidente José
Samey, corajosa e decididamente, dá início à reforma
agrâiia, inaCreditada por muitos mas tenho a certeza de
que Sua Excelência cumprirá com patriotismo e com dedicação. Veja V. Ex• que os mesmos jornais que dão
notícia -de que- o Governo iniciou essa reforma agrária
com a desapropriação em Santa Catarina e na Bahia, esses mesmos jornais trazem a noticia de que, no interior
do meu Estado, três soldados de polícia foram mortos e,
na semana anteríor, oíto posseirõs fOram mortos- pór
causa de conflitos fundiários. Isso que os jornais noticiaram hoje, nobre Senador Nivaldo Machado, aconteceu
de sâbado para domingo. Estamos na quinta-feira, e só
agora chegou ao conhecimento do povo brasileiro, através dos jornais, que ainda se mata e se morre por causa
de terra num Pais de tanta terra! f: possível que quem
more no asfalto, quem não tenha conta to com a realidade rural e do interior do Brasil não dê apreço, não dê imp0ftãt1ci:f ao pfOblema furi.diário brasileiro. Mas, nós, da
Amazôriia, que pareCe incrível- e, por isso, eu disse: no
lugar de tanta terra se mata e se morre por terra- nós.
que estamos sentindo e chorando todo o dia a morte,
perdas preciosas de vida, sabemos da necessidade urgente dessa reforma. É por isso que aplaudo, estimulo, e louvo o Presidente JoSé Sarney e também louvo o Ministro
Nelson Ribeiro que tem dado provas de dedicação, de
paciência, de amor e de patriotismo ao insistir para que,
realmente, o Brasil faça a sua tão ansiada reforma
agrária. Muito grato a V. Ex•
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Hê\io
Gueiros, sou grato à cOntribuição que Y. Ex• acaba de
trazer no seu oportuno aparte, e registro com alegria que
as suas posições coincidem com as que nós estamos aqui
defendendo. Todos os S~nadores são sens_íveis a este
problema da terra, porque o que nós queremos não~ invadir a propriedade de ninguêm, nem atentar contra o
direito de propriedade, nem coletivizar a propriedade; o
que desejamos, dentro do regime democrático, é aumentar o número de proprietários no beneficio do desenvolvimento do País, caminho que outros países seguiram. E
se nós deixamos terras ferteis sem utilização, sem produção, insensíveis- a essa problemática por tanto tempo,
hoje, há 15 anos do Terceiro Milênio, seria um crime
contra o País e o seu futuro se continuássemos na mesma
posição, Nada justifica, pois, que se tenha de importar
gêneros alimentícios. Só se nós tivéssemos a mesma ârea
geográfica do Japão, que tem uma população um pouco
inferior à nossa. Importar produtos agrícolas. quando
podemos produzir em condições mais vantajosas, usando a tecnologia, até para exportar, é uma vergonha.
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O Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?
O SR. NIVALO.O MACHAOO- Ouço V. Ex•
O Sr. Carlos Lyra- Queria. dizer ao nobre Senador
que nós precisamos importar alimentos. Na realidade,
nobre Senador, o que acontece não é propriamente a necessidade de termos alimentos; o que existe, nobre Senador, é que hâ uma concentração financeir:;t.: nós exporta-

mos soja porque não há possibilidade de o produto
oriundo do País ser mantido aqui, pelos custos financeiros; quer dizer, maior concentração de terra existe na
área financeira deste País. Na realidade, estamos importando a·que exportamos. Por que nós exportamos? Porque~ mais fácil, financeiramente, ir ao banco,-arratijar
uma carta de crédito, exportar e, depois, importar do
que mantermos aqui, porque não temos capacidade. Por
quê? Pelos juros altíssimos que são cobrados neste Pais.
Estou de acordo, sou um produtor, acho que a terra,
para ter sentido social, tem que prodp.zir; terra parada
não tem sentido social. Este, nobre Senador, o aparte
que eu queria dar a V, Ex' Acho que o Presidente está
certo em iniciar a reforma agi'âi'la. Mas também temos
que iniciar uma política agrária, em que a parte da ârea
financeira, principalmente aqueles que concentraram poder financeiro, venha também cooperar para que aqueles
que têm propriedade possam produzir. Estou de acordo
com o Presidente Jos~ Sarney, e quero louvar V. Ex' pelo
pronunciamento que está fazendo. Muito obrigado.
O SR. NJVALOO MACHAOO - Senador Carlos
Lyra, o aparte de V, Ex', eu o acolho_ .com muito agrado

e com muita honra para mim, porque V. Ex' é um homem vivido, com muita experiência e de saber de experiência feito de que já falava, há muito tempo, o poeta.
Sem dúvida, a produção aqui é cara. Por quê? Porque
os juros são altos. É preciso que o Governo cuide desse
problema. Estamos aplaudindo a decisão do Presidente
de desapropriar terra, distribuí-la, mas não simplesmente isso. Impõe-se assistir o homem com o crédito, com a
saúde, com a educação, dar-lhe todo tipo de assistência,
porque sem assistência, sem dinheiro, sem técnica, ele
não poderá produzir e tornar a agricultura uma atividade rentável.
Hã uma realidade à qual V. Ex' fez referência: o
baixíssimo poder aquisitivo do povo. O operário não
pode viver hoje com o salário míninlõ que lhe é pago,
muito aquêm das suas necessidades de sobrevivência. t;:
até um insulto à dignidade da pessoa humana. O hoínem
não pode viver sem o mínimo de proteínas, de vitaminas,
de sais minerais, de calorias, sob pena de adoecer e reduzir a sua capacidade de trabalho, gerando o circulo ocioso da pobreza.
Mas-,- nobre Senador Carlos Lyra; na verd.!!d~ muita
coisa está errada, porque nós temos que exportar para
depois comprannos o que exportamos. Nós temos um
excesso de produção de soja, que está com um preço vil.
Não há condições de se expandir o mercado interno, que
é o grande problema. Não conquistamos mercado no exterior na dimensão necessária ao aumento da nossa produção, e crescemos pouco internamente, pela fraca capacidade aquisitiva do povo. Precisamos, então, conquistar
mercados, atravês de uma poHtica agressiva de exportação. Aumente-se o poder de compra dos brasileiros e
teremos um mercado interno capaz de absorver a produção, só devendo ser exportado o excedente para gerar
as divisas necessárias.
Mas, Sr. Presidente, eu desejo, correlatamente com
esse tema de reforma agrária, que me foi sugerido pela
decisão do Presidente de iniciar a desapropriação de terras - e espero que S. Ex' prossiga com a mesma coragem, a mesma decis~o ...
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- (Fazendo soar
a campainha.)
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO - ... eu ia dizendo
que, correlatamente com esse tema, que me foi sugerido
pela decisão do Presidente, desejo fazer algumas conside. rações sobre reflorestamento ...
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sr. Senador
Nivaldo Machado, resta-lhe um minuto para concluir a
sua oração.
O SR. NIVALDO MACHADO - I! oUtro problema
muito sêrio, que exige a presença vigilante do Governo
num País em que a sua Mata Atântica foi devastada com
a extração do pau-brasil e, hoje, a vegetação apresenta a
maior variedade, dos cocais do Maranhão à araucária do
Paraná, às caatingas do Nordeste e à vegetação ra1a do
Planalto Central, afora o Pantanal do Mato Grosso. Então, esse problema exige a presença do Governo, de
modo efetivo· e realista, para reverter esse quadro, a fim
de que não se desertifiquem grat;tdes áreas deste País.
O Sr. Joio Lobo- Agradeço a V. Ex', Senador Nivaldo Machado, a oportunidade de tambêm participar
do seu pronunciamento nesta tarde. Mas quero, evidentem_ente, louvar a grande preocupação do Presidente José S3.rney: A preocupação que é constante nO seu espiritõ
de resolver os problemas cruciais deste País, principalmente os problemas que atingem a maioria do povo brasileiro, os homens pobres que habitam o campo. Eu jã
estou muito escaldado, como dizem os caboclos da minha Terra, sobre esse problema de reforma agrária, de
modificação, e quando vejo essa conversa çle reforma
agrária não posso deixar de me lembrar - sou um homem que conhece o campo do seu Estado e o campo dos
Estados vizinhos, as condições de vida dos lavradores
dos Estados brasileiros e tenho um enfoque diferente.
Acho que o problema grave, sério que se tem, nesta terra, não ê o fundiário; não acredito que o problema fundiário tenha muita importância num país de dimensões
continentais como é o Hrasil; o que tem importância
para o Brasil, no momento, é que ele escolha o que quer
ser, é que se defina se quer ser uma Nação capitalista,
voltada para a iniciativa privada, ou se quer ser um País
socialista, estatizado. Porque nós, Senador Nivaldo Machado, que acompanhamos a vida do homem do campo,
pelo menos do homem nordestino, não acreditamos que
a divisão de terras, que a sua quota da terra vai influir
em nada. Ter a terra é fácil. E a estrutura para trabalhar
essa terra, de onde vem? Como o homem vai poder espe-rar o sazonamento do fruto da terra, se ele não tem
meios de sobreviver durante todos esses meses? Como é
possível comprar um tratar do tipo mais elementar, um
tratar simples de pneu, um tratar de porte pequeno, se
custa muito mais caro do que qualquer carro de lu_xo da
indústria autcimobilfstica?
O SR. NIV ALDO MACHADO - Não tem nem enxada!
O Sr. João Lobo - Não é mais possível trabalhar a
terra! Agradeço a paciência de V. Ex' e a. tolerância do
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar a
campainha.) -Senador Niva14o Machado, o tempo de
V. Ex• está esgotado.
O SR. NIV ALDO MACHADQ - Sr. Presidente~ vou
concluir e voltarei ao assunto, desdobrando o problema
da Reforma Agrária, e o do reflorestamento, que não me
foi ·possível prosseguir.
Era o que tinha a dizer, ST. Presidente. (Muito beml)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SJ/. .. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 9-9-85 E
QUE, ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALOO MACHAOO (PFL- PE. Pronunc!_a o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senad~
res:
Quer-nos parecer inteiramente inconveniente e inoportuna a emenda que tramita na Câmara dos Deputa·
dos, elastecendo os prazos de desincompatibilização.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o problema já é, de
modo minuncioso, disciplinado pela' Lei Maior do País.
Os casos de inelegibilidade estão previstos na Constituição, variando os prazos entre 4 e 6 meses.
Aí se contemplam diversas hipóteses, desde a que prevê o afastamento do governador, ministro, prefeito, se-

cretãrios de Estado detentores de mandato parlamentar,
atê o daqueles '!uejam!lis exerceram cargo político e que,
no momento, mtegram a Administração Pública. Na
hora em que tanto se fala na necessidade- e isso é irretorquível- de se ampliar o direito de participação de todas as camadas da sociedade no processo político, em
busca da consolidação da democracia, parece estranho
que se ~eseje cercear essas oportunidades. A emenda
constitucional pela qual se propõe estabelecer tais restrições atiilgiria muitos homens públicos que poderiam
,_dar o melhor de sua contribuição à vida pública brasileira.
Se aprovada essa emenda, governadores, secretários
de Estados, Ministros, homens da melhor categoria e do
melhor nível deixariam de concorrer ao pleito para a
constituinte, o que seria prejudicial ao Pafs, no momento
histórico que estanios vivendo. E nós perguntamos: se
vedamos a porta do parlamento a homens experientes,
capazes, como poderemos esperar que a Carta Magna da
República, a ser votada pela futura Constituinte, possa
refletir os anseios e as aspirações do povo brasileiro?
Se vamos impedir que às experiências dos atuais integrantes do Congresso Nacional, se somem as de políticos
e ascensão, tolhidos por essa emenda, como ,renovar as
lideranças e ampliar os quadros partidãrios?
Quem ocuparia os lugares dos atuais Secretârios de
Estado, Ministros, presidentes de empresas públicas ou
outros órgão da Administração?
Estariam abertas as portas aos chamados tecnocratas,
que, isolados na torre de marfim, nos seus gabinetes fechados, sem ouvirem o clamor do povo, tentam planejar
e tentam administrar no vácuo com base em esquemas
teóricos. Nem a administração se faz no vácuo, nem a
política, porque amhas exigem a concretitude das coisas.
Por isso, oponho-me à aprovação dessa emenda c-onstitucional, posição que adota por considerá-la mais compatível com a nossa realidade, diante da necessidade de
ampliação e de melhoria dos quadros partidários.
Será conveniente a contribuição de novos lideres, de
governadores bem sucedidos nas administrações, de Secretários de Estado e de Ministros. Os que cumprimos o
nosso dever, os que estamos atentos às abrigações que a
outorga do mandato popular impõe, não devemos senão
saudar, com boa vOntade, a possibilidade da competição
eleitoral com os que, dentro dos prazos atuillmente previstos na Constituição Federal, se dispuserem a afastarse dos cargos, vindo às ruas, para o encontro, o debate o
diálogo com o povo, em torno dos seus problemas, pos·
tulando o seu voto, necessário à conquista de um manda·
to e da oportunidade de representá-lo no Congresso Na·
cional.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex' um aparte'?
--OSR.NI\'ALDO MACHIDO~-O.uço o-nobre~
nadar Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Estamos eventualmente na Liderança do PDS e gostaríamos de dizer a V. Ex' que nem
deploramos, nem louvamos a idéia. A nossa posição ~de
espectativa, mesmo por que somos minoria e a emenda,
segundo nosso conhecimento, foi apresentada pelo Partido que dâ sustentação plena ao Governo,

O SR. NIVALOO MACHAOO -Não pelo Partido,
mas por um Parlamentar integrante do partido.
Q Sr. Jo-rg'e Kalume - Mas S. Ex• pertence ao Parti·
do. C!ibe,_~nt~?· ao Partido de V. Ex.', que faz parte hoje
da Aliança Democrática, cOmbater como estâ fazendo
agora. Nós nos man_ifestaremos posteriormente. Era o
depoimento que queria apresentar ao seu pronUnciamento nesta tarde.
O SR. NIVALDO MACHADO --Senador Jorge KaJume, acolho o seu aparte - e como sempre o faço em
relação a todas as intervenções do nobre companheiro de
representação popular - consider<ro necessário ao de-

bate.
Mas entendo, se o Congresso Nacional impedir a con·
coerência eleitoral, ele estará cerceando o direito que se
deve assegurar a todas as camadas da população, a todos
os setores da administração; ele estarâ, inclusive, usando
de um comportamento tão condenado tantas vezes pelo
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O Sr. Américo de Souza- Veja bem Ex', o temor não
é tanto de que o secretário de estado, o prefeito ou o ministro use o cargo em interesse próprio, mas que o use
em interesse público e que termine aparecendo como votável porque fez uma ótima administração. Então, estaria se dizendo;, hao ·político não ê permitido administrar
bem porque isso é concorrência". E. um dos outros argu~
mentoã que-poâÇrâ surgir.

Congresso Nacional, que é o da -cassação branca do
mandato. E além disso, estará pecando pela legislação
em causa própria. Já quanto ao problema da eleição dos
prefeitos, o Congress_o Nacional os impediu de disputar
·o pleito, retirando-lhes o direito e a oportunidade de disputar o voto do povo. A(, eles seriam julgados pelo juiz
que deve julgar os homens públicos, o povo, detentor da
soberania e do Poder Constituinte.

O SR. NIVALDO MACHADO- Exalo. V. Ex• traz

O SR. ALCIDES SALDANHA- Permite V. Ex• um

um argumento indiscutível. Não se pode absolutamente
arg:Uir nada contra essa colocação porque no caso a vulnerabilidade numa eleição estaria na má administração,
como vulneráveis seriam aqueles que usassem o cargo
em beneficio próprio e não em beneficio do povo, a
quem compete, repito, o julgamento do político.

aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Com prazer.
O Sr. Alddes Saldanha- Disse o nobre Senador Ka... lume que o PMDB teria que dar uma solução porque o
projeto foi apreSentado por um deputado federal do
PMDB. Sou do PMDB, acho o projeto extremamente
perigoso até para o bom n_ome do Congresso porque, na
verdade, parece que se quer legislar em causa própria,
isto é, poderá parecer, o Congresso aprovando essa antecipação de prazos, que os congressistas temem, como V.
Ex• disse, a concorrência que os secretários de Estados,
que os prefeitos, que aqueles que estão trabalhando no
Executivo possam fazer à sua possibilidade de eleição.
Veja bem, seria uma capltls dhnlnutio, em rela~o aos
parlamentares que estariam votandO, não o interesse nacional especificamente, mas o interesse próprio. Diz muito bem V. Ex•, o problema da volta dos tecnocratas. O
que seria proibir o polftico de continuar exercendo um
cargo público, por um período bastante extenso e logicamente trazendo para os cargos do Executivo aqueles que
nós passamos vinte anos combatendo, que foi a tecnó~
cracia. E por que? Apenas para que alguns possam a se
ver livres de problemas que têm nas suas áreas. O Brasil
deve adotar, pelo sistema democrático que está iniciitndo, eleições como antes, praticamente de dois em dois
anos. Então, teríamos, se aprovãda a nova lei, o Poder
Executivo montado para apenas dezesseis ou quatorze
meses. E ali, então, teria que se cortar para recomeçar
com um provisório por dez ou doze meses até a nova
eleição . .Com tanta coisa para se reformar na atuàl Constituição, com tanto entufho autoritário, com a anistia
que não foi completada, com tanta emenda constitucional sadia e boa para ser feita, é lamentâvel que se esteja a
discutir ainda um tema desses. Para a Nova República,
que começou em 15 de março, a aprovação desse projeto
simplesmente desmontaria o Governo Federal a partir
de novembro o_u_ a partir de janeiro do_ano_ v_indouro,
obrigando o Senhor Presidente da República a valer-se
de quem não quisesse concorrer, de não poHticos, dos
tecnocratas que tanto combatemos. Mas,. acredito que o
Congresso irá analisar com isenção, com calma, não irá
legislar em causa própria e se sairá airosamente desse incidente, que não é de um partido, é de um parl8mentar
que apresentou e que alguns parlamentares apoiam; mas
que no momento da_ discussão, ela se travará com toda
sinceridade, com toda seriedade para por a nu realmente
se os que estão apresentando o projeto, estão buscàildo.o
interesse público ou buscando resolver situações. regio- ... '
nais.
O SR. NIVALDO MACHADO- sen"ador Alcides
Saldanha, acolho o aparte com que Y. Exl me hom::a e •
vejo nele dois argumentos básico-s que impediriam a 'tra- ·
mitação normal desse projeto ..O primeiro' é a legislação
em causa própria e o SegundO é a-descontinuidade administrativa. Nós iríamos desmont3.r, conlo disse bem V.
Ex', o Governõ-, Quando este no planõ federal apenas se
inicia, quando, talvez, ~não tenha nem sequer em alguns ·
casos, integrado os quadros do último escalão da admi~
nistração pública. Nós iriaihos, sobretudo, aar urira demonstração de que o Congresso Naci,orÍal teme a concor~
rência, essa concorrência que .é 1ão salutar nos diversos
campos da ,atividade. E por<iu·e não na atividade política? Se nós podemos adn:!it'ir que os cargos podem ser
usados pelos seus títu(ares em beneficio próprio no fortalecimento de suas candidaturas, há remédios outros que
podem ser aplicados, se não fora a consciência, a probidade, a honestidade ~e cada pessoa no desempenho do
cargo. Ninguém tem o direito de se servir dele, e sim o
dever de servir nele aos superiores interesses do País.

cfSr. Gastio Millfer- Permite V. Ex.' wn aparte?

O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço o nobre Senador Gastão MUller.
O Sr. Gastão MUller --Vou bancar aqui o ~dvoga~o
do -diabo em relação a V: Ex' ao Senador Alcides Saldanha. V. Ex•s têm dado ênfase a uma situação que·não
concordo. Se saírem os Ministros e os Governadores, va~os ter que recorrer aos tecnocratas. Quer dizer, se igualou, política é igual a candidato. A pessoa pode fazer
uma carreira política sem nunca ser Candidata a nada.
Então, não hâ necessidade de se recorrer aos tecnocratas.

e

O Sr. Alcldes Saldanha- O tempo da carreira politica
sem ser candidato tem que aG&bar, Ex•
O Sr. Gastão Müller- Não concordo absolutamente
com o _quafiítcado, Por que não se pode fazer carreira
política sem nunca exercer cargo eletivo? Um funcio~
náriO públiCo pOr corl.i::Urso vai evoluindo, vai mostrando
valor, vai ser chefe de seçào, coordenador...
O SR. NIVALDO MACHADO- É uma carreira administrativa.
O Sr. Gastão Müller- A carreira administrativa não
âeixa de ser política. O mesm_o acontece no ExércitO. Os
que vãO ·a -general são os que fize"iam carreira pOlítica
dentro do Exército, os que não fizeram c:arieira política
dentro do Exército não vãO a· generaL Essa histQria que
Saiu do cargo, dos cidadãos que exercem cargos eletivos
n ào se encontra ma is níngtiém que Sejã po[ítico, não con~
corda, Tem que ser substituído pelos tecnocratas. Tecn:o~
crata-é Oilü'a Q..Oisa:De_ modo que ~ão vou çntrar n<? âmago da questão porque esse assunto é muito polémico e
não tenhO atiibuições da liderança para falar sobre ele.
Só quero ressaltar que não aceito essa ~ipótese que saindo dos que têm cargo eletiiG- nãO se encontra· mais nifi~
guém político neste País.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V, Ex' um aparte?

o SR. NIVAIDO
«

MACHADO -

Pois não,

~.O .Sr. AlcicJH:sakbtma.-...Há Vtn'pequeilo-entOque do
SenadÕr GistãO' Míilter que é até de extrema periculosidade. A carreira política sem pasSar pelo voto é muito
restrita, iSto e, o cidadão pode s~r M inittr'}r continuar
Ministro porque é nomeado para t,.ar.::.
)

, O 'SR.

~~VALDÕ MACl;IA~

'polí~i~, _;, n~o _ad~ini.strã.tivq.

-

E~erce_ ~m ~argo
·

O Sr. Alcides' Saldanha...!... Mas, politiéo como tal, tem
que passar pel_o criyo do voto popUlar. E todos os que estão ai trabalhando devem . ter essa sadia ambição de,
~ at.ravés ~o voto, consOlidarem as suas carreiras poHticas.
· Porque nós não teríanlo:s políticos ~ealmente sem passar
pelo voto_, Teríamos, quando muito, nOmeados perma~ nentem.ente, qu~ é úma coisa um pouco diferente de político.

O SR. NIVALDO MACHADO '--'Senador, V. Ex•
diz bem, depois, o que ocorre é que nós combatemos os
tecnocratas ...

Q- Sr. Gastio Müller - Obrigado por essa nova tese
do Senador Alcides Saldanha, de que só é político quem
tem cargo eletivo.
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O SR. NIVALDO MACHADO-~ .. é que nós fazemos parte de um governo político, fOrmado à base de
políticos. QuantOs Deputados e Senadores não foram
convocados para integrar os Ministérios'? E nos Estados,
as Secretarias de Estado, e outros órgãos? De maneira
que essa emenda, evidentemente, iria impedir que os go·
vernos passassem a ter, nos seus quad!os, homens com
experiêrida política, os que vieram da escolha popular,
os que se submeteram ao batismo das urnas, os que, enfim, conviveram com o povo e que podem, por isso, mais
do -que qualquer outro, oferecer a melhor contribuição
em confronto com o tecnocrata, o técnico mesmo. Abro
um parêntese para dizer que a técnica é um instrumento
de eficientiza.ção da administração pública, e combato o
teno.crata,' assim entendido o que se isola em seu gabinete
feChádo e, debruçado sobre a prancheta, quer planejar
para a multidão, cujos interesses, cujos anseios e cujas
angústias não conhece.
O, Sr. G~stão Miiller - Senador Nivaldo M_achado,
respondo indiretamente ao Senador Alcides Saldanha.
Eu não sei se em Mato Gross-o é diferente, mas eu conheço centenas de chefes políticos que elegem os outros,
que comandam a vida política estadual e nunca quiseram
disJ)Utar-ürilã-eleição, e teriam condições de se elegerem·
Deputados estaduais, Senador, Governador etc., é questão de vocação. No entanto, são políticos, eminentemen~
te políticos, homehs que fazem a política do dia~a-dia, e
que exercem a política com paixão e com alma. No entanto, pela definição do Senador Alcides Saldanha, esse
homem não é político.
O Sr. Alcides Saldanha-~ que no Rio Grande do sui
os coronéis acabaram h~ algum tempo.
O Sr. Gastio MUller - Mas quem falou em coronel?
Quer dizer que um cidadão hoje que tem prestígio para
chefi~r ,e decidir uma eleição no município passa a ser,
pejorativamente, coronel? Absolutamente, ê um cidadão
que só comanda politicam~nte porque tem capacidade
de liderança. Não tem nada que ver com o coronel da figura sociológica do passado, que, felizmente, jâ acabou,
ou que tende a acabar. De modo que eu não aceito, em
principio, essa defin~~o de que polftico é somente aquele
que teve a unção popular, muitos não o tem porque não
o querem. E, no entanto, são homens eminentemente
políticos, c_om valor político, com comando político, De
modo que, não me pejo de dizedssO. porque passei pela
unção popular de 4 eleições. e fui vitorioso, em quatro
eleições, fora uma que não fui, na direta. De modo que
não_ me _pega essa afirmativa, mas continuo a confirmar:
polítiCo não é, obrigatoriamente, aquele que tem cargO
eletivo.
o SR. NIVALDO MACHADO- Sr. Presidente, Srs.
Senadores. vou encerrar agora essa parte da minha intervenção; reafirmando a posição -contrária a esse projeto,
por considerá-lo inconveniente, pelas razões aqui explicitadas, a qual conta com o apoio de alguns companheiros
e com a oposição de outros numa sociedade como é: ná.~
tural, uma pluralista.
Mas quero, aproveitando o tempo de que ainda disponho, dizer algumas palavras a respeito do problema do
reaflorestamento, enfocando, sobretudo, a situação do
Nordeste .e, particularmente, a situação de Perna~bueo:.
Num pais da extensão _do Brasil, cuja latitude abrange
acima do Equador e abaixo do trópico de Capricórnio,
abrangendo sua longitude_mais de dois terços da América do Sul, a vegetação apresenta a maior variedade, desde a densa floresta equatorial da Amazônia aos remanes~
centes da Mata Atlântica, com as variedades da mata
dos Cocais. no. Maranhão, da Araucãria, no Paranã, das
caatingas nordestinas e da vegetação rala do Planalto
Central, sem falar nos pantanais de Mato Grosso do Sul
ou da ilha de Marajó.
Evidentemente, essa diversificação, resultado_ da variação climática e da própria composição do solo, hâ de
influir em qualquer plano de reflorestamento no País, in~
dispensável uma orientação que destine maiores recursos
justamente às regiões mais carentes, ou seja, as menos
providas de revestimento florístico, como o No_rdeste
Oriental, entre o_ Cearã e Sergipe, que perdeu mais de noventa por cento da sua mata originária, ao longo de quatro e meio séculos de depredação.
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Desde a sua instalaçã~, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal tem tratado desse problema,
sem que atente para a prioridade insubstituível do Nordeste, sem recursos para atender às suas necessidades no
setor;-·modestíssima a recuperação da sua flcirã, insUficientes as verb.as que lhe são destinadas por aquele Instituto.
Em fins de novembro do ano p. findo, a Associação
Brasileira das Empresas Reflorestadoras do Nordeste
encaminhou ao então Governador Tancredo Neves, já
candidato da Aliança Democrática à Presidência da Re-.
pública, memorial contendo as reivindicações apresentadas no 19 Encontro da Agro-indústria do Caju e na 2• Semana Cearense do Caju, a respeito da destinação de recursos à recuperação da flora nordestina.
Inicialmente, o memorial cita o ecologista da FAO,
Dr. A. P. Foury, que assim se refere à região:
.. ~~Parece que sob este clima seco e sem variações
de temperatura de grande amplitude, a decomposição das rochas subjacentes se processa muito lentamente e que a degradação e a diminuição dos solos sob o efeito de erosão sejam mais râpidos que
sua formação. Isto quer dizer que, mesmo que a intervenção humana não venha ainda agravá-la, a situação evolui naturalm~nte para o desaparecimento
total e geral da camada de solo, isto é, no fim de
contas, para a desertificação flsica."
Semelhantes observações foram feitas, há muitos
anos, pelo saudoso cientista brasileiro Guimarães Duque, segundado por Vasconcelos Sobrinho e Carlos Bastos Tigre.
__
Se tal ~ o quadro permanente, agravadO na sucessão
dos anos, os remédios que deviam estar sendo utilizados
têm sido sonegados pela União, tanto que, instituído em
1967, o plano de reflorestamento nacional~at~ 12_79,__não
teve ele aplicação no Nordeste, com exceção da Bahia, a
partir de 1970. Os demais Estados nQrdestinos só tiveram a ajuda dos incentiVos fisCais- ao reflorestamento
quando o problema enfrentava a exacerbação da crise
econômica, a constante mudançã de critérios de aplicação de recursos, um flagelo climático- de cinco anos,
além do desconhecimento, por parte do corpo técnico do
IBDF, da realidade fisica _e social da região.
Assim, nOs últimos seis anos, eriJbora se organizassem
seiscentos e cinqtfenta empresas "de reflorestamento no
Nordeste, os incentivos- erarii prCi:ITogados por um ano
apenas, quando, anteriormente, a prorrogação se fazia
por_ cinco anos.
_
Apesar disso, conseguiu-se despertar uma consciência
r.eflorestadora na região, assegurando-se, pelo Decreto
n~' 88.207 f83, a aplicação de pelo menos cinqUenta por
cento dos incentivos fiscaiS-do FISET no reflorestamento da região, inclufdo entre as prioridades nacionais o
plantio de espécies fiutíferas e forrageiras na -região, independentemente dos recursos de captação, do que resultou a elevação de cerca de cinco para mais de quator~
ze por cento, entre 1967 e 1983, no que tange à partici·
pação regional nas áreas de reflorestamentos aprovadas
no Pa1s.
Apesar disso, continua o déficit" floresta! no Nordeste,
agravando-se o desequilíbrio ecológico, com a destruição dos solos e a extinção de muitas espe-cieS animS.is
e vegetais, o comprometimento do regime das águas,
agravaQ_o pela pecuária predatória.
Apresentando esse quadro à consideração do candidato Tancredo Neves, a ABRENE comprometia-se a envidar esforços para encontrar, com o Governo Federal e as
forçaS políticas, soluções capazes de resgatar a dívida
ecológica do N ardeste, evidentemente com a insubstituível colaboração do IBD F.
Referindo-se à reserva de cinqUenta por cento dos recursos do FISET, salienta o memorial que os mecanismos de c-ontrole devem acompanhar os valores aplicados
e não apenas aprovados, instituindo-se critérios p-ara a
distribuição dos recursos federais aos diversos Estados,
para evitar-se a excessiva· concentração de projetes em
alguns, em prejuízo dos demais, fomentando dese~
quilíbrios- intrarregionais.
·
Adverte-se que a administração do IBDF não alcançou o desejado nível de experiêqcia quanto à problemática florestal nordestina, devendo ser assinalado, por
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oportuno, que, representando trinta por cento do nosso
território, não passam de doze por cento as aplicações
globais do governo federal na região.
Propondo medidas capazes de superar esses problemas, a ABREN cita, em primeiro lugar, a prorrogação
dos incentivos por um período mínimo de cinco anos; a
garantiã da efetiva_aplicação da reserva legal de 50% dos
recursos do FISET - Florestamento na região; a distribuição equitativa dos recursos aos Estados; alterações
nos sistemas têcnico·e financeirO do FISET- Florestamenta e Reflorestamento, para adequá-los à realidade
fisica, ecOnômica e social do N ardeste; a participação
das lideranças políticas e empresariais da região na escolha dos dirigentes do IBDF; mais recursos e aperfeiçoamento do Sistema Operacional do REPEMIR, Programa de Reflorestamento dos Pequenos e Médios Imóveis
Rurais; finalmente, a fixação do orçamento anu_al do FISET em montante que assegure, no mínimo, a manutenção da área aprovada para este ano, que foi de duzentos e noventa e cinco mil hectares no País.
E_m_ outro documento, a ABRENE acentqa _que, apesar da coordenação do IBDF, com vistas a unia política
florestal nacional~. "não se vislumbra, em Pernambuco,
qualquer resultado proflcuo de uma atividade económica ligada à silvicultura", mas, ao contrário, o revestimento florestal se apresenta sensivelmente desgastado,
pela continuidade de um processo secular de depredação.
A própria ãtividade agropecuária, preferentemente extensiva, facilita o equacionamento do problema: os mini(úndios resPondem por oitenta por cento da distribuição
de terras agricultáveis, em cerca de vinte e quatro por
cento da área, enquanto o latifúndio, parcialmente improdutivo, alcança sessenta e sete por cento da área total, abrangendo menos de quinze por cento dos imóveis.
Disso resulta que, promovendo-se o reflorestamento das
âteas improdutivas, com o fácil assentamento dos proprietários, o plano restaria simplificado.
Se a reforma agrãria ~ problema de interesse social,
não d"eíXa de sê-lo o reflorestamento do N ardeste, onde a
desap_rºp_riaçãÕ_ de latifúndios improdutivos pode resultar em aiDplas- áreas recuperadaS.
Por outro lado, é preciso conceder prioridade ao Programa dos Pequenos e Médios imóveis Rurais_.:.. REPEMIR - em Pernambuco, incluindo-se a atividade florestal naquele Estado como beneficiária do PROAGRO.
- Re8istre-se que, embora a legislação em vigor preveja
a aplicação no Nordeste de pelo menos cinqUenta por
cen:to dos recursos finan~ros do FISET, essa determinação configura letra morta, em espcial no Estado de
Pernambuco. Em nosso Estado, o reflorestamento tem
ficado a cargo da iniciativa privada, com participação
mínima naS deliberações e decisões tomadas corn vistas à
normalização da política florestal. Além disso o elevado
custo das terras e outros aspectos da esti-utura agrária
pernambucana, inclusive a grande proporção de terras
improdutiv!l_s. Nesse contex_to; a· reforma fuiidiâria deve
ser prioritária no Nordeste,- Cõmo preconizava o exPresidente Tancredo Neves, de saudosa memória.
O reflorestamento é uma atividade que mobiliZa mão
qualificada, em vasta proporção, resistindo às dificuldades climâticas e propiciando proteção ao so_lo, contra a
erosão, a evaporação e a redução da vida animal, sendo
confiáVer que, reflorestado o Nordeste, desapareça ou se
atenue o fenômeno das secas periódicas.
Reclama-se, pot outro lado, nesses relatórios da
ABRENE, a reestruturação da· Delegacia do IBDF em
Pernam-buco, a--fim de que cO"'nsiga ·desenvolver suas ati-vidades, por intermédio de pessoal. qualificado, em núméro suficiente, além de equipamentos adequados ao
ex.ercfcio das funções de orientação e fiscalização dos
serviços no Estado.
Os objetivos do reflorestamento não são os mesmos
no País, mas obedecem a peculiaridades regionais. Assim, nõ Cent~o-Sul, ele busca atender a produção de papel e _celulose, de carvão siderúrgico e madeira processada, enquanto, no Nordeste, os investimentos se fazem
para a produção- de frutíferas e palmáceas, estas últimas
destinadas à alimentação do gado.
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Registre-se que, nos últimos dezoito anos, as três primeiras destinações representaram mais de quatro milhões de toneladas, enquanto a última, de que o Nordeste se incumbe, foí de pouco mais de seicentos e cinco mil
toneladas.
Quanto à área incentivada, é de 2,48% no Norte,
14,66% no Nordeste, 12,93% no Centro-Oeste, 45,12%
no Sudeste e 24,81% no Sul do País.
A área aprovada entre 1979 e 1984, no Nordeste, foi
de cerca de setecentos e oitenta mil hectares, aparecendo
Pernambuco em sétimo lugar, com pouco mais de trinta
e sete mil hectares, dos quais mais de vinte e um mil para
a algaroba, 6.500 para o caju, 4.400 para o eucalipto, 150
para o coco e 4. 700 para outras espécies vegetais.
Essa preferência pela algarobeira deriva do fato de
tratar-se de ração animal, sob a forma de feno ou_ vagens,
de ser própria à alimentação humana, sob a forma de farinha, geléia e doces e servir para a produção do carvão
vegetal. Além disso, enriquece o solo, fertiliza as culturas
intercalares, fortalece a apicultura, oferece sombreamento aos an_imais e combate a desertificação do se:mi-árido.
Não queremos terminar este pronunciamento, sem reiterar a necessidade e premência da distribuição proporcional dos recursos do reflorestamento ao N ardeste, não
se tratando mais Pernambuco como um enteado do
IBDF. Sabe-se que o Nordeste representa uma região
mais extensa do que Minas Gerais. Entretanto, a infor~
mação que temos é no sentido de que o grande Estado
montanhês vem recebendo muito maiores recursos do
IBDF do que os nQve outros_ Estados que compõem a
ârea do Polígono das Secas.
Preferimos não acreditar nessa discriminação, ao mesmo tempo em que endereçamos veemente apelo ao Presidente do IBDF para os pleitos da ABRENE, que procuramos resumir neste pronunciamento, ditado pelo desejo
de servir aos nordestinos e pela intenção de resguardar
os interesses de Pernambuco.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 13-9-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Há pouco tivemos o pronunciamento do eminente re~
presentante por Sergipe, o nobre Senador Heráclito
Rollemberg, um toque de clarim, um toque de alerta às
autoridades competentes Que se seguia àquele outro brabo, muito menos eloqUente. que ftzêramos há tempos,
sob~e o Projeto Nordeste, sobre a ligeireza com que fatos
que cOndicionarão, não temos a menor dúvida, surpresa
não é para ninguém, o desenvolvimento futuro de nossa
terra, é tratado.
E agora vamos dar-!he um achega, desviando-nos um
pouco daquela apreciação que estávamos a fazer sobre
os diferentes rumos da política económico-financeira do
Governo que segunda-feira, se inscritos estivermos, continuaremos aqui a apresentar.
Afirmamos logo que iniciado o Governo TancredofSarney- naquele tempo era vivo o Presidente eleito que o Projeto Nordeste, como afirmado, naqueles dois
documentos, a Exposição de Motivos nl' 022, de 11' de
abril e após, o decreto que criava o Projeto Nordeste, o
qual estamos agora discutindo, nos deixavam, os dois sumamente apreensivos, numa linha geral de raciocínio
numa recapitulação que fazíamos - o Projeto N ardeste
que foi uma ampliação sugerida pelo Banco Mundial do
Projeto Ceará, organizado quando Governador, pela segunda vez, éramos do respectivo Estado e criado, estruturado peló atual detentor da coisa pública lá, então Secretário de Planejamento exigia uma contrapartida de recursos nacionais representando prática, totalidade, dos
de origem federal, aqueles destinados, repetimos, ao Projeto Sertanejo, ao PoloNordeste, ao PROCANOR, ao
PROHIDRO e aquelas parcelas do PIN e do PROTERRA alocados à região. Desta maneira o Governo Federal
daria sua contrapartida a um projeto que tinha o grosso_
dos rf'".Clltsos oriundos do Banco Mundial ou do BID,

(BID era justamente o financiador do Estado de Minas
Gerais que tinha optado por esse órgão). A Uõião dava
seu aval e se responsabilizava pelo pagamento - e aí já
vamos começar a ver aqui que, as apreensões do exGovernador do_ Estado do Ceará tinham razões. QUando
apreci~rmos o Orçamento para 1986 verificaremos que O
Governo Federal já reserva para garantia do pagamento
que seria feito daquela parte tomada pelos Estados.
Alíás, não era novidade porque no Projeto Ceará foi a
mesma coisa; entramos com -uma parte minimfssima. O
Estado de V. Ext, Senador Heráclito Rollemberg, entrará com uma parte praticamente simbólica, A contrapar-

tida do Governo Federal, será retirada justamente do
bol9 do orçamento pela extinção em cada Estado daqueles projetas ora exiStenteS. ASsim se definia à compromisso do pagamento do empréstimo que era feito pelo
Estado. Não sabemos se explicamos bem qual era esse
esquema e aí é que se centrava nossa apreensão.Quando
vimos na próPria Exposição de Motivo, a de n~' 022, assinada pelo Ministro Ronaldo Costa Couto quando nes'sa
Exposição de Motivos - repetimos -estava já escrita~
sem que o Senado; sem que a Câmara, sem que o Congresso, nem de longe, tivessem tomado o mais longínquo
conhecimento do seu conteúdo, que já dois Estã.-dos- o
de V. Ex• e o do Rio Grande do No rte - se aprestavam
já, para assinar o convênio com __o BIRD.
O Sr. César Cais -

Permite V, Ex~ um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Um instante, nobre
Senador. Já concederemos o aparte a V. Ex•
Mas, o mais grave, ainda, é quando, na _descrição que
havia do único doclJmento, dado a público, por uma Comissão Interministerial- documento muito vago muito
geral- que criava projetas para cada Estado e um geral
para todo o Nordeste. Então, pergunta vamos nó_s: Como
- sem o Congresso ter tomado conhecimento? ...
O Sr. César Cais- Eu tenho a resposta ...
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Já ouviremos V. Ex'
Mas como sem se conhecer o total d_esse projeto, as suas
idéiás básicas- dois Estados já tinha assumido-compromissos com o Banco Mundial_e_chªm.ava a atenção que,
imediatamente, o Governo Federal tinha que dar contrapartida, pela experiência qüe nós tfnhãrrios rio Projeto
Ceará, e os Estados em questão apresentarem os planos
detalhados que, se não fossem coordenados pela SUDENE ou pelo Miriistériõ do Interior - não vamos aqui
discutir a sistemâtica que a Nova República queria imprimir ao projeto; achávamos que deveria ser a SUDENE - como iria se separar a parte referente aos EstadOs
daquela outra geral, que era o Projeto de A paio ao Pequeno Agricultor. Sabemos que, no fim, veio i:le praticamente sintetizar quase todO -o programa. Depois, com
que surpresa assistimos à designação por Sua Excelência,
o Senhor_ Presidente da República, como o revisor de
todo esse programa, justamente aqUele exSuperintendente Adjunto da SUDENE, que teria sido o
maior crítico do próprio prOjeto.
O Sr. César Cais -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Com pni:tet, ouVimos
o aparte do nobre Senador Cêsar Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgflio Távora,
~eio que V. Ex• está com a apreensão que nós, Senadores, deveríamos ter: é que o Presidente da República ao
anunciar com grande ênfase e quase que coincidentemente com o problema do Sulbrasileiro, o Projeto Nordeste como a salvação do Nordeste, na ocasião foi feita a
exposição de motivos que V. Ext- cita, a nl' 022, do Minis~
tro Costa ·coUto e, na mesma, "há uma s-eqUência de frases teóricas que se pode dizer e_m qualquer momento com
relação ao Nordeste- nada de prático. Foi feitã a convocação. O Ministro veiõ aqui e disse que o Projeto Nordeste estava em revisão.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Porque é uma verdade.
O Sr. César Cais- Que é uma verdade, V. Ext depoiS
vai verificar nã seqUência' âo meu a-parte: Que atê- o fim
~o ano - foram as palavras dele- a revisão se comple-

taria. Mas, para surpresa minha - e talvez seja essa a
justificativa porque não se pergunta ao Senado -, o
Projeto Nordeste saiu, não existe mafs riesse_documento
distribuído pelo Superintendente da SUDENE. Agora, é
agosto. A proposta para discussão, nobre Senador
Virgflio Távaro, não tem uma palavra sobre o Projeto
Nordeste. E_sobre o programa que era aquele embasava
o Projeto Nordeste, programa de apoio ao pequerlo pro~
dutor rural, é um anexo. Ele diz aqui~. "Informações
sobre alguns programas aprovados ou em fase de negociação". :t: óbvio que se o Projeto Nordeste ainda existis~
se. estariã- aqui neste anexõ. Aqui diz assim;, "O progra~
ma de apoio ao pequeno produtor rural do Nordeste de~
verá aplicar diretamente no meiO rural do NordeSte 12
bilhões de dólares" - é aquela mesma.
O SR. VIRGILIO-TÁVORA- Permita-nos só con~
trapartear V. Ex': este é o valor e desafia qualquer con~
-testação de.lodo o Projeto Nordeste.
O Sr. César Cais- Mas não está nem citado aqui.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, mas est3.mos dizendo a V. Ex.': os projetas dos diferentes Estados, onde
é que estão? O Projeto de Irrigação a que vamos nos referir, onde é que estâ? Uma irrigação de 1 milhão de hecta-

O Sr. Heráclito Rollemberg aparte?
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Permite V. Ex' um

O SR. VlRGILIO TÁVORA- Só um momentol
Mais de 4 bilhõeS de dólares que não podem ser, estâ
claro, pela cies_tinação_jâ dada ao programa dito, estamos
nos atendo aqui ao documento que nos foi dado para
discutir nessas capitais a que se referiu o eminente Senador César Cais, alé_mdos 12 bilhões mais 4 bilhões. São
ao todo 16 bilhões de dólares! Srs. da Oposição e Srs. da
Situ~ão, ~ós fazemos uw apelo que os Srs. se juntem a
nós, na exigência -de que este Congresso tome con-hecimento verdadeiramente do que se quer fazer com o Nordeste, do que seja este Pro)eto Nordeste, ou o nome que
tenha, do que venha a ser o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste, mas não nessas linhas genéricas, porque sabem V. Exfs que se pode encher
um livro de mil páginas conversando sobre trivialidades
e se pode, em cinco laudas, dizer realmente das intenções
e dos resumos em recursos humanos e em recursos monetários que se dispõe para qualquer obra, por maior ou
mais avantajada que seja.
_Esta era a parte inicial que queríamos apresentar a V.
Ex~s.

res.

O Sr._ Heráclito _Rollemberg- Permite V. Ex• um
_aparte?

O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Távora,
estou lendo este d.Qcumento só para V. Ex' saber rle onde
vão tirar o dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. Faz soar a campainha.)- V. Ex' dispô~ de um minuto para concluir o
seu discurso~ ~ o que diz o Regimento.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Já sabemos de cor
esse affaire.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, oRegimento é para ser interpretado e V. Ex• é um homem inteligente, engenheiro dos mais notáveis, sabe ínterpretar
isso muito bem. Esqueça do relógio, porque o assunto
diz respeífo à região de V. Ex• h o futuro!

-O Sr. César Cais- Esses recursos financeir-os deverão
ser obtidos de fontes nacionais (Títulos da dívida
agrária, PIN, PROTERRA, FINSOCIAL e receitas dos
Estados do Nordeste) e fontes externas (particularmente
BID e BIRD - Banco Mundial). Então, não hâ mais
neffi-Uma frase, uma palavra sobre o Projeto Nordeste.
l~or isso é que talvez-o Presidente da ,República não esteja mais rhãtfdando nada para o Senado. Este ê o documen~o que está e~_ Oiscussão em todos os Estados do
Nordeste. A SUDENE tem feito seminários com uma
política de desenvolvimento do Nordeste, com proposta
para discusSão distribuída pela SUDENE. Houve, agora, discussão no Ceará, em Fortaleza e, segundo o Senador Heráclito -Rollemberg, esta semana em Recife. AsSiili, ..o- que estou mostrandO, nobres Srs. SeD.adores, é
que iSiõ--ãcfui êstã -cõinpletamente diferente do que o Mi~
nistro Roberto Gusmão disse e completamente diferente
do que disse o pr'óprio Ministro do Interior. -- -O SR. VIRG1LIO TÁVORA - Poderiamos dizer
mais um pouco, continuando a nossa observação, de que
foi justamente em complemento à do eminente Senador
Heráclito Rollemberg que esta discussão de uma Política
de Desenvolvimento para o Nordeste- êo nome do documento - se processou, eminentes Senadores da situação, nas principais Capitais nordestinas. E, dentro
deste contexto aqui, como um anexo, vêm informações
sobre alguns programas aprovados em fase de negociação. Encabeça, justamente, aliás vamos repetir um
pouco do que o Senador Cais disse para, no seu embalo,
contin-uarmos- primeiro de tudo.:. "Programa de Apoio
ao Pequeno Produtor Rural dp Nordeste", cujo custo
equivale ao total do Projeto N ardeste. E maiS: é-nos
apresentado um bonito e ambicioso projeto para irrigação, no total ~vamos ser ex atas - de 1 milhão, 2 mil
e 857 hectares ..• ~'Gostamos" da precisão com que foi
anotado ...
~as, Srs., isso se pretende fazer durante o Governo de
Sua Excelência, o Senhor Presidente José Sarney. Seis
anos achamos nós que é o que ele tem direito; quatro
anos acham alguns dos seus sustentadores; mas vamos
dar de barato seis anos. Como o ano de 1985 jâ passou,
temos cinco anos. A tarefa a ser completada em cinco
anos significa fazer irrigação de 200 m.il hectareS por ano
e, então, Srs., necessário se torna que tenhámoS não só o
instrumentar humano, como um suplemento de recursos
-para-tal. E assim, en·passant, ligeiramente o documento
se refere - coisinha pouca - a mais 4 bilhões de dóla-

res.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Existem ainda oradores, nobre Senador, e quero respeitar as inscrições.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estã bem! Ouçamos o
Senador Heráclito Rollemberg.
O Sr. Heráclito Rollemberg- Nobre Senador Virgflio
Távora, _ouvi atentam~nte as palavras de V. Ex' e como
representante de Sergipe, acho o Estado mais prejudicado, no_ rru>mento, com relação a essa idéia do Projeto
N ardeste. O Governador do meu Estado procurou,
apressadamente, se envolver no projeto a exemplo do
que fez o Governador do Rio Grande do N arte e já estâ
gastando por conta. Mandou para a Assembléia Legislativa um_ pedido de aprovação para crédito externo, em
dólar, de 150 milhões; graças a Deus, a lucidez dos Deputados sergipanos não permitiu a aprovação desses re- .
cursos, porque Sergipe ia passar, eternamente, para pagar esse investimento e arrastar o Estado. Posteriormente, com o acordo feito entre o PFL e o PMDB, fomos assim derrotados porque a Assembléia aprovou, posteriormente, um pedido, desta feita, de 50 milhões de dólares;
diminuiu para l/3. ele estava tão errado que reconheceram e diminuíram para 1/3. O pior de tudo isso ~que esses recursos ainda não foram aprovados pelo Senado Federal e ele já ~tâ gastando por conta; os minguados recursos do Estado de Sergipe estão sendo envolvidos em
um projeto que é uma verdadeira catástrofe. Em mil
-poços-que estão sendo perfurados em Sergipe, só I%
consegue água potável usável para irrigação, alguns deles ã.tê com um limite de vazão de água indefinido, que
não podem ser usados para projetas de irrigação, naquela área. E mais aindª~ a construção de grandes açudes envolvendo âreas astronómicas de recursos, em ãreas, comprovadamente, ond~ _existem outros açudes salínizados.
Então, a irresponsabilidade é patente e estamos realmente preocupados com o nosso Governador. O Governador do meu Estado é um vendedor de ilusões, está arrasando o Estado, Cstá sendo ervolvido nesse projeto e_
gastando, por conta, os mingua o_s recursos do povo sergipano.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não, Senador lu·
tahy Magalhães.
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O Sr. Jutahy Magalhães - Veja V. Ex•, Senador
Virgílio Tãvora, que mudei de Partido, e hoje estou na
Frente Liberal...

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Mas a sua altaneria
não mudou.
O Sr. Jutahy Magalhães- _. mas não mudei de pen~
sarnento~ Continuo e continuarei com a mCSmà linguagem por isso E: que continuarei criticando essa questão
do Prcijeto N ardeste. Em primeiro lugar, não admito como disse o Senador Herãclito Rollemberg - que se
venda ilusões para o nordestino, que não estã mais elri
condições de ser iludido. Não podemos hoje ficar no
Nordeste a a,guardar que se transform_e em realidade palavras que sempre ouvimos, de grandes projetas para a
região. Temos o Projeto Nordeste, o projeto de irrigação, e nãO sabemos até agora, realmente, quais os re~
cursos alocados para esses projetes, não sabemos quais
os projetes que sCrão executados. Agora, estão começando a discutir um projeto que já foi dado como pronto e
acabado. Vemos que quanto ao problema do pequeno
produtor ninguE:m da área de agricultura foi ouvido; não
temos nenhuma idéia real do que vai ser feito. Sabemos
que o Projeto de Irrigação - V. Ex• falou aí - para o
ano, prevêm a irrigação de 100 mil hectares.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não! Perdão!
O Sr. Jutahy Magalhães- Para o ano, 100 mil heCta~
res, agora no perfodo de Governo 1 milhão de hectares.
O SR. VIRGILJO TÁVORA- Não afirmamos isso!
O Sr. Jut_ahy Magalhies- Estou dizendo que V. Ex•
sabe que são 100 mil hectares apenas para o ano. Agora,
quais os recursos necessârios? O preço por hectare serâ
de 1.000 dólares por hectáre, ou será de 5 mil dólares por
hectare como prevê o BJD?
O SR- VIRGILIO TÁVORA- Permita-lhe dizer, 4
mil e 500, segundo a dotação.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sim, dei o desconto porque acho que não está havendo a seriedade necessária
quanto à apresentação do projeto. E, hoje, nós temos o
quê? V. Ex• pode examinar, hoje já hã uma afirmativa
que através dos estudos dos órgãos tE:cnicos goVéma~
mentais, a Irrigação será feita por mil dólares por hectare, o que representa 8 milhões de cruzeiros por hectare.
E, no entanto, o BID nOs seuS exames, nos Seus estudos,
declara que o hectare irrigado no Brasil custará 5 mil
dólares. 40 milhões de cruzeiros. Qual, realmente, o
preço de um projeto que já dizem que está pronto? Quais'
a~ áreas que serão irrigadas? ~ isso que é pi:'eciso dizer;
porque no Nordeste não podemos mais ficar assim. -ã
toda hora, procurando saber o que realmente vai ser feito. A Nova República diz que é um Governo transparen~
te, então tem que dizer, realmente, o que vai fazer. Ser
transparente para examinarmos, aplaudirmos, aqui, porque os da Aliança DemoCrática os não-democratas, têm
que estar aqui aplaudindo o Governo. V. Ex• com as
suas luzes me diga o que realmente vai ser feito ii O No rdeste.
O SR. VIRGILJO TÁVORA- Eminente SenadorChamamos a atenção de S. Exf. o Sr. Presidente: porque
vamos lhe dar esse pequeno presente, pela condescendência que teve. para com o relógio~
Por que razão estamos nós aqui a reptsar esse problema depois de o representante de Sergipe já o haver feito1
Por uma razão simples que não está só na teoria não, o Governo já está na prática. E remetenios a todos os Srs.
e peditrios a atenção do eminente Senador pela Parafba,
que reconhecemos, desde tanto tempo, defensor intimorato dos interesses da terra natal, o que está aqui já no
Orçamento da República para 1986. Então, não está
mais só nas promessas, não. Os Sts. vão ver a conseqUên~
cia e vamos remeter aoS Srs., para que fique bem claro,
os números das páginaS do anexo à mensagem de Sua
Excelência, que encapa à Proposta Orçamentária pata
1986 a este Congress_o e vão ver que já estão até Previstas
as parcelas que neste ano vão ser gastas, para o Governo
Federal cumprir aquele compromisso a que aludimos, ou
seja, do pagamento de recursos externos colocados à dis-
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posição desse Pt:"Ojeto. Caiam das nuvens, Srs. Senadores, tomem nota: página 489,. ,"código
2800.0.7080346. 709'~~. ~·Dívida extern~. amortização e encargos de financialnellto --Projeto Nordeste" -pouquinha coisa - 842 bilhões e 39J milhões de cruzeiros.
Mas, tem mais. Mesma página, item 2800.07401837.231
-já não fala mais só em Projeto Nordeste. Vejam bem!
Lã, foi dívida extc::rna, agora vamos aqui à contrapartida. Programa Regional de Apoio ao PeqUeno Produtor
Rural - Proieto Nordeste ...

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a propósito das críticas ao Congress_o_Nacional, recebi, do Ministro Renato
Archer, cópia de uma carta que S. Ex• en<;:aminhou ao
-Correio Braziliense esclarecendo a sua verdadeira posiçãO a respeito de recente noticiário daquele prestigioso
órgão da imprensa brasiliense.

o_SR. PRESIDENTE (José Fra~lli. Fazendo soar a
campainha.) --Senador Virgf1io Távora, V. Ex• jâ esgotou de I O minutos o seu prazo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não! Eu ia ler
a carta do Ministro Renato Archer, mas ouço V. Ex•

O SR. VIRG(LJO TÁVORA -

Nós temos ouvido
rnuitQ bom, Ex•, ~ouvimo~_ quando o nopre representand-o PiaUí chãmoU a atenção de V. Ex•, mas vamos terminar com essa pérola: lO trilhões, vejam bem, o projeto
que nos disseram que não estava, vai ser revisto ... Já .sabem que em 1986, 10 trilhões- e isso o aparte de recursos brasileiros - 673 bilhões, 527 milhõeS, 128 rriil cruzeiros. Se o Presidente nos permite mais um segundo, poderfamos ...

te

O Sr. Marcondes Gadelha te?

Permite V. Ex• um apar-

O SR. VIRGILIO TÁVORA -Só se o Sr. Presidente
permitir o segundo, porque aqui ainda daríamos outros
esclarecimentos, que V. Exfs, que estão no Governo, es~
tão na Situação ...
O Sr. Marcondes Gadelha -

Então prossiga.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu não permitirei" mais apartes, porque já passamOs 12 minuros-do
tempo do Senador.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois bem, Sr. Presidente, protestamos continuar - mas ao mesmo tempo
fazemos um apelo ao eminente Senador Marcondes Gadelha, ao Senador Nivaldo Machado e não falamos ao
representant~ do Paraná, falamos àqueles que da região
são para que tomem conhecimento do que _está acontecendo na r_egiã_o dos senhores, e vejam que não viemos
aqui_ (azer _Oposição por sermos OposiçãO. Viemos apre~
sentar dados. Então, já estão envolvidos recursos, para
_amor_ti.zação e encargos de financiamento do Projeto
Nordeste naquele valor já citado, repetimos, de oitocentos e qUai-eRta e dõls bilhões - ê diriheiro que não acaba
mais -trezentos e noventa e um milhões de cruzeiros e,
ao mesmo tempo, alocados recursos, em moeda nacio~
nal, Como contrapartida federal- já dissemos o cõ-digo
-no valor, repetimos, de dez trilhões, seiscentos e setenta e três bilhões, quinhentos e vinte e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros.
Srs. Senadores que aqui representam o Nordeste, Sr.
Senador Alberto Silva, V. Ex•s, que têm acesso ao Olimpo, esclareçam as nossas pouco lúcidas inteligências de
.como se chega a esta minócia de n11meros sem que um
projeto esteja_~stabelecido, sem que algo a respeito tenha
sido, até agora, a este Congresso _submetido.
.-:-Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente; segundafeira continuamos. (Muito bem1)

DISCURSO PRONUNCIADO PEl.O SR_
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 16-9-85
E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORM/!:NIE.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Promrncia o seguinte discurs-o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome da Bancada do PMDB, desejo congratularnie co:iD V. Ex• e com o DeputadO- Ulysses Guim3.rães,
presidente da Câmara dos Deputados, pelas manifestações em defesa do Congresso Nacional durante o programa de Tádio e televisão que foi levado ao ar p-or requisição das Mesas das duas Casas do Congresso Nacional.
Podemos testemunhar, que o mesmo obteve a maior re-percusSão no Seio da sociedade brasileira. Tanto o Presidente-JOsê FmgelH~~ como o Presidente Ulysses Guimarães levaram à opinião pública, em pronunciamento dos
mais oportunos e fetiUS; a VefcfadCirãima"gê"ffi dO Poder
Legisl!J.tivo.

-o Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• permite um aparte,
eminente colega Humberto Lucena, antes que passe a
outro ponto do seu pronunciamento?

O Se. Luiz Cavalcante - Estou em dúvida se a carta
do Ministro Renato Archer se prende à repercussão do
pronunciamento do Presidente do Senado.
O SR- HUMBERTO LUCENA- Não! f: a respeito
de uma entrevista que S. Ex• teria dado.
O Se. Luiz Cavalcante - O meu aparte é a respeito da
repercussão das falas dos Srs. Presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal perante a opinião pl1blica. Permita-me ler a repercussão dessas falas em alguns
dos principais jornais da nossa impresa. A Folha dr S.
Paulo, comentando, diz, sob o títulQ, "Defesa Inconvincente".
., "O programa que, por iniciativa dos Presidentes
da Câmara e do Senado, foi levado ao ar na última
sexta~feira como respostas às criticas que vêm sendo
feitas pela imprensa ao Congresso Nacional, padece
de simples e elementar deficiência e as reações de diversos parlamentares já vinham revelando entender
como campanha difamatória e como articulação
contra o Poder Civil, antes de tudo denúncias das
ineficiências, abusos e despautérios que comprome-tem sua plena vigência."
O Jonial do Brasil por sua vez argumenta:
"O Presidente da Câmara, .Ulysses Guimarães, e.
do Senado, José Fragelil, procuraram explicar que o
trabalho dos parlamentares não se resume apenas à
presença em plenário. Mas em nenhum momento
_eles justificaram porque continua sendo pago o jeton de Cr$ 112 mil por sessão aos deputados e senadores que não aparecem em plenário- exatamente
·· como ocorreu hora e meia antes do programa no rádio e na televisão, quando o Congresso fez_ duas sessões (uma às 19 horas e a outra às 19 horas e.S·minu·-· tos), com presença apenas de três dos 69 senadores e
12 dos 479 deputados."
O jornal O Globo em editorial:
"A Imprensa responsável e influente trouxe à baila
prática de atitudes e vícios parlamentares muito
mais no propósito de vê-los corrigidos do que de
escandalizá~los. em detrimento da credibilidade do
Congresso."
·

a

O jornalista Carlos Chagas no O Estado de S. Paulo:
"~vados a um espírito de corpo _absurdo, parlamentares fntegros, como os presidentes da Câmara e
do Senado, perpetraram o maior dos erros. Pela te--leViSãõ--e-pelo râdio ontem, mostraram o que não
precisavam mostrar, o Congresso como instituição
imPrescindivel. Confundiram-no com os erros e as
faUlas dos maUs parlamentares. Esses, aliás, continuaram na sombra, aplaudindo a eficácia da manobra, mas _nem sequer se comprometendo com ela,"

Do jornalista e imortal Carlos Castello Branco, na sua
"'Coluna do Caslello":
"O erro do pronunciamento dos presidentes das
duas Casas do CongresSo estâ precisamente em que
eles se defenderam do que não estão sendo acusados
e passaram por cima dos fatos objetivos que têm
sido relatados diari_amente pela imprensa do País."
A opinião de ilustres brasileiros, como o Advogado
Sobral Pinto que disse, segundo o Correio Brazlliense:
.. "Não está havendo nada de campanha da imw
prensa contra o Congresso, mas somente o noti'?iârio da verdade."
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O sociólogo Gilberto Freyre:
··-Creio que a impre-nsa estâ é cumprindo o seu
dever, e não poderia ser de outra maneira. Alguns
parlamentares ê que não estão à altura das necessidades de sua função."

Muito obrigado a V. Ex' pela oportunidade de inserir,
no seu pronunciamento, essas opiniões.
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• registrou as
opiniões contrárias. Lamento não ter em mãos as opiniões favoráveis para também inseri-las nos Anais.

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

Pois não.

O Sr. Jujahy Magalbies- Senador Humberto Lucena, quero congratular-me com V. Ex• pela manifestação
de aplauso às palavras dos Presidentes José Fragelli e
Ulysses Guimarães, em cadeia nacional. Na realidade, S.
Ex•s ftzeram o papel que lhes compete~ de levar à opinião
pública um pouco daquilo que é feito pela instituição..;....
o Congr~so NacionaL S. Ex•s não precisavam defender
o Congresso de certos ataques, mas tinham que mostrar
também o que é feito aqui, nesta Casa, porque ninguém
tira o direito de quem quer que seja de nos criticar. Pelo
contrârio, devemos ser criticados pela opinião pública e
pela imprensa que representa quase sempre a opinião
pública. Mas aquilo que é realizado nesta Casa também
deve ser levado ao conhecimento do público, para que
ele possa julgar. Outro dia mesmo li uma declaração dO
Senador Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, dizendo que por mais que S. Ex• pede que se publique o
trabalho que pretende realizar, no entanto se publica
aquilo que S. Ex• fala de mal do seu concorrente. Fiz um
levantamento durante três dias seguidos aqui, nesta Casa
e na Câmara Federal, mostrando que, num dos dias, 64
Srs. Deputados haviam falado na Câmara e 13 Srs. Senadores aqui, no Senado. No dia seguinte, saiu uma- nóta
nos 6 principais jornais de circUlação nacional, noticiando apenas que o Deputado Agnaldo Timóteo teria feito
um discurso ofensivo ·ao Senhor Presidente da República. No outro dia, falaram na Câmara 113 Srs. Deputados, não discursos, mas em apartes e participação e discussão de projetas, e aqui mais de uma dezena de Srs. Senadores. No dia seguinte, lemos nor jornais que apenas
teria havido um entrechoque entre os Deputados Hugo
Mardini e Airton Soares, que quase teriam chegado às
vias de fato. É esse o problema, Sr. Senador, não como
queixa, não como crítica, mas numa demonstração da
realidade. Nós precisamos é ter condições de levar à opinião pública de que aqui não se faz somente aquilo que
às vezes se publica, mas que aqui também se trabalha,
que merecemos críticas e muitas-críticas, às vezes. Nós
temos que trabalhar mais? Sim. O que não podemos é ficar discutindo e amesquinhando o Congresso Nacional,
a instituição do Congresso, discutindo o problema dejeton. Acho que aqui ninguém está preocupado em saber o
quanto vai ganhar ou o quanto vai deixar de ganhar,
apenas. Pessoalmente, há muito tempo, hâ muitos e muitos anos, desde que entrei no Congresso Nacional, defendo outra forma de pagamento, não através de jeton, mas
que se faça pagamento integral aos Srs. Senadores e Deputados de acordo com aquilo que julguem justo. Entendo que não e essa a discussão que deve ser feita, mas,
realmente como fizeram os Presidentes Ulysses Ül,l,imarães e José Fragelli. É a instituição que deve ser atendida.
Não podemos mais é ficar verificando, como estamos, a
instituição ser amêsquinhada perante à opinião pública.
Foi feita uma enquete, e não podemos dizer que seja injusta, que demonstrou que as duas instituições menos
consideradas peta opinião pública são exatamenate o
Congresso e a Imprensa. Será que isto é justo~ Imprensa
quanto ao Congresso? Será que esta é a opinião que merecemos? Por que merecemos e estamos tendo essa opinião? Porque em todos os programas humorísticos vemos a degradação do papel do Deputado e do Senador.
Isto realmente atinge a instituição. Não vamos pensar
que não atinge. Atinge a institUição como tal e a instituição está muito menos desperso-nalizada, está muito
menos desatendida e sendo desacreditada pela opinião
pública. E é este o no:i_sO dever que temos de cumprir

para que o povo possa nos julgar e possa de 4 em 4 anos,
quando podemos ser julgados por ele, fazer o seu julga~
menta dentro da correção. Era isto que queria dizer a V.

Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço as_ palavra de V. Ex•, que vem ao encontro do meu propósito de
valorizar o Congresso Nacional.

0-Sr. Alexandre Costa- Permite um aparte, antes de
ler a carta, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Só um momento,
nobre Senador.
O nobre.Senador J\Jtahy Magalhães referiu-se à necessidade de defesa intransigente da instituição parlamentar.
Lembro-me que ao ler uma passagem da coluna de
Ca rios Chagas do O Estado de S. Paulo, sobre o programa das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, o
Senador Luiz Cavalcante tomou como negativa uma
crítica daquele ilustre jornalista, com quem estive no domingo próximo passado, num almoço na casa do Presidente Ulysses Guimarães. O seu pensamento está ali claro. O que ele diz é que os Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados nã_o precisariam def~der a instituição, porque Congresso, como instituição, está acima
de toda e qualquer suspeita. O que se poderia criticar é a
atitude isolada de alguns parlamentares que não cumprem seus deveres. Esses é que deveriam ser apontados~
execração da opinião pública.
É a exata posição do jornalista Carlos Chagas.
Concedo o aparte ao nobre Senado·r Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa -Nobre L(der Humberto Lucena, não vou aparteá-lo porque verifico que V. Ex• vem
sendo atropelado num discurso que sequer iniciou, numa
carta que sequer iniciou sua leitura, para tratar de assuntos de críticas desairosas ao Congresso Nacional. Peço a
V. Ex• que, em homenagem ao Maranhão, leia este documento que é da maior importância, do Ministro Renato Arç_her ao Correio Braziliense.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O Ministro Renato
Archer, encaminhou ao Sr. Edison Varella, Diretor Superintendente dos Diários Associados e do Correio Brazllienze, a seguinte carta:
Brasflia, 12 de setembro de 1985

Caro Edilson
Causou-me surpresa a matéria publicada na
edição de hoje dQ. "Correio Braziliense", sob o título."Amaral Peixoto responde a Renato Archer".
2. A referida matéria divulga comentários
sobre a nota de ontem, intitulada "Archer: Congres~
so baixou de nível". Ambas se reportam à entrevista
que concedi ao programa "Opinião Pública", da TV
Brasília.
3. Pediria sua atenção para os seguintes pontos:
a) o sentido das minhas afirmações foi o de frisar que vinte anos de autoritarismo cercearam a
vida pública, como um todo, limitando a partici·
pação dos políticos e reduzindo o nível de atividade
do Congresso, ao reduzir suas prerrogativas. A luta
atual do Parlamento brasileiro pela retomada dessas
-prerrogativas é o melhor atestado da limitação por
mim enunciada;
b) em nenhum momento pretendi comparar
personalidades ou desempenhos individuais, pois as
próprias circunstâncias da vida pública, sob a Cons-tituição democrática de 1946 e a carta outorgada
pelo regime autoritário, não permitiriam fazer tal
comparação; e
c) tendo permanecido no Congresso durante 14
anos, até 30 de dezembro de 1968, qUando fui atingido pela cassação de meus direitos políticos, pude
constatar a diferença de nível de atuação do legislativo nos dois períodos da História brasileira, separa~Qs

pelo golpe de 1964.

Com os meus agradecimentos pela atenção,
aproveito a oportunidade para renovar-lhe os protestos de estima e consideração.
Um afetuoso abraço do Renato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M11itCt bem!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JUTAHY MAGALHÃES NA SESSÃO DE 16-9-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
A nova administração, sacudida pela eclosão de mais
de 200 movimentos grevistas desde 15 de março, está
agora atravessando a hora do lobO. Por um lado, mais de
um milhão de brasileiros já cruzaram os braços, em busca -de aumentos salariais e vantagens trabalhistas. Por
outro, empresários, desfamiliarizados com o debate livre
e .direto com os trabalhadores, pressionam o governo
para que aja com energia contra os grevistas. Por fim, o
governo, alçado ao poder sob o signo das mudanças, depositário das mais acalentadoras esperanças de resgatar
a enorme divida social que todos reconhecemos, surpreendentemente engavetou as sugestões para uma nova
lei de greve.
Empresas paralisadas, aviões impedidos de decolar, ônibus depredados, túneis de metrô desertos, guaritas de
vigilantes abandonadas, salas de aula vazias, hospitais
sem médicos, bancos fechados, Essa, senhores, a paisagem que se descortina seguidamente nos últimos meses.
No meio do fogo cruzado, uma inflação que ultrapassa os 200%, ameaçando romper os diques e escapar do
controle das ·autoridades.
Trabalhadores de todos os setores tentam recuperar o
poder de compra de seus salârios, corroídos ao longo de
anos de arrocho. No entanto, apesar de justas, suas reivindicações não podem ser alcançadas de imediato.
Numa economia enferma corno a nossa, o aumento exacerbado de demanda sem o conseqUente aumento de
bens provocaria urna inflação astronómica e incontrolável.
Mas essa verditde sabemo-la nós. Como explicá-la ao
povo'? A propósito, já dizia Plutarco;, "É empresa dificil,
meu-s caros concidadãos, argumentar com o estômago,
porque ele não tem ouvidos".
O Governo, por sua vez, se ressente de um efetivo pacto social que lhe permita o reescalonamento, no tempo,
da recuperação do salário real. Assim, os efeitos inflacionários seriam Sentidos brandamente, sem levar o País a
novas tensões sociais, que desarticulam o setor económico e, por via de conseqUência, o politico e o social.
Por outro lado, munido de urna legislação inadequada
para o momento político, falta-lhe um instrumento legal
máderno por que se pautar. A Lei n9 4.330, de 1964,
tornou-se obsoleta pela realidade dos fatos. Limitando a
·greve a hipóteses extremamente restritas, circunscreve
um poder de coerção tal que praticamente nenhuma categoria poderia hoje entrar em greve sem que o Tribunal
declarasse ilegal.
No entanto, apesar de sua extrema severidade, a Lei n'
4.330 não foi capaz de conter o surto grevista. E o gover~
no tem refutado em fazê-la cumprir. Embora reconheçamos ser a lei citada obsoleta, não podemos considerar
acertado o seu descumprimento puro e simples. As leis
são para serem cumpridas e não desrespeitadas. Se a lei
não é boa, deve ser revogada ou reformulada.
Urge a elaboração de um novo texto legal. A intenção
do Executivo de rever a legislação sobre as greves foi recebida com aplauso. No entanto, passados seis meses,
ainda não surgiu nenhuma proposta concreta para substituir a lei caduca.
Assim, o quadro que se descortina à nossa análise é
deveras preocupante. De um lado, um governo democrático, mas diante de um diploma legal autoritário. De outro, trabalhadores dirigidos por lideres sindicais inflamados, que demonstraram sua organização no último mo~
vimento grevista.
Qual a saida'?
A saída, encontramo~ la no Legislativo. Se o Executivo
não agiu, o Legislativo não deve ficar imobilizado. Deve
assumir a iniciativa.
Tendo em seus quadros representantes das classes trabalhadoras, das lideranças sindicais e da classe empresarial, é o Congresso o berço democrático habilitado a dar
a luz a nova lei de greve.
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Seria interessante elab:orar nova lei, partindo de premissas novas, com bases doutrinár_i_o.s totalmente diferen-

tes das da atual? Ou seria melhor utilizar os subsídios
dos proje~os existentes?
Mais de uma dezena de propostas de modificação da
Lei n9 4.330 tramitam nas duas Casas Legislativas. Só
para exemplificar, encontrar-se na Câmara Baixa, já
aprovada pelo Senado, a do ilustre Senador Aloysio
Chaves. Esta é a hora própria para que a Câmara a deba-

ta e a

apro~e

com as alterações julgadas necess.árias.

O que não podemos permitir é que uma lei de tal importância continue sendo a mesma que regia a rtegociação trabalhista no período autoritário.
Erá isto, Senhor Presidente, Senhores Senadores, o
que desejávamos falar, mostrando que o Congresso tem
um papel importante a cumprir. Quando vemos que :is
críticas ao nosso Congresso ficam ·restritas, durante mais
de dois meses, a respeito do pagamento ou não dos jetons, gostaríamos de ver discutidos exatamente problemas oomo este, saber se o Congresso deve ser incentivado ou não a fazer as modificações na Lei de Greve, por
exemplo. Por que não vamos aproveitar este momento
para fazer com que o Congresso assuma os seus poderes
legiferantes e vote uma lei que tenha saído daqui~ do _
bojo deste Congresso'?

Foi aprovada pelo Senado essa proposição, de modificg.çíiQ_ dª--Lei_de_Greve, _de autoria do Senador Aloysi_o
Chaves. Pode ser perfeita ou não; mas deveria pelo-menos _ser discutida na Câmara Federal, e se lá considerassem necessário modificá-la Que o ftzessem para retornar
ao crivo do Senado Federal.
Senhor Presidente, não_ deveríamos perder tempo,
Congresso e imprensa deveriam se dar as mãos para trabalharem unidos. Não poderemos ficar aqui, a vida inteira, a discutir o que temos discutido nestes últimos
tempos. TemoS de moStrãr~ ó Valor da Instituição; não
podemos degradá-la perante a _opinião pública como está
sendo feito at~almente. Temos gue fazer CQm que o Qovo
se orgulhe do seu Congresso Nacional, porque é aqui a
caixa de ressonância do povo brasileiro. Não s_omos melhores ou piores do que ninguém, representamos uma
média do povo, porque aqui somos, exatamente, representantes dessa média.
. Mas, Senhor Presidente, vamos trabalhar todos juntos, temos muito o que melhorar no Congresso N acional; temos muito a fazer, aqui, no SCri!ido Federal, temos
muito a realizar visa-ndo o bem público. E nóS só poderemos melhorar, realmente, com críticas construtivas ao
nosso trabalho. Não acho que esteja havendo esta ou
aquela fonna de coação_ ao Congresso Nacional, mas
acho é" qu~ está sendo distorcido o nosso trabalho e não

se tenta melhorar a imagem do Congresso Nacional.
Porque, com_ o tipo de críticas que e_~tão ocor~do, o
que se está é denegrindo, realmente, o Congresso Nacional.
~ uma vergonha nós ouvirmos, hoje, nas praças e nas
ruas das nossas cidades o julgamento de muitos- julgamento apressado, é verdade - porque já tive oportunidade de dizer que se publica muito a respeito de pianistas
no Congresso" Nacional, mas não Se publica nada a respeito dos carregadores de piano.

Nós temos que fazer as duas coisas: criticar os pianistas, exigir a punição dos pianistas, se for o caso; mas, vamos mostrar ao povo que também existem aqueles que
trabalham, não fazendo ·discriminação, fulano ou sicrano; não estou aqui querendo fazer com que se publique,
diaríainente, a notícia de quem estâ ou não presente, não
ê -isto. É o conjunto que vale, e nós, individua1mente,
pouco valemos, mas o conjunto é a Instituição, e esta é
que tem que ser preservada; não por nós apenas, mas
tem que ser preservada pela imprensa "e pela opinião
pública, porque no dia em que não houver Congresso é
que estaremos convivendo com a ditadura, e isso ninguém deseja.
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Oficios do Sr. ]"'-Secretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando â revisão do Senado autógrafos dos
seguimes prqjetos:

-Projeto de Lei da Câmara n' 117/85 (n"' 92/83,
na Casa de origem), que acrescenta§§ 19 e 29 ao art.
856, parágrafo úriicO ao-arr.s-62 e Parãgrafo, a ser numerado como§ 1'1 ao art. 872, da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n\"
5.452, -de l'l de maio de 1943.
-Projeto de Lei da Câmara nl' 118/85 (n9
6.266/85. na Casa de origem), que altera o item
XXVII( do Anexo II do Decreto-lei n' 1.341, de22de
agosto de 1974.
1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n~' 118/85, lido_ anteriormente.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~' 272/85, de autoria
do Sr. Senador Murilo Badaró, que denomina "Ponte Deputado Pedro Outra" a ponte existente em Cataguuzes, Mi nas Gerais.
-Projeto de Lei do Senado n_9_273j85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que obriga a
doação de livros, pelas editoras, às bibliotecas públicas, na forma que especifica.
1.2.5'- Discursos do Expediente

sobre a transferência da Ãlcalis-Aicanorte à Petrobrás. Apelo ao Ministro das Minas e Energia, no.
sentido da apuração de responsabilidades quanto à
situação atual da Álcalis e Alcanorte.
SENADOR MURILO BADARO, como LíderSolução imedi~ta para o movimento grevista reivindicatório dos professores das fundações universitárias.

1.2.6- O)municação

d_~

Presidência

Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n' 53/77 (n' 227/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre condições a observar n~ renovação de contratos de atletas profi_ssion3is e dá outras providências. VotaçãO 8diãda, a fim
de ser feita _na sessão de 2 de outubro próximo, nos
termos do Requerimento n~ 357/85.
-Requerimento n~ 292/85, solicitando a transcrição;- nos Anais do Senado, do Editorial assinado
pelo Jornalista Roberto Marinho, intitulado "Pro~
messas, Compromissos- A tos", Publicado no jornal O Globo, edição de 31 de julho de 1985. Aprovado.

- Requerimento n~ 324/85, solicitando tramítaçüo conjunta para os Projetas de Lei do Senado n'i'
47/84, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, e n~'s 134 e 53, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que alteram o Decreto-lei n9
5.452, de I~> de maio de 1943- CLT. Aprovado.
-,~equerimento

n<:> 339/85, sOlicitando a retirada

em carâter definitivo do Projeto de U:i do Sc;nado n~>
63/83, que estabelece prazo para cobrança de juros
h as operações de crédito efetuadas por instituições financei-ras ·e- dá outras providências. Aprovado,

tituinte.

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'
79/!:fO,-que dispõe sobre o pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado comissionista.
Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.

SENADOR MARTINS FILHO- Intenção de S.
Ex• ao apresentar emenda a projeto de lei, dispo Odo

-Projeto de __Lei da Câmara n9 36/77 (n~' 82/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre padronização

SENADOR ITAMAR FRANCO- Observações
quanto ii composição da Assembléia Nacional Cons-

de embalagens e dâ outras providências. Rejeitado.
- Ao Arquivo.
.....:. Projeto de Lei da Câmara nQ 141/77 (n~' 82/75,
na Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho do
excepcional nas oficinas protegidas e em trabalho
comp_etiti~o. DiSaJ:ssAo adiada para audiência da Comissão de Saúde, nos termos do Requerimento n9
358/85.
-:- _Pr_ojeto de Lei da Câmara n~> 115/78 (nt
3.44lf77, na Casa de origem),,que dispõe sobre a
obrigatoriedade de fixar prazo dé v.;tlidade para consumo nas embalagens dos produtos que especifica.
Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n' 33/85_ (n'<>
1.550/83, na Casa de origem), que ..declara feriado
nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela comunidade AfroBrasileira" Discussão adiada, a fim de ser feita na sessão de 30 de setembro, nas termos do Requerimento
"' 359/85.
-Projeto de Lei do Senado n<l' 228/81, que autoriza o Ministério da Educação e Cultura a disciplinar a
ohrigatoriedade de reprodução pelas editoras de todo
o País, em regime_de proporcionalidade, de obras em
caracteres Braille; e a permitir a reprodução, sem fi~
nulidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso
exclusivo de cegos. Aprovado. Â Comissão _de Redução.
_;Projeto de Lei do Senado n'i' 34/84, dando nova
ao art. 116 da Lei n<l' 1.711, de 28 de outubro
de 1952, que dispõe sobre a licença especial de fun~
cionârio público federal. Aprovado. Ã Comissão de
Redaçào.

reda~ão

-Projeto de Lei do Senado n'i' 23/80, que dispõe
sobre a instituiç-do de seguro obrigatório que especifi~
ca, pelos hotéis classificados com três ou mais estrelas. Rejeitado, tendo usado da palavra o Sr. Nelson
Carneiro. Ao Arquivo.
....:... Projeto de Lei do Senado n9 24/80, estabeleceu~
do que a ordem de preferência para a concessão da
Pensão Civil serâ também aplicada na Pensão Mili-.
tar. Discussão adiada, a fim de ser feita na sessão de
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17 de outubro pr6:rdmo, nos termos do Requerimento

n' 360(85.
-Projeto de Lei do Senado n9 _l_5_1J80, que disciplina o émplacamento de carros oficiais e dâ outras
providências. Aprovado em primeiro turno.
-Projeto de Lei do Senado n<? 251/83, que autoriza a contagem recíproca para aposentadoria de tempo de serviço público e de atividade privada dos professores. Aprovado em primeiro tumo.

Convocação de sessão extraordinária_ a realizar::se
boje,__E-18 h.rul:l~_e 3_Q m_i!Jutoª- coro_ Ordem do Dia
que designa.

1J.3- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessio
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 174• SESSÃO, EM 18 DE SETEMBRO DE 1985
2.1-ABERTURA

1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ADERBAL JUREMA. éomo__ Lfder-

Día da Educação Nacional.

SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação
precâria da Justiça no atendimento judiciário aos ne-

cesSitados.
SENADOR BENEDITO FERREIRA -Críticas a
livros didáticos distribuídos em escolas públicas de
São Paulo.

SENADOR LOUR/VALBAPTISTA- Indicação
pela Brazilian-American Chamber ofCommerce, dos
Srs. Ângelo Calmon de Sá e C. Peter McColough,
como "Homens do Ano de 1985".

SENADOR NELSON CARNEIRO- Sugestões
recebidas por S. Ex•, conclamando uma melhor destinação dos recursos públicos, visando a prevenir a
violência e a criminalidade no País.
SENADOR JOSt IGNÃC/0 FERREIRA - Apelo em favor da ísonomí3. entre professores universitários.
SENADORA EUNICE M/CHI/..ES- Estudos
elaborados pelo Ministério da Educação, visando a
implantação de cursos de informática no 21' grau.
SENADOR GASTÃO MULLER- Apelo ao Ministro da Justiça em favor da criação de nova§ Juntas
de Conciliação e Julgamento, no Estado de Mato
Grosso.

SENADOR JA!SON BARRETO- lmportâncta
do asfaltamento de trecho da Rodovia BR-16_3.
SENADOR CtsAR CALS- Anãlises dos passiveis motivos que causaram o hlack oot ocorrido _ontem em nove Estados brasileiros.

SENADOR ENEAS FARIA- 39~" aniversário da
promulgação da Constituição de 1946.
1.3.2- Comunicação da Presidência

-Projeto de Lei çla Câmara n~' 126/85 (n9
4.957/85, na Casa de origem), que fixa os valores de
r~tribuição da Cutegoria Funcional de Fisioterapeuta, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior,
código N8-900, e dá outras providências.
ComunicandO a aprovação da .seguinte matéria
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Cârilarà· n9 49, -de 1985 (n'>' 5".565/85, na orígCril)~ que
dispõe sobre vantagem pecuniária, de caráter transitório, atribuído a Ministro de Estado ed;.i outras providências.

•2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Oficios do-Sr. lii..Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisãO dO Siitado aütógrafos dos
se~if!le_.s projetqs:
-Projeto de Lei da Câmara n9 119/85 (n9 343(83,
nu Casa de origem), que estabelece normas sobre a
utilização dos livros didáticos e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n'~' 120/85. (n9
5.082/85; na Casa de- õrígem), que autoriza a reversão, à Coritpanhia ~grícC!Ia U_si_l)a_ Jacarezinho, do
terreno que menciotla, situado no Município deJacarezinho, Estado do Paraná.
·..:...:.Projeto de Lei da Câmara n~" l21(85(n9 742/83,
na Casa de origem}, que revoga a Lei nll 5.465, de 3 de
julho de 1968, que dispõe sobre o preenchimento de
vagas nos estabelecJmentos de ensino agrícola, bem
como sua legislação complementar.
~-Projetõ -de Lei da· Câmara n~" 122/85 (n9
4.960/85, na Casa de origem), que autoriza a reversão, ao Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona.

-Projeto de Lei da Câmara n'i' -123/85 {n'i'
5. 180(85, na Casa de origem), que cria cargos em comissão ~o Quadre>_ permanente da Secretaria do Tribunal R.egiorlàJ-do Trabalho da 2• Região e dá outras providências.

2.2.2 - Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei' da Câiil:ira n'l-126/85, lido anteriormente.
2.2.~ N~"

~~qu~en!os

361/85, de autoria dos Srs. Senadores Humber-

to Lucena, Murilo Badaró e Aderbal,Jurema, reque-

rendo urgência, nos tennos do art. 371, alínea b, do Re-gimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 118, de 1985 (n' 6.266(85, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o item XXVIII do Anexo II do Decreto-lei n'>'
1.341, de 22 de agosto de 1974.
- N'>' 362/85, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Lucena, Murilo Badaró e Aderbal Jurema, solicitando urgência, nos termos do art. 371, aUnea b, do
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n'>'
84/~5. que autoriza o Estado de São Puulo a elevar,
temporariamente, em CrS 265.325.520.000 (duzentos
e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vinte c cinco
milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
2.2.4 - Comunicação da Presidência
Retirada da Ordem do Dia da presente sessão de
matérias que mencion,a, constantes dos itens nl's 5 e 6.
2.3-0RDEM DO DIA

....... Projeto de Lei da Câmara nll 124(85 (n9
4.014/84, na Casa de origem), que proíbe a pesca de
cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências.

-Requerimento nll 293/85, solicitando a trans~
crição, nos Anais do Senado, do texto do discurso
que o Prçsidente Tancredo Neves pronunciaria em
sessUo solene de sua posse perante o Congresso Nacional, publicado na revista Veja, edição de 31 de julho de 1985. Aprovado.

-Projeto de Lei da Câmara n9 125(85 {nll
4.959(85, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Estado de Mato Grosso do terreno que menciona.

-Requerimento n9 325/85, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado nlls
271(83 e 85/84- Complementar, de autoria dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Nelson CarR

·Setembro de 1985

m::iro, resp~;.::ctiv<Jmente, que alteram dispositivos da
Lei Complementar no:> 26, de II de setembro de 1975.
Aprovado.

-
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Requerimento nl' 326/85, solicitando _trami~

tução conjunta para os Projetas de Lei do Senado n'>'s

326/80, 169/84 e Projeto de Lei da Câmara n'i' 263j8:.
(n'i' U~51/76, nu Casa de origem), que alteram o
Decreto-lei no:> 5.452, de [9 de maio de 1943- CLT.
Aprovado.

-Projeto de_Lei do Senado n'i' l/85-DF, de iniciativ<t do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a inclusão, nos proventos de aposentadoria, da
gratificação por operações espcciats de que trata o
Decreto-lei n<) !.727, de lO de dezembro de 1979, e dá

outras providências. Aprovado. Ã Comissão de Redaçào.

2.3.1 -Matérias apreciadas após o Ordem do Dia

Projeto de Lei da Cãmara n\' 118/85, em reg_ime
de urgência, nos termos do Requerimento n\' 361/85,
fido no Expediente. Apro,·ado, após pareceres das comissões competentes, tendo usado da palavra os Srs.
Nelson Carneiro, Murilo Badaró e Humberto Lucena. Ã sanção.

2.4- ENCERRAMENTO

-

-Projeto de Reso[uçUo n"' 84/85, em regime de
urgênciu, nos termos do Requerimento n"' 362/85,
lido no Expediente. Aprovado. Ã Comissão de Redução.

3 - DISCURSO PRONUNCIADO E:M SES.
SÃO ANTEil!OR
Do Sr. Milton Cabral, proferido na sessão de 17-985.

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
N"'s 215 e 216, de 1985.

5-ATAS DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA

- Redaçllo_ finaf do Projeto de Resolução n~>
84/85, apreciado anteriormente. Aprovada. À promulgaçiio.

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

23.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 173fl- Sessão, em 18 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria, Martins Filho e Américo de Souza
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - MáriO Maia - Fábio Lucena Odacir Soares- Gabriel Hermes- Amêrico de Souza
-Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo~ Cesar Cais- José Líns...:.... Virgilio Távora- Martins Filho- Humberto Lucena- MarcondesGadelha- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Nivaldo Machado Guilherme Palmeira - Luiz Cavalcante - Lourival
&ptista- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- José lgmício Ferreira - Nelson Carneiro ...... Roberto Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Severo
Gomes - Henrique Santillo - Gastão Müller - José
Fragelli - Marcelo Miranda - Roberto Wypych ---'
Eneas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octavio CarOoso.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragclli)- A lista de presença acusa o comparecimento de40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. }\'-Secretário irá proceder à leitura do Expedie-nte.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. ('1-Secretário da Cúmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senadaautógrafos dos seguintes
projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• ll7, de 1985
(n"' 92/83 na Casa de origem)
Acrescenta§§ 1"' e 2'1 ao art. 856, parágrafo único
ao art. 862 e parágrafo, a ser.numerado como§ 1"', ao
art. 872, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de
l94J.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l"' Os arts. 856, 862 e 872 da Consolidação das
leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de
1"' de maio de 1943, passam a vigorai' COirfaS seguintes alterações:

I - o art. 8_56 passa a vigorar acrescido dos__seguintes
·

SEÇÃO I
Da lnstauraçio da Instância

§§ I• e 2•: _ -

"Arl. 856............................... .
§ }9 -Os dissídios coletivos __serij_o soluciona-_
dos no prazo máximo, inprorrogável, de 90 (noventa) dias, a contar do dia de entrada da representação
no Tribunal Regional até a decisão final no Tribunal Superior do Trabalho.
§ 2~> -O descumprimento do disposto na parágrafo anterior resultará na aplicação de sanções,
na forma prevista na Lei Complementar n~' 35, de 14
de março de 1979 - Lei Orgânica da Magistratura."

Art. 856. A 'instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser
tambêm iristaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.

SEÇÃO I
Da Conciliação e do Julgamento

li - o art. 862 passa a vigOrar acrescido do seguinte
parágrafo único:
••Art. 862. . ..............•...•..•.•.•...
Parágrafo único ..._ As cláusulas preexistentes,
.Jbjeto de acordo, -convenção ou sentença normativa
anterior, serão obrigatoriamente mantidas, vedada
a sua: apreCiação nos julgamentos de dissídios coletivos."

Art. 862. Na ~udiência _designada, comparecendo
ambas as partes Ou setis rePresentantes, o presidente do Tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presdiente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio.

--= ITI o art. 872 passa a -viffõral' acrescido do seguinte§
}\', renumerando-se o parágrafo único existente como§
2•;

'"Art. 872.
§ i"' - Os valores salariais devidos em virtude
de dissídio coletivo serão corrigidos !llonetariamente, ii partir da data-base de rejustamento salarial da
categoria.
§ 2•

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

ArL 29 -EstaLei entra em vigor nádata de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO
(AJrovada pelo Decreto-lei n9 5.452,
de 1~> de maio de' 1943)

SEÇÃO IV
Do Cumprimento das DeciSões
Art. 872. Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir~se-ã o seu cUmprimento, sob as
penas estabelecidas neste Titulo.
Parágrafo único. Quando os empregadore_s deixarem
de satisfazer o pagamento de salários, na conforniidade
da decisão proferida, poderão os empregados ou seU'S
sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus
associados, juntando certidão de tal decisão, apresehtar
reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o
processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito jã apreciada ria decisão.

TITULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho
CAPITULO. IV
Dos D~ssídios Coletivos

LEI COMPLEMENTAR No 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
D~spõe

cional

sobre a Lei Orgânica da Magistratura Na-
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V -~dposentadoria compulsória com vencimentos
proporcionais ao tempo de serviço;
VI- demissão.
CAPITULO!
Parágrafo único. As penas de advertência e de censuDos Deveres do Magistrado
r~ somente são aplicáveis aos juízes de primeira instânArt. 35. São deveres do magistrado:
c.1a.
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, sereArt. 43. A pena de advertência aplicar-se-â reservan!dade e e.xatidão, as disposições legais e os atas de o fidamente, por escrito, no caso de negligência no cumpriClO;
menta dos -deveres do cargo.
I I - não exceder injustificadamente os prazos para
Art. 44. A pena de censura serâ aplicada reservadasentenciar ou despachar;
mente por escrito, no caso de reiterada negligência no
III -determinar as providências necessárias para que
cu-mprime-nto dos deveres ·do cargo, ou no de procedimenta incorreto, se a ibfração não jusüficar punição
os atos processuais se realizem nos prazos legais;
IV- tratar com urbanidade as partes, os membros do
mais grave.
MinistériO Público, os advogados, as testemunhas, os
Parágrafo único. OTUiiPunido com a pena de censura não-poaerã-figlfrar em 1isra·âe-promóÇão por merecifuncionários e auX.iHãreS da JU.stiça,-e atender aos que o
procurarem, a qualqer momento, quando se trate de pm--menta pelo prazo de uma ano, contado da imposição da
vidência que reclame e possibilite solução de urgência;
pena.
V- residir na sede da Comarca, salvo autorização do
Art. 45. O Tribunal ou seu Orgão Especial poderá
órgão discipliná(' i que eStiver subordinado;
-----determinar, por motivo de interesse público, em escrutíVI -comparecer pontualmente à hora de iniciar-se 0
nio secreto e pelo voto de dois terços de seus membros
expediente ou a sessão, e não se ausentar injustificadaefetivos:
I --a remoção de juiz_ de instância inferior;
mente antes de seu término;
VII -exercer assídua fiscalização sobre _os sub_ordinaII --a disponibilidade de membro do próprio Tfibudos, especialmente no que se refere à cobrança de custas
na\ ou de juiz de instância inferior, com venCimentos
e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;
proporcionais ao tempo de serviço.
VIII- manter conduta irrepreensível na vida pública
Parágrâ.fo único. Nà.determinaçào de quorum de dee particular.
cisão aplicar-se-á o disposto no parágrafo único- do art.
Art. .. 36. t vedado ao magistrado: _
_ _
24.
I - exercer o comércio oU pai'ticipar de sõcíedaOe CO-· ·Art. --4"6. O Procedimento para a decretação- da-remercial, inclusive de economia mista, exceto como aciomoção ou disponibilidade de magistrado obedecerá ao
prescrito no art. 27 desta Lei.
nista ou quotista;
I I - exercer cargo de direção ou têcnico de sociedade
Art. 47. A pena_ de demissão será aplicada:
- I - aos magistrados vitalícios, nos casos previstos no
civil, associção OU fundação, de Cj_iialqUer -natureza ou fi.
nalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneart. 26, I e II;
ração;
-II- ~CI~ j~fzes nomeados me4i.a_nte concur~o de proIII -manifestar, por qualquer meio de comUnicaçã~,_
"Vás e títulos, enquanto não adquirirem a vitaliciedade, e
aos juízes togados temporâfios, em caso de falta grave,
opinião sobre processo pen~ente de ju_!ganiento, seu ou
de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos
inclusive nas hipóteses previstas no art. 5.6.
ou sentenças, de órgã_os judiciais, ressalvada a crítica nos
Art. 48. Os regimentos internos dos tribunais estaautos e em obras técnicas ou no exercido do magistéiiõ.
belecerão o procedimento para a apuração de faltas
Parágrafo úniCO; -(VETADQ)
puníveiS_ C~f!1_!l:_~-~~-~~êp.cia ou ce~sura.
Art. 17. Os Tribunais farão publicar, mensalmente,
( Ãs Co/nüsões de Constituição e Justiça e deLena órgão oficial, dados estatístiCos sobre seus trabalhos
_gislação Social}.
no mês anteriOr, entre os quaiS: -011úmero de votos que
cada um de seus membros, nominalmente indicado, pro·
feriu como relator e revisor; o número de feitos que lhe
foram distribuidos no mesmo período; o número de proP~OJETO DE LEI DA CÁMARA
çessos que recebeu em c~mseqüência de pedido de vista
ou como revisor; a relação dos feitos que lhe foram conN• 118, de 1985
.clusos para voto, despacho e lavratura de acórdãos, ainda não devolvidos, embora decorridos os prazos legais,
(N9 6.266/85, na Casa de origem)
·com as datas das respectivas conclusões.
De l_g~~a_~y~_do Sr. ~resJdt!~~~ da República
Parãgrafo único, Compete aó Presiden(e do Tribunal velar pela regularidade e pela exatidão das publi·
~~- ~~Alter.a o item XXVIII do Anexo II do Decreto-lei
cações.
·
--ii'1"1.341, de 22 de aiQsí0-~197,r.Art. 38. Sempre que, encerrada a sessão, restarem
em pauta ou em mesa mais de vinte feitos sem julgamenO CongressÕ N-:lcional -decrel.a:
to, o Presidente fará realizar uma ou mais sessões ex,:Ar1._ 19 __ F!ca_ aprer;cido de 20 __(vinteX_pontos, o pertraordinárias, destinadas ao julgamento daqueles procesCeil-tuaf estãbeleCido no§ (9 ~o art. 21' do Decreto-lei n~>
sos.
2:165," de 2 de-OutUbro de 1984, parã o Cálculo da GratifiArt. 39. Os ju"fziS_ remeterão, até o dia dei· de--Ea-dã.__ _
cação de Desempenho de Atividades Previdenciârias,
mês, ao órgãO corregedor competente de segunda instânalterando-se, em conseqUência, o item XXVIII do Anexo
cia, informação a respeito dos feitos em seu podei-, Cujos
II do DecretoMlei n~> 1.341, de 22 de agosto de 1974.
prazos para despacho ou decisão hajam sido excedidos,
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação desta lei
bem como indicaçãO do número de se_ntenças profeiiôaS
correrá
à-conta das dotações próprias constantes do
no mês anteiiOi:".-orçamento da União e das autarquias previdenciárias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
CAPITULO II
caçào, com efeitos financeiros a_ partir- de li' de julho de
Das Penalidades
1985.
Àrt. 4Ç> Revogam~se as disposições em contrário.
Art. 40. A atividade censórla de Tribunais e Conse..
lhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à
MENSAGEM N' 431, DE 1985
-- --independência dO magistrado.Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso
Excelentíssimos Senhores Membros dÕ Congresso Nacional:
de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, tedecisões que proferir.
nho a honra de submeter à elevada deliberação de Vos·
Art. 42. São penas disciplinares:
saS Excelências, acompanhado de Exposiçãõ de Motivos
I - advertência;
a-o -senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistên·
II - censura;
cia Social, o anexo projeto de lei que "altera o item
III- remoção compulsória;
XXVIII do Anexo II do Decreto-lei n~> 1.341, de 22 de
-agosto de 1974".
IV- disponibilidade com vencimentos proporcionais
p.o tempo de serviço:
Brasília, 4 de setembro de 1985. -José Samey.
TITULO III
Da disciplina judiciária
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'25, DE 3 SETEMBRO
DE 1985, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à Ci.)nsideraçào de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao Congresso Nacionah_q_~nexo anteprojeto de Lei que altera em vinte pontos percentuais, p:Jra os ocupantes de cargos e empregos
de nível médio, o valor da Gratificação óe Desempenho
de Atividades Previdenciárias instituída pelo Decreto· lei
no;> 2.165, de 2 de outubro de 1984.
2. A pre.<>ente alteração deveriu ter sido objeto da Lei
n"' 7333, de 2 de julho do corrente ano, que reajustou os
venCimentos e salários düs servidores do Poder Executivo, e que corrigiu situação semelhante dos servidores de
nível médio da administração direta e autarquias fedew
rais, vinculadas ao Ministério da Educação. Esta medida
viria, pois, sanar a lacuna ocorrida em relação aos servi·
dores da Previdência Social.
3. Com esta proposição, atenderá o Governo de
Vossa Excelência à reivindicação desses servidores, e
contribuirá para o aprimoramento das atividades do Sis_tema Nacional de Previdência e Assistência SociaL
~ 4,
A despesa decorrente deste anteprojeto correrá à
conta do orçamento do Ministério da Pr-evidência e Assistência Soda!, que poderá arcar com seu ônus, em face
do comportamento amplamente favorável da arrecadação e da severa administração da despesa, que nos an- tecfpam u cOnquista -ao equilíbrio financeiro ainda neste
exercício.
Valho-me do ensejo pt~ra reiterar a Vossa Excelência
os protestos do meu maior respeito. - Waldir Pires.
Aviso n"' 546-SUPAR.
A Sua Excelência o Senhor
~putado Huroldo Sanford
DD. Pri1]1eiro-Secretârio da Câmara dos Deputados
Brasí_lia ~DF.
Em 4 de setembro de 1985.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Se<..'Tetârio:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Men·
sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social,
relativa a projeto de lei que ..altera o item XXVIII do
~~~ U do Decreto-lei n~' 1.341, de 22 de agosto de
Aproveito a oportunidade para -renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.- José Hugo Castelo Branco, Ministro Chefe d_o Gabinete Civil.
_[.fiGlSLAÇÃO ClTADA

DECRETO N' 2.165,
_ ~!_2 de outubro de 1984
InSt_i_tui a Gra_tificação de Desempenho de Atividades Previdenciár:i.as e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta
Art. 19 Fica alterado o Anexo II do Decreto·lei nl'
1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma do Anexo a este
decreto-lei.
Art. 2 9 A Gratificação deUesempenho de Ãtividades Previdenciárias será deferida a servidores do Ministério da Previdência e Assistência SociJ.l e das autarquias
da Previdência Social, em efetivo exercício, excetuados
os integrantes das Categorias Funcionais de Médico
(NS-901), Odontólogo (NS·909), e dos Grupos Tribu·
tação, Arrecadação e Fiscalização (TAP-600) e Serviços
Jurídicos (SJ-J 100).
~ 19 A gratificação de que trata este artigo corresponderá a 20% do valor do vencimento ou salário de
nrãior -refefêncra dil Categoria FUnCional de que for integrante ou a que corresponder seu emprego atual.
§ 29 Para fins deste Decreto-lei considerar-se-ão
como de efetivo ex_ercício exclusivamente os afastamen·
tos em virtude de:
a) férias:
b) casamento;
c) luto;
d) licenç<.~ a gestantes ou para tratamento de saúde dn
próprio servidor;
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e) licença especial:
f) viagem em objcto

gram o salário de contribuição para fins de Previdência

de serviço;

·S-ocial e incorporam-se aos proventos de inatividade dos

funcionários que a elas fizerem jus.
Art.- 4c;o O exerCício de cargos e funções de provimento em confiança por servidores da Previdência Social, no
âmbito do MPAS e do SINPAS, não prejudicará a per~
cepção da gratificação de que trata este decreto~Iei.
Art. 59 As despesas decorrentes da execução deste
decreto~lei, cujos efeitos retroagem a (9 de setembro de
I~84, correiij_Q._ª--.ç_oQ!.Ld-ªs- .4J)_t..ações próprias constantes
do orçamento da União e das Autarquias Previden~
cíârias.

g) missão ou estudo no estrangeiro, quando autorizado pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado·
h)' indicação para ministrar ou receber treinamento
ou aperfeiçoamento funcional, desde que o programa tenha sido _aprovado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.

Art. 39 As gratificações instituídas por este Decretolei e pelo Decreto-lei n"' 2.117, de 8 de maio de 1984, inte-
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Parágrafo único. Na hipótese de haver insuficiência
de. recursos orçamentários no orçamento das Autarquias, a sua complementação poderá ser atendida à conta de·dotações a serem consignadas no Orçamento Geral
da União.
Art. 6~ ~ste _decreto-lei entra em vigor na data de
sua publJcaçao, revogadas as disposições em contrário.
~ Br~ília, em 2 de outubro de 1984; 1639 da Independencia e 969 da República. JOÃO FIGUEIREDO Jarbas Passarinh~ _- D~lfim Netto.

ANEXO AO DECRETO-LEI N• 2.165,
de 2-10-84 (art. I•)
· Gratificação de D~mpenho d~ -Athidades Previdenciárias
Anexo II do Decreto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974 (art. 69, inciso Ill)

Denominação das
Gi-atificações e
lndenizações

XXVIIIGratificação _de
Desempenho de
Atividades Previdenciârias.

D~finição

Bases e concessão

Gratificação devida aos servido~
res em efetivo
exercício na Previdência Social.

20% (vinte por
cento) calculados
sobre o valor do
vencimento da
maior referência
da categoria fun~
cional do servidor.

Decreto-lei n'? 1.341. de 22 de agosto de 1974
Dispõe sobre a implantação gradualista do Plano de
Classificação de Cargos de qu_e trata a Lei número 5.645.
de lO de dezembro de 1970, e dá outras providências.
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(Às Comissões de Sefvtço Público Civil e de-Finanças)

PARECERES

N•s

6(;6

e 667, de 1985

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'~ 22, de 1977
(n'~ 382~8, de 1975, na origem), que "acrescenta parágrafos ao art. 766 do D~reto-lei o9 5.452, de )9 de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do TrabaJho)".
PARECER No 666, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, ob}etíva estender os ·efeitos dos dissídios co_letivos
de trabalhadores em empresas de âmbito nacional aos,
demais empregados de suas filiais peta Pais.
2. Aprovada na outra Casa Legislativa, com pareceres favoráveis d-1s Comissões de Constitui~ão e Justiça e
de Trabalho e Legislação Social, a matéria vem à nossa
apreciação por iniciativa do ílustre SenadOr AIQysi_o
Chaves, em decorrência de argumentos levantados pelo
ilustre Senador Jessé Freire, Relator do Projeto na douta
Comissão de Legislação Social do Senado, quanto à indi.spensabnidade da prêvia atidiêncía -desta ComissãQ
sobre os aspectos de constitucionalidade e jurídicidade.
3. Dispõe o art. 100, item III, do Regi_men._to Interno,
que compete a esta Comissão "opinar, obrigaCOriamente, sobre a constitucionalidade ejuridicidade de qualquer
proposiçãO sujeita ao exame do Senado, exceto as se-

·gu:inteS,-em-que a sua audiência depende de deliberação
do Plenário; _a), .. b) das iniciadas na Câmara dos_ Deputados; c) as jâ apreciadas pela Comissão de Constituição
e Justiça na Casa de Origem, salvo se, co~trário à proposição por inconstitucionalidade ou injuridicidade, o seu
parecer ali não houver sido apoiado pelo Plenário ... "
Ora. no caso em tela: 1~>), o Projeto nos cnega sem
emendas e na sua forma original; 29), o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da egrêgfa €âmai:a dos
Deputados foi faVorável à proposição; e 3'~), nào houve
deliberação do Plenário desta Casa no sentido da audiênchi. deste Úrgão Têcnico quanto _ao:s -- aspectos
-jUrídico-constitucionais da matêria, já apreciados na outra Casa.
- --

funciOnal das empresas. Ainda segundo o então Presidente do TST, quando a empresa atua na ãrea ampla, o
díssídio deve ser organizado pelo Tribunal Superior do
Trabalho. E isso não ê novidade, pois a solução alvitrada
foi dada pela PETROBRÁS a todos os seus funcionários
de atuaçS:o effi vários pontos do País.
5. Ante o exposto, opinamos, no mérito (art. 100,
item III, alínea ''b" n9 I, combinado c_om art. tOO, item I,
n'~ 6, do Reginl.ento 1nterno ), pela aprovação do Projeto.
Sala das COmissões, em 12 de setembro de 1979. Henrique de La Rocque, Presidente. - Raimundo Parente, Relator.__:_ Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Ade.-..
bal Jurema- Leite Chaves- Aloysio Chaves- Cunha
Lima-=- Nelson Carneiro.

Assim sendo, em virtude do disposto ao art._l 00, item
I,

n~>

6, in fine, da Lei Interna, compete-nos, tão-só, apre-

ciM o--mêrito do Projeto, juntamente com a douta Co-

missãu de Legislação Social.
4.

A conVeillêndã e _a oportunidade do proje1o se:

acham bem evidenciadas na Justificação, sobretudo no
trecho em que, é invocada a aUtoridade doutrinãria "do
eminente Prof. Ministro Mozart Victor Russomano, l'er~
bis: .. o reajuste'salaríal geOgraficamente liffiil.ado, no entendimento do Ministro Russomano, interfere nos níveis
s~tariais, "que s~o conseqüência natural do quadro d~
carreira único, priando desig_ualdad_es de reml,l~eraÇão
para a mêsma aiividade, em.localidãdes diVersa_S. Entende S. Ex• que os'dissídios coletivos locais podem quebrar
a estrutura desses quadros, que demarcam toda a vida

PARECER N' 667, DE 1985
Da Comissão de Legislacl\o .., "'cial
Relator: Senador Gabriel Hermes
O presente Projeto de Lei, originãrio da Câmara dos
Deputados e de autoria do ilustre Deputado Peixoto F~_
lho, tem por objetivO acrescentar dois parâgrafos ao artigo 766 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termOs:
"Art. 766
§ !9 Para os trabalhadores em empresas de
atuação _em todo o País e com ·quadro único, os
dissídios coletivos, nos termos deste artigo, terão
âmbito nacionaL
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§ 211 Os dissldios referidos no parágrafo anterior serão ajuizados perante o Tribunal Superior do
Trabalho, por iniciativa da federação ou confederação respectiva."
Salienta o autor, na Justificação, que o seu intuito é
preencher uma lucuna existente na legislação trabalhista
em vigor, .. há muito apontada por juristas, ministros,

empresãrios e trabalhadores.

Trata~se

PARECERES
N•s 668, 669 e 670, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 272, de 1980,
que "fixa nonnas para a escolha de dirigentes das
Universidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior".

da ausência, na

CLT, de um dispositivo qúe permita sejam nacionais os
dissídios coletivos de trabalhadores em empresas de
atuação. em todo o País e que mantenham quadro único

de pessoal".
A propoSição, data venia, em que pese as ponderáveis
razões a que vimos-de aludir, não se nos afigura merecedora do acolhimento desta Comissão.
Com efeito, segundo o norma estabelecida Pelo art'.
857 e seu parágrafo único, da Consolidação das Leis do
Trabalho, a instância, nos dissidios coletivos, será instaurada pelos sindicatos das categorias econômicas ou
profissiOnais. Assim, somente quando não houver sindicato representativo dessas categorias, poderá a representação ser formulada pelas federações correspondentes e,
na falta delas, pelas confederações.
Daí se ~ontlui que, havendo sindicatos representativos
de categorias econõrilic.ãs e profissionais, a eles cabe,
obrigatoriamente, instaurar os- dissfdios coletivos.
O art.-534 da CLT, de seu turno, concede aos sindica-

tos, desde que em número não inferior a cinco, a faculdade de se reunirem em federações, sendo que as confederações poderão ser organizadas com o mínimo âe três federações (art. 535}.
- - ---- -Ainda de acordo com a CLT, os sindicatos poderão
sei distritais, municipais, estaduais -e interestaduais e, excepcionalmente, nacionais, -cabendo ao Ministério do
Trabalho delimitar-lhes a respectiva base territorial.
Temos, desse modo, que a regra é que _os sindicatos sejam muniGiPãiS ou intermllnicij)á.is, as-federáções, estaduais, e as confederações, nacionais, O que mOStra qUe O
movimento sindical começa de baixo para cima, sendo
de acentuar, ainda, que nem todos os sindicatos estão organizados em federações e confederações.

O projeto, de conseguinte, vai de encontro à sistemática da Lei Consolidada do Trabalho, pois permite, nas hipóteses nele previstas, que a exceção se torne-regra,-ou
seja, que as federações - que s_ó atuãm ~o dissidio ila
falta de sindicato ...,..-passem a fazê-lo, invaríavelmente.
Alêm do mais, a instauração dos dissídios diretamente
perante o Tribunal Superior do Trabalho, como propugna o Autor, suprime uma instância recursal, ao excluir os
Regionais, o_que_ também con~raria a sistemática processual seguida não só na ~stica Trabalhista, como, atê
mesmo. na Civil e na Criminal.
De qualquer sorte, a prosperar a medida legislativa
proposta, os disSidios coletivõs e~ as reSpectiVaS-:feviSões
somente poderão ser ajriiz:ados perante o Tribunãl ~_upe
rior do Trabalho, aqui em Brasnia.Ora, assim sendo, só as confederações, teoricamente,
teriam condições de fazê-to, acompanhando-os em todos
os seus trâmites, porque os transtornos decorrentes dos
deslocamentos quase c_ontínuos, dos representantes dos
diferentes sindíCaios, geralmente. seâíádOs e·m_ inüníérpios, para esta Capital, tornariam leifa- inorto _:a disPO~
sição contida_ n? ~rt. 85_7 da C_LT, que i"ezã, .c'?l!lO fá vímos., constituir prerrogatiVa dõS sindic-ãtos a ~represen
tação para instaUração da ínsiância-·em-diSs1d10s Coietivos.
Por todo o exposto, e considerando, ainda, que o aspecto geográftco, traduzido pelos fatores ecõnômicos pe:culiares a cada região, não pode nem deve ser abstraído
nas negociações salariais, nosso parecer é peb rejeiçãO'
do Projeto de Lei em exame.
Sala das Coriiissões, !::m 12 de seU;n1bf-o-di-i9s5.'~ -Alberto Silva, Presidente - Gabriel Hermes, Relator Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - Alcides Paio.

PARECER No 668, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: SenadOr Murilo Badar6
O Projeto ,~Ob ~xame, d"e _autoria !ÍO ilustre Senador
Henrique SantillO, dispõe sobre ã forma de escolha dos
Reitores e Vice-Reitores de Universidades, bem assim
d9s Diretores e Vice-Diretores de estabelecimentos isolados e ensino superior.

Na Justificação, assinala o Autor que ..o presente projeto de lei pretende entregar aos que diretamente vivem a
problemãtica do ensino superior- corpos docente edisM
cente e servidores complementares- a responsabilidade
pela direç_ão_das Universidades e.~tabel~imentos isolados de_ensii:JC? superior, pela eleiÇão de Reitores e Vice-RCiiOreS; Iiiin como, Diretores e Vice-Diretores, através
de um colégio eleitoral composto por todos os professores e representantes de alunos e servidores nas propórÇõ_eS estabelecidas em lei".
Deferida a apreciação do mérito às doutas Comissões
de Educação e O!ltura e de Legislação Social, e como
in-rixistem óbices quanto ao aspecto jurídicoconstitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Aloysio Chaves, PreSidente - Murflo ".Badar6, Relator AderbalJurema- Leite Chaves- Dulce Braga...:.._ Bernardino Viana - Jo~ Fragelli - Alfonso Camargo Aimir Pinto ---José IJns.
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Por outro lado, o projeto vem alterar a Lei n9 6.420, de
3 de junho de 1977, reduzindo o mandato das dircções
universitárias de 4 (quatro) para 2 (dois) anos e permitindo a recondução do dirigente universitário ao mesmo
cargo por mais um mandato.
Do ponto de vista da administrçaão das instituições
universitãrias nos parece pouco tempo o mandato de
dois anos para qualquer dirigente universitário desenvol/er um programa de trabalho consistente com objetivos
culturais democráticos.
Em dois anos qualquer projeto educacional e cultural
não amadurece 9 suficiente para julgarmos se o dirigente
exerceu seu mandatj) de maneira satisfatória. Por sua
vez, como já está assegurada a prâtrica democrãtica-através da eleição_do dirigente universitário, nos parece conveniente manter o período do mandato em 4 (quatro)
anos, paa que os eleitos realizem uma gestão que atenda
às reivindicações da comunidade universitária, como a
melhoria da qualidade do ensino, fiais verbas para a universidade, diãlogo democrático entre professores, alunos
e funcionários.
Nesse sentido, nosso parecer é pela aprovação do projeto com a seguinte emenda que apresentamos:

EMENDA N• I - CEC
Dê-se ao art. 49 do projeto a seguinte redação:
..Art. 49 Serâ de 4 (quatro) anos o mandato
dos dirigentes universitários, permitindo-se a recondução ao mesmo cargo apenas por mais um mandaM
to."
Sala da Comissão, em 30 de junho de 1983. -Joio
Calmou, Presidente--:- Fernando Henrique Cardoso, Relator - Gastão Müller- Passos Pôrto -Álvaro Dla.sAderbal Jurema - Octavio Cardoso.

PAI!ECER No 669, DE 1985

PARECER No 670, DE 1985

Da Comlssilo de Eduçaçio e Cultura
Relátor: Senador Fernando Hemique Cardoso
O projeto Cm estudo, de autoria do ilustre Senador
Henrique Santillo, dispõe sobre a forma de escolha dos
Reitores e Vice-Reitores das Univàsida_des, bem I:!:SSim
dos Diretores e Vice-Diretores de estabelecimentos isolados de ensino superior.
Em sua justificação o autor do projeto diz -que:

"A-questão-univerSitária se coloca; hoje, mais do
que nunca, par.l a sociedade brasileira, como um
dos fulcros do amplo espectro de suas questões soci_~ __e em_sabe_r seoa !J~iy:ersidad~ p_pde ser um instrUmentO -de ação renovadora e fonte criadora de
uma-intelectualidade crítica cãpaz- de colabonir ccim
as transformações que os tempos atuais exigem.
1:: certo que· a Universidade brasileira, ·nas últimOs anos, iniciou um salto do anacronismo pedante
p_ara_o_prQcesso_ de mQdernizaçã.o reflexa, imposta
pelo desenvolvimento econômico _e cultural depen~
dente_ a que a sociedade foi submetida autoritariamente.
Tal mecanismo, pelo fato inesmo de procurar
ampliar o c<:'rpo discente_ e, ria fase_ inicial, ~adequar
os_r:e_ndimentos_do corpo docente ao_âas vârias-categõrias_ prcifissi~n:aís _de níve~ supe_riÕr·, não ímp_ediu
-- que cOnsiderável massa critica uni_vérsitâria· se enca~
- minhasse para- a- di-ScussãO-ein t6Tr10 -da tiecessídade
de um desenvolvimento _autônomo e a reivindicar
mais fortemente O r'espeito·-a aútohorii:ia 'UiiiVerSí~ ·
tária e à democratização de sua gestão."

R!Z._ ª-ioda, o Seqãdoi--lfénrique Sarúíllo, qué o pr.ojeto píetendeentregar aos que diretamente viVem a_p~oble
mãticã"Oo ensino superior- corpos docente e discente e
servidor~s complementares_ -_a res~ons~biJidade pela
direção daS UniveTsidades e estabelecimerltOs isolados de
ensi-ào-sup-erior. A -eScolha sei_ia feita POr i1íê~6 'c,i3 ileíç~êi:
de um colégio eleitoral, composto por todos os professG.:.
res::=e:-representantes de alunos e servidores nas proporções estabelecidas em lei.

Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Juta}:ly Magalhães
Em exame, o projeto de lei mencionado na epígrafe, de
autoria do ilustre Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a forma de escollia dos Reitores e Vire-Reitores de
Universidades, bem como dos Diretores e Vice-Diretores
de estabelecimentos isolados de ensino superior.
A Proposição, a par de instituir um Colégio Eleitoral
para a eleicão dos mencionados dirigentes, composto,
nas proporções que indica, de professores, alunos e funcionários das Universidades, altera, ainda, o período de
mandato estabelecido na L_ei n9 6.420, de 3 de junho de
1977, fixando-o em 2 (dois) anos e permitindo _a recondução ao mesmo cargo apenas por mais um período.
Salienta o Autor na Justificação, que ••o presente proje(o de lei prétende entregar aos que diretamente vivem a
problemática do ensino superior- corpos docente ediscente e servidores._complementares- a responsabilidade
pela direçãO -das UniVersidades e estabelecimentos isolados de ensino superior, pela eleição de Reitores e ViceReitores, bem como, Diretores e Vice-Diretores atravas
de um Colégio Eleitoral composto por todos os professores e representantes de alunos e servidores, nas proporções estabelecidas em lei".
À matéria recebeu pareceres favoráveis das_doutas eo~.
missões de_ Constituição e Justiça e de Educação e Cultura __Qest~ Casa, sendo que esta _úfti!n_a, _considerando por
demais exíguo o mandato estipulado, de apenas 2 (dois)
anos, aprovou com a seguinte Emenda, in verbfs:
'-----~-···"EMENDA No I :cF:C
Dê-se ao art.

4~"

do p:ojeto a seguinte redaçã_o:

~"Art.

4:9 _ -~á de 4 (quatr_o) anos o m~ndato
dos díii&eiltes uniVersitários, permitindo-se a recon~
duçào ao mesmo cargo apenas por mais um mandato.'~

A medida preconizada, inegavelmente, trará ponderáveis benefícios às universidades, porquailto lhes democratizarâ a·gestão e pioJ)orcíomirâ; tãinbém, I?aior autonomia.
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Isso posto, e endossando, no mais, o ponto de vista esposado pela douta Comis_são de Educação e Cultura,

nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei em
exame, com a _Emenda n9 01-CEC. acima referenciada.
Sala das Comissões~ em 12 de setembro de 1985: --,Alberto Silva, Presidente- Jutahy M!lgalhies, RelatorGabriel Hermes - Jorge Kalume - Alcides Paio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n9 118/85, que receberâ emendas, pelo prazo de cinco
sessões ordinárias, na prinl.eira comissão a que fo"i distdbuido.
Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos pelo Sr. 1'1Secfetãrio.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 272, de I985
Denomina ~'Ponte D~putado Pedro Outra" a ponte existente em CataguazeS, Minas Gerlüs.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 Fica denominada "Ponte Deputado Pedro
Outra "a ponte que liga Vila Tereza à Rua Tenente Fortu~ato, na cidade de Cataguazes, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 273, de 1985
u0.bril2!_~-~~Ç~I) ~e !ivr~~Lpe~l!!_~itoras, às

b_i~U~tecas__públicas,

na forma que especifica."

O -congresso Nacional decreta:
Art. l~' As editoras do País deverão, ao publicar
quaisquer livros, remeter cinco (5) exemplares a pelos
menos uma (I) biblioteca pública localizada em cada Estado.
Art. 2~' O custo da doação referida no artigo anterior poderá ser acrescido ao preço de comercialização
dos livros editados, na forma e condições determinadas
pelo Instituto Nacipnal do Livro.
Art. 31' O Poder Executivo _regulamentarã esta lei
çlentro em sessenta (6Q) dias. __
Art. 4~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O acervO das bibliotecas públicas do País, particularmente nos Estados mais atrasados, é extremamente
pobre, devido, principalmente, à crônica falta de recursos com que se defrontam tais instituições.
A situação é, Sobretudo, prejudicial aos leitores, inclusive aos estudantes, que muito dificilmente encontram à
sua disposição as obras literárias ou técnicas de que necessitam.
O nosso projeto visa-a ser uni. começo de solução para
o problema apontado e também para uma maior diss_eminãção do livro através do País.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1985.- Nelson
Carneiro.

Justificação
(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de EcoA memória nacionaLdev_eserpreservada para que seus
nomia.)
valores mais autênticos sirvam de exemplo aos concidadãos.
ú sR. PRESIDENTE-Oos~-Fragelil)- Os projeto liO Deputado Pedro Outra, repre..<>entante mineiro na
dos serão publicados e remetidos às Comissões compeCâmara Federal, em 1946, destacou-se pela sua luta em
tentes.
prol das populações desassistidas de suª terra, CataguaConcedo a palavra ao nobre Senador _Itamar Franco,
zes, tradicional cidade da nossa hinterlândia.
Nos idos de 1912 e 1913, uma ponte metálica foi conspor cessão do nobre Senador Mário Maia.
truída na cidade, ligando-a ao bairro de Vila Tereza.
Ã época, a solução era a ideal, pois, embora estreita,
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISpermitia o trãfego dos raros veículos existentes na localiCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
dade, sem quaisquer percalços.
SERÁ PUBUCADO POSTERIORORADOR.
O desenvolvimento urbano, de par com a intensifiMENTE.
cação do trãfego, estava a exigir um novo e mais adeqiüi-do acesso dos moradores da Vila à cidade.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a paAo lado de sua dedicação aos trabalhos legislativos, o
lavra ao nobre Senador Martins Filho, por cessão do
Deputado Pedro Outra empenhou-se denodadamente
nobre s_çnador Jorge Kalume.
para a construção de uma nova ponte, que significasse
O SR. MARTINS FILHO (PMDB- RN. Pronuncia
não apenas uma ligação precária, mas uiTÍa proje-ção
o seguinde discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
para o futuro, com vistas à nas-cente'indusiríafiiaçã-Oào
.·
••o lobo perde o pêlo mas não perde a manha" e há alPaís e a perspectiva de implantação da indústria autorfio;.
gunS lo_~_o~ manhosos no Rio Grande do N arte.
bilística.
A ponte pela qual lutou o saudoso Deputado foi consApresentei, como os Senhores o sabem, emenda ao
truída e inaugurada pelo pranteado Preside"nte Eurico
projeto de lei, do Executivo, dispondo sobre a transfeGaspar Outra.
_
rência da ÁLCALIS-ALCANORTE à PETROBRÁS,
A cidade a recebeu em festas e, ainda hoje, agradecida,
sem outra_inte:nção senão a de impedir que a ÃLCALIS
jamais deixou de enaltecer o nome daquele seu inolvidãS/A, sofiesse ·um capltis dlmlnutlo deixando de ser emvel benfeitor.
.
p-resa de· primeira linha, di reta mente vinculada a um miEssa memória, porém, coin- 3 sUcessão das gera~.
nistério, para se tornar empresa subsidiária de uma _subcorre o risco de cair no esquecTinei1to.
.
-sidiãria
de uma empresa vinculada. Desnecessário é dizer
Perpetuar o nome do Deputado Pedro Outra, assim, é
quC~ sendo a ALCONORTE subsidiária da Álcalis, preuma homenagem que corresponde aos anseios da labotendia eu, em última análise, preservar algum. '"status" a
riosa população d~ Cataguazes, qtie deseja ver o nome de
essa pobre empresa do meu Estado que está no borralho
seu grande filho colocado no lugar d~ destaque que mepor nunca ter processado barrilha.
rece, ilustre e denodado parlamentar; politico desprendido que sempre foi.
o mundo veio abaixo!
Com essa nobre finalidade é que nos sentimos honraUniram-se a nobreza e a burguesia para convencer de
dos em propor aos nossos ilus~res Pares o presente Projeque o que eu estaria querendo era liquidar a ALCAto de Lei, que esperarii.os mereça o necessário ãcolhimen- NORTE.
to.
·
Sim, Senhores!
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1985.- Muri~
Junto do lobo veio um tal delobbye torne telefonema,
lo Badaró.
carta, telegrama, telex, visitas, recados, e notas de jornal.~ um horror!
(Às Comissõt?s dt? Constituição i! Justiça, de Educação t? Cultura P de Transportes, Comunicações e
Fiquei a matutar sobre o que estaria acontecenObras Públicas.)
do, pois esmola demais o santo desconfia.

Setembro de 1985

O que fizera eu, afinal?
Tinha, apenas, proposto que, âo invés de a ÁLCALIS
ficar subordinada à PETROQUISA, subsidiária da PE~
TROBRÁS, cine o ficasse diretamente à PETROBRÁS.
E, _ainda, propusêra isso através de uma emenda supres~
siva, para não alterar, em nada, a essência da Mensagem
do Executivo. Pedia a Simples supressão do adjetivo deixando o substantivo intocado. No que, meu Deus, isso
poderia prejudicar a ALCANORTE.?
Sabem os Senhores, que em nada!
A emenda por mim proposta, corre o risco, aliás, de
ser considerada inócua, pois, uma vez transferido o controle da ÁLCALIS à PETROBRÁS, esta alocarâ a nova
empresa dentro de seu sistema, segundo sua melhor conveniência técnica. Meu único propósito é excluir da lei_ instrumento maior, imperativo essa alocação que poderá
vir a ser inconveniente e, nesse caso, terá de retornar ao
Congresso para ser-alterada. Minha emenda corrige essa
imperfeiçãO legislativa: a lei disporã sobre o esserlcial~ O
acessório serã definido por instrumentos de inferior hierarquia.
Por burrice ou por má fé, porém, não quiseram "enteder assim! E complicaram.
Fiéis ã escola filosófica do Sr. Chacrinha, entraram na
discussão não para esclarecer, mas para confundir.
Nessa confusão eu estou sendo pintado como um dos
culpados pela liquidação da ALCANORTE. E este, 1<!1vez, seja o real objetivo da celeuma tod~: criar bQdes ex~
piatórios para encobrir a inc6ria de oito anós de desadministração que deyem ter levado a ALCANORTE à inviabilidade.
_Asseguro-lhes, porém, nobres Senadores, que não terão sucesso nessa manobra.
Quero a salvação da ALCANORTE. Ela ê: um·ayemM
presa importante para meu Estado. Desativã-la serâ 'fu·
nesto a nosso futuro.
Caso, porê:m, venha a ser desativada por ter se tornado inviâvel, quero a apuração das responsabilidades. Irei
requerer Comis_são Partamentar de Inquérito para que
todos saibã.m quem aestruiu a ALCANORTE; quem a
endividou insuportavelmente e porquê; quem é o inimigo
do Estado do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MARTI~S FILHO nobre Senador Nelson Carneiro.

Com muito prazer,

O Sr. Nelson Carneiro - V. Exf. está fazendo uma denúncia muito grave, de que ~)ouve responsáveis pela destruição da ALCANORTE, e eu gostaria de perguntar a
V. Ex•, se são os mesmos que vão tomar conta da Companhia Nacional de ÃLACALIS, porque essa é que estâ
no Estado do Rio de Janeiro.

O SR.

MA~TINS

FILHO - Jã estão lã.

O Sr. Nelson Carneiro - Então V. Ex• anuncia que
também no Rio de Janeiro, com a mesma direção haverâ
os mesmos insucessos, há riscos! E há algum projeto nesse sentido, para evitar isso, ou ao menos para consolidar
esse desacerto? Corno representante do Estado do ~io, e
pelo interesse que a Álcalis tem no Município de Arraial
do Cabo, eu gostaria que V. Ex• esclarecesse bem, para
que eu pudesse infonnar ao meu eleitorado.
O SR. MARTINS FILHO- Outro objetivo não têm,
Senador Nelson Carneiro, os que estão dominando a ÁIM
calis e a ALCANORTE, senão destruí-la ou torná.~ lain·
viâvel para que uma multinacional, encarregada da exportação dos Estados Unidos, da barrilha para o Brasil,
possa continuar na sua criminosa ação destruindo o nosso suporte industrial, muito importante, não só para o
Rio de Janeiro como também para o meu Estado, o Rio
Grande do Norte., onde a ALCANORTE' se propõe a
produzir barrilha para evitar a importaçãó desse importante produto,
O Sr. Nclsoa Carneiro - V. Ex• permite? (Assentimento do orador) Acho que a afirmação de V. Ex• é tão
grave que V. Ex• não deveria esperar para. constituir uma
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Comissão Parlamentar de Inquérito depois da destruição
da ALCANORTE e da Álcalis. Melhor seria que s_~ fizesse logo essa Comissão Parlamentar de Inquérito para
evitar essa destruição, para impedir que· os mesmos que
destruíram a ALACNORTE p'dssam destruir a Álcalis
tão gtave ê a afirmação de V. Ex•!

O SR. MARTINS FILHO - Aguarde que no decor-,
rer ainda destt: pronunciamento fareí um veemente apelo
ao Sr. Ministro das Minas e Energ"ia, para que S. Ex•
tome J!:SSas providências, porque cabe a esse Ministério

categorias, insatisfeitos pela ausência de uma política salarial que lheS asSegure tranqüilídade. Esses reflexos danosos projetam os seus efeitos sobre a grii.tlde massa de

alunoS brasileiros.
.E: claro-que o Governo tem a sua visiio do problema,

dispõe de dados e informações que o capacitam a uma
tomada de decisão, mas o apelo que fazemos atr3.vês da
Liderança do Governo nesta Casa é no sentido de que
encontrem uma solução. :1:. preciso dar uma solução para
o problema da greve dos professores das fundações de

ensino subordinadas ao_fioverno Federal. O que não
essa providência, já que a Álcalis e a ALACNORTE,
pode ê c_ontinuar como está: alunos sem aulas às véperas
do fim de ano, professores insatisfeitOs;- falta de unia
hoje são subordinadas ao Ministério das Minas e Energia.
programação definida para o setor educacional, etc. Há
Chega de retirar as castanhas do fogo com a mãO:deuma abundância de Comissões, Sr. _Presidente, trabagato._ Essa gente que se acobertou tanto tempo sob 0 Véu
lhando sem que ãiilda tenhain oferecído um re_su}tado
escuso do autoritarismo, para mamar nas tetas generoSas-~
concreto. Isto tudo inquieta, perturba. aflige e angustia.
da República terá de sair_à Iuz__de sol. Basta de (arisaís- -~~- '" E, agora, o edifício do Congresso Nacional é praticamo! De mimetismo camaleônico!
· mente ocupado por ffiais de 1.500-professores universiVamos à hora da Verdade!
târios brasileiros, que aqui vieram trazer às Lideranças
Meu povo tem o direito de saber que, se a ALACParlamentares do G_o_verno e·-da Oposição o seu apelo
NORTE está mal, está em risco de continuidade, não é
pàfa ··que seja encontrada uma solução que resolva esse
um Senador da República o culpado disso, nem é 0 Cooimpasse.
- - -~o apelo que _faço ao Senado Federal, através da Ligresso Nacional. Mas é quem a administrou com incompetência; quem utilizou seus recursos para construir cludC:i'ança do. Governo. (Muito Pem!)
bes e mansões, ao invés de utilizá-los em pontos básicos
do projeto que o tornassem irreversível; quem não entenCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
deu o cronograma e começou a casa pelo teta, condenanAltevir Leal - Eunice Michiles ~ Raimundo Parente
do milhões <;le dólares em equipamentos importados, a
-_Al_cides Paio -Gaivão Modesto -Alexandre Costa
sucatearem-se ao tempo, sem um galpão para abrigá~los.
- Moacyr Duartê-- Albano Fqmco - Moacyr Dalla
Faço, por isso, uiri veemente apelo ao ilustre Ministro
- Amaral Peixoto - Amaral Furlan - Benedito Ferdas Minas e Energia, Dr. Auteliano Chaves - e creio
reira- Mauro Borges- Lenoir-Vargas
que também apoiado pelo nobre Senador Nelson Carneiro -homem de indesmentivel probidade, que nunca
pactuo~ com patifarias na condução da coisa pública,
O SR. PRESIDE~TE (Enêas Faria)- A Presidência
determme desde logo, S. Ex•. rigorosa sindicãncia pãra
convoca sessão conjunta a realizar-se boje, às f9 horas,
apurar responsabilidades quanto à situação da Álcalis e
no plenârio da Câmara dos Deputados, destinada â
da ALCANORTE, e que se- dê publicidade dos resultaapreciação da Proposta de _Emenda à Constituição n~' 8~
dos, doa a quem doer!
de 1985, que acrescenta parágr~fo ão art. 161 da Constituição Federal.
Espero, não obstante, que se encontre uma saída para
a empresa.
_ .
"O SR. PRESIDENTE (Enéas FariaJ- Estâ esgotado
Apelo, na oportunidade, à Presidência desta Casa, que
o período destinado à Hora do Expediente.
apresse a tramitação da matét:ia e a meus ilustres pares
Hã número regimental para deliberação. Passa-se à
que dêem à emenda por mim pfOposta, o destino que
acharem conveniente, sem maioies delongas,- entenden; do, sobretudo, as reais interiÇõ"es -que me animaram.
Desta tribuna irei cobrar do Sr. MiniStro das Minas e
ORDEM DO DIA
Energia as providências para· evitar qtie -a Álcalis e ALCANORTE fechem as suas_ portas em prejiiizo para gs
Ite~ 1:
dois Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Nor-

te.
Era o que tinha a·dizer, Sr. PresideOtC. (Muito bem!

Palmas.)
O Sr. Murilo Badar6- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder do PDS.

Votação, em tUrno únicd, do Projeto de Lei da
..Câmara: n~' 53, de 1977 (n9227 /79, na Casá de origem), que dispõe sobre condições a observar na renovação de contratos de atletas profissionais, e dá
outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.360 e
1.361, das CómiSsõe;i: -

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Antes de conceder a palavra a V. Ex•, eniinente Senador Murilo Badaró, a Mesa consulta o PJenârio se regimentalmente
prorroga por 15 minutos, a hora do expediente. (Pausa.)
Aprovado.
.
_
___ _
Concedo a palavra a V. Ex• como_ Líder do PDS.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS -

MG. CQmó-

Uder pronuncia o seguinte discurso. Serit reVisão do orador.) - Sr. Presidente Srs. Senadores:
É uma breve comunicação apenas, Sr. Presidente, para
assinalar a presença no editlcio do Congres_so Nacional
de cerca de 1.500 prõfesSores uriiversitárioS erri estado de
greve.
_
_
__ _
O fatO POr si -só dispensa maiores- cOrilerilârios-; ritãs
nós ficaríamos em falta grave se não aproveitássemos da
oportunidade para fazer um caloroso e veemente apelo
ao Governo- paia que encontre -uma- solução para este
grave problema.
A rigor, Sr. Presidente, não há sistema educacional em
qualquer lugar do mundo- que resista a estC c!stado de
práticas, a este estado -eu diria --de total subversão.
São alunos e professores de todos os níveis e_de todas as

- -

-de Legislação Social; e
_ - de Educação e Cultura.
A discussão da ma~éria foi encerrada na Sessão de 9 de
maio de 1984. O projeto constou. da Ordem do Dia·atê a
sessílo de 4 de dezembro, voltando, então, por força do
Regimento Interno, a aguardar sua inclusão- na pauta
dos trabalhos.
So~!e a mesa, ~equerimento que serã !_ido pelo Sr. 1"'SetrelãriO.----= -~
c_-

-

· ~ lido o seguinte

~

REQUERIMENTO
N• 357, de 1985

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c"do
art. 310 do' ·Regimento Interno, reqUeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei da Câmara n"' 53, de 1977,
Cotlstaflte- do iterrl-1 da pauta a fim de ser feita n_;ue~~o
de 2 de O\l.tul;m~ de 1985.
Sal~ das Sessões, 18 de setembro de 1985;---::: flg_mb.erto_

Lucena.

-
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Eni votação o
requerimento.
Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
-Aprovado o requerimento, a matêria sairâ da ordem
do Dia, _a eiª retarDando na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
292; de 1985, -deaU-t.Oda do Senã.dor Fernando Henrique Cardoso, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado, do Editorial assinado pelo Jornalista
Roberto Marinho, intituladQ... Promessas, Compromissos - A tos", publicado_ no jornal O Glqbo,

edição de 31 de julho de 1985.
Em votação o_ requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pau_sa..)
Está ~aprovado.~ __
_Aprovado o requerimento, serâ feita transcrição s~li~
citada.

_b

~ segui~te a transcrição soliCitada.

PROMESSAS, COMPROMISSOS - aios!
Roberto Marinho
José- Sarney, em seu recente pronunciamento na televi~ão, dei_xo~ clar9 que a- Presidência da República"estâ
ocupada por unl cidadãO cOmum; identifiCadO com os
p-~oblerrias,- aligústfas Perplexidades que hoje afligem o
povo brasileiro.
·-

e

Peta primeira vez, nos últimos anos, o s'upremo governante do PaíS fal9_u ~em _a presunção de impor diretrii:es
dita<!_as J?Or_ U!1Ui8tema d_e força. OS -aplausos que assinalam a sua presença nas solenidades a que vem comparecendo evidt!:nciam que a sua mensagem for bem com·
preendida.
Ao mesmo tempo, o Presidente ad_ve~:tiu que cumprirá
o seu mandatq, ..com determinação e coragem". esclarecend<? ·que:-, "t<?lerãncia não significa concordância" pOis
O Brasil ... não aceita tutela da coação nem o intimidam
facções ou grupos".
Q_ Governo ser~ exe_rcido_ com serenidade, mas também- com a decisão de apagar as marchas de um longo
período de arbítrio. Não haverâ superministros. Nem assessOres com ftioçõ~_ffiinisteriais. Poderão as autoridades dos diversos escalões __ djvergir nas_ suas propostas,
mas não contestar os programas estabelecidos. Deverão
tall]bém cuid_a~_para que o empenho em atender às mudanças reclamadas não venha a provocar perturbações
menos devidas aos objetivos reais dos projetas que aos
trâmites inadequados de" sua formulação e apresentação.
Caso contrário, repetindo-se equívocos ocorridos na
fase de transição ora encerrada, poderâ haver demissões
e-alterações imediatas no quadro governamental, independentemente de considerações político-partidárias, no
resguardo das prerrogativas do Poder Executivo.
Neste momento, convocam-se representantes dos
váriOS segmentOs da sociedade para a elaboração das 1inhas mestras de um projeto de Carta Magna cuja discussão possibilitará a_o povo brasileiro, na campanha eleitoral do próximo ano, optar não apenas por critérios pessoa~s. mas por princfpios e diretrizes.
Simultaneamente, a análiSe da situaçãO econômica
evidenciou que aS atividades do Pafs vinham sendo conduzidas de forma improvisadas e arbitrária, qüe se refletia na existência de três orçamentos não oonsolídados,
redundando Da necessidade de serem tomadas medidas
de emérgências ComO o Corte de despesas, reajustes ttibutâriós~ Congelamento de preços etàntenção de tarifas, vi-~ando a sustar a inf_l~ç_l'!o nos níveis do ano anterior e evitar que se agravassem a recessílo e o desemprego:
Esses_ não podem todavia consti!uir os objetivos de
um_l! Nação que tem meios de produzir a o_itava renda do
mundo e cuja população vem empobrecendo a cada ano.
Não hã outra explicação para esse fato senão um enorme
~espe_rdíçio de recursos, não só por ausência de raciona-
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lidade·e planejamentolntei'DOS, COmO pofcjue nos encontramos obrigados a dispender anualmente cerca de 12 bilhões de dólares para pagamento de juros de nossas dívi-

das externas.
A saída para esse impasse ê intensificar a produçã~ do
País, aumentando a nossa capacidade de participação no
comêrcio mundial de modo a poderrrios dispor de-diviSiis
para importar bens e serviços incrementando a oferta ao
mercado interno, contornando-se o aspecto inflacionário
dali exportações sem contrapartidas.
Acontece que os países industriais vêm adotando me-didas protecionistas que restringem o ingreSso de produtos brasileiras a, de outro lado, os critérios ortodoxos
adotados pelos analistas de nossa economia os conduzem a recomendações de contenção das nossas atividades produtivas que, se adotadas, poderiam levar o Brasil
não apenas a uma redução insuportável na qualidade de
vida, como ainda à imposSibilidade de saldar os seus
compromissos.
As autoridades do FMI e os dirigentes dos bancos
credores estão conscientes de que esse siStema de negociaçõeS se acha eivadõ de incoerências. Os acoidos vêm
sendo consignados em documentos de intenção -nos
quais as partes não se iludem sobre a inviabilidade de
várias cláusulas, aguardando o não cumprimento das
mesmas para a assinatura de sucessivos aditamentos.
Não nos parece razoável nem correta a manutençã_o
desse padrão de ajustamento. _Es!amos agora apresentando ao FMI uma proposta coerente e factível. Temos
encontrado boa receptividade e podemos confiar na assinatura de um acordo próximo, evitando-se impactos em
nossa economia com gravíssimos reflexos na comunidade financeira internacional
Deveremos tambêm desenvolver negociações bilateniis -com governos intei'essadõs em estreitar-relaçõeS eeo; ·
nôniicas Cõm o Brasil, dando-se tratamento preferencial
aos investidores dos países QUe se dispUserem a colaho..:
rar no refirianCi.amento" de nossos compromissos, bem
como aos que propiciarem um mercado mais aberto para
os nossos produtos.
Sarney afirmou que a inflação será contida sem reces'sio. O mercado intemo será expandidQ com obras de saneamento, segurança e melhorias urbanas. A reforma
agrária não sacrificará. os ntí.cleos de produção existentes, garantindo-se aos atuais prOprietários de terras, e
aos que venham a adquiri-bis pelo sistema de redistribuição a ser implantado condições adequadas de credito
e ·assistência téCnica. Os salários recuperarão paulatinamente -.o seu poder de compra. A poupança estará. assegurada. Os empresáriOs-não ficai'à.o submetidos a encargos que ponham em risco a sua participaÇão pr:íoiilâlia
na retomada do desenvolvimento,
Essas diretrizes deverão compatibilizar-se em linhas de
ação e metas quantitativas no Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova Reptí.blica a ser apresentado à
Nação ainda neste semestre. Enquanto isso, é de se esperar que o empenho em honrar os compromissos ora assumidos sempre esteja presente nas próximas decisões do
Chefe do GOverno.
- O País permanece atento, confiante e disposto a contornar eventuais insucessos, mas não suportará contradições entre as promessas e os àtos.

O SR. PRESIDEN'J'J;: (Enêas fari•)- Item 3:
Votação, em turno tí.nico, do Requerimento n'
324, de 1985, de autoria da Cotnissão de Consti. tuição e Justiça, solicitando tramitação conjunta
para os Projetas de Lei do Senado n947, de 1984, de
autoria do Senador Femamlo Henrique Cardoso, e
n'ls 1,34 e 53, de 1984, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que alteram o Decreto~ lei nq 5.452, de 1q
de maio de 1943 - CLT:
Em votação ·o requerimento.
Os SJi'S. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está. aprovado.
A Presidência fará cumprir ã deliberação do Plenário.
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-u SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) ~ Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
339, de 1985, do Senador Milton Cabral, solicitando
a -retirada, em carâter definitivo, do Pfojeto de Lei
do Senado n9 63, de 1983, de sua autoria, que estabete_ce prazo para cobrança de jur_os nas operações
de crédito efetuadas por instituições financeiras, e
dâ outras providências.
Eril votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
De acordo coin a delibera.Ção _çlo Plenárjo, o Projeto
de Lei dO S-eDado n9-63, de 1983, será definitíVamente arquivado.

O SR. PRESIDENTJ;: (Enéas Faria) -Item 5:
- :DiSc:::UsSão~_em tumo único, da ~Cdação Finai (oferecida pela ComissãO de ~edaç_ão em seu Parecer
fl<to434, de 1985), do Projeto de Lei do SenadQ n9_79,
de 1980, de autoria do Senador _Henrique Santillo,
que- dispõe sobre o pagamento do repouso semanal
remunerado ao empregado comissionista.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~Ia; encerro a discussão.
_.
_
-Enceriãdi -a discussão a r~ação final é considerada
de(initiyamepte aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai_ à_ Câmara dQs Deputados.
É a
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Rejeitado o projeto, fica prejudícãdo o substitutivo a
ele oferecido. A matéria vai ao arquivo, feita a-devida comunicação à Câmara dos Deputados,

~ ~ seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 36, de 1977
(_N9 82-C/7:5, na Casa de origem)
Dispõe sobre padronização de embalagens e dá ou..... tras providências.

O CongreSsO Nacional decreta:
Art. 19 A venda de qualquer produto inflamável
destinado ao uso domêstico -somente será permitida
,.quando disposto em embalagem protetora especial,
ai:ompanhada de instruções relatívas aos cÜidados necessários à sua utilização;
Parágrafo único. As embalagens deverão ser padronizadas em todo o território nacional.
Art. 2~" Aos infratores desta lei será aplicada muita
no valor de cem a duzentas vezes o maior valor de referência vigente nCi Pãrs. -~~rt. 39 _ O Pode:r: Executivo regulamentará a presente
lei nO prazo de- nOVenta diãs, a Contar de sua publicação_c

Art. 49 Esta lei entrará em vigof na data de sua
publicação.

Aft_. 5' _-Rç:'{Qgam-se as disposições em contrário.

s~g~inte a redaçào final aprovada

Redação do vencido, para o 2~" turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n" 7~, de 1980.
Dlspõe.iobl'e o pagamento do repouso semanal remunerado ao empregado comissionista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' á~rtigo 7' da Lei n9 605, de 5 rle janeiro de
1949, passa a vigorar acrescida da seguinte alio~:
•. "Art. 79
e) para o empregado comissionista, que exerça
a sua função dentro -ou fora do estabelecimento do
empregador, o equivalente a 1/6 (um-sexto) do que
for devido durante a semana a título de comissão,
mais o correspondente a um dia de sc:rviço da parte
fixa,~ se 9. s~ário _for ~isto."~ .

Art. _29 Esta lei ent_r3: Cm vigor na data de sua _public"açãO. --- " -·-.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (En~s faria) ~ Item 6:
Discussão, em turno (mico, do Projeto de Lei da
Câmara n' 36, de 1977 (n' 82/75, na Casa de origem), ·que-dispõe sobre padronizac;ã.o de embalagens
e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob ni'S 477 a 480, de 1985, das
Comissões:
- de Economia, favorâvel, nos termos de Substitutivo que oferece;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade do Substitutivo da Comissão de
Economia;
·
.
-de Saúde, contrário ao Projeto e ao Substithti-

vo.
- de Fi~aoças, favorãvel ao projeto e contrãrio
ao Substitutivo.
Em discussão o projeto e o substitutivo da Comissão
de Economia. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro. a discussão;
Em vOtação o projeto, qiie teffi preferência reglmimtãt
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
s~ntados. (Pausa.)
Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara 1'19 141, de 1977 (n9 1.068{75, na Casa de
origem), que dispõe sobre o trabalho do excepcional
nas oficinas protegidas e em trabalho competitivo,
tendo
PARECERES, sob n•s 1.138 a 1.141; de 1981,
· das Comissões:
-de Saúde (ouvido o Ministério do Trabalho),
• contrário ao: projeto;
- ·~de LegiSlação Social, favorável, nos termos de
Substitutivo que apresenta, com voto em separado
do Senador Franco Montara;
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de
Legislação Social; e
..-:-:--de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão de Legislação Social.
Sobre a mesa, requerinlCnto.que será lido pelo Sr. 19Secretário.
-

f: lido _o seguinte

REQUERIMENTO
N• 358, de 1985
Nos termos do Art. 310, alinea a, do Regimento Interno, I-equeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei
da Câmara n• 141, de 1977, a fim de que sobre o substitutivo da CQ~;nissão d~ Legislação Social seja puvida a Comissão de Saúde.
Sal~ das Comisª-õ~. 18 de setembro de 1985.- Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE

(En~s

faria)- Em votação o

requerimento.
Os Srs. Senador-es que o aprovam queiram permanecer
sentidos. (Pãusa_.)
Está aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia para a audiência solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Enéas faria) -Item 8:
Discussão, em turno único,-Uo Projeto de Lei da
-câriiarª--ri'-115, de 1978 (n9 3.441/77, na Casa dç
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origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de afi-

xar prazo de validade para consumo nas embalagens dos produtos que especifica, tendo
PARECERES, sob n•s 816 e 817, de 1982, das
Comissões:
--de Economia, favorâ.vel, com voto vencido do
Senador Bernardino Viana, e voto vencido, em se-

parado, dos Senadores Milton Cabral e Benedito
Ferreira; e
-de Saúde, contrãrio.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto serâ arquivado, e feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 115, de 1978
(N9 3.441-B/77, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar prazo de
validade para consumo nas embalagens dos produtos
que especifica.
O Coõ.gress-o Nacional decreta:
Art. J9 Os produtos enlatados e os acondicionados
em embalagens plásticas, destinados à alimentação, somente poderão s_er comercializados se contiverem, em local de facilitada visibilidade na rotulagem, o respectivo
prazo de validade para consumo.
Art. 29 O Po_der Executivo regulamentará esta lei,
dispondo especialmente sobre a fiscalização da exigência
nela contida e as penalidades aplicáveis aos infratores.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Item 9:
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'~ 33, de 1985 (n'~ 1.550/83, na Casa de origem), que, "declara feriado nacional o dia 20 de novembro, já celebrado Dia Nacional da Consciência
Negra pela comunidade Afro-Brasileit~", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 611, de 1985,
da Comissão:
-de Educação e Cultura.
Sobre a me_sa, requerimento queserã lido pelo Sr.!'~
Secretário.
~lido e aprovado o·_ seguinte

PARECERES, sob n'~s 334 e 335, de 1984 das
Comissões:
··
~de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
He1vfdio Nunes; e
-de Educação e Cultura, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Aprovado o
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) -

Item 10:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'~ 228, de 1981, de autoria do Senador
Gastão MUller, que autoriza o Ministério da Edu-

Dá nova redação ao artigo 116 da Lei n'1.711, de
28-10-52, que dispõe sobre a licença especial de fun..
cionário público federal.
O Co-ngresso Nacional decreta:
Art: 1'1 -o artigo 116 da Lei n' 1.711, de 28-10-52,
passa a ter a seguinte red"ação:
.':'Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício de comparecimento ao trabalho, ao funcionário
que a requerer, conceder-se-á licença especial de 6
(seis) meses com todos os direitos e vantagens do
seu cargo efetivo.
§ 1'1 Não se concederá licença especial se hou-:
ver o funcionário em cada decênio:
1- faltãdo ao serviço, ininterruptamente, e sem
justificativa, por mais de 5 (cinco) dias_ em cada de~
cênío;
II - gozado de licença por motivo de doença em
pessoa da sua família, por mais de 180 (cento e oi~
tenta) dias ou seis meses;
III - gozado de licença para o trata de interesses
particulares, por mais de 6 (seis) meses ou 180 (cen~
to e oitenta) dias;
IV -por motivo de afastamento do cônjuge,
quando funcionário ou militar, por mais de 6 (seis)
meses ou 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2'~ Apurawse o decênio descontando-se a faltas ao s~viço não justificadas."

h o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADOo' 228, de 1981
Autoriza o Ministé-rio da Educação e Cultura a
disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas edioras de todo o País, em regime de proporcionalidade,
doe obras em caracteres Braille; e a permitir a repro-dlt~o, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.

6 Côtlgresso N aciona1 decreta:

Art. 2'~ Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 12:
Díscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'~ 23, de 1980, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a instituição de
seguro obrigatório que especifica, pelos hotéis classificados com três ou mais estrelas, tendo
PARECERES, sob n'~s 1.227 e 1.228, de 1981 1
das Comissõe,s:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Economia, contrário.

Art. 29 O Po_der Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. _3'1
cação.
Art. 4'1

Esta lei entra em vigOr na data de sua publiRevogam-se as disposiçães em t;antrârio.

O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) -

Item 11:

Discussão, em segundo turno do Projeto de Lei
do Senado n9 34, de 1984, de autoria do Senador
Murilo Badaró, dando nova redaÇão ao art. 116 da
Lei n' 1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe
sobre a licença especial de ruricionârio público federal, tendo

-de Constitulção e Justiça, pela constitucion_alidade juridícid,ade, e, no mérito, contrário; e
Nos termos do Art. 310, alfnea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de L~
da Câmara n'~ 33, de 1985, a fim de ser feíta na sessãO de
30 de setembrO de 1985.
Sala das sessões, em 18 de setembro de 1985. - Aderbal Jurema.

PROJETO DE LEI DO SENADO
n• 34, de 1984

Óiscuss"ãÕ do Projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo que pi:ça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
-nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

Art. lt- Fica o Ministério d_a Educação e Cultura autorizado · disciplinar a reprodução obrigatória de publicações pelo sistema Braille, pelas editoras de todo o País,
eiri -re-gime- de proporcionalidade, permitida a reprodução, sem finalidade lucrativa, de Obras científicas ou
literárias já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.

-de Serviço Público Civil, favorável, com emendas que apresenta de n'~s l e 2 - CSPC.
A matêria constou da Ordem do Dia de 3 de setembro
correõ.te, quando foi aprovada erh primeiro turno, rejeitadas as emendas. Assim sendo, será objeto de deliberação nesta oportunidade somente a proposição principal.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussã.o, em segundo turno, sem emendas, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos _çl.o art.- 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
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1:. o seguinte o projeto aprovado:

cação 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 lucrativa, de obras já divulgadas para uso exclusivo de
cegos, tendo

PARECERES, sob n•s ISO e 151, de 1985, das
Comissões:

REQUERIMENTO
N• 359, DE 1985

Quinta-feira 19

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a pala-

vra.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presindente, Srs. Senadores:
Este projeto foi oferecido no dia 21 de março de 1980,
hâ cinco anos, quando eram constantes os assaltos aos
estabelecimentos bancários, inclusive àqueles cofres particulares dos hotéis. Era uma providência que deveria ser
tomada naquele momento. Hoje,jâ as companhias hote·
leiras tomaram os devidos cuidados para evitar que os
fatos ~e reproduzam. Esse era o esclarecimento que deve.
ria prestar ao Senado. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro adiscussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto serâ arquivado.
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Quinta-feira 19

É o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
n' 23, de 1980
"Dispõe sobre a instituição do seguro obrigatório
que especifica, pelos hotéis classificados com três ou

mais estrelas."
O Congi"esSO Nacional decreta:
Art. I9 Os estabelecimentos hoteleiros classificados
pela EMBRATUR com 3 (três) ou mais estrelas, deverão, obrigatoriamente, celebrar, com sociedade seguradora, contrato de seguro na forma estabelecjda ne:sta lei.
Art. 2"~ O contrato de seguro, que terâ como beneficiãrioS os hóspedes ou seus dependentes, abrangerá seguro de vida, de acidentes pessoais e de garantia sobre os
bens de propriedade ou posse destes, contra furtos ou
roubos ocorridos no recinto do hotel.
§ (9 O valor dos seguros deverá corresponder, no
mínimo, a tOO (cem) veies o-lnaiorsalário mínimO vigen~
te no País, por hóspede.
_
§ 2<~ Os estabelecim_çnt~ hoteleiros poderão repas~
sar às respectivas contas dos hóspedes até 50% (cinqUen~
ta por cento) do valor do prêmiO do seguro.
Art. 3'~ A inobservância dQ-disposto nesta lei sujeita~
rá os estabelecimentos hoteleiros infratores à multa de 50
vezes o maior salário míniino Vigente riOPaís;-com os
reajustamentos an1,1ais fl_eterminado~ __ na forma da lei.
Parágrafo 6nico. No caso de reincidência, a multa
será aplicada em dobro.
Art. 4<~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5<~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
-cação.
Art. 6'1 Revogam~se as disposições Cm cofltrário.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Item 13:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'l 24, de 1980, de autoria do Senador
FraÍtco Montara, estabelecendo que a ordem de
preferência para a concess_ão da Pensão Civil será
também aplicada na Pensão Militar, tenc!o
PARECERES, sob n•s 882 a 88.4, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável, nos ter~
mos de substitutivo que apresenta;
-de Legislação SQcial, favorável ao substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça; e
-de Finanças, 'favorável ao substitutiVo da Comissão de Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Secretãrio.

1<~

É lido e aprovado o seguinte:

Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discu_s~
são,
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia,
para o segundq_ turno regimental.
· - ~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
n• ISI, de 1980
Disciplina o emplacamento de carros oficiais e dá
outras providências.

congresSo-

b
nacional decretã:
Art. l'~ São proibidos os Departamentos de Trânsi~
to, no Distrito Federal, nos Territórios Federais, nos Es~
tados e Municípios, de emplacar veículos de propriedade
-da União, dos Estados e dos Municípios, a não ser com
chapas oficiais.
Parágrafo único. O emplacamento de_veículos ofi~
dais com chapas características de viaturas particulares
implica em falta grave do funcionário encarregado desse
serviço, puníveis Com a demissão daqueles demissiveis ad
nutum, se apurada, mediante inquêrito, sua responsabili~
d~~

-

•

Art. 2<~ ~-ESi"a-lei ~Dtr;- em vi8or na dat~-de sua publi~
cação.
Art. 3<~ Revogam~se as disposições citil Contrário.

Q_SR.

P~ESIDENT.E JEnéas ~ria)

- Item 15:

DIScussão, em primeiro turno: do _Projeto de Lei
do Senado n'i' 251, de 1983, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que autoriza a contagem recíproca para aposentadoria de tempo de serviço público e de atividade privada dos Professores,
tendo
PARECERES, sob n<~s 515 e 516, de 1985, das
Comissões:
-de Con_stituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridiciaade; e
-de Legislação Social, favorável.
Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~

REQUERIMENTO
n' 360, de 1985

são.
Ern votação o projeto.

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regiine_!_ltO Inter~
no, requeiro adiamento da discussão do Proj_~to ~.~ ~i
do Senado n'l 24, de t 980, constante do item 13 aa "Palita;
a fim de ser feita n-a-sessão de 17- de outuOro de 1985.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1985. ~·Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Aprovado o
requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia,~ t!laretornando na data fixada.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

PARECERES sob n•s 305, 306 e 307, de J981,
das Comissões:
-de Constitulçiio e Justiça, pela constitudonali~
dade, juridicidade e, quanto ao mérito, contrário,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e
Franco Montara;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públi~
cas, contrário, com voto vencido do Senador Affon~
so Camargo; c
-de Seni~ Público Civil, favorâvel, com voto
vencido do Senador Bernardin9 Viana.

Item 14:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n'~ 151, de 1980, do Senador Nelson Car~
neiro; que disciplina o emplacamento de ~rros o fi~
ciais e dá outras providências, tendo

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. !Pausa.)
Está aprovado.

_

O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
apra o segundo turno regimental.

t. o Seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 251,
DE 1983
Autoriza a contagem recíproca para aposentadoria
de tempo por serviço públi.co e de atividade privada
dos professores.
O Congresso NaciOnal decreta:
Art. 1'1 Passa a vigorar com a seguinte redação o caM
put do artigo 59 da LeLn'~ 6.226, de 14 de julho de 1975,
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que dispõe sobre a contagem recíproca óe tempo de ser~
viÇo público federal e de atividade privada, para efeito de
aposentadoria:
''Art. 5<~ A aposentadoria por tempo, com
aproveitamento da contagem recíproca, autorizada
por esta lei, somente serâ concedida ao fu_ncionário
público federal ou ao segurado do Instituto NaciO··
nal da Previdência Social (INPS), que cont'l~ _ouvenha a completar 35 (trinta e cinco) anos de serviço,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na
- Cciristiüilção Federal, de redução para 30 (trinta)
anos de_ serviço, se mulher ou professor e para 25
(vinte e cinco) anos, se professora ou ex·
combatente".
Art. 2'1 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Farias) matéría da Ordem do Dia.

Esgotada a

Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema,
como Líder do Partid_o da Frente Liberal.

O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!SÀO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERlORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CA_RNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Assim dispõe o § 32 do art. 153 da atual Carta Consti~
tucional: --:."Será concedida assistência judiciária aos
necessitados". O texto figura no Capítulo. "Dos díreitos
e garantias individuais". Antes, a Constituição de 1946
também rezava, no§ 36 do art. 141: ---:-."0 poder público,
na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados". Disposição semelhante volta~
rá a figurar, sem dúvida, na futura Constituição. Apesar
de tudo, estamos longe de cumprir o preceito constitu~
cional_. ao menos com a amplitude reclamada pelos sedentos d~justiça. ~certo q~e a Lei_n'~I.060, de 1950, disciplinou a AssistênCia"JUdiCiária. Que outras leis asseguraram a gratuidade das despesas judiciais aos comprovadamente pobres, e recentemente a desburocratização tornou desnecessário o atestado de pobreza. Tudo isso ~
verdade. Mas não se criou, em quase todo o Pa(s, um
corpo de advogados destinados a assistir aos que, sem recursos, necessitam de conselhos e de assessoramento
para defender seus_ interesses perante juízos e tribunais,
Nesse passo, será de justiça ressaltar que o Rio de Janei~
ro vem fazendo o possível para cumprir a determinação
constitucional. Começou por desatrelar a Defensaria
Pública da carreira do Ministério Público. Abriu conct.i.T~
so para provimento de cargos e levou à segunda instân~
cia os patronos dos sern~recursos. Outros Estados, poucos relativamente, vêm tentando organizar esse impor~
tante serviço público, cada vez mais urgente em face da
crescente demanda judiciária pelos pobres. As Auditorias Militares mantêm advogados de ofício, em seus qua~
dros. E ê só. Por quase todo o País, são advogados os re~
crutados pelos juízes para o patrocinio gratuito dos di~
rei tos dos que não podem pagar. A situação mais injusti~
ficável, entr~tanto, ocorre com a Justiça Federal, ao menos a que funciona no Rio de Janeiro. Por Portaria nt
127, de li de outubro de 1974, o então Ju[z Federal e Di~
retor do Foro, o hoje Ministro Carlos Augusto Thibau
Guimarães, resolveu.

"a) Instituir na Seção Judiciária do Estado da
Guanabara um serviço de Assistência Judiciâria
para atendimento d!! casos de Justiça gratuita, em
especial nos processos trabalhistas e criminais, cons~
tituído por acadêmicos do curso de Direito devida~
mente habilitados à prestação de estágio profissío~
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nal, sob orientação, supervisão e responsabilidade
de advogado inscrito na OAB e no us.o e gozo de
seus direitos e deveres profissionais; b) Designar o

advogado Dr. Wladimir Pessoa, inscrito na OAB
sob o n9 15.387, servidor do IBC colocado à disposição desta Seção Judiciâria, podendo providenciar
junto às Faculdades de Direifo legalmente reconhe-

cidas o recrutamento de acadêmicos, tudo e conforme o disposto no iteni a. Publique-se. Registre-se e
cumpra-se."

São passados onze anos, e a situação não se modificou. Apenas o Dr. Wladimir Pessoa, depois de prestar
bons serviços à Justiça, cedeu lugar a alguns dedicados
profisSionais, que atendem aos necessitados nas 18 Varas
Federais da antiga metrópole, e funcionam em cerca de
dois mil processos. Pelo Provimento nl' 21 O, de 1982, o
Conselho da Justiça Federal fixou honorários para os
advogados que sejam chamados a funcionar em cada
processo. A União não tem um quadro de Defensores
Públicos, que possam dedicar-se exclusivamente a assistir aos carentes. Anuncia>se- a possrvel, e necessária,
criação de mais 4 Varas Federais no Rio de Janeiro. Parece chegada a hora de ser criado um órgão que superintenda a assistência judiciária, com um corpo de defensores públicos selecionados, para que se dê cumprimento
ao dispositivo constitucional. Não ê por acaso que os
textos das Constituições brasileiras incluem esse dever
do Estado no capítulo dos Direitos e Garantias Individuais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão
do nobre Senador Américo- de Souza.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro-enuncia- o Seguinte discurso.-"Sem revisãO do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje ê o Di~ "D" da educação, é um trabalho do Ministro Marco Maciel e é o que notícia: a· iiitpi'-ensa. E o
que se propõe, Sr. Presidente, neste dia_ "D" é saber o
que podemos fazer para melhorar a escola.
, "Qual é a função social e política da escola'? O
que fazei- p:ira resgatar a dignidade e a credibilidade
da escola pública? A escola é a mesma para todos
nós?"
Sr. Presidente, em São Paulo a escola realmente é algo
diferente. Porque, ali, Sr. Presidente- e Srs~se-nã:dores; as
crianças que estudam nas escolas públicas estão aprendendo que Jesus Cristo é um cachaceiro, é um bêbado e
que ele se embriaga -com a cachaça 51 e acaba de ficar bêbado,. ''enchendo a cara" com o vinho Chateau Du~
vallier."
A independência do Brasil, Sr. Presidente, em São
Paulo, nesses livros didâticOS que aqui trago, e Vou encã-:.:
minhar à douta Coniissão de Educação do Senado Federal, para que ela realmente possa examinar o tipo de educação que se vem imprimindo no Brasil, principalmente
em São Paulo, e, por certo, encaminhar ao Ministro da
Justiça, vez que a Constituição Federal, em diversos
capftulos, cuida do assunto, além da Lei Complementar,
de modo particular o Decreto-lei n9 1.077, que cuida especificamente desse tipo de publicações.
Mas, Sr. Presidente, mais uma vez ocupo a atenção da
Casa, e desta feíta, pelas preliminares, V. Ext-s hão de ter
percebido o meu constrangimento, e até mesmo, Sr. Presidente, preciso manifestar a minha quase desesperançaquanto aos nossos destinos, ao destino do Brasil e, especialmente, o que antevejo como herança, como legadQ
que iremos entregar às futuras gerações, aos nossos sucessores.
Volto, Sr. Presidente, para ·com V. Ex• e meus ilustres
pares tentarmos uma reflexão profunda, um diagnóstico,
uma heróica e corajosa terapêutica e, se for o caso, até
mesmo uma cirurgia mutilante para exti.rpação do mãls
que terrível e nefasto câncer social que pouco a pouco,
mas inexoravelmente, vai corroendo e matando, não só o
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corpo, mas atê mesmo e especialmente o espírito da nacionalidade. O câncer do egofsmo; Srs. Senadores, o câncer- do egoísmo vem destruindo atê mesmo as nossas
mais caras convicções e esperanças quanto a nossa vida
no além-túmulo, porque solapando e destruindo diaboli~
camente as bases da nossa fê, a nossa religiosidade, vem
demolindo a igreja e junto tod.Ds os nosso códigos da
honra e da moral cristã que nortearam a nossa civilização atê- os nossos dias atuais.
Não_~ preciso ser um ctentista social, ser um futurólogo, ser um oráculo ou_ mesmo um político qualificado,
sabemos todos: _basta ser brasileiro, basta_ ter qualquer
coisa de patriotismo e dar uma ligeira, uma râpida vista
d'olhos sobre_ os noss.os.horizontes para enxegarmos um
furacão, as dolorosas conseqüências que nos aguardam,
e todas elas, Sr. Presidente - repito - , conseqüências
dolorosas, mas produto do imediatismo, do consumismo
desenfreado, gerador do hedonismo que visita e habita,
lamentavelmente, a esta altura, todas as camadas da chamada pirâmide social brasileira. E o grave, Srs. Senadores, o terrível, Sr. Presidente, é que todos sabemos que
tais flagelos são importados, são males absolutamente
estrangeiros, porque são incompatíveis com as nossas
mais que generosas tradições de fraternidade, de solidariedade e da verdadeira caridade cristã. No entanto, fomos excessivamente confiantes no noaso jeitinho, consentindo a inoculação do terrível v[rus no nosso organismo social, cuja forma e meios, utilizados pelos inoculadores da doença, são por demais conhecidos de todos
nós. Como líderes, como governantes, fomos nos demitindo dos nossos deveres maiores e, no atã de sermos
agradáveis a nossa gente, em nome do Brasil potência e
do modernismo, a tudo fomos consentindo e d.e_rnuitas
formas atê mesmo contribuindo e estimulando, em nome
da liberdade e do_direito, do direito da nossa _gente desfrutar de tudo e de todo o conforto e comodidades que a
ciência foi colocando à disposição do homem.

Como exemplo, bastaria verificarmos as faCilidades
que criamos para o brasileiro comprar automóveis de
passeio e chegarmos a um carro de passeio para menos
de 7 habitantes urbanos, enquanto chegávamos à maior
dívida externa do_ mundo, exclusivamente para pagar petróleo importado para ser queimado nos ditos carros de
passeio. Isso, no entanto, e no momento em que os nossos credores, os_ que nos emprestaram e nos emprestam
dólares, para economizar voltaram a andar de bicicleta,
de charretes, a cavalo e a pê.
Pior, Sr. Presidente, pior, Srs. Senadores, muito pior, é
o fato de, há poucos_ dias, segundo noticiário internacional,_desbancamos o Japão do primeiro lugar, passamos,
ufanosa e olimpicante, para a cabeça da lista _como os
maiores_ importadores mundiais de uísque. Olimpicamente, o Brasil, hoje, ê _o tnaJg_r importador de_ uís_que,
Sr. Presidente, isto porque também nos permitimos ao
luxo d_e_sermos os_ maiores devedores relapsos do mundo.
Ainda há poucos__ dias dentro do meu limitadfssimo entendimento, tentava aqui, em aparte ao ilustre Senador
JoãO. LObo, definir as causas das nossas monumentais dificu_ldades _e_.conômiço-financeiraJ;, que nada mais são=::
assim !;U contim.JJ> c:;:ntenden_do - senão frutos, efeitos do
nosso descuido ao imutável príncfpiO de quem gasta
mais- do que economiza toma emprestado, logo.~ E, endividad_o o homem brasileiro, que não podia pagar uma
bicileta e comprou um automóvel, não mais teve tempo
para p~nsar na famí1ia, especialmente na educação dos
ffihQs, a qual foi transferindo para as escolas, para os
professores que, em idênticas ou piores __~ndições financeiras~ não tinham, como não têm, tempO e vocação sequer para instruir, quanto mais para educar os alunos.
A esse- respeito, Sr. Presidente, tenho, pessoalmente,
recolhido e.:!eperiências realmente espantosas. Há poucos
dias, em nossa empresa, em um teste para preenchimento
de uma vaga na sessão de faturamento, entre os candidatos que ali compareceram, apareceu uma senhorita diplomada _em contabilidade, e aquela vítima desta coisa
que nós chamamos erradamente de educação, no Brasil,
e que Dão é nem mesmo ensino, não soube, aquela jovem, e não sabe sequer, armar uma conta de somar ou
mesmo escrever números legíveis. Essa moça é uma contabilista diplomada, Sr. Presidente.
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S o caso de se indagar, e aqui se pergunta no Dia D da
Educação: como vai o ensino no Brasil? Como serão os
profissionais de amanhã perguntamos, preparados pelas
escolas e universidades que aí estão'? E o mais preocupante, Sr. Presídente, é o fato de que, como sabemos todos, alêm de não termos como formar bons profissionais
nas nossas escolas, vamos ficando sem perspectiva de
termos, pelo menos, bons cidadãos, bons indivíduos que
não podem ser formados senão no seio da famflia, instituída a preservada nos parâmetros da boa e sadia moral,
vivida, praticada, exercitada em toda a sua plenitude pelos pais, como exemplos edificantes para os filhos.
O Sr. Cesar Cais -

Peimite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA -

Com prazer.

O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Benedito Ferreira.
V. Ex• traz à Casa um assunto muito sério, que ê o tipo
de educação que estâ se dando em escolas oficiais- em São
Paulo, procurando não só agredir mas atê a ridicularizar
uma personalidade como o Cristo, que é realmente a inspiração de toda a nossa formação cristã, um Pais que ê
caracteristicamente de forinação cristã. Na realidade, eu
me preocupei um pouco, porque V. Ex• saiu desse ponto
central, falqu em dívida externa, e falou em outras coisas, quando nada é tão grave quanto isso. Dívida externa
a gente pode atê comprovar. Se fizermos um cálculo, nós
engenheiros, que a reserva de petróleo ao dólar, que era
no início da cri_s_e_de 1973, ~a: reserva de petróleo agora,
de mais de dois bilhões de barris, justificaria uma grande
parte da monumental dívida externa. Se colocarmos Itaipu, TucUruí e tOdo esse progresSo nacional podedamos,
sem dúvida, justificar a dívida externa. Agora, destruir a
família e a religião, isto é riluito mais graVe~· Porque sabemos que, nesses regimes ateus, através de uma falsa democracia querem chegar é a um regime ditatorial de partido úriiOO -e-a- democracia pressupõe o pluripartidarismo. E temos ai uma grande quantidade de exemplos
para quem quiser discutir. a primeira coisa que fazem esses regimes é buscar realmente destruir essas duas bases
importantes da democracia, duas estruturas importantes: o conceito de família, que é a Célula base da democracia, e o conceito da crença num ente superior, num
ente divino, seja Crlsíà,..Seja Alá, enfim, num ente superior. lsso realmente são os primeiros objetos da destruição. Entendo que esse ponto de seu discurso ê que
deveria ser central. Deveria haver atê uma argUição ao
Ministro da Educação, no di~ ... D" de debates sobre a
educação, se S. Ex• tomou conhecimento desse tipo de
cartilha que está sendo distribu[do nas escolas públicas
de São Paulo, e se o MiníStéiío da Educação tem concordância com este tipo de ridicularia que fazem com esse
ente que: é de fato o inspii"ador da maioria da p-opulação
brasileira. E se não concorda, quaís são as medidas que
vai tomar para que se fieie-8.-distribuição dessa cartilha
perturbadora de uma religião que diz respeitO à maioria
do nosso povo.
_O SR. BENEDITO FERREIRA- Agradeço o aparte
de V. Ex•, até porque V. Ex• recoloca ...

ásr.

Cid-Saldanha- V. Ex• me permite?-"-

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu gostaria, mas
pediria a V. Ex• que me consentisse temiinar meu pensamento, só para me situar melhor.
Senador Cesar Cais, eu fui vendedor de jornais nas
ruils de Goiânia, e aprendi muito cedo que, para chamar
a atenção dos -compradores de jornais, -eu teria- de ler a
manchete, e atê velhacamente, devo confessar, de certa
forma justifiCável, porque eu precisava vender o jornal.
Então, muitas vezes, lendo o corpo da matêria, eu criava
uma manchete mais interessante do que aquela que o
redator-chefe tinha encontrado.
Eu queria a atenção de meus pares, daf porque comecei agredindo__ a formação e as conexões religiosas de
meus pares, quando eu aludo a este aspecto do meu discurs_o mas, como que lã:mbêni-ria linguagem dos jornalistas, se diz. "nariz de__cera", que ê a chamada de atenção.
Na verdade, quando vou buscar as caus_as, as razões,
porque os pais brasileiros hoje não têm mais temPo para
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acompanhar o aprendizado dos seus filhos na escola,
porque tenho certeza, nobre Senador Cesar Cais, de que
o homem paulista, principalmente o homem do interior,
o bravo e trabalhador homem paulista, só não fez esse
professor engolir esses livros ainda, que estão nas escolas, há oito meses, segundo o próprio editor declarou,
porque eles ainda não tiveram tempo para descobrir que
seus filhos estavam estudando esse tipo de coisa, que
seus filhos estavam nas escolas, aprendendo o que está
escrito nestes livros.
Agora, o Secretário de Educação de São Paulo
perarite os prOtestoS dó -eminetfte Bispo de
São.Carlos, autor dessa denúncia, que levantou esse absurdo, esse abuso nas escolas de São Carlos, justificou
dizendo que os professores têm liberdade para eleger ou
escolher os livros que eles julguem adequados para serem
administrados a seus alunos.
Ora, Senador Cesar Cais, é para mostrar porque o homem brasileiro não tem tido tempo; porque o homem
brasileiro está_possuído por essa correria, por essa pressão psicológica, por essa pressão financeira miserável
que o ~ngustia, cada dia e cada vez mais, para poder
comprar é para poder adquirir aquilo que seu poder eco~
nômico, que seu poder aquisitivo não lhe permite, como
é o caso de automóveis, como é o caso de televisões. Hã
poucos dias, todos tinham televisões preto e branco, de
repente, lá vai o coitado brasileiro, pressionado pelos filhos, para que eles não sejam televizinhos, comprar a televisão em cores.
Então, essa pressão, nobre Senador Cesar Cais- e V.
Ex•, um engenheiro que ê, sabe como a ciência e a tecnologia vêm, nos últimos anos, como que bombardeando o
homem com uma verdadeira avalanche de conforto e de
utilidades que ele precisa e tem direito. Não hâ como negar esta aspiração do homem de desfrutar o conforto,
porque a ciência existe para servi-lo.
Eu queria e realmente venho fazendo, tentando deserivolver o raciocínio para mo.strar como o homem brasilc;i~
ro foi e de repente se tornou vítima desse consumismo, e
não tendo mais tempo para acompanhar a educação de
seus filhos, foi transferindo-a para as escolas, quando
nós sabemos, e aqueles que estão acompanhando hoje o
aproveitamento escolar das nossas crianças nas escolas
sabe, que nossas escolas não estão sequer instruindo,
nobre Senador Cesar Ca_ls, quanto mais educando. Até
mesmo porque sabe V. Ex•, que a escola sempre preparou doutor, mas o indivíduo é fo_rjado no lar, no seio da
família. Desde que me entendo por gente, desde que me
iniciei com o aprendizado das primeiras letras, compreendi isso, embora, no meu tempo, as professoras
usassem a vara em cima da mesa. As professoras chegavam ao absurdo de se desgastarem com o castigo de infringirem varadas nos alunos menos comportados, para
culminâ-los a aprender. Hoje, já não há mais isso, não hâ
mais essa preocupação, esse interesse, esse empenho no
aproveitamento. Até porque a norma agora anão reprovar, a norma agora é passar o aluno para a série seguinte
de qualquer maneira.
Por tudo isso, Senador Cesar Cais, tenho impressão de
que meu discurso criou uma certa confusão que não era
meu propósito. O meu propósito, como eu.disse, era chamar a atenção de V. Ex•. mais pelo desenvolver do mesmo. V. Ex• vai verificar e eu vou chegar a esses aspectos
mais· graves do meu propósito. Eu precisava primeiro
fundamentar, porque eu conheço a índole da _minha gente. porque sou um brasileiro, não sou um estrangeirO, e
como tal, precisava também justificar o porquê dessa
mUdança brutal de comportamento do povo brasileiro,
naquilo que chamo de estrangeirismo, porque o egoísmo
n~o _é _mpa peculiarida~e do povo brasileiro que sempre
foi generoso.
Ouço agora o nobre Senador Alcides Saldanha.
justificõü~Se

O Sr. AlcidesSaldanha (PMDB- RS)- Senador Benedito F!!irreira, quero congratular-me com V. Ex• por
ter começado a fazer uma análise sobre os problemas básicos desta sociedade. V. Ex•, com muita propriedade,
começa a levantar o problema do consUmismo, e ao levantar o problema do consumismo da Nação, onde alguns morrem de fome e outros têm automóvel da Nação
em que professoras ganham 8 mil cruzeiros por mês,
como foi dito, hâ pouco, aqui, mas é a maior importado-

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

ra de uisque do mundo, da Nação dos extremamente
pobres, dos que não têm nada e dos que têm demais. E
exatamente ligado à educaÇão, o acordo MEC-USAID,
Ex•, feifó há alguns anos atrás, que tinha finalidades específicas,- -que destuíndo, eu não digo o certo, mas destruindo o que havia de ensino brasileiro humanista, pretendendo, sob fachada de um ensino prático, não fez nenhuma coisa nem outra: liquidou-com a escola humanista e não criou absolutamente nada. Na verdade, o que o
acordo queria era desorganizar o ensino entre nós, e conseguiu fazê-lo, submeter-nos a um projeto de criar um
País de poucos capazes de pensar seus próprios problemas; forjar um continente dC mão-de-obra barata; fazer
com que tivéssemos uma produção primâria direcionada
nós infeteS.ses·dos desenvólvimentos-,-ê o caso da soja, e a
preço baixo, e princípalmente criar aquilo que chamo de
pequena burguesia subvencionada, porque ela termina
sendo const_ituída de func!~ni!_rios públicos pagos pelo
estado para Consumir os supérfluos que eles produzenl.
Infelizmente, esse foi o resultado do chamado acordo
MEC-USAID que tem de ser revisto. V. Ex.• tem toda razão. Preocupo-me com o livro, Ex•, apesar de que a poesia citada por V. Ex• e que estâ no livro - que pude ler
agora, Pela primeira- vez, graças a bondade de V. Ex•- é
uma maneira brutal, agressiva, mas também é uma forma de denúncia do consumismo à moda do autor, com a
qual não concordo, diga-se de passagem. Ele está pondo
Cristo na- peSsoa de um indívuduo da classe proletária
brasileira e v:eja bem que é isso que poesia diz: O Cristo
le_v,ailta, escova os ~entes-com Ul_tlabrite,_t~~riia a chave
--da burguesia subvenciOnada - do Chevette, vai trabalhar na Kibon, volta, toma a cachaça. "51". Veja que é
isso a poesia; mas, no fundo, de uma maneira até errónea, vamos dizer assim, é o mesmo combate, Ex•.
Preocupa-se V. Ex• com três fatores, bem claros- e o
Senador Cesar Cais tentou aprofundá-los ao falar só na
dívida externa - que são Deus, Pátria e Famíli3, essa
trilogia que V. Ex• lembra com muita propriedade, velha
trilogia conhecida entre nós. Eu me preocuparia com a
religião e com a familia também. Mas eu acho, nobre Senador, 9ue os destruidores da família não são apenas os
maus livfos didáticos que agora possam estar nas -niãOS
dos pequenos alunos de São Paulo. Veja como é difícil
manter a unidade familiar em alguém cujo pai tem de
trabalhar, cuja mãe tem de trabalhar, e cujos filhos têm
de trabalhar desde a mais tenra idade. Não é possível, sequer, manterem o conceito diário de lar, isto é, um local
onde as pessoas possam se reunir. A não ser na hora de
donnir, quando têm onde dormir. Veja que isso também
desagrega a família e eu me preocupo como V. Ex•. temos de estudar a fonna de superar esses problemas. Eu
me preocupo com a religião, Ex•- apesar de não serreligioso; o-que tenho repetido nesta Casa.- cujo fundador - e V. Ex• tem toda a razão ao ficar indignado - é
citado como alguém que bebe o que o comum dos brasileiros bebe, a cachaç(l, ••st ". Mas ele também disse, em
determinado momento; ...0 que fizeres ao mais humilde
dos meus, estarás fazendo a mim. Eu estava preso e não
me viSitãSle;-etninha sede e não me deste de beber; eu tinha fome e não me deste de comer". Eu me preocupo,
mas não apenas na agressão do mau livro escolar em que
o Cristo e a sua religião estão sendo atacados. Na verdade - e me perdoe a irreverência - alguns têm a religião
que eu chamo de gaveta: abrem-na aos domingos, tiram
o Cristo, dizem que lhe são fiéis, fecham a gaveta e na
segunda-feira passam a explorar o pi"óXimo, esquecem-se
completamente de que alguém, hâ dois mil anos, apresentou uma mensagem que até hoje é de ser pensada. Eu
me congratulo com V. Ex• por ter levantado o problema.
Vamos estudar juntos, com profundidade, para que a religião que V.Ex• preza, para que a famflia que todos nós
preZamos, p~ii'i:t que a Pátria que todos necessitamos consiga sair ilesa daquilo que está realmente ficando iriSus-

a

tentáv~l.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Agradeço a V.
Ex', Senador Alcides Saldanha, eril.bora peça-lhe permissão par:a discordar nO-que diz respeito ao acordo MECUSAID, porque o próp-rio Estado de V. E~• foi um d9s
bem aquinhoados. Temos a Universidade de Santa Mariã, inequivocame-nte; graçãs àq-uele acordo e também ao
acordo assinado com a Alemanha, ao ponto até, isso é
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maldade, sem dúvida alguma, de dizerem que a universidade_ tem equipamentos que até hoje não puderam ser
montados por excesso de complexidade. Mas não vem
aO caso. O _que_ vem a_o caso, Senador Alcides Saldanha,
quando verberei o consumismo, sobretudo esse consumismo artifiéial, é porque me lembrava também, embora
nã_o traga no texto do meu pronunciamento, das dificuldades que nossas instituições financeiras criam para se
adquirir um tratar, V. Ex•, como homem da agropecuária, sabe que para se comprar um trator é necessário
hipotecar a gleba, exigem avalistas e outras garantias
mais. No entanto, para se comprar um atomóvel no Brasil basta provar que é empregado e ter carteira assinada.
É só entrar numa agência e comprar um automóVel. Havia, até pouco tempo, agência que dava dinheiro para o
cidadão, além de dar tanque cheio, para ele levar um automóvel.
~esse modelo, Senador Alcides Saldanha, que é realmente condenável. Enquanto obstaculamos a aquisição
de meios de produção, nos permitimo-nos, como cort~
sãos do povão, como pseudos líderes que andam a reboque da opinião pública, chegar ao absurdo comparando
com países que têm de renda per capita o dobro da nossa
e têm um automóvel para cada treze ou quatorze habitantes, absurdo de o Brasil ter um automóvel para cada
sete habitantes. Depois, vamos. "descer a lenha" no Governo. O Governo ê culpado porque o brasileiro - tenho dito aqui- é o povo do jeitinho. Quando não podemos jogar a culpa no Governo, jogamos a culpa em
Deus, dizendo que foi destino que Deus no deu e daí as
nossas dificuldades. Mas esse jeitinho que nos traz esses
aspectos negativos que eu vinha, aqui, há pouco, enume·
rando, ele também nos dá uma faceta singular. ~ o jeitinho da tolerância, da compreensão, ,-de fazermos revoluções sem derramamento de sangue, de mudarmos de
regime, de Império para República, onde todo mundo,
após a ProclamaÇão- dã República, tinha uma preocupação, a de pedir desculpas ao Imperador. E esse Imp:>rador, ao embarcar, parecendo que queria se perpetuar
nl História, como se fora ele o homem mais preparado
_.e até 3:qui parece que o foi- para ser governante desse subcontinente, negou~se a aceitar o dinheiro que queriam dar para ele levar. Todo mundo queria indenizarlhe, queria como que dar~lhe uma vida faustosa, tranqí.lila, nos seus últimos dias de vida. E ele;. ••Não, não aceito
esse dinheiro, esse dinheiro é do povo". Então, esse tipo
de comportamento .. ~
O Sr. Alcides Saldanha - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não.
O Sr. Alddes Saldanha- Realmente, as nossas revoluções, as nossas trocas têm sido feitas num certo patamar e temos acertado. Veja bem V. Ex• que, no fundo.
estâ criticando que tenhamos acertado até agora. Vamos
tentar modificar as coisas do modo brasileiro, pacificamente, para que o grande desacerto, aquele que não terâ
depois subvenção para os que perderem, não venha, pelo
menos. ã. curto prazo. Vamos trabalhar· para reformar,
vamos mudar para que a gente continue trabalhando
ainda em acerto. Vejo que as coisas estão chegando num
ponto que, daqui a uns dias, podem não ser mais mudadas pelo eterno acerto dos brasileiros.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Não, não serão. V.
Ex• tem toda razão, daí por que eu disse que esse tipo de
educação, nobre Senador Alcides Saldanha, isso que se
está inoculando na mente das nossas crianças, é preparando o nosso povo e a nossa gente para o ódio. Por isso
eu disse que é algo estrangeiro. O que se prega nesses livros escolares que aqui estão - e V. Ex• permitir-me--â
que eu possa desenvolver. para demonstrar- é o ódio
de classes, é. o preconceito não só religioso mas também
racial, ê o ódio dos empregados para com o patrão, é o
ódio do povo para com o Govefno, é o ódio do povo
pa'rã. Cotn ·as instifilições. Então, ê um processo de demolição, nobre Senador Alcides Saldanha. Realmente,
como eu afinnara e venhQ afirmando e insistindo é uma
coisa, na verdade, importada, porque incompatível com
nossas tradições cristãs; É isso que os livros escolares,
hoje, nas escolas públicas de São Paulo, estão inoculando nas_ nossas crianças.
Prossigo, Sr. Presidente.
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Dizia eu que a falta de tempo, a correria que nos atropela na atualidadc, c que nos impede até mesmo de
acompanhar, mesmo de longe, o aprendizado escolar de
·nossos filhos, desgraçadamente tal situação já é constatada atê mesmo nas cidades do interior,já não é só mais
nas grandes metrópoles.
Tivemos a recente, e aqui já aludida, e mais que clamorosa denúncia do Bispo de São Carlo.s, no interior
paulista, onde as escolas públicas, segundo o editor, desde o início deste ano, adotaram e vêm utilizandQ, "livros
didáticos", entre aspas, para alunos do 19 grau, que só
poderiam ter sido financiados pelos que têm interesse de
transformar nossos jovens em revoltados, hoje, e futuros
ativistas do comunismo internaciõnaL Vale dizer que,
durante oito meses, tais livros impregnaram os jovens de
São Carlos com idéias a~surdamente extravagantes e
atentatórias à moral e religião de seus pais, sem que estes
tivessem tempo ou oportunidade para eles próprios protestarem contra tais abusos; abusos estes, Sr. Presidentes, legitimados e avaliza_dos diretame_nte _pelo _governo
paulista, através de seu SecretáriO de Educação que, em
resposta aos clamores do Bispo Dom Const.antino,
justificou-se alegando que os profissionais têm liberdade
de adotar os livros que julgarem adequados a seus alunos.
Vejamos, Sr. Presidente, o conteúdo dos livros didáticos em uso nas escolas públicas de São Paulo; e queira
Deus que ainda não tenham atingida outros Estados
brasileiros.
Aqui tenho, Sr. Presidente, dois volumes, e vou
encaminhá-los, repito, à Comissão de....Educaçã~ _do ..~
nado,.onde a partir das primeiras páginas;· destinadas às
7• e 8• séries do primeiro grau; iniciam um verdãdeiro
processo de demolição das instituições, desmoralizando
o Governo, os'governantes, os políticos, a po1ícia, ajustiça e promovendo a luta de classe, o ódio do pobre contra o ric.o, exaltando, Sr. Presidente, exaltando, Srs. pais
de famflia, exaltando, Srs. Senadores, as infelizes, nossas
irmãs também, mas exaltando as infelizes prostitutas, em
detrimento das mães de famílias, e de maneira até debo~
chada, como V. Ex•s vão poder apreciar, quando eu fizer
a leitura dos textos que são submetidos às crianças pau~
listas.
Finalmente, atingem o Cristianismo da maneira mais
covarde e vil que até aqui se teve not!cia. O prTmeíro a
ser atingido, já nesse corolãrio de demoliç_ão, é a figura
do Governador que arranjou uma sinecura para um amigo, para ser professor de grego. Isso, após ter demitido
muita gente e ter colocado todos os amigos em todos os
postos que permitiu encher os olhos e os bolsos. Diz a
história assim.
Segundo essa historiaziilha o tal amigo não sabia uma
palavra de grego, e que o único aluno que pretendeu
matricular-se na matéria, com o que iria desmascarar o
professor amigo do peito do. Governador, arranjaram
um jeito e esse aluno foi preso como· comunista e expulso
do Estado, e corri isso nunca maís apareceu outio alumo
para querer estudar; e o amigo do Governador continua
na siriecura sem precisar ajminder o grego.
A seguir vem a história do funcionário público que
pretendeu ser independente, e não seguiu as ordens do
chefe político, do.. "coronel", foi espancado, teve um
olho vazado, duas semanas após, ele desapareceu, e o comandante do destacamento foi promovido.
Para achincalhar a merenda escolar, descreveu o auror, em linguagem nonnalmente iro publicável, uma conversa entre alunos. A certa altura, o aluno Zé infoPma o
colega Toninha a respeito da merenda~. "Acho que é
sopa de fubá". E prossegue:
Sempre que hã um jeito, eu entro pela porta da
frente só porque é proibido, e também para passar
pela sala dos professores. Tem a dona gorda que se
senta virada para a porta com as pernas bem abertas. É um barato! Mas hoje foi mais gozado: a porta
da Diretoria estava malfechada e eu vi o diretor dormindo no sofá, enrolado_na bandeira; com esse frio,
o velhinho não quer nada com nada; embrulha-se
na bandeirona de dia de festa e puxa o ronco.
Toninha - o aluno, no caso, marginalizado que só pensava na merenda, fala para o Zé: se meu
pai não estivesse pi'eso; as coisas seriam diferentes.
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Quando estava lá em casa, faz tempo, eu era pequeno, mas ainda me lembro, minha mãe não _bebia e a
gente tinha o que comer.
Tudo isso após alegar que a mãe fica si!mpre jogada
num canto, ge~endo e se sujando toda.
-Agora é aquela dureza, - prossegue o Toni·
nho -será que ele volta logo? Outro dia, a vizinha
lã do cortiço disse que, vai ver, ele morreu de fome e
de apanhar na cadeia; que a mãe é uma boba de ficar esperando ele, çom tanto homem rondando. Ela
devia aproveitar e era "até capaz de fazer um bom dinheirO."
Sr. Presidente, essa é a linguagem, essas são as estórias, esses. são os ensinamentos para as crianças das escolas de São Paulo.
.. Mas castigado - prossegue - por estar conversando na classe, o marginalizado Totünho ficou
sem direito ao recreio, sem sopa, e falando para si
mesmo, diz: o Zé, aposto que comeu atê estofar a
pança. O ffiho da mãe dedando a g(mte.-ETe me paga. Na saída, vou arrebentar aquela c3ra de bosta."
Essa é a linguagem, Sr. Presidente. Segundo a autora
do livro, essa estória foi escrita por uma professora, especialmente para esse nefando livro. Na interpretação do
texto.- e. af com muita razão após envenenar a mente
dos alunos contra a so.ciedade capitalista e desumana,
faz a defesa dos oprimidos professores com o questionário. que segue:
.. Muitos professores se sentem cansados e frustrados por quê?
a) . _Por que se se_ntem sobrecarregados e desvalorizados em seu trabalho?
b) Por que estão descontentes com os salários
irrisórios que recebem, e que não lhes permitem viver digqamente?"
E por aí segue o tal questionário para interpretação
dos alunos! sempre no propósito de inostrar injustiças do
Governo. E termina dizendo assim:
"O povo nunca ê Ouvido, e ·quando reclama,
quem responde ê a políciã.."
Seguíndo, vem outro texto sobre a escola democrática.
O tal texto demonstrativo termina dizendo:
"Conclui-se que, de tanto fazennos experiências
_da desigualdade e d_o aprendizado da dependência,

acabamos por perder a nossa capacidade de traballiO, de criar, de Viver em comunidade, acabamos
por perder a nossa visão crítica da realidade, o nosso poder de imaginar e de construir alternativas. O
homem estava sendo anulado."
Um outro aspecto, Sr. Presidente, muito explorado
por esses livros didáticos, foi a promoção do racismo, do
preconceito racial no Brasil para com os pretos. Invariavelmente, em todas as historiazinhas, eram os rejeitados,
preteridos ou despedidos dos empregos, ou então não
conseguindo matrículas nas escolas, em todas as estórias
aqui narradas. A malhação em cima do Governo ê uma
constante.
Sr, Presidente, não se trata de atacar determinado governo; não há essa preocupação. A preocupação é atacar
a instituição Governo. E diz:
"O Governo em favor pennanente dos patrões e
contra os empregados. A atitude do Governo esta é uma das orações - diante do problema do
desemprego, se orienta para garantir os interesses
dos donos do dinheiro em prejuízo dos trabalhadores."
O pior é que nem mesmo a Organização das Nações
U o idas escapou do processo demolidor das instituições,
quando chama o secretário"-Geral da ONU de Presidente, e colocam-lhe a declarar:
Disse o Presidente da ONU, este ê o texto:
- -·~Acredite-me, eu não sou mais gente, sou sim~
plesmente um boneco nas mãos dos outros. Depois
dos festejos ·da ONU, haverá eleições, Jã se falam
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em reeleger-me pela terceira vez. Não porque eu seja

o melhor, o mais justo ou o mais sábio ma_s simplesmente porque sou o mais fraco. Eles fazem de mim
o que querem, porque eu sempre gostei de estar nos
lugares impu·rtantes e com dinheiro no bolso. Eu me
vendi. Vários países importantes me procuram prometendo apoio, Votos, não de graça, e sim c:m troca
de promessas. Se ainda não se conseguiu a paz entre
Israel e o Egito, eu sou o responsável. Essa guerra
me dá lucro; serve para dar uso às armas, e as fábricas de armamentos continuam funcioniuido. PreciM
sarnas desse comêrcio.,para sermos ricos, para viver.
Se, na África, ainda estão os soldados dos países comunistas e dos Estados Unidos, a culpa ê minha. Os
grandes nãó· brigam, têm medo uns dos outros, eles
colocam os pequenos em luta, e assim ganham dinheiro e prestfgió. A política toda vive de uma exploração constante, e quando os poderosos vêem o
próprio trono vacilar, as suas seguranças ameaçaM
das, eles usam o recurso da censura, fechando a
boca dos escritores, cortando as mãos dos que falam
a verdade.
Se há presos políticos, eu sou culpado pur muitas
dessas prisões. Faço inquéritos, mas só digo o que
os chefes dos países interessados querem que eu diga; eles pagam bem. Tudo é assim! Vence a lei do
mais forte, Juan; não quero continuar nessa vida de
escravo."
Maliciosamente, usa um texto atribuído a Jorge Amado, e sem nenhuma ressalva quanto aos falsos líderes ou
falsos heróis, e dentro de um esquema de tudo demolir
na busca do caos, coloca mais uma atiVidade de reflexão ·
e conclusão para os alunos. O título Ç_ .. 0 Uder e os Heróis".
.. "Os líderes e heróis são vazios, tolos, prepotentes, odiosos e maléficos. Mentem quando se dizem
intérpretes do povo e pretendem falar em seu nome,
pois a bandeira que empunham é a da morte. Para
subsistir, necessitam da opressão e da violência. Em
qualquer posição que assumam, em qualquer sistema de governo ou tipo de sociedade, o líder e o herói exigirão obediência e culto. Não podem suportar
a liberdade, a invenção e o sonho, têm horror ao indivíduo, colocam-se acima do povo, o mundo que
constroem é feio e triste. Assim tem sido sempre!
Quem consegue distinguir entre o herói e o assassino, entre o líder e o tirano?"
Mafs adiante, Sr. Presidente, vem mais uma bordoada
nos heróis e aí é para, mais uma vez, denegrir as Fór~as
Armadas em geral, diante das nossas crianças.
Diz o texto:
"Reflexão e ação mental."
Ser herói não é lutar contra hostis inimigos em
sangrentas batalhas. Ser herói ê lutar pela vida,
usando como arma apenas o salário mínimo."
Sr. Presidente, todos aqueles que morreram na Itália,
que derramaram seu sangue contra o fascismo e contra o
nazismo, deverão estar agora, lá do outro lado, na eternidade, imaginando que lutaram para preservar esse tipo
de mentalidade, para pseudo-intelectuais, aqui, hoje, em
liberdade, levar para as nossas escolas essas indecências
como livros didáticos.
A seguir, chama a atenção dos alunos para mais uma
sâbia e respeitosa lição:
.. Redação II."
.. Se prestarmos atenção em algumas opiniões, ve~
remOs como a mentalidade dos opreSsores gruda na
nossa cabeça,"
E aí Segue a tranScrição de um diálogo simulado entre
dois personagens; um deles chamado Zê Não Tem Jeito e
o outro Maria. E o Zé Não Tem Jeito diz:
"Jogo na loteca e confio na sorte; rezo em casa e
faço promessa para que Deus me livre das desgraças; vejC? na televisão que há ricos comOvendo-se
-Com os pobres e dando alguma coisa."
Esse cidadão acredita em Deus, reza, porque ele é um
brasileiro típico, tem esperança, acredita em dias melhores -. ele se chama Zé Não Tem Jeito.
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Não tem jeito, Sr. Presidente, porque ele realmente
não personifica aqui o homem, o monstrengo que eles
querem produzir para substituir os brasileiros.
Mas prossegue:
,, ..Tô com eles, e não perco tempo em conversa de
peão analfabeto.

Mas a Maria que é politizada, tem a cabednhajâ den~
tro dessa filosofia, diz:
....0 Deus da televisão, o Deus quebra-galhos, o
Deus dinheiro e tanto Deus por aí, todos têm a mesma função: manter a situação do jeito que ela está.
Acho que é muito sério esse negócio de aliança com
Deus único e verdadeiro. Aliança com Deus (mico e
verdadeiro, é tomar uma posição de fé verdadeira
que é uma posição política. Esse Deus está a favor
dos oprimidos - que é a posição política, é o Deus
- e pede um sistema de vida igualitãrio. Jã o Deus
falso só remedeia, engana, é paternalista e deixa os
pobres sempre pobres, conservando as mordomias
de alguns.
Após essa porretada em cima da doutrina social da
igreja, e porque não dizer, após investir furiosamente
contra todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada, encerra
com chave de ouro a grande obra, como a 6ltima página.
O último ensinamento, mas uma atividade di reflexão
e conclusão, ironicamente; sob o título... Final feliz. Natal".
Sr. Presidente, gostaria de ser poupado de fazer essa
leitura, tamanha a heresia, tamanho o desrespeito, mas
para que conste dos Anais, Sr. Presidente, eu vou fazê-la.
Atividade de reflexão e de açio para as crianças de São
Paulo
ATIVIDADES DE REFLEXÃO E
CONCLUSÃO FINAL FELIZ NATAL
Neste natal
quando o menino jesus
acordar
e escovar os dentes
Com ultra brite
tomar
Banho com palmolive
Servir-se
para o breakfast
com chão mate leão pão pullman
bolachas maria
procurar
a chave do chevette

ir
correndo para a Kibon
onde trabalha
neste natal
quando o menino jesus
voltar para o almoço
e comer
Feijoada bordon com arroz camil
e na sobremesa goibada cascão
ouvir o robertinho do recife
fafâ de belém
procurar
a chave do chevette
voltar
correndo para a Kibon
e depois do expediente
pass~r

no bar
encontrar os amigos
e beber a costumeira 51
se atrasar para o jantar
(caldo verde de Knorr)
neste natal
quando ligar a t.v. mitsubishi
para assitir a plumas e paetês
terá já o menino jeSus
crescido
e bêbado _com o chãteau duvalier
da última ceia
estará
à margem da vida
morto
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crucificado
tendo como chagas
as 5 estrelas do cruzeirO do sul
indicando o caminho de belém
(viaje bem. viaje vasp)
Luiz Vitor Martinello, in: Os Anjos não Mascam
-Chicletes (livro manuscrito) (Bauru - SP)

se dominante e, por isso, não pára, porque ficou com
medo. A seguir, apareceu a heroína que, segundo um
purpurado, - pasmem, Srs. Senadores - um Bispo da
Igreja p~pular, diz;, "num certo sentido, a prostituta é
mais santa do que a mulher casada, do que a mãe de
família, porque aquela serve a todos, inclusive aos presos, e esta é exclusivista, só serve ao marido! Aquela serve ao povo, e como serviçal do povo levou o oprimido
povo para casa, isto é, a professorinha. Seguem-se algumas orações para reflexão e ação mental.

Sr. Presidente, não creio que essas empresas, fabricantes desses produtos, por mais indecente- que pudesse haver ali algum diretor, por mais imoral, por mais ateu, por
mais niiserável, Sr. Presidente, nenhuma empresa que
trabalha e produz abrigaria no seu seio um incidente que
patrocinasse esse tipo de pub1icidade que aqui está. Somente uni débil mental, somente um louco seria capaz de
produzir essa indecência, daí por que se verifica, aqui, e
V. Ex•s poderão constatar, que até a Coca-Cola entra
como que de graça, porque _o seu símbolo também aparece, no cartaz da cruz, sem dizer e sem citar a propaganda
daquela empresa.
A fúria demolidora com que investe contra todos os
valores morais e ao mesmo tempo em que promove o ódíO irreversíVel entre pobres e riCos, pretos e brancos,
volta invariavelmente ao núcleo principal, ao maior objetivo a ser destruido, a família.
Vejamos o conteúdo didático e pedagógico de mais
uma reflexão e ação mental. As Bat Girls tomaram-se,
diz o texto, mais facilmente mulheres dinâmicas do que
aquelas que, rodeadas de panelinhas, sonham apenas
com o príri:cipe que virà libertá-las em seu trote.
Sr.-Presidente, perdoem-me as sras. que me ouvem,
Bat Girls, as prostitutas da noite, as lamentáveis e infelizes irmãs decaídas, essas desgraçadas que vendem sua
-carne e sua dignidade são mais importantes do que as
nossas filhas, que as nossas mães, que as nossas esposas,
ridiculazinhas, ridicularizadas porque rodeadas_de panelinhas, cozinhando para os filhos, para os maridos; elas
nunca serão mulheres dinâmicas! Mas as infelizes sim.
Assim- eleS estão ensinando aos meninos de São Paulo.
Temos aí culto à prostituta: valendo notar a preocupação que tiveram de fazê-lo em inglês, atê mesmo para
aguçar mais a curiosidade, até mesmo para frxar mais indelevelmente, na mente das crianças, esse anglicismo,
esse miserável an8licismo. Essa ridicularização da mãe
de famnia, Sr. Presidente, só pode ter sido extraída da
tese da m.ah; que lamentável, e talvez a mais infeliz das
mulheres deste sêculo, que foi Alexandra de Kolantai, a
eloqUente oradora do congresso da mulher comunista,
realizado em Moscou, no ano de 1924, quando aquela
deplorável e mais infeliz criatura, furiosamente afirmava
no seu graride discurso de abertura do cOngresso~ ... 0
partido precisa da mulher e para tê-la temos que tirá-la
do lar" e mais adiante vem a condenação de Alexandra
às mães de família. Diz ela;, "A mulher que ama os seus
filhos mais do que ama ao partido não passa de uma fêmea criadeira, de uma simples cadela".
E, ainda nesse capítulo, Sr. Presidente, para ensinar,
para educar os nossos jovens e de modo especial as mocinhas estudantes das escolas paulistas, vem a sugestão
para redação, n9 2, recomendando,:. "Desenvolva uma estória com as seguintes idéias~. "Uma jovem professora
volta para_casa à noite, no seu carro quando_o pneu fura;
três rapazes se aproximam. Pensou ela que viriam ajudála, mas os rapazes tinham outras intenções. Pegaram a
moça à força, bateram, ameaçaram e abusaram. Os rapazes fogem e a moça fica em estado de choque, na beira
do caminho. Passa um padre, vê a moça e não pára; passa um doutor que não pára porque ficou com medo e ar
apareceu uma ·prostituta, que voltava para casa, viu a
moça; chegou Perto e- tev-ou-ã para casa." Faltou realrrieiúi!~ Si. Prciidenkum pouco de imaginação aOs autores desta estoríazinha, no que diz respeito ao salário de
fome da jovem professora:, porque ela vinha no seu carro. Ora, como ter carro próprio quem não ganha sequer
para se alimentar. Quanto ao resto da estória, é perfeita.
A_tinge plenamente seu objetivo. Coloca os opressores,
no caso o padre, naturalmente, padre conservador, daqueles que ainda usam batina, da Igreja chamada institucional, porque agora existe a tal igreja dos pobres, a tal
Igreja popular. E a Igreja institucional é acusada de estar
sempre a serviço-do capitalismo. Passa um doutor, também um pouco opressor, um destacado membro da elas-

O ·povO ocupa o lugar subalterno e marginal. Sempre o
povo; ele é relegado, em termos sociais, à subgente e a
n_ão gente. Muitas vezes, os favelados são desalojados
porque, ali, um tal ricaço deseja construir casa de tijolos
e alugá-Ias. Onde irão morar os favelados? E nós respondemos, como Caim:" Sou eu, por acaso, guardião de
meu i~ão? Ora, Sr. Presidente, o porquê da citaçã.o, por
que CJtar as mesmas palavras do primeiro fraticida da
humanidade, se nã.o para recomendar a ação violenta se
não para mandar o oprimido favelado matar o proprie-tário_do __te:rreno, resistir à polícia, que ali vai, segundo o
livro didático que estamos examinando,a serviço do
opressor e do ricaço, e não para cumprir um mandado
judicial contra um esbulho possessório.
Mas eles justificam: os pobres se preocupam com o teto~ com a comida; os ricos lutam para aumentar sua riqueza. Este é um outro ensinamento para a reflexão dos
alunos.
Para a redação, eles voltam a. "malhar" o Governo,
que fornece polícia aos opressores; nós sabemos que é
para cumprir decisões de justiça, sempre a serviço dos ricos e opressores.
Outro título, no livro,:. "Obstáculo na política e na lei...
Aqui há um diálogo interessante, Srs. Senadores. Dois
personagens- Sr. Antônio e Sr. Paulo- conversavam.
O Sr. Antônio dizia:
,_ ..Tenho, para mim, que uma das maiores dificuldades prã gente ter chão e ter casa está na politica, a
política que manda, hoje, contraria os legftimos interesses do povo."
E o Sr. Paulo diz:
uvocê não acha que o problema é falta de verba
do Governo?_ Se o Governo tivesse mais dinheiro,
faria mais beneficio para nós."

E o Sr. Antônio:
..Aí é que está. o seu engano. Eles nunca vão dizer
para nós, mas a verdade é esta: eles podem, mas nã.o
querem melhorar a nossa situaçã.o. Não se importam com a nossa miséria. O dinheiro que seria para
o nosso esgoto e para pagar a desapropriação do
terreno aqui da favela, eles gastam em luxo ou enfiam no bolso."
Para íncentivar a cooperaçã.o de todos ao trabalho e à
prosperidade da economia do País lançam mais uma re-flexão e ação mental. Diz:
a)- A crescente riqueza de alguns poucos corre
paralela com o crescimento da miséria das massas;
b) - Não nos iludamos, responde o operário, pensando que temos mais direitos quando produzimos
mais.
Finalmente, Sr. Presidente, vejamos a maneira respeitosa como estão ensinando às crianças paulistas a feste-jar o "1 de Setembro, Dia da Independência ...
--0 Sr. João Lobo- Permite V. Ex:• um aparte?
O SR PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) - O tempo de V. Ex• já está terminando.
Como hã outros oradores, pediria a V. Ex• para concluir.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, vou
tentar ser o mais sucinto possível, mas pediria per-missão
a V. Ex• para ouvir os colegas que_estão a postos, querendo interferir e, por certo, irão trazer contribuições va~
liosas para este modesto pronunciamento.
Ouço o nobre Senador João Lobo.
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O SR. JOÃO LOBO -Senador Benedito Ferreira, o
discurso de V. Ex~' é um pronunciamento que merece.
funda meditação e um cuidado especial de todos nós legisladores que temos a responsabilidade de preparar o
futuro das gerações vindouras. Senador Benedito Ferreira, estive folheando esse livro que V. Ex• esmiuça detalhadamente no seu discurso e notei o seguinte: é um livro
divícil, não ê fácil. A liguagem usada rio início d_o livro e
o modo de propor as questões são, pelo menos, fora do
alcance das crianças a que ele se propõe ensinar. V. Ex•
pode observar que as estoriestas contadas são tiradas de
autores consagrados. A estorieta, a anedota do professor
de Grego ê do grande Manuel Bandeira. V. Ex• citou trechos de Jorge Amado e de outros consagrados autores
brasileiros, trechos pinçados de uma obra intei.ra. Eles
não tiveram, nunca, a intenção de dar a conotação que
foi dada, no livro, àquelas anedotas, àquelas citações. Eu
sou daqueles que não acham que os comunistas representam fantasmas, bichos, têm medo de conviver com
eles, ou de penetrar nas suas idéiil.s oti nas suas intimidades. Nós s.ab.em.os que mais de 2/3 da_hu.ma.nidrui~~-Poje,
é composta de comunistas. Então os comunistas não é
bicho de outro mundo, não ê alma, nãp é assombração, ê
um ser humano que tenta outro tipo de enfoque para as
soluções, pelo menos, dos problemas das sociedades em
que vivem, dos países em que vivem. Acontece que essa
batalha, essa luta, essa pregação, no sentido da juventude, no sentido da educação tem mais ou meno.s uma correlação com os outros tópicos que estão sendo ventilados
na atual sociedade.. Essa reforma agrária vai ser precedida por uma reforma urbana, por uma reforma educacional. Acontece que estamos presenciado uma autên~ica
escalada, uma autêntica guerra revolucionâria.... A_ inten~ão é conseguir que a coisa vá num crescendo, passe
da reforma agrária, o que é um absurdo, pobre sem terra, terra para todo mundo. Estamos presenciando a mobilização que provocou a simples menção de uma reforma agrária; ino}ioftu"na; evidentemente, deslocada do
contexto nacional, mas bastou que se citasse, o assunto é
tremendamente passional e despertou tudo isso que nós
vimos. Mas a ela vai se seguir uma reforma urbana. ~
tão injusto dividir os hectares, tomar as terras de um homem que as trabalhou durante 50 anos, "30 anOs, cOm o
suor e sacrifício da sua família. é tão injusto dividir ~sa
terra, tomar-lhe eSta terra, desapropriar essas terras,
como ficar com as agências de casas como o Bradesco,
como o Jumbo, como o Disco. Na próxima reforma urbana, eles vão querer uma agência de banco para cada
um, ou agências das casas que têm I000 agências. para
cada um. S a mesma coisa. No fundo, ê uma escalada re"volucionãria, o que estamOs preSenciando. PÚa isso tem
de se preparar o espírito da mocidade, tem de se gerar o
ódio, a prevenção, o desr~peito, a falta de respeito às
dignidades, aos valores tradicion.aiS eril qtie fori195 criados e que esta sociedade sedimentou. Tudo isso são refie·
xões que aco·dem quando presenciamos o discurs.o de V.
Ex• que, como disse antes, merece funda meditação de
todos nós. Não sei se seria o homem próprio para isso,
nãO sei se teria capacidade para fazê-lo, mas quero parabenizar V. Ex• pela maneira como o faz, nesta tarde, no
Senado.

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sou-lhe muito grato, Senador João Lobo, por suas generosas palavras que,
realmente, sintetízam bem nossa preocupação maior,
pelo menos o centro da nQssa preocupação. Quem estudou e teve oportunidade. como eu- e me reputo um privilegiado, - pois estudei o inteiro teor de tudo aquilo
que já foi publicado, pelo menos que é do meu conhecimento, sobre o processo e o sistema da guerra revolucionária.
V. hx' foi muito feliz porque, sem dCtvida alguma, o
que se percebe, o que se .bu.s.ca, é implantar entre nós o
clima, o ambiente que, atê aqui, não haviam conseguido.
Ainda hã poucos dias, lembrava, por exemplo, a frustração do lamentãvel Capitão Lamarca 1 quando ele, no
seu diário, após sua morte, lã no interior da Bahia, registrou que foi impossível promover insurreição rural, porque o padre, o sacerdote tem muita influência sobre o
homem do interior, sobre o homem do campo e ele ê infenso às idéias revolucionárias, às idéias comunistas; então, ele não teve ambiente, dar o porque do seu fracasso.

~as; habilidosa e diabolicamente, descobnram a fórmula: aproveitaram aquele como que vaziO, aquefe váCuo de
_te que repentinamente após a Segunda Grande Guerra,
passou a dominar todas as consciências, todo o mundo
cristão já antevendo, nos peta-rdos atôinicos o a_pocalipse, o armagedon, a última batalha, o fim dos tempos, e
nós os cristãos, inadvertidamente, de modo especial
a_queles com menor capacidade de vida interior, aitida
um tanto quanto sensitivos- vamos dizer asSim- lhenos iritetectivos, mas voltados para o ter do que para o
ser, permitimos ·a _consumísmo, o egoísmo e atrás dele o
hedonismQ. ••vamoS aproveitar, vamos desfrutar porque
o· mundo está perto de acabar". E nessa ânsia incontida
do...vamos aproveitar, porque já estamOs no final dos últimos tempos, o ano 2000 está chegando" veio a revolução tecnológica. E .. "vamos comprar, não importa
quanto vai custar, importa quanto vou pagar por mês,
sei lá se voU morrer, meus filhos pagam", então todo
mundo começou a sacar contra o futuro, emitindo promissórias para os filhos e netos pagarem, se é que vão pa;&ar, se vão viver para pagar.

Esse apr-oveitar, nobre Senador, foi, sem dúvida, o
clímax, foi o que propiciou também o esvaziar dos seminários. E aqueles que encontravam na grande fortaleza,
na imbatível, na inexpugnável fortaleza contra o comunismo, contra o ateísmo que era a Igreja; invadiram os
seminários e diabolicamente, prepararam esses que hoje,
inadvertidamente, são chamados de padres comunistas.
Mas, sabe V. Ex• que é impossível, ê iinpossível existir
padres comunistas, existem comunistas fantasiados de
padres; existem ateus, diabolicamente esboroando a (9r-.
_taleza, como cavalos de Tróia, d.e dentro para fora. E,
hoje, jâ ternos atê alguns purpurados. Não só os chamados padres bossa-nova, o padre do yiolão na missa, o padre da modinha, o padre de manga de camisa, o padre
que se envergonha da indumentária que o identifica
como sacerdote, e atê muitos bispos e arcebispos, hoje,
lamen(avelmente,já se en_vergo"'ham ~a sua condição de
apóstolos, de seguidores de Pedro, de apóstolos de Cristo e também não usam batina. Ainda hã pouco, eu citava
que uma desgraça atribuída a um bisPo, através da imprensa, que não f<?i desmentida, onde ele exaltava, em
·a.etrimentQ das mUlheres virtuosas, das mães de família
. -e, -até- pelo contrário, espezinhando-as, colocando-as
num plano secundário, porque elas são egoístas, elas só
servem ao marido, quando as decaidas, as infelizes servem às comunidades e servem até aos presos, nos ptesídios.
Então, por" tudo isso, nobre Senador João Lobo, é que
rea[mente, agradecendo ao aparte de V. Ext, enfatizo:
não antevejo, como disse inicialmente, os horizontes do
Brasil, a continuarmos ausentes, andando a reboque da
opinião p\iblica, preocupados em agradar, preocupados
em cortejar o poVão e não assumirmos aqui, cOmo no
executivo,. no Judiciário, em tódas as posições que são
dadas aos líderes, aos responsáveis maiores e, sobretudo,
tendo em vis~a. que mais será exigido daqueles que mais
receberam. não antevejo um bom futuro para este Pais.
Daí por que temos que ter uma vida de exemplos edifi-·
cãntes, "(:lotqlie dando exemplos edificantes o povo nos
seguirá, já ensinava Rui Barbosa. Mas, se não assumir:..
mos, muítas vezes, pOsições antipáticas de negarmos ao
povo aquilo que momentaneamente ele quer e passarmos
a dar e a fazer aquilo que_ rea~mente consulta aos interesses maiores da nossa gente, dificilmente, nobre Senador
João Lobo, poderemos amanhã sair desta crise. Os jovens estão recebendo uma educação _orientada para
odíar os homens públicos, para odiar o Governo- e soM
mos Governo, mesmo na Oposição, mesmo rio-Legislativo, educados para odiar o Governo! Esse episódio, ocorrido com.o Deputado Hugo Mardini, serã uma constante na vida de cada um de nós, na medida em que formos
identificados, aí fora, como homens do Governo, porque
o que se procura hoje, não ê atingir este ou aquele Governante, este ou aquele Congressista, mas atingir o Governo, atingir o· Sistema.
Ma,S; Sr... Presidente, eu gostari~ de ouvir, com a permissão de V. Ex•, o nobre Senador Octávio Cardoso, que
ali está de atalaia e que sei qile vai me ajudar no tit.eu modesto prohuncia:m·ento.
-
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O Sr~ Octâl'lo Cardoso - Nobre Senador Benedito
Ferreira, só para cOngratular-me com V. Ex•. Acho que
V. ex' enfoca um assunto da mais alta importância, não
só para a educação do jovem brasileiro, mas para a preservação dos valores da nossa nacionalidade~ os valores
cívicos, os valores morais, os valores debaixo dos quais
nós nos criamos e pretendemos educar as gerações futuras. V. Ex• faz um irriportil.nte alerta, que certamente, o
Sr. Ministro da Educação há de levar na melhor c.onta,
porque, realmente, os trechos que V. Ex• leu deste livro,
senão o tivéssemos lido, ou se não acreditássemos em V.
Ex•, seria difícil imagin-ai qUe esSe livro tenha circulado
nas escolas com o propósito de educar. Na verdade, ê um
livro destruidor de tods os valores sobre os quais deve
erigir-se a sociedade brasileira. V. Ex•, em boa hora, faz
esse alerta, que eu espero não seja tarde, para que se possa coibir esse tipo de ensino, esse típo de destruição dos
_nossos valores sociais. Na eventual Liderança da Bancada, eu transmito a V. Ex• a mais irresiiíta solidariedade e
aplaudo, pela iniciativa que teve V. Ex•
O Sr. Américo de Souza- Senador, V. Ex• me permite um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA -·Com muito prazer. Eu só pediria pennissão a V. Ex•, Senador Américo
de Souza, para agradecer ao meu Lider, porque, realmente, o meu modesto trabalho, com este respaldo, já
agora apoiado pela minha Liderança, realmente me desvanece, me gratifica e, por certo, vai confortar muito o
povo brasileiro. Vai confortar porque, sem dúvida alguma. nós homens da Oposição, quando aqui, fazendo
oposição ao Goverrio, mas nos sentirido Governo, porque Oposição também é Governo, no regime democrático, é o fiscal do povo, é o fiscal da aplicação dos recursos
do suado contribuinte, nós estamos exercitando e sendo
Governo. E., com a nossa parcela de Governo, realmente, encampando a minha Bancada este meu modesto pronunciamento, repito sinto-me duplamente remunerado.
Mas, eu gostaria de ouvir o ilustre Senador Amêrico
de Souza, esta figura extraordinária do querido Maranhão.
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Benedito
Ferreira, quando cedi o tempo que a minha inscrição me
proporcionava para falar neste plenário a V. Ex•, sabia-o
eu importante e valioso o seu pronunciamento.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Generosidade de
V. Ex'
O Sr. Américo de Souza - OuVi-o, parte dele, em meu
gabinete, atento e silencioso. Permaneci em dúvida se deveria vir ao plenário, saborear o seu conteúdo e, no trajeto, perder parte dele, ou se devesse ficar atento e meditando o que V. Ex• pronunciava. Preferi a primeira
opção, para que me fosse dada a oportunidade de participar deste iinporiante pronunciamento de V, Ex• Tenho
preocupações com a educação, como V. Ex• o tem. Não
sei bem se, em administrações passadas do Ministério da
Educação, se preferiu dar à educação a democratização
do ensino, ou. se quis dar o ensino democrático, permaneço em dúvida. Ouvi quando V. Ex• disse do exemplo
daquela contadora que se apresentara a sua firma para
pedir emprego e que mal sabia fazer as contas. O exemplo de V. Ex• é importante e verdadeiro, porquanto casos semelhantes já passaram também pelas minhas mãos.
E hoje, quando _yemos a educação chegar a um nível tão
baixo, nós nos perguntamos se não houve uma liberalização excessiva no ensino brasileiro. A minha esperança,
no entanto, nobre Senador Benedito Ferreira, ê que sendo o eminente Ministro Marco Maciel um homem com
larga experiênCia· administrativa e profundo conhecedor
do problema educacional brasileiro, venha a dar um
novo rumo à educação brasileira e. seguindo a orientação do eminente Presidente José Sarney, faça com que
as novas gerações aprendam em livros i-tão descartáveis,
também dando condições para que o aproveitamento do
material escolar se faça pelas gerações seguintes. Sou,
como V. Ex•, preocupado com o assunto da educação
brasileira, principalmente considerando as parcas condições que têm os nossos Estados, principalmente a região norte dCl Estado de. Goiás que se confunde com aregião sul do Estado do Maranhão. Quero, assim trazer,
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com a minha solidariedade a V. Ex•, os cumprimentos
pelo brilhante discurso_ que vem pronunciando. MuitOobrigado.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Duplamente agradecido, Senador Américo de Souza, porque V. Ex•, nesse nosso modesto trabalho, e me cedendo a inscrição, e
agora com essa sua contribuição, em alguns aspectos,
fruto da sua generosidade, quando destaca algum mérito
no meu pronunciamento, sem dúvida alguma, só me resta agradecer a oportunidade que V. Ex' me propicia para
dizer mais uma vez do meu reconhecimento e da minha
estima.
O Sr. Luiz Cavalcante • Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu gostaira de ouvir o velho mestre, o mestre de todos nós e, sobretudo, o
exemplo edificante, pela sua conduta, que é o Senador
Luiz CaValcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- Muito obrigado, eminente
colega, pelos confetes que me joga, muito obrig~do.

O SR. BENEDITO FERREIRA não é c_onfete.

V. Ex• sabe que

O Sr. Lulz Cavalcante - À guisa de aparte, Senador
Benedito Ferreira, permita-me inserir no seu discurso
uma carta recebida por minha distinta amiga Maria
Cora Menna Barreto Monclaro, carta q)Je lhe enviou o
Sr. Joaquim dos SanfoS And:i'ade, ou seja, o conhecidísSimo Joaquinzão, líder trabalhista.
-Os termos da carta:
Brasflia, 10 de setembro de 1985

llm• Sr'
Maria Cora Menna Barreto Monclaro
Brasíliâ- DF
Prezada Senhora,
Tenho tomado conhecimento do amplo !UOVimento de opinião que a Senhora vem estimulando
em todo o BrasiJ, na defesa dos valores éticos da c_ivilização cristã e de condt;mação ao grande clima de
Permissividade que vem corroendo a nossa sodedade.
Também nós, preocupados com a defesa da
famflia brasileira ameaçada pela decadência de costumes e a pornografia divulgada, sem escrúpulos,
em peças de cinema, teatro e TV, rebaixando (1. -~on
dição humana,_ solidarizamo-nos com essa campanha em nosso nome pessoal e no de nossos compânheiros que pensamos sempre em termos de Brasil
grande, livre e mais limpo moralmente.
Sem mais, reiterando nossos votos de respeito e
admiração, enviamo!i as mais cordiais saudações.Joaquim dos Santos Andrade.
O SR. BENEDITO FERREIRA -Senador Luiz Cavalcante, V. Ex• é sempre muito feliz em seus apartes,
porque vê-se aí um lfder trabalhi_sta, um líder sindicalista
da maior expressão, parece-me que é o Presidente do
maior sindicato do Brasil, talvez um dos maiores do
mundo, também preocupado com o:s destinos_ e com o
futuro deste País, via a preocupação maior com o s!iti]lúcleo principal, que é a família. E, sem dúvida alguma,
nobre Senador Luiz Cavalcante, quando eu dizia, quarido em mal dizia que essa correria infefnat que, de certo
tempo a esta paite, todos dela ficamos prisioneiros, cada
dia e cada vez mais vamos transferindo para as escolas a
responsabilidade da educação. Escolas essas, e eu já fiz
essa afirmação antes, cada vez máis ·dirigidas, também,
por indivíduos nessa mesma situação, premidos por dificuldades financeiras, angilsiiãdos pelas mesmas dificuldades que assoberbam todos os homens em todas as camadas e em todos os segmentos, com as exceções raras
daqueles irresponsáveis, seja ele empresãrio ou operãrio,
mas a verdade ê que precisãvamos, nobre Senador luiz
Cavalcante, parar um pouco para refletir, como eu iniciei nas minhas primeiras palavras, para uma reflexão
profunda e verificar se o rumo para o qual estamos caminhando não é o grande abismo, a sepultura de todos nós,
de todas as nossas aspirações, o caos, visto que não há

como esperar que a ilustração, que os conhecimentos das
ciências das lelras possam fazer o homem melhor, possam fa~ê-lo ilustrado, fazê-lo sabido, mas nunca obter
dele e nele" um sábio. Um homem instruído, Senador
Luiz Cavalcante, sabe V. Ex•, não é um homem educado.
E nós, no Brasil, e eu já afirmei ainda hâ poucos instantes, temos um velho vício arraigado, de confundirmos
educação com instrução, e atê mesmo agredindo o próprio vernáculo, a própria origem etmo[ógica do termo,
porque o verbo latino educere nos induz a entender que
educar é eduzir, é despertar, é tirar aquilo que há de
bom, aquilo que há em nós da semelhança de Deus, dessa partícula divina qlie habita cada um de nós. Daí por
que Humberto Holden sempre insistiu muito ·que um homem pode ser existencialmente ruim, mas intrinsecamente bom, dependendo da forma e da maneira de eduz;ir1 de
despertar aquilo que hã de bom, aquilo que hã de santo,
[atente em cada um de nós, e ele usa até uma figura curiosa, ele lembra a semente do carvalho, a microscópica
semente do carvalho. Ela, que eduzida, desperta, produz
e gera uma ãrvore extraordinariamente frondosa, desde
que- bem eduzida, desde que bem despertada.
E é isso, Senador Luiz Cavalcante, que eu acho que
riós estamos, a partir deste instante, perseguindo e devem()~_~odo~_P#r;;;_egui_r,-büscar_p_~r~ o_s noSsos jovens: não a
mera e- siffipfeSe3licação acadêffiicã que taillBéffi eSlâ
abaixo da crítica; lamentavelmente, ao ponto de, hoje,
muítas famflias estarem angustiadas para amealhar
meios, recursos para matricular seus filhos nas escolas
particulares, porque já não inspiram mais confiança as
escolas públicas, tal o baixíssimo nível que se verifica em
muitas dessas escolas.

- 'ô ·sr. JOSél.:ini(PFL-

CE)- Pei'mite V. Ex• um

aparte'?
O SR. BENEDITO FERREIRA zer, nobre Senador José Lins.

Com muito pra-

O Sr. José Lins (PFL- CE)- Nobre Senador Benedito Ferreira, o discurso de V. Ex• assume uma importância fundamental neste momento na vida política nacional. O que es.tam_os vendo-)__nobre Senador, é o verdadeiro terremoto nas instituições morais dO País, já ríão se
respeita a criança, o adulto, o lar, a famflia, e cenas cho_cantes aparecem todos os dias. Ainda hã poucos dias 1í
num jornal que um padre pisoteava uma cruz, no Rio
Grande do Sul. Não se Culpe a Igreja por isso ..

O SR. BENEDITO FERREIRA- Um pseudopadre,
diria_m_~Uu~r__y_. _?x~

O Sr.José Lins (PFL --CE.)- Certa-mente um pseudopadre. Mas vê V. Ex• como a investid~ é_contra todas
as triSfitllições- dos países democrãticos, de modo a
desmoralizâ-1~~ para que se possa, através disso, numa
luta política que a própria democracia perthite, infelizmente, abalar os alicerces das instituições democráticas.
Mas, nobre Senador, na realidade, todas essas pressões
que vistas por aijl.iele!> que fêm ·esses objetivos-estão dentro dos seus parâmetros, das suas atitudes éticas, elas teriam que encontrar na COmiinidãde, na sociedade, também a sua contrapressão. Mas, o fatO -é que, de certo modo, as autoridades, os pais, as escolas, o próprio Parlamento sofrem de profundas inibições, quando têm que
cumprir o seu paj)el, quando as idéias são apresentadas
como liberalizantes, como benéficas ao povo, como capazes de despertar o sentimento de liberdade, dificilmente as reãÇõ_es se apresentam como deved~_m se apresentar. Daí por que a responsabílidade das autoridades, e
entre elas incluo o próprio Parlamento, é absolutamente
necessãfi8- de -Ser Chamada a atenção, senão houver uma
reação, uma reaç1fo não para impedir o progresso, o desenvolvimento, para impedir a conquista dos direitos humanos, que aqui airida são tremendamente coibidos, senão houVer essa Te3.çãci, ãcredito, nobre Senador, que o
-discurso de V. Ex• e outros desse ieor nada aproveitarão.
Outro dia eu dava um exemplo: se entrar no Parlamento
para ser votada uma proposição que rebaixe para 15 ou
20 anos o tempo de trabalho para que o homem conquis-te_ a sua aposentadoria, dificilmente deixará de passar
neste Congresso. Isso mostra que o sistema democrático
ainda não está tão aprimorado, e que nós ainda sofremos
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muita pressão do imediatismo do voto dos nossos eleitores, quando somos eleitos exatamente para proteger asociedade, para trabalhar em seu bem e não para destruir
as__instituições, as organizações e os parâmetros de uma
vida sensata, produtiva e que realmente ajude a comunidade a conquistar melhores posições. Daí por que eu
co_nciuo esse aparte, dizendo a V. Ex• que culpo não àqueles que escrevem obras como essas que, além do beneficio da venda ainda estão trabalhando ~m beneficio
de suas próprias posições politicas, mas às autoridades.
Hoje, o Governo exige um atestado bromatológico para
vender um alimento que vai, afinal de contas, ter influência sobre o corpo. Mas, para vender um livro para asescolas primãrias, para formar a mentalidade das crianças,
nãO se precisa de nenhum atestado de que esse livro seja
realmente conveniente, ou pelo menos, não prejudicial à
infância, à mocidade e a famnia.
- O SR. BENE-DITO FERREIRA- Recolho o aparte
de V. Ex• Pediria permissão ao nobre Senador José Lios
para fazer-lhe uma lembrança, não um reparo. V. Ex'
que é um homem de formação matemática não tem obrigação nenhuma, embora o político tenha que ser um especialistã em generalidades, mas V. Ex• sempre se pautoU e se preocupoi:f, nesta Casa, mais com os aspectos
econômicos, e com sua responsabilidade acadêmica, V.
Ex• tem que se ater mesmo à sua área mais específica, e
daí porque S. Ex• não examinou o que há de legislado
sobre a matéria.

de

Existe, nobre Senador José Lins, desde a Cons_tituição
194~_, na le~ra da Constituição de 46, no art. 141.

O Sr. José Lins- A lei existe, nobre Senador, mas
não- exige:
O SR. BENEDITO FERREIRA - Quero concordar
com V. Ex• Não hã omissão do constituinte brasileiro. A
mais liberal das nossas constituições vedava esse tipo de
abuso. A ConslifUiçã:O de 1967 veda esse abuso, a Emenda ConstituCional riii_l manteve o freio contra ~se abuso.
O SR. PRESIDENTE (Américo de Souza)- A Mesa
adverte ao eminente orador que seu tempo está esgotado
e jâ hã uma extrapolação de 41 minutos. Hâ ain_da oradores inscritos para a sessão de hoje.

O SR. BENEDIT6FERREIRA- Sr. Presidente, eu
já havia advertido e não tenho como me justificar e nem
como adjetivar a generosidade da Mesa me concedendo
o espaço de tempo atê aqui ocupado por mfm.
Mas, eu gostaria, Sr. Presidente, somente de concluir o
pensamento ~-o l!:_()~_re _Senador José lins, que generosamente veio contribuir com o nosso modesto pronunciamento e ouvir o Senador Jorge Kalume. Em seguida, encaminharia o restante do_ meu discurso para que V. Ex•
considerasse como lido e, assim, pudessem aqueles aqui
não presentes, através do Diãrio do Congresso,
apropriarem~se de todo esse coroiãrio de preocupações
que eu tento trazer ao debate nesta oportunidade.
Mas, Senador José Lins, rogo-lhe mais alguns segundos Qe atenção, é que o Decreto-Lei n~' 1.077, de 26 de janeiro de 1970, estabeleceu regras enérgicas para imPedir
esse tipo de publicação. Mas na Constituinte, tafnbém,
tanto de 46 como a de 67 e a Emenda Constitucional n"
I. no seu art. 176, estabeleceu a conduta e a liberdade do
professor administrar e comunicar os seus conhecimentos, fazendo a ressalva daquilo que estabelece o art. 154
da Constituição, que delimita-lhe e que culmina-lhe a
atítude e o comportamento que não atente contra a boa
moral e contra os princípios.
O Sr. José Lins- Nobre Senador, . que eu mostrei,
pelo menos indiquei, a V. Ex~. que a permissividade é da
autoridade. O ·autor do livro estã no seu papel de procurar minar as instituíÇOes, mas a autoridade é que estã falhando quando não cumpre essa legislação.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Perfeito, V. Ex'tem razão. Mas eu disse no preâmbulo da minha fala que
nós, talvez possuídos por essa boa fé que sempre nos caracterizou, nós sempre encontraremos um .. "jeitinho"
para as situações as mais adversas. E Deus generosamente tem nos propiciado os meios e condições para resolvermos os problemas mais graves sem nenhum derrama-
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menta de s-angue, sem maiores dores, sem maiores sofriw
mentes, e nos levou até a essa situação em que, agora
sim, mesmo sendo um homem crente, mesmo sendo um
homem de fé, sem mesmo vacilar na minha fé e ter conM
fiado sempre na generosidade de Deus para conosco,

chegamos ao ponto, Senador Josê Uns, de termos que
tomar uma posição vifil, uma posição enérgica, pois tenho a certeza de que, se Deus ê infinitamente bom~ ele
também, atê mesmo para que nós exercitemos o livre
arbítrio, hã de pennitir que nós recolhamos o fruto daquilo que estamos semeand_O. Então, acho que ê o momento de o Brasil e do brasileiro assumirem um pouco
mais de responsabilidade, e das nossas autoridades do
Executivo exercitarem a legislação. V. Ex• faz bem quando concita o Legislativo para mais e mais se posicionar.
O Sr. José Lins- Nã~ é só_o Legislativo, são todas as
autoridades.
O SR- BENEDITO FERREIRA- Exatamente, Oposição e Governo. Todo o Oovei'(lQ: Legisl~tivo, Executivo e Judiciário.
O Sr, José Llns- Senador ,já não é democracia, isso é
licenciosidade.

O SR. BENEDITO l'l>RREIRA - Seria anarquia.
Mas a verdade é que temos Ministros de Estado que isto
permitem a pretexto de chamar todo o legislado do Brasil de entulho autoritário. DafPOrque a minha preocupação em invocar a ConstitUiÇão de 46, considerada a
mais liberal de quantas este País já teve, e dizer que no
seu art. 141, item VIl do§ 51', ali estâ o que está na atual
Constituição: a proibição de publicações que atentem
contra a moral, que preguem a guerra, a subversão do regime e que atentem contra a fé, contra a religião. Mas, a
pretexto de entulho autoritário, estamos caminharido
para a permissividade e não para a liberdade ansiada por
todos nós. ~ a libertinagem, nobre Senador, como se vê
quando o próprio Secretário da Educação.de São Paulo,
em nome de uma suposta liberdade, que eu chamaria de
libertinagem, justifica a publicação e uso dess~ livro,
porque está assegurado na Constituição o direito de
publicar. Sím, mas ã ConstituiÇãO tambéni diz das res.:ponsabilidades de quem publica, do que publica e onde e
como permitir a leitura dessas publicações.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço o nobre Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• recebeu os aplausos de
toda a Casa, de todos aqueles que tiveram, direi mesmo,
a ventura de ouvir essa denúncia que V. Ex• fez, essa denúncia gravíssima. V. Ex• usou uma linguagem serena,
tendo como arma a sua palavra fluente e objetiva, :e__ lamentável, nobre Senador Benedito Ferreira, que tenhamos chegado a esse caos moral. É deplorável que uma
pessoa, servindo-se da inteligência que Deus lhe deu, no
cas_o o autor ou autora, lance um livro dessa natureza,
para plantar o caos moral, mexendo no que há de mais
sagrado, que é a fé, principalmente em um pais que nasceu sob o signo da cruz, quebrando o que é o místico, inclusive fazendo com que as crianças, como caudatárias,
se tornem amanhã o instrumento dessa miséria que- é a
imoralidade. Tem V. Ex• o nosso apoio incondicional e
vamos prosseguir até que as aUtOridades sensatas deste
País impeçam que esse incêndio venha a devorar a moral
que ainda existe entre as famflias dos brasileiros.
Muito obrigado a V .Ex•
•
O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu é que agradeço, nobre Senador Jorge Kalume, porque V. Ex• traz
uma contribuição muito importante, sOõ!etudo pela sua
autoridade, pela sua investidura, pela sua responsabilidade _de pai.
Ma~, Sr. Presidente, há um aspecto que eu pediria permissão a V. Ex• para traçá-lo em rápidas pinceladas, um
aspecto para o qual eu precisava chamar a atenção do
Senado, e de modo particular a atenção de V. Ex• É qu'e
nesse. processo de demolição, Sr. Presidente, não escapou
nada; foi como que um trabalho de laboratório, um trabalho de: pesquisa, para atingir tódos aqueles valores
maiores da nacionalidade.

E tanto assim ê, Sr. Presidente, que após atingir todas
as instituições permanentes, a partir da Igreja, e todosJlS
escalões dos poderes constituídos, de maneira mais que
deSrespeitosa, procuram atingir os nossos heróis nacioK
nãiS, atingir as nossas datas mais significativas e tudo
isso para ensinar aos nossos estudantes.
- Veja, sr. Presidente, para concluir, a maneira. "respeitosa" como estão ensinandQas crianças-paulistas a festejar o~ de Setembro, o dia da nossa independência. Ativi::
dades de refle~ão e conclusão é o que o a_utor submete
aos alunos.
~:"'lndepend-énchi Ontem e Hoj~.
Dezenas de nordestinos_ mortos na luta pela inÇependéncia do Brasil. Alguns anos depois, o filho do rei que
ordenara a" deCapitação desseS revolucionários da liberdade grita às margens do lpiranga;, ''Independência ou
Morte".
E mais adiante:
.. "Sim, era Preciso modernizar os meios de dominação do povo brasileiro, porque a política econôIii1Cã colonial estava em crise e ameaçaVa os interesses dominantes. O sistema marcarltt1ista, prinCipalmente da Inglaterra, tinha interesse na independência das colónias, para formaçãO- de um mercado
consumidor autónomo para os seus produtos. Independência ou rriorte! ~Sete de Setembro! Surge um
novo Estado. Um princípe português separa oBrasil de sua antiga Metrópole. Um noyo Estado para
garantir D. Pedro no poder. Serei Rei deste povo ordeiro e promissor, Porque Portugal não dâ ordens, e
o Brasil obedecerá tão-somente a seu Imperador.
Um novo Estado tão desejado pelos latifundiários,
lívrando-se de taxas e impostos cobrados pela Metrópole, e dando-lhes liberdade de comercializar
com qUem desejassem."

Sr. Presidente, além de tudo mentira. Porque sabemos
que -os portos brasilejros foram abertos, quando aqui
chegou D. João VI. Mas não hã nem o menor interesse
de fidelidade à História. Não! O inter~sse, o propósito é
um s6; _é ~achincalhar a lndepenpência.
-- Mas, prossigamos: --. "Mas, assim e assim, comemorações de fitinhas verdes e amarelas dominavam a população de
São Paulo e Rio de Janeiro. Mas aonde estava o
povo nesse noVo Estado'? Estava sendo massacrado
e oprimido. Os indígenas, desde 1500, perderam
suas terras, seus filhos, sua cultura, em troca de
doenças, -vícios e fome. Foram fOrçados a trocar a
soçiedade igualitária, em que viviam, por uma Socie-dade individualista, autoritária e consumista. - As
meias verdades - Os escravos continuaram no regime de escravidão. Deram-lhes, mais tarde, uma carta de alforria, impondo-lhes u~a única opção: vender a sua força de trabalho em troca de um salãrio
de fome.
Independência ou morte! Cento e seSsenta e um
anos de morte. Morte de operârios massacrados
pelo arrocho salarial, por acidentes de trabalho,
pela repressão policial aos seus sindicatos; morte de
pequenos agríCultores expulsos de suas terras pelos
interesses Iatifundiârios, empresas multinacionais e
pelas barragens."
Ora, Sr. Presidente, é ser grosseiro demais! Porque a
agricultura no Brasil remunera tão mal que nos últimos
40 anos nós não temos nenhuma empresa multinacional,
senão aquelas em gozo dos incentivos fiscais lã na Amazônia, interessadas em agricultura. Mas é porque lá não
estão aplicando dinheiro deles, estão aplicando o dinheiro do Imposto de Renda, porque atê as poucas que existiam no Brasil, nes~e setor, deixaram, tal é a miserabt1iK
dade da remuneração da agropecuâria no Brasil.
Mas, ele prossegue:
.. "Morte de crianças pela pobreza, antes de nascer; morte de menores abandonados, explorados pelas cidades; morte de_ jndígenas e afro-americanos"
- agora já não se fala mais em negro, é o afroamericano, é o n9vo rótulo, porque sensibiliza mais
-;."morte de camponeses sem terra e _em situação
qe dependência interna e externa, submetidos a sis-
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tema de comércio qUe os esmaga e os explora; morte
de subempregados e d_esempregados despedidos peK
las exigências da crise econômtca capitalista; morte
~aos marginalizados e favelados das cidades que ostentam a riqueza de alguns poucos; mortes de anciãos; mortes dos que constroem o Brasil potência,
o País do futuro; mortes que resultam na dizimação
dos povos do Terceiro Mundo pêlos governos aliados ao capitalismo internacional."
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Nobre Senador, ...

O SR- BENEDITO FERREIRA- Sr. Presidente, estou terminandQ.
:,*'Aco;,da, povo, tens na História uma grande
mtssão ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ~ Eu p~eciso
convo_car a ou_t_r_a_ sessão, Sabe V. Ex• que estamos ouvindo, e sem nenhum exagero, com encantamento, o discurso de V. Ex• Eu lamento profundamente termos que in~
terromper e atê solicitamos que V. Ex• continue em outra oportunidade a sua oração. Mas temos que convocar
e ver a matéria para a próxima sessão das 18 horas e 30
minutos.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu voltarei ao assunto, Sr. Presidente, até mesmo porque há outros fatos
tão ou mais dolorosos do que esses que hoje trago ao de-bate. Eu só queria registrar o último fato, e chamar a
atenção dos Srs. Senadores.
Leia, Sr. Presidente, V. Ex!>, e Jeiatn os meus colegas,
pelo amor de Deus, leiam um artigo de O Estado S. Pau-·
lo, publicado no dia 15, sob a manchet~ "Cafajestimo Tn-·
telectual...
Sr. Presidente, o articulista, quisera eu que Deus tives:
se sido comigo tão generoso -e tivesse me dotado do poR
der de síntese, porque este editorial, Sr. Presidente, veio
às- rllinhas mãos depo"is que-eu estava com o meu trabalho praticamente concluído. E tive a veleidade, e por que
não dizer, a vaidade, também, de trazer como uma contribuição pessoal. Mas tal é o exame Que -o 0- Estado de
S. Paulo faz sobre essas miseráveis coisas que n6s estamos chamando de livros didáticos, que ele, por si só, Sr.
Presidente, chegasse ao conhecimento das nossas autoridades e dos homens de responsabilidade deste País, no
seu inteiro teor, só esse artigo, Sr. Presidente, seria a pâ
de cal nessa maldição que ameaça as crianças paulistas e
que, desgraçadamente, Sr. Presidente, Deus o queira, jâ
não estejam iilvadindo outros Estados fronteiriços com
Sã.o Paulo, como é o glorioso Estado do Mato Grosso do
Sul, aqui tão bem representado por V. Ex•
Sr. Presidente, muito obrigado, e releve-me por ter
abusado tanto da generosidade extraordinária de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• não
abusou, V. Ex• produziu um magnífico pronunciamento,
que deVe--ser- de todos conhecido.

O SR- BENIDITO FERREIRA - Era só o que me
foi pOssível relatar no momento, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:
Mais uma vez, Sr. Presidente, volto a ocupar a atenção
desta Casa, e desta feita como que constrangido e até
mesmo um tanto desesperançado quanto aos nossos destinos, aos destinos do Brasil, e, especialmente, ao que antevejõ como heranÇa, como legado que iremos entregar
às futuras gerações, aos nossos sucessores.
Volto, Sr. Presidente, para com V. Ex!> e meus ilustres
pt~res nest<~ Casa tentarmos uma reflexão profunda, um
diagnóstico e ~maneróica e corajosa terapêuttca, e, se
for o caso, até Inesmo, uma cirurgia mutilante para a extirpação do mais que terrível e nefasto câncer social que,
pouco, a pouco mas, inexoravelmente, vai corroendo e
matando não só o corp9, mas até mesmo e, especialmente, _o espfrito da nacionalidade.
O câncer do egoísmo, Sr. Presidente, vem destruindo
até mesmo <IS nossas mais caras Convicções e esperanças
quanto <1 nossa-Vida no além-túmulo, porque, solapando
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e de_struindo diuboli~mente as ba~çs·da nossa f'e, a no"sSa
religiosidade, vem demoUnQº_l!_lgTeja e, junto, todos os
nossos· códigos da honra e da mÇ~rai Crí~tã, que nortearam a nossa civilização até. os dlas atuais.
- =- Não é preciso, Sr. Pr.esiden~e, ser um cientista soc!al,
ser um futurólogo ou um "or'ácufo", todos, ou mesmo
um polÍlico qualificado, sabemos todos., basta ser brasiliiro e dar üma·ligeíru, um(! rápida vista de olhos sobre
os nossos horizontes para enxergar o "furacão'', as dOlorosas conseqüências que nos aguardam. E, todas elas, Sr.
Presidente, subprodutos do imediatismo, do oonsu,mismo desenfreado, gerador do hedonismo que visita e habita, lamentavelmente, a esta altura, em todas as camadas da chamada pirâmide social brasileira.
E o gruve, Sr. Presidente, o terrível é que, sabemos todos, tais flagelos são importados. São m_ales absolutamente ..estrangeiros", porque incompatíveis com as nossas mais que genetos<Js tradições de fraternidade, sofídariedade e da verdadeira cc.tridade Cristã, _e, no entanto,
fon.1os excessiv<:~menfe confiantes· fio nQs_so ..jeitinho",
consentindo a inoculação do terrível vtrus no hosso orgariismo~socià11 cuja -forma e meios ·utilizados pelos inoculad9r.es da doença são por-demais conhecidos de: todos
nós.
'
_
Com-6 lÍderes, como governantes, fomos nos demitíndo dos nossos deveres maiores, e, no afã de sermos agra~
dáveis a nossa gente, em nome do Brasil potência e do
..modernismo", a tudo fomos consentindo e de muitas
formas até mesmo contribuindo e estimulando, em nome
da liberdad.e e do direito da nossa gente de desfrutar de
tudo e d~ todo o conforto e com.9didade que a clêJ1cia foi
colocando à disposição -do homem.
Como ex.emplo, bastaria verificarmos aC"'facilidades"
que criamos para o brasileiro comprar automóveis de
passeio e chegarmos a um carro para menos de sete habitantes urbanos, enquanto chegávamos à maior dívida ex.~
terna do mundo, exclusivamente para pagar o petróleo
importado para ser queimado nos ditos carros de pas~
seio. Isto, n-o momento em que os nosso credt?res, os que
nos emprestam dólares, para economizar, voltaram a an~
dar de bicicletus e charretes. Piqr, Sr. Presidente, muito
pior, é o fato de há poucos dias, segundo noticiâriO.iOte'rnacional, termos desbancado o Japão do primeiro lugar,
passamos, ufanosamente, o!ímpicamente, para a cabeça
da lista como os maiõres importadores mundiais de whis-ky.
lnda poucos dias, Sr. Presidente, dentro d~ meu limíladíssimo entendimento, tentava aqui, em aparte ao_itustre Senador João Lobo, definir as causas das nossas monument;.tis dificuldade.s econômica.~. e fin_'].nceir~s. que
nada mais silo senão frutos. efeitos do noss~ descuido ao
imutável princípio de que "quem gastà mais do que economiza, toma emprestado", Jogo ...
E, endividado, o homem brasileiro que não podia pagur uma bicicleta e comprou um automóvel, não .mais
teve tempo para pensar na família, especialmente na educação dos filhos, a qual foi fransferinc:]o para as escolas,
para os professores que, em idênticas ou piores condições financeiras, não tinham, como não têm tempo ou
vocação sequer para instruir, quanto mais para educar
os alunos. A este respeito, Sr. Presidente, tenho, pessoalmente, recolhido experiências realritente espantosas; há
poucos dias, em nossa empresa, ent um teste para preenchimento de uma vaga na seção de fatl,!ramento, entre os
candidatos, compareceu uma senhorita diplomada em
cont;.lbilidade e aquela vítima desta "coisa" que chamamos erradamente de Educação e que não é, nem mesmo,
ensino no Brasil, não soube e não sabe sequer armar uma
conta de somur ou mesmo escrever números legíveis.
b o caso .de se perguntar, Sr. Presidente: ComQ vai o
ensino· no Brasil? Como serão os profissionais de amanhã preparados pelas escolas e universidades que aí eSfàD?

E o mais preocupante Sr. Presidente, é_o fato de que,
como Sübemos todos, além de não termos como formar
bons profissionais nas nossas escolas, vamos ficando sem
perspectivas de tcnnos pelo menos bons cidadãos, bons
indivíduos que só podem ser formadoS no seio da
família, instituída e preservada nos parametros, da boa e
s<~dia moral, vivida, praticada, e exercitada em toda a
sua plenitude pelos pais, como exemplos edificant~ para
os filhos.
Comporta perguntar também, Sr. Presidente: Como
pode ró, tt grande malófia -dos pais, prisiofieiros do con~

sumis~QQ__s.!_t!_!Qps_pelo "ter"...e. por esta razão, impedidos de volverem as suas atençoes para o bem, encontrarão tempo-Pafá_ e?ucarem os filhos?
_ A falta Cft:.1C:~mpo, a correria que nos atropela na atualidadeeque nos impede até mesmo de acompanhar, mesmo de longe, o aprendizadO. ·es.c.olar_ do~. no_ssos filhos
desgraçadamente tal situação, jã é constatada até meSmo
nus cidades do interior. Çomo exemplo, tivemos a recente e mais que clamorosa denúncia do Bispo de Sã9 Car~
los, interior paulistu, onde as escolas públicas, segundo o
EO.!.tur, desde O início deste ano, adototaraiil, e vêm u_tilizandoJivros ~'d.idáticos"_ para alUnos de primeirO-grau,
Que só poderíam ter sído financiados pelos que teni. interesse de transformar os nossos, jovens em revoltados,
ª-iy~~ e futuros ativí~tas do consunlismo, val~_di.Zerque
d.urante...=-8tU.e5es-ta1s ffVroS fmpregflaram Os jovens de
Sâo carros 'cOm idéi<fS ·absurdamente extravagantes e
ut.entatórias à moral e à relígião dos seus pais, sem que
est~. tivessem tempo para, eles· prõprioS"1 proteStarem
c.o-ntra- tais abusos. Abus_os estes, Sr. PrCsidente, legiti~
mUdQ..S.~-'iVã'liz?dt:>S. ~~f~tamente pelo Governo paulista,
atrav&i_d_o seu secretário- de-Educ,açã,o que, em resposta
.aoS._ciqm_Q_res d9 Bispo D. Constantino, justificou-se alegando q_ue "os profissionais fêm liberdade de adotar os
livros que julgarem adequados aos seus alunos".
M~:i .:vejamo_~. Sr, Pre~sidente, o conteúd? _dos livros
"ciídúlicoS" effi.uso -ii as-esColas públicas de Sãõ Paulo e,
querià _De~ que ainda não tenham atingido outros Estados braslle:iros.
~.Ag_uj estão, L VOiu~~s, deStinado~ a"'?,_e 8_' Sêiíés do I~>
g/iúi, àõãe_ã -paaír das prinieíras páginas infêiãfit~o-ver
dudci_r_pj)rOC-eSsO Oederu C?li_ç_ão. d~s instituJções1 __ desmor.ÍÍizaÕ_QQ-Q gOyerno, os-iioverriant~, os polítiCOs; aibtulheres honestas, a polícia, promovendo a lutã de classes,
o ódio do pobre contra -o rico e, finalmente, atingindo o
cristianismo da maneira mais covarde e vil de que até
agora se teve noticia.
-0. primeiro a ser atingido é a figura do ••governador
_que arranjou uma sinecura para um amigo, para que este
viesse ser professor de grego, isto após ter demitido muita gen1e.c:-.t~r çolocadt:? todos os amigos em todos os postos que Permttíã"m encher os olhos e os bolsos''.
S~undo a "história", o Wl amigo não sabia uma pala~
vra de grego, e-o único aluno que pretendeu matricular~
se na matéria, com o que iria desmascarar o "professor"
foi preso como--comunista e expulso do Estado. e com
isso nunca tnais apareceu outro para querer estudar grego!
A seguir vem a história de um funcionário público que
pretendeu seç independente e não seguiu-as ordens do
chefe político, do Coronel, "foi espancado, teve o olho
vasado e duas semanas após des~pareceu. E o c·omaodanle do destacamento foi prOmovido".
Para achincalhar a merenda escoiar, desCreveu em lin~
guagem _riormalmente impublicãvel uma conversa ent:e
alunos, a certa altura o aluno ã informa o colega Tomnho ü respeito da merenda: "Acho que é sopa_de fubã ...
sempre que dá jeito eu entro pela porta da frente, só porque é proibido e também prá passar na sala dos professores. Tem uma dona gorda que senta virada prã porta,
com as pernas bem abertas, é um barato. Mas hoje foi
mais gozado: a porta da Diretoria estava mal_f~ha~a e
eu vi o Diretor dormindo no sofã enrolado na Bande1ra.
C!)t)l !!SSe Jrio o velhinho não q_uer n~da com nada. Se
_ embrulha na bandeirona de dia de festa e pUxa -o ronco.
Toninha, o àluno marginalizado e que só pensava na merenda, fala para o Zé:- Se meu pai não estivesssé preso,
as coisas seriam diferentes. Quando ele estava em casafaz tempo, eu era pequeno,·mas-ainda me lembro, minha
mãe não bebia e a gen-te sempre tinha o que comer".
Tud~ isto IJ.P~S al_egar que "a mãe ficajogada num canto
gúnendo e se sujando toda ... " E continua o tex.to: ••Agom-é ·J.quela dureza, será que ele volta Jogo? Outro dia a
vizinha lá do cortiço disse que, vai ver, ele morreu de
fome. e de apanhar lá na cadeia. Que a -mãe ê boba deJl~ _
cm espe~ando ele, com tanto homemrondand~ ela, devia aproveitar, era ãté capaz de fazer -um bom dinhei-

ru... "

.

. . -

"Castigado por est:.lf conversando na classe, o marginalizado Toninho ficou sem direito ao recreio, sem a
sopa e, falando para si mesmo, diZ:" o Zê, aposto qúe Comeu até estufar a pança, o filho da mãe dedando agente.
El.: me paga, na saída vou arrebentar aquela cara de bosta ...
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Segundo a autom, esta história foi escrita por uma·
professora, especialmente para o nefando livro. _
Na interpretação do texto e aí com muita razão, após
envenenar a mente dos alunos, contra a "sociedade capitalista e desumana", faz defesa dos ••oprimidos" professores, com o questionário que segue:
- Muitos professores se sentem cançados .e frustrados por quê?
a). Porque se sentem sobrecarregados e desvalorizaQos
em seu trabalho.
b) _Porque estilo descontentes com os salãrios irrisórios
que recebem e que não lhes permitem viver dignamente.
E por af segue o tal questionário para interpretação
dos ulunos, sempre no propósito de mostrar .. injustiças
da Governo" e o povo nunca ê ouvido, e quando reclama, quem responde às vezes ê a polícia."
Seguindo vem um tex.to sobre a escola dtm'}ocrãtica. O
tal lexto demonstrativo termina dizendo:
"ConCluiu-se que, de tanto fa2;ermos a expe:ríência da
desigualdade _e o aprendizado da dependência, acabamos
por perder nôssa capacidade de trabalh01 de criar, de viver em comunidade. Acabamos por perder nossa visão
crítica da realidade, nosso poder de imaginar e de cQnstruir alternativas, "0 homem estava sendo anulado".
Um outro aspecto .muito explorado pelos tais "livro
didáticos" foi a promoção do Racismo, do preconceitt
racial no Brasil para com os pretos invariavelmente rejei·
tados, preteridos ou despedidos dos empregos, ou então
não conseguindo matrículas escolares, em todas as histôri as. ali narra.das.
A malhação em cima do governo é a constante, sempre opressor em favor dos patrões e contra os empregados. Diz' o livro.
-~A atitude do governo diante do problema do desemprego se orienta para garantir os interesses dos donos do
dinheiro, em prejuí~_o dos trabalhadores."
Nem mc:smo a organização das Nações Unidas esca~
pau do processo demofídor das instituições, quando,
chamam o Secretário-Geral da ONU de Presidente e
colocam-lhe como a declarar:
Disse o Presidente da ONU:
"Acredit~me, eu não sou mais gente, sou simplesmente um "boneco" nas mãos dos outros. Depois dos
festejos da ONU haverá eleições, já se fala em
reeleger-me pela terceira vez. Não porqm!.eu seja o
melhor, o muisjusto, o mais sãbio, mas simplesmente porque sou o mais fraco. Eles fazem de mim o que
querem, porque eu sempre gostei de estai: nos lugares importantes, com dinheiro no bolso. Eu me ven~
di! Vários países importantes me procuraram prometendo apoio, votos, não de graça, e sim em troca
de promessas. Se_ainda não se conseguiu a paz entre' ....
JsraeJ_e o Egito, eu sou o responsável. Essa guerra
me dá lucro, serve para dar uso às armas, e as fábricas de armamentos cpntinuam funcionando. Preci~
sumos desse comércio para sermos ricos, para viver.
Se na Ãfrica ainda est~o soldados dos p.aíses comu~
nistas e dos Estados Unidos, a culpa é minha.. Os
grandes não brigam, têm medo uns dos outros. Eles
colocam os pequenos em luta e assim ganham dinheiro, prestígio. A política toda vive numa exploração çonS:l;1nte. E quando os poderosos vêem o
próprio trono vacilar, as suas seguranças ameaçadus, eles usam o recurso da censura, fechando a
boca dos escritores,_cortando as mãos dos que falam
a verdade. Se há presos políticos, eu sou culpado
por muitas dessas prisões. Faço inquérítos mas só
digo o qile os chefes dos países interessados querem
que eu digu. Eles pagam bem. Tudo é assim, vence a
lei do mais forte ... Juan, não quero continuar essa
vida de esc~:avo."_

MafiCiosamente usam ·um texto atribuído a Jorge
Amado e sem rte-nfi'uma ressalva quanto aos falsos líderes
ou-fãlSOs heróis, e dentro do esquema de tudo demolir na
busca dos caos, colocam mais uma ••ativldade de reflexão e conclusão".

···os uoEú.s Eos HERóis
Os.líde-rei;" e-os heróis são vazios, tolos; prepotentes, odiosos e maléficos. Mentem quando se dizem
intérpretes do povo e pretendem falar em seu nome,
pois a bandeira que empunham é a da morte, para
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subsistir necessitam da opressão e da violência. Em
qualquer posição que assumam, em qualquer sistema de governo _ou tipo de sociedade, o líder e o herói exigirão obediência e culto. Não podem suportar
a liberdade, u invenção e o sonho, têm horror ao indivíduo, colocam-se acima do povo, o mundo que
constroem é feio e triste, Assim tem sido sempre,
quem consegue distinguir entre o herói e o assassino, entre o líder e o tka_no?"

no bar
encontrar os amigos
e beber a_costumeira 5 (
se atrasar para o jantar
(caldo verde de: knorr) __
neste natal
quando ligar a t.v. mitsubishi
pura assis~ir a plumas e padês
terá já o menino jesus
crescido
e bêbado com o chateau duvalier
da última ceia
estará
à margem du vida
morto
crucificado
tendo com_() chagas
as S_estrelas do cruzeiro do sul
indicando o caminho de belém
(viaje bem. viaje vasp)

Mt1is adiante, mais uma bordoada nos heróis, e aí, é
pura mais uma vez denegrir as Forças Armadas em geral,
diante das nossas crianças.
Diz o Texto Reflexão e Ação Mental
.. Ser herói não é lutar contra hostis inimigos em
sangrentas batalhas_ Ser herói ê lutar pela vida,
usando como arma apenas o salário mínirrio."
A seguir chamam a atenção dos alunos para mais
uma "sábia e respeitosa Lição".
_
Redaçào 2 --é o título, e diz:
.. Se prestarmos atenção em algumas opiniões, v~
remos como a mentalidade dos opressores gruda em
nossa cabeça."
Segue a transcrição de um diálogo simulado entre 2 perSonagen~ "Zé não tem jeito" e Maria.
..Zê não tem 'jeito": jóg6 na Lofeca e Confio na
sorte, Rezo em casa e faço pl'ómessasJ,-ãtaque'Deus
me livre das desgraças, Vejo n&. televisão que tem ricos se comovendo com os pobres e dando alguma
coisa.
"Tõ com eles e não perco tempo em conversa de
peão analfabeto!"
_ _
"Maria: o deus - televisão, o deus - quebragalhos, o deus- dinheiro e tanto deus por aí, todos
têm a mesma função: manter a situação do jeito
como ela está. Acho_que é muito sério esse negócio
de aliança cóm- Deus único __ e Yei'dadeiro.
1:. tomar uma posição de íe verdadeira que é uma
posição política. Esse Deus está a favor dos opdmido_s e pede um sistema de vida igualitário, já o deus
falso só remedeia, engana, é paternalista e deixa- os
pobres sempre pobres, conservando as mordomias
de alguns."
Após esta porretada em cima da Doutrina Social
da Igreja, e porque não dizer após investir furiOsamente sobre todos os ensinamentos da Bíblill Sagrada, encerram com "chave de ouro" a grande obra,
como última página e último ensinamento mais uma
hAtividade de Reflexão e Conclusão", ironicamente
sob o título:
.. Final Feliz, Natal!"
ATIVIDADES DE REFLEXÃO~
E CONCLUSÃO FINAL FELIZ,~ NATAL.
neste natal
quando o menino jesus
acordar
e escovar os_ dentes·com ultra brite
tomar
banho com palmolive
servir-se
para o breakfast
com chá mate leão, pão pullman
bolachas maria
procurar
a chave do che~e.tte
ir
correndo para a kibon
onde trabalha
neste natal
quando o menino jesus
voltar para o almoço
e comer
feijoada bordon com arroz camit
e na sobremesa goiabada cascão
ouvir o robertinho do recife
fafú de belém
Procurar
a chave do chevette
voltar
correndo para a kibon
e depois do expediente
passar

Luiz Vitor Martinillo, in: Os Anjos Ítão Mascam ClliclC.:_
tes (livro manuscrito) (Bauru -- SP)
A fúria demolidora com que investem contra todos os

-

valores morais e ao mesmo tempo em que promovem o
ódio irrcversfvel entre pobres e ricos, pretos e brancos
volta, invariavelmente ao núcleo principal e maior objetivo a ser destruído que é a família,
Vejamos o Conteúdo didático-pedagógico" de m.Us
uma .. ReflexãQ e Aç-J.o Mental".
"As .. Bat-girls" tornam-se mais facHmente mulheres
dinâmicas do que aquelas que, rodeadas de panelinhas,
sonham apenas com o príncipe que vírá libertá-las em
seu trono."
Temos aí o -.-.culto a prostituta, as infelizes que mercadejam a sua carne e a spa dignidade humana, valendo
notar aqui, a preocupação que tiveram em fazê-lo em Inglês, naturali'nente· para chamar mais a atenção dos garotos e por conseqUência, gravarem melhor esta "nova" escala de valor.
"'Rodeadas de panelinhas" só pode ser extraído da
tese de_Alexandru de Kolantai, a eloqUente oradora do
congresso da mulher comunista realizado em Moscou no
ano -de 1924; quando a deplorável e infeliz "LíderOr_a_dora'', furiosamente, afirmava:
.. 0 Partido, precisa de mulher. Temos que tirá-la do
Lar" e mais adiante vem a condenação as mães de
família "mulher que ama a s_eus filhos mrus do que ao
Partido, não passa de uma fêmea, de uma cadela".
.Ain.da.neste capítulo, para "'ensinar" e melhor "educar" os nossos jovens, e de modo ~pecial as mocinhas
estudantes das escolas paulistas, vem a sujestão-para Redução 2, recom-endando:
-"Desenvolva uma história com as seguintes idéias":
"Uma jovem professora que volta para casa, à noite,
no seu carro,_ O pneu fura. Trê~ rap-azes se aproximam.
Pensou que vírialn ajudá-la. Mas os rapazes tiRham outras intenções e pegaram a moç;à à força. Bateram,
ameuçaram e abusaram. Os rapazes fogem e a moça fica
em estado de choque, na beira do caminho.
-_Passa um padre, vê a moça e não para. Passa um doutor qu_e nã_o pâra, porque ficou com medo. Aí apareceu
uma prostituta que voltava para casa. Ela viu a moça,
chegou perto e levou a moça para casa ... "
. Faltou _um pouco de imaginação aos autores no que
diZ respe1to "ao saJário de fome da jovem professora
porque ~a "vinha no seu carro".
Como ter carro próprio, quem não ganha o suficiente
para alimentar-se? Mas quanto ao resto a "história" é
perfeita, atinge plenamente o objetivo, coloca os "opressores"_ o pad_re, naturalmente, um "padre conservador,
que Usa batina da "Igreja Institucional" e que "sempre
este'.'e a serviço do capitalismo"; "passa um doutor" um
opressor um destacado membro da classe dominante e
po~ isso, "não para porque ficou com medo". Mas, a ~e
guJr a_par~u a "heroína" que, segundo um "purpurado" da "Igr:ja-popular", que di~, "num certo sentido a
prostituta é mais santa· que a mulher casada, a mãe de
famíliu, aquela serve a todos, inclusive aos presos e esta é
exclusívista, só serve ao marido". Aquela serve ao "povo" e como serviçal do "povo" Jevou_a "oprimida-povo"
para casa.
Seguem algumas orações para "reflexão e ação mental".
7
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L "O povo ocupa o lugar subalterno e marginal. Ele
é relegado, em termos sociais, a subgente e não a gente.
2__ M uítas vezes OS Ta velados são desalojados, porque
ali, "um tal ricaço" deseja construír casas de tijolos e
alugá-las. Onde irão morar os favelados? E nós respondemos como Caim: "Sou eu, por acaso, guarda de_ meu
irmão?"
Ora Sr. Presidente, porque a citação, porque a mesma
resposta do primeiro fraticída senão para recomendar a
rea.çào violenta, senão para mandar o ""oprimidofavelado" matar o proprietário do terreno, o "opressor",
o "ricaço"?
3. "Os pobres se preocupam com um teto, comidas,
os ricos lutam para aumentar sua riqueza."
Para reflexão, voltam a "maJhar" o Governo "O GoM
verno que fornece polícia aos "opressores", (para cumprimento das decisões da Justiça) "sempre a serviço dos
ricos e opressores".

TITULO: OBSTÁCULO NA
POLITICA E NA LEI:
"Seu Antônio e seu Paulo conversavãin:
"Seu AntôniO!Tenho para mim, que uma das maiores
dificuldades prá gente ter chão e ter casa estâ na política:
a política que manda hoje, contraria aos legítimos interesses do povo .
"Seu Paulo: você não acha que o problema é falta de
verba do Governo? Se o Governo tivesse mais dinheiro~
e!e fariu mais beneficies para nós.
''Seu Antonio: Aí que está seu engano! Eles nunca vão
dizer pra nós-, mas a verdade é_esta: eles podem, mas não
querem melhorar nossa situação,
Não se importam com a nossa miséria.
O dinheiro que seria para o nosso esgoto ou para pagar a desapropriação do terreno aqui da favela, eles gastam em luxos ou enfiam nd bolso!
Para "incentivar" a cooperação de todos no trabalho e
na prosperidade da economia e do País, lançam mais
uma "Reflexão e Aç-do Mental".
a) ''A crescente riqueza de alguns poucos como paralela com a crescente miséria das massas".
b) "Nào nos iludamos, pensando que temos mais direitos quando produzimos maís".
Finalmente vejamos a m~neira "Respeitosa" que estão ensina-rido as crianças paulistas a festejar o 7 de Setembro, o dia da nossa Independência.
ATIVIDADES DE REFLEXÃO
E CONCLUSÃO
INDEPENDENCIA, ONTEM E

HOJE~

- Dezenas de nordestinos mortos na luta pela independência do Brasil.
-Alguns- anos depois, o filho do rei que orde-nara a
decapitação desses revolucionários di:!. lib_erdade grita às
mãrgens do Ipiranga:
-Independência ou Morte.
-Sim, era preciso modernizar os meios de dominação do povo brasHeiro, porque a política econômica
colonial estava em crise e ameaçava os interesses dominantes.~O sistema mercantilista:, _prhtcipalmente da Inglaterra, tinha interesses na independência das colônias
para a formação do mercado consumidor autónomo
pura seus produtos.
-Independência ou Morte,
- E sete de setembro. Surge um novo Estado, um
príncipe poi"tuguês separa o Brasil de sua antiga metrópole.
-Um novo Estado para garantir D. Pedro no poder.
Serei o Rei deste povo ordeiro e promissor. Portugal não
-mais me·dará ordens e o Brasil obed~rá tão-somente a
seu Imperador.
-Um novo Estado tão desejado pelos latifundiãrios,
livrando-os de taxas e impostos cobrados pela metrópole
e dando-lhes liberdade de comercializar com quem desejassem.
E assim, comemontções de fitinhas verde e amarelas
dominavam -a população de São Paulo e Rio de Janeiro.
- Mas onde estava o povo neste novo Estado?
- Estava sendo massacrado e oprimido.
-Os indígenas desde 1500 perderam suas terras, seus
filhos, sua cultura em troca de doenças, vícios e fome.
Foram forç-ddos a trocar a sociedade igualitária em que
1
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viViam por uma soCJedade individualista _autoritária e
consumista.
-Os escravos continuaram no regime de escoavi dão.

-Deram-lhes, mais tarde 1 uina carta de alforria

impondo~Lbes

uma única opção: vender sua força de trabalho em troca de um salário de fome.
- Indcpcndênciu ou morte.

- 161 anos de mortes.
- Morte de operários massacrados-pelo arrocho salarial, por acidentes de trabalho, pela repressão policial
aos seus sindicatos.
-

-Morte de pequenos agricultores expulsos de súas
terras pelos interesses Jatlfundiários, empresas multinacionais e pelas ba_rragens.
- Morte de crianças· golpeadas pela pobreza antes de

nascer.
. - Mort~ de menores abandonados, explorados_ pelas
c1d.ades e JOgados à sua margem sem vez e voz.
- Morte de indígenas e afro-americanos submetidos a
condições desumanas.
-Morte de camPO-neSes sem terra em situação de dependência inter-na e -externa, submetidos a sistemas de
comércio que os enganam e ·as exploram.
. -Morte de subempregados desempregados, despedidos pelas duras exigências das crises econó_mica,s çapiw
talistas.
-Morte de: marginalizados e fªvelados de nos~as ciw
dad_es, que oste_ntam a riqueza dos ricos.
- Morte de anciãos por serem considerados improduw
tivos, por nào terem mais nenhum_f_ndi~e de produtividaw

ç q~e pOderão 2u cheg~rão à fazê--lo, com quem e onde,
senao com os lndustnados" nestas escolas?
A
r7Spcito, ~r._ Presidente, trago aqui, um artigo,
um Ed!tonal revestido da monumental autOridade moral
do Dr. Mesquita do O Estado de S. Paulo'' de 15 do corrente_. sob o título que de maneira lapidar define o comportamento dos mencionados "educadores" ·o título é·
"Cafajestismo Intelectual e Lavagem Cer~bral"
.
Tui, Sr. Presidente, a substância, o conteúdo do citado
artigo que, apesar de não descer a detalhes como venho
fazendo, aborda, no entanto, em profundidade a ma~
tériu, à luz da moral cristã da lei de Diretrizese__ Basesda
Educ.açã.o e mesmo sob a letra da ConstituiçãO.
Daí por que, Sr. Presidente1 não só para registro histórico de mais este grande serviço que O Estado presta
ao Brasil, mas especialmente para que os nossos colegas
que ainda não puderam dele tomar conhecimento, rogo
a V. Ex~ que o considere parte integrante deste modesto
pronunciamento.
~•_q Estado, 15-~~85

cs:e

CAFAJESTISMO INTELECTUAL
E LAVAGEM CEREBRAL
··~_livre a manifestaÇão de pensamento, convic~ão
política ou ffiõsótica, bem comç a prestação de inforw
mação _indepenºe_ntemente_çfe cen_sura. ~a(vo quanto a di~
vetsões_·e espetáculos públicos, respondendo cada Um;
nos termos da lei, pelos abusos que cometer. Bassegurado o direito de resposta. A publícação de livros, jornais e
periódicos não depende de licença da autoridade. !Jãii
de~
.ret_t!_o, porém, toleradas a propaganda de guerra, de su6ver-Mortes que constroem o Brasil Potência, o Pais do
-c-'tàõ_([a oufe"J_ ou de preçon_ce_itos de_ religião, ae-raça ~ii ~e
Futuro.
classe, e as publicações e exteriorizilçõi::s contrãr[as à nío~
- Mortes que resultam da dizimação dos povOs do
rafe aos_bons costumes" (grífos nossos). Estamos irarisTerceiro Mundo, pelos governos aliados ao capital intercrevendo o~ 8"' do art.l53 da Emenda Constif~ciOn<!l-1)"'
nacional.
I, de 17 de outubro de 1969, que_ repete o parãgiilfo do
- Acorda Pov5.) T _
mesmo núm_erQ_dc;> art.ISO daCons~!~uição-de 1967,_que,
-Tens na história uma grande missão.
por sua vez, no espírito, embora corri.- redifÇão diversa,
-De lutar contra os grandes que lhes impõe--Sófi'er e
reafirma o que se diz no§ 69 do art. I 41 da ÇgnstituiçãO
dor... _
______ -------~-- _
de 1946. A esta disposição genérica dever-se-á, para os
-Pois a Independência ôãO-se~da:rã-seni a: suPeração
_d~. I>Qro ente:ndi~ento deste editorial~ acrescentar
fins
da Opressão.
·
-·.
aíilda o que se diZ rúiletrag do are, . . da Lei n\'"4.oi4, de
Diretri~es e_ Bases da_ Ed_ucação Nacion_al, artigo queesMundo Joveffi- elaborado pela Equipe de estudos da "tr
taDeíeee OSfífis-da eduç:ação _brasileira, entre os quais Etapa do Curso S_uplementar de Teologia, realizada em
letra citada -está ..a condenação a quãlquer tratamen~
Viamão (RS).- setembro de 1983 ~ p. 5.
t~desigual por motivo de convicção filOsófica, política
-olfrelfgios~. bem como a quaisquer precõnceitos de clasI Leia e comente~
se ou de raça".
"Independência ou Morte". independência -de quê? de
B~stariam_· leitura dess~ princípios -e a reflexão" sobrequem'? para quê?
seu signiQcado, pifncípios relatíVos ·aos direítos e garanLamentavelmente., a semana da pãtria, salvo algumas extias indivíduais, fiem como a SuaS limitações, princípios
ceções, limita-se, na maioria das eSColas, ao hasteamento
s~m os quais não será possrvel erquer uma sociedade lidiário da bandeira, a algumas declamações que repetein
vre, que se preterida civilizada, em que os conflitos natoincessamente que este país ~tem palmeiras onde canta o
ruis e inevitáveis em toda organização pluralista não hão
sabiá" ou aqueles cantos tradici-Oftaiif qb.e falam em
de ser exacerbados, mas discutidos sem intençõis nialé.. brava gente brasileira .. , "E ·as desfiles? E o povo contívofas e negociados, tanto quanto possível, à luz de regras
nua aplaudindo. Aplauqindo quem? o quê? As meninas,
rucionais, bastaria'!l essa leitura e· essa reflexão pâra
as riquezas, o espetáculo, ou o quê?
!pOStrar toda a gravidade que vem acontecendo com a
No_ dia 8 de setembrO.Jlão _há aula. Todos descansam
noss<.t escola, em que "livt:oS didáticos", que exploram
torpemente e de forma primária as diferenças de ..raça"
para. recobrar as energiaS Pela tarera- Cumprida.
(ou de cor) e de classe (a fim de aprofundar os preconceiEnquanto isso, a vid.a continua, e o povo, depois de
ro.S"e·xistenles e criá-los quando não existem, a serviço de
acordar do sonho Qe. fªrtura, _do progresso, do bem- um<~ ideologiaj~ desmentida e refutada pelos fatos e por
estar, liga o botão da rotina oilde desfilam as contas a:
fdéiaS de toda sorte), são postos nas mãos de crianças
pagar, os aumentos do pão, dã-carne, do leit_c, da presquase sempre indefesas, com o objetivo evidente de
tação do BNH, das enchentes do Sul, da seca no Nordes-transfofmá-Jas em instrumentos dessa indigesta "revote, dos pacotes, expurgas, FMI; dívida externa, salãrios,
lução de sacristia", que é impropriamente chamada
etc~--__
_____
.
_
"'teologia da libertação" (e que nem é teologia nem tem
Por que a realidade do dia-a-dia ê tão diferente da reali. dade, muitas vezes, apresentada nas escolas e nos "<!çsfialgo a ver_ CO!U libertação, mas antes coma instituição de
umã noVa "servagem" intelectual), misturada_ com um
les?
2 Por que o cidadão braisieíro Õ.ormalmente é uma
submarxismo que acaba sendo a única semente a germinar no~solo árido- árido porque lhe destruíram a fertipessoa tão acomodada, passiva?
3 "Você acha que a "lndependêncía" E-um fãto aCàlidade~ das nossas, na sua imensa maioria, impropriabado, consumado ou uma caminllada, algo a con_struir?
mente chamadas "univ~sidades''.
O protesro do bispo de São Carlós contra wn exemNa verdade, Sr, Presidente, por certo, os filhos ou neplar dessa nova espécie pseudodidática, cujo nome contitos do SecretáriO da Educação e dos demais membros
nu.uno,s,_a n_oHllspensar de mencionar, trouxe ao debate
destacados do Govenro de S~o Paulo, não ~Stão inatrf~
uma questão que está a merecer o _exame aprofundado de
curados nas escoi~Js públicas do Estado, onde os profesnossas quase sempre omissas autoridades educacionai_s,
sores ''tem a liberdad_e ele escolher e a dotar os livro~ qUe- pois que eh.1 envolve, em últíma instância, aspect_os funjulg:trem convenienles para os-seus alunos'', logO neste···
damentais da ordenação jurídica que devefemos, penoínstante não estão sendo atjngídos por este ----primor" de
samente, construir se desejarmos ser um país livre e não
"Civismo, de Moral, de Religiosidade e sobretudo de paum mero satélite de uma potêncía- totalitária ou uma
triotismo", mas é no futuro onde irão vivere cOriVíver, se
base avançad.~ ~e ampla do totalitarismo na América.,_

e
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N~o pode~os compreender que ãutoridades educacionaiS, dcpm_~ de reconhecer, embora timidamente, a flagrante parcmlidadc c falsificaç--do do rCal- pois ressaltar
um único aspecto do real, escamoteando os demais, é
certamente falsificá-lo - perpetrada por livros que se
pretendem "didáticos", acrescentem que isso, afinal, não
é assim tão grave, jã que se a dotam outros livros "iguais

e .atê

piore..~"!

Quem quer que tenha examinado, como o fizemos, os
indigila.do_s livro~ de Português, "escritos por uma professora do Paraná''. perceberá neles as grosseiras defor~_
mações do real, a imagem patologicamente construída
segundo um viés ideológico que é oferecida a crianças
que os pais enviam à escola para que recebam o ensino
adequado e nã.q pura ·que sejam convertidas, à sua revelia, em meros peões de uma empreitada de desmoralização das instituições; de toda c qualqu_er forma de autoridade e, até mesmo, de_todos aqueles que, graças a sua
capacídude, trabalho e sorte, conseguiram, de algum mo~
do, transpor a barreira do puro anonimato e constrir alguma coisa, realizando-se pessoalmente de forma positiv-a. Entre estes, da_m~ma forma gue entre os que, por
multiplas razões (entre as quais não se há, farisaieamentc, ~c esquecer não_ só a falta de oportunidades, mas,
mUit:.ts vezes, a falt::~ de talento, de firmeza, de energia e
de trabalho) não conseguiram reãlizar~se, há criaturas de
todo tipo, .. boas" e "más", há caracteres os mais diversos. Ora, t::ssa "literatura didática'.', da qual os volumes
em questão, extremamente precon.celtuosos e aCi~enta
dos, apesar (ou por causa) da transcrição de alguns "piedosos" textos diocesanos~ por indisfarçáveis resSentimentos, reduz a todos a figuras exemplares, explicados
por suas funções, maniqueisticãmente definidas, de ..oprimiáos" e ..opressores".
Que diriam os que, pescadores de_águas turvas, defendem a adoção de livros desse teor em nome de uma mal
compreendida liberdâde acadêmica se, por exemplo, vissem s~us filhos doutrinados, num país que se quer democrático, de acordo com principias fascistas ou nazistas'?
Defenderíum essa doutrinação em nome da liberdade
acadêmica ilimitada, considerando legítima a agressão
intelectual conlra os seus indefesos rebentos? E que dife~JJÇ<!_ h<~ veria, reafm_e_nte, a não ser quanto ao conteúdo
"intelectual" da agressão, entre isso e o que Se estã agora
faZendo? Diz a Le-í" de Diretrizes e Bases _da Educação
Nacional, no purágrafo único de seu art. 21' que ~'ã
famllia cabe escolher 9 gênero de educação que deve dar
a seus fifflos". E como poderá escofh6r-·se, cada vez· mais,
não lhe são sequer oferecid_as opções, se a orquestra,
-contra a _vontade das famílias, toca quase sempre a mesma mú_sica? ~ão se trata, obviamente, de rãSgai' os livros
indigitado!! ou de inutilizá-los: a autora tem o direito de
escrevê-los e a editora, de- pubficá-Jos, podendo ambas
ser responsabilizadas judicialmente por seus abusos.
Mas as autoridades educacionais é que não podem permanecer impassíveis, como se o direito do professor não
tivesse limites e o dever (i nico do aluno fosse o de serpasw
sivamente doutrinado e imbecilizado pela escola, que deveri<.t educar-lhe a inteligência e dar-lhe aquele mínimo
de cultura que se espera de alguém que foi efetivamente

- escolarizado.
Assim, ao cafajestismo inteledual que denunciamos é
preciso acrescentar mais um aspecto: Odessa lavagem cerebral, na qual nossas autoridades educacionais parecem
dispostos a não interferir, invocando equivocam ente a Jiw
herdade que têm alguns, adultos, presumivefmente "formudos", P<Jra fazer o que quiserem com a cabeça e ocoraçào de outros, crianças postas à sua mercê.
Como se verá, Sr, PrcsjdetJte, nn leitura do inteiro teor
do mencionado Editorial, o articulista invoca o parágra~
fo 8? d~ art. J 53 da Cqnstituição Federal, e a sua origem
~o pamgmfo 5f' do urt. !41 da Constituição de 1946,
mo.bstante a- exuberante argumentação do articulista,
~a~s q.ue bastantes, para todas e mais que urgentes providcno;;ms. governamencaís, que o caso requer, como paí,
como <J~O de 12 netos, e especialmente em razão das minhw, ongens de estudante pobre dos grupos escolares e
dependente. da f!lerenda escolar, ainda insipiente na época, mas muJto sJgnificativa para minha alimentação e de
ml.'~s r:olegas de _então! pé! a _permissão para acrescentar
mms alguns _ç!ado_s,ma1s alguns aspectos encontrados na
m<!~a/, na Cons~ituição e nas Le.is vigentes que, espe~ro,
agd1zem~as med1das governamentaisgue, em verdade, jã
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deveriam ter sido tomadas para melhor ordenamento,
vamos repetir:
Antes, porém, uma advertência, aos permissivistas da
.. Nova República", aos que condenam como '"'entulho
autoritário" porque não querem descer dos "PalanquesEleitoreiros" e mesmo compondo o governo, com as
suas levianas e irresponsáveis posturas de ..democratas"
tem, contribuído, e muito; para levar a nossa sempre ordem e pacífica população para uma total, irreversível e
imprevisívef desobediênciã -civil. A nossa advertência é

quanto à LegisJação em vigor que, se tivesse sendo _executada nilo estaríamos aqui denunciando estes fatos que,
até mesmo os menos sensutos hão de ju!gã-los como íntolerúveis. E por outro lado, a Legislação vigente, no c_aso, o Decreto-lei n9 t.077 ,_de 26 d(! janeiro de 1970, nada
mais é do que uma repetição da letra e do esplrito da
mais liberal de todas as constituições brasileiras, a Constituição de 18 de setembro de 1946.
Constituição de 1946- Art. 141. Parágrafo 5'1
"Ê livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de ce_nsuru, salvo quanto a espetáculos e diversões
públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma
que a Lei preceituar, pelos abusos que cometer. Não é
permitido o anonimato. ~ assegurado o direito de resposta. A publicação de livreis e periódicos não dependerá,_
de licença do poder público. Não será, porém, tolerada
. propagandü de guerra, de processos violentos, pa~a subverter a ordem política e social, ou de preconceJtQS de
raça ou de classe."
Parágrafo 79 "t inviolável a liberdade de cooscíêricia
e de crença e assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, salvo dos que contrariem a ordem pública ou os
bons_ costumes" ...
Constituição vigente- art. !53. Repete o art. 141, parúgrafo 89 {parte final) ... "Não serão, porém, toleradas a
propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de pr<~
conceitos de refigião, de faça ou de classe~ e as publicações e exteriorizações contrárias -à moral e aos bons
costumes".
Regulamentando o d(spOSútvõ- êC)riSf.ltucion.al for-editado, em 26 de janeiro âe 1970, o Decreto-let n~> 1.077,
que dispõe:
-

DECRETO LEI N' t.077
DE 26 DE JANEIRO DE 1970
Dispõe sobre a execução do art. 153, § 89, parte final, da Constituição da República Federativa doBrasil.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 55, irid.So r; da Constituição e
Considerando que a Con_stituição da República, no
art. 153, § 2~>, dispõe que não serão toleradas as publicações e exteriorizações ç-ontr'ã!'ias ã ·moral e a~s bons
costumes;
Considerando que essa norma visa a proteger a Instituição da família, preservar-lhe os valores éticos e assegurar a formaÇ'âo sadia e digna da mocidade;
Considerando, todavia, que algumas revistas fazem
pubficuçõcs obscenas e canais de televisão executam programas contrários ã moral e aos bons costumC!i;
Considerando que se tem generalizado a divulgação de
livros que ofendem frontalmente à moral comum;
Considerando que tais publicações e exteriorizações
estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam
destruir os valores morais _da sociedade brasileira;
Considerando que o emprego desses meios de comunicação obedece a um plano subversivo, que põe em risco a
segurança nacional, decreta:
Art. Jl' Não serão toleradas as publicaçÇícs e exteriorizações contrárias à mófal e aõs bons costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação.
.
_
Art. 29 Caberá ao_ Ministério da Justiça, através do
Departamento de Polícia Federa], verificar, quando julgar necessãrio, antes da djvulgação de livros_e periódicos,_ a existência de matéria infringente da proibição
enunciada no artigo anterior.
Parágrafo único, O Ministro da Justiça fixará, -por
meio de portaria, o modo e a forma da verificação previstu neste artigo.
Art. )1' Verificada a existência de matéria ofenSiva à
moral e aos bons costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e determinará a busca e a
apreensão de todos os seus ex_emplares.
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Art. 4? As Puõ1icitções vindas do estrangeiro e desti-nadas à distribuição ou venda no Brusil também ficarão
sujeitus, quando de sua entrada no p'aís, a verificação estabelecida na forma do arl. 2-9 deste Decreto-lei.
Art. 59 A distribuição, venda ou exposição de livros
e periódicos que não hajam sido liberados ou que tenham sido proibidos, após a verificação prevista neste
Decr~to-lei, sujeita os infratores, independentemente da
responsabilidade criminal:
1 --À multa no valor igual ao do preço de venda da
publicaçUo com o mínimo de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros
-novos);
II -À perda de todos os exemplares da publicação,
que sedio incinerados a sua custa.
_~
ArL 6\> O disposto neste Decreto-lei não exclui a
competência dos Juízes de Direito, para adoção das medidas previstas nos artigos 6 [ e 62 da Lei número 5.250,
de 9 de _fevereiro de 1967,
Art. 79 A proibição contida noart.l9desteDecretolei aplicu-se às diversões e espetâcu[os públicos, bem
como a programação das emissoras de rádio e televisão.
_--~arágrafo único. O Conselho Superior de Censura, o
Dcpurtamento de Polícia Federal e osjuizados de Menores, no âffibito de Suas respectivas competências, asscgururào o respeito ao disposto neste artigo.
Art. 8? Este Decreto-lei entr;uá_ em vigor na data de
suu publicação revogadas as disposições cm contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1970; 1491' da Independência
e 92' da República. - E;MILIO G. Ml1:DICI -Alfredo
Buzaid.
- Não b_astassem, Sr. Presidente, a letra e o zelo do constituinte e da Legislação Complementar para proteger os
jovens dos novos "livros didáticos", liberados pelo Governo p<lulista, vejamos como a Carta Magna vai além
nesta urgente tarefa de proteção às futuras gerações.
Constituição- Artigo 176. Título VTI do parag. 39.
Parágrafo 31', Tít_ulo VII - a liberdade de comunicação de conhecimentos no exercício do magis.tér~o. res_salvudo o disposto no Artigo 154.
Como _se vê, a Carta Magna assegura a liberdad.e aos
professores de ensinar, de transmitir conhecimentos que
julguem a8e_quados aos mesmàs ressalvado o disposto
no ArtigÕ T54 da mesma Constituiçã:o que diz:
Artigo 154: "O abuso de direito indivídual ou político,
com o propósito de subversão do regime democrãtico ou
de corrupÇãO, importará a suspensão daqueles direitos
de dois a dez anos, ªqual será declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, mediante representação do
Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação
civH ou penal que couber, assegurada ao paciente ampla
defes_a.
- Parágrafo único. "Quando se tratar de titular de
mund<!lO eletivo. o processo não dependerã de licença da
Câmara a que pertencer".
Aí está, Sr. Presidente, fosse parlamentar o professor,
o Secretárío de Estudo ou o J\1inístro, não estariam, se
fosse o caso, acobertados pela necessidade da licença
prêvia das Câmaras a que porventura pertencessem, para
respondt?rem pelos crimes que se comete, .hoje em São
Puulo, e mantida _a omissão atê aqui verificada, e ain.da
se os pais não justiçarem tais professores com as própnas
màos_. em breve espaço de tempo, todo o Brasil, não tenhamos dúvidas, estará possuído, pervertido, destruído
mesmo, pela- ..eduC?-çà.o paulista".
Era o quC tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hâ ainda oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acontecimento digno de registro no âmbito das reluçOeS ~ediitúcàmbio econôiriico e financeiro entre o
Brasil e os Este~dos Unídos daAmêricado Norte foi, certamente, a escolha efetuada pela Brazilian-American
Chamber ofCommerce, das duas eminerites personalid.ades que deverão receber, no próximo dta 4 de outubro,
em Nova Iorque, a consagradora homenagem denominada Man of the Year.
São elas, o Diretor-Presidente do Banco Econômico
SJA, Doutor Ângelo O:llmon de Sá, ex-Ministro de Estado da Indústria e do Comércio e ex-Presidente do Banco do Brasil, e pelo'lado norte-americano, o Sr. C. Peter
McColough, ilustre Chairmun da Xerox Corporation, os
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dois "Homens do Ano de 1985", título que lhes foi outorg~do em virtude dos assinalados serviços que prestaram - como empresários dotados de excepcional capacidade empreendedora, reconhecido talento e incontestável prc!'itígio- ao aprimoramento, expansão e fortalecimento das relações entre ,o Brasil e os Esta_dos Unidos.
A eleição e apresentação do ''Man of the Year" anualmente eleito, desde 1970- foram se transforman- .
do no decorrer dos unos, num evento de excepcionais dimensões sociais, que reúne, em Nova Iorque, empresários e personalidades dos dois países, convidado_s pela
.
Brazilian American Ch_amber of Commerce.
Essa pUjante comunidade dos líderes empresariais das
dua!'i mui ores nações_ do hemisfério, já programou, com a
eficiência que a caracteriza, a magna sólenidade, durante
a qual serão entregues os títulos de ''Homem do Ano
1985" aos insignes homenageados senhores Ângelo Calmonde Sá e C. Peter McColough ao ensejo da cerimônica tradicionalmente rCaiizada nos salões do Plaza Hotel,
na cidade de Nova Iorque,
·
Sobre o desempenho, a importância e os resultado das
iniciativas da Câmara Brasileira-Norte-Americana de
Comêrcio, já formulei diversos pronunciam~ntos desta
tribuna, ucentuando os aspectos positivos dessa benemérita instituição:
Tendo participado, como convidado, de algumas das
mais importantes reuniões .e _.,wlenidades promovidas
pela entidade, não poderia onlrtir-me creste momento,
quando o brasileiro consagrado como "Homem do
Ano" de 1985", Ângelo Cafmon de Sá, vem desempenhando, de fato, um papel decisivo, no que tange ao intercâmbio econômico, comercia] e sçcial, não apenaS entre o Brasil e os Estados Unidos, como, igualmente,. entre o nosso País e as demais nações do continente,
No último dia 11, acompanhado do Doutor Sérgio Pe_reira, atuul Presidente da Brazilian-American Chamber
of Commerce, ln c, fui recebido em audiência peio Presidente José Sarney.
Nessa ocasião o Doutor Sérgio Pereira corilunicO~uque
a Câmara de Comércio, por unanimidade, havia lhe outorgado uma !áurea especial pelo desempenho do Chefe
da Naçilo à frente do Governo, a qual somente poderá
.ser conferida ao Presidente do Brasil e dos Estados Unidos da América do Norte, sendo o Presidente. José Sarney o pri~eiro a receber essa homenagem excepcional.
E aproveitando o ensejo convidou o Presidente daRe·
pública para comparecer à solenidade, durante a qual,
em Nova Iorque, no dia 4 de outubro, o ex-Ministro
Ângelo Calmon de Sá, será homenageado com o Título
de "Homem do Ano 1985".
Também no dia l t de setembro, em São Paulo, o empresário Rodolfo Marco Boníiglio(e, ofereceu um coquetel corn a presença de inúmeras personalidades do mundo político, e_c_onômico, empresarial e social do País, ao
casal Àngelo Calmon de Sá, por motivo da escolha do
seu nome para ser um dos man ofthe yearde 1985, dareferida Câmara.
Convidado que fui, não me foi possível comparecer
como era do meu desejo, em virtude de compromissos
naquela data em Brasnia e no dia 12 rio --meu Estado.
A personalidade desse notâveJ patrício já se projetou,
internucionalmente, pela sua invulgar cultura e inexcedí~
vel coinpetência, como homem público e empresário que
conquistou o respeito, a· confiança, a estíma e admiração
de todos quantos têm o privilégío de conhecê-lo.
Felicito-o, portanto, pelas justas homenagenS qU:e lhe
estão sendo tributadas- motivo de alegria para todos
os seus in-úrrieros amígOs, em face do -reconhecimento,
dentro e fora das nossas fronteiras, do valor exponencial
desse bwslleifo insigne, que tem dedlcado toda a sua fecunda existência a fazer o bem aos seus semelhantes, e a
trabalhar, com rara tenacidade, pelo desenvolvimento
nacional. (Muito bem!) (Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR
LOUR!VAL BAPTISTA
15 de agosto, 1985
Exm9 Sr.
Senador Lourivul Baptista
Senudo Federal
Praça dos 3 Poderes
7oJ60 Brasília- DF
Prezudo Senador:
Temos o prazer de comunicara V. Ex• que a BrazilianA merican Ch amber of Com merce escolheu o Dr. Angelo
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Calmon de Sá, Diretor~Presidente do Banco Económico
S.A., como "Homem do Ano de 1985". Pelo lado a.meri:
cano, o agraciado foi o Sr. C. Peter Mc(.àlough, ChairR
man da Xerox Corporation, em reconheçimento ao trabalho que ambos vêm efetuando no esforço comum- de
aprimoramento das relações entre o Brasil e os Estados
Unidos.
Nesta oportunidade vimos solicitar a sua participação
na solenidade de entrega dos respectivos títulos em tradicional cerimônia no Plaza Hotel, cidade de Nova Yorque, marcada para 4 de outubro próximo.
Outrossim, informamos a V. Exf. que brevemente lhe
remeteremos o convite formal para o evento. Teremos
muita honra ~m poder contar com a sua presença nesta
data.
Cordiais saudações. - Ser)lio C. Pereira.
The Brazilian-American Chamber of Commerce, Inc.
requests the pleasure of your company at the Sixteenth
Annual Man of the Year Awards Dinner-honoring Angelo Calmon de Sá President and Chief Executive Officex Banco Econômico S.A. and C. Peter McColough
Chairman of the Board Xerox Corporation on Friday,
the fouxth of October nineteen hundred and eighty-five.
The Plaza Hotel
Grand Ballroon
Dinner at eight o'clock
Reception at seven o'clock

R.S.V.P.
Card Enclosed

Black Fie

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NElSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dizem que a ociosidade é mãe de todos os vícios e o
brocardo se aplica principalmente à juventude, quando
desorientada e sem uma ocupação laboral. buscando colher da vida apenas os frutos de permanente lazer, sobretudo porque não lhe oferecem oportunidade de trabalho.
Houve um tempo, no País, em que a educação dos menores abandonados se (<!.~iam em Patronatos Agrícolas.
onde recebiam não apenas o ensino primário de cinco
anos - que vafia pefo segundo ciclo de hoje - mas
aprendiam as tarefas do_campo, desde o plantio das lavouras anuais ao cultivo da agricultura permanente,
além do trato com o gado bovinos, eQ D inos, muares,
caprinos e ovinos.
·
Trata-se de trabalho árduo, que ocupa a pessoa durante mais de oito horas por dia, normalmente. No caso, no
entanto, dos internados em Patronatos, um expediente
era destinado ao estudo, aplicado o outro em tarefas duras e penosas, que lhes retemperava o carãter -ã.lérii de
assegurar-lhes uma boa constituição física.
Muitos deles tornar~se-_iil_m capatazes, outros retireiros, alguns administradores, sem contar os que preferiam trabalhar nos centros u(bunos. Em qualquer caso,
pessoas eficientes, habituadas ao labor cotidiano,_com
aspirações de progresso, c-onfiando no amanhã, sem
nunca deixarem-se atrair pela ociosidade.
Essa ·experiência anterior faz-nos crer que, quando
tanto se fala na Refonna Agrárja, seria tempo de criar
Colónias Agrícolas para os menores desassistidos, principalmente no cinturão verde das grandes cidades.
Poder-se-ia, igualmente, multiplicar, no País, o número
de Penitenci(lrias Agrícolas, para dignificar a vida- dos
presidiários e, decerto, contribuir, também, para a melhoria da nossa produção.
No primeiro caso, teríamos um esforço preventivo,
orientando as_ energias da juventude para o trabalho produtivo, tirando-a_da vadiagem urbana, das superpopulações das favelas, da marginalidade a que serão cOn-de~
nados pelo incúria -dos governantes.
No segundo caso, estaríamos valorizando o delinqUente, abrindo-lhe horizontes para a recuperação sochil, mobilizando sua força de trabalho em benefício
próprio e da comunidade.
E tal sentido, recebemos sugestões de D. Acilêa Pinto
da Cunha, jornalista no Rio de Jane_iro, que reclama destinução melhor para o dinheiro público, a fim de prevenir a violência e a criminalidade em todo o País.
Expondo suas idéias, esperamos que as autoridades
queiram e possam pô-las em prática, em benefício- da
Nação.

Era

o que

tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito

b~!}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
s~nador José Ignácio Ferreira.

palavra ao nobre

O SR. JOSJ!: IGNÁCIO FERREIRA - (PMDB ES* Pronunc:ia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
No momento em que o Ministério da Aâtninistração
se prepaíJ. para lançar, em outubro, um programa de reforma administwtiva nos quadros do funcionalismo
público federal, aproveito para mencionar aqui a situação dos professores das universidades federais.
A existência de dois regimesjur[dicos no serviço público, o estatutário e o ceietista, criou uma situação profundamente discriminatória em desfavor dos docentes das
instituições de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, admitidos mediante contrato- de trabalho.
Se os_ professores estatutários, hoje minoria" naS universidades federais, detém cargos criados por lei, providos através de concurso público, de títuloS e provas, os
docentes reg-idos pela CLT ocupam empregos,
submetendo-se às m~mas exigências para ingresso no
magistério superior. As atividades, as atribuições e os-salários de ambas aS categorias não se diferenciam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
A grande e radical diferença reside nos proventos de
a"j)Osenú.1dori'a a beneficiar os professores estatutários em
desfavor dos docentes reg] dos pela CLT: enqu<!nto os
primeiros, ao se aposentarem, recebem proventos a _que
se inte,gram as vantagens pessoais (qUinqUênios, gratifi.éãçOes de chefia, etc), geradoras de uma estabilidade finriilceira, os docentes celetistas têm os seus proventos sujeitos a critéríos e cálculos do INPS.
-Aos meus colegas parlamentares desta Casa, quero solicitai ()IlJ)olo ao apelo que ora faço, desta Tribuna, ao
Ministio Aluísio Alves, da Administração, no sentido de
que seja incluída a discussão desta problemâtica no projeto de reforma administrativa que está sendo elaborado.
Quero pedir também a atenção do ~tnistro da Educaç--Jo, Marco Maciel. para esta situação de desigualdade, que aflige os professores das universidades federais.
Quanto ao Ministro da Administração, pela sua preocupação, demonslradu desde que assumiu a Pasta, em uniformizar os regimes jurídic-os que regem o funcionalismo
federal, tenho certeza, procurará, com sua equipe, estudar _meios de c9rrigir esta distorção, medida que será es-Sencial pal-aãs instituições áe e·nsino ·superior vinculadas
ao Ministério da_Educação.
Muito obrigado, era o que tinha a dizer. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
paluvra à nobre Senadora Eunice MichHes.
A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não posso deixar sem registro a iniciativa do Ministro
du EduCâÇão de determinar estudqs para fixar um currículo IJ1Í_nimo para implantação de cursos de informática
np 2<:> grau.
Na verdade, essa providência já vem com atraso. O
impacto da informática e, mais recentemente, do microcomputador em todos os setores .da atividade produtiva,
já -perdeu o fascínio da novidade. Vai longe o tempo em
que a· informática, confinada aos centros de processamentos de dados, se restringia aos trabalhos administrativos de ro~ina Agora, numa vaelocidade surpreendente,
cresce e se diversifica o número de usuários e, conseqUentemente, aumei'l_ta a pressão pela busca de mão-deobra especializada para atender à demanda do setor.
A informatização da sociedade, produto de um processo histórico que abrange inexoravelmente todos os
países, independente de seu estádio Qe desenvolvimento,
é Um fato r irreversível. E a escola não pode ficar alheia a
essa realidade. Precisa mObilizar-se para encarar a inforinátiC<J com o necessário senso de atualidade e dela fazer
uso, preparando seus alunos para os novos tempos, que
n<lo são mais o futuro remoto, mas o presente, já.
Nesse sentido, a escola não pode eximir-se da responsabilidade de responder aos anseios do meio. Ela precisa
não só satisfazer à demanda do mercado, mas tªmbém
a-fender às expectativas de seus ·alunos, vislumbrandolhes saídas e opções modernas.
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Pertence ao passado o tempo em que a escola oferecia
o que a sociedade não consumia, e a sociedade consumia
o que a escola nào oferecia. Em êpoca de magros recursos como a atual, não há espaço para o desperdício. A
escola tem obrigaç--Jo de preparar profissionais de alto
nível, ubastecendo o mercado da mão-de-obra que, em
nosso País, é tão criticamente escassa e, ao mesmo tempo, tão necessária ao desenvolvimento nacional.
Por isso, merece aplauso a iniciativa do Ministro Marco Maciel.
E confesso, a propósito, que o Amazonas espera com
ansiedade a conclusão desses estudos. Na verdade, a demanda por técnícos em ínformática a nível de 2<:> grau aumenta em proporções geométricas no Estado. É o Distrito fndustríal, o Distrito Agropecuário, o comércio, os
órgãos federais, a administração estadual e municipal, os
bancos, que exigem, a ·cada dia, novos prcfissionais para
suprir suas necessídades crescentes.
No entanto, na ausência de uma escola local que prepare esses têcnicos, os usuários vêem-se obrigados a imporUtr mão-de-obra de outros centros, frustrando asesperanças de centenas de jovens de ingressar no mercado
de trabalho.
Faz parte da história passada a imagem da Manaus
isolada, essencialmente exportadora de borracha, cacau,
castanha-do-pará, peles, fibra de juta. Com a implantação da ZOna Franca, em 1967, a cidade se modificou.
Bairros inteiros, juntamente com a rede de comunicações
e _tra_f1spo_rtes, se m_o~ernizaram.
O Distrito InduStrial conta cQm mais de 200 projetes
instalados, que compreendem desde empresa'i de tratamento de borracha até indústrias de infonnátk:a c metalurgia, passando pela relojoeira, de motocicletas, de instrumentos óticos.
O Distrito Agropecuário, ao lado do Industrial, conta
também com quase 200 empresas com projetas aprovados e quase todos já implantados.
Esses novos rumos do desenvolvimento do Estado ge·
raram e estão gera_ndo novas necessidades de formação e
qualifiC<Jção profissional. E é no ramo da _inf?nnãtica
que se evidencia sensível defasagem quanutattva entre
demanda e oferta.
Por esse motivo, Ma_naus deve merecer especial
atençiío do Ministro Marco Mãciel na oportunidade do
término dos estudos em andamento e conseqUente implantação dos cursos de informática. Para tal, aliás, dispõe de uma excelente escola técnica federal, cujas insta·
Jações poderão ser aproveitadas para abrigar o novo cur-

so.

Com isso. o Ministério da Educação estará colaborando no enorme esforço amazonense de (il(.ar o homem à
terra, dando-lhe condiçõ~ de sobrevivência na nova realidadt.! que se lhe afigura. E considerando que nenhuma
corrente é mais forte que o mais frágil de seus elos, a
Nova Repúbfica estará contribuindo para a construção
de uma sociedade brasileira democrática, moderna e
mais justa.
Era só, Sr. PresidentC:. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) - Concedo a
palavra uo nobre Senador Gastão MUller.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte disc_urso_.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res: ___ _
Estas minhas palavras são dirigidas especialmente ao
Sr. Ministro da Justiça, nobre Deputado Fernando Lyr_a.
Trata-se do seguinte: Existe uma necessidade muito
grande de se criar em M::!to Grosso várias Juntas de
Conciliação e Julgamento. São_. Sr. Presidente, Srs. Sem;dores, pelo menos cinco Juntas, todas nas capitais geoe-conômie<ts de Mato Grosso no momento.
Quais são os objetivos da implantação dessas Juntas?
Respondo;. Promover a melhoria do atendimento aos
problemas da classe trabalhadora, através da criação de
novas Juntas de Conciliação e Julgamento no Estado de
Mato Grosso, assegurando, assim, a dinamização da re~
solução dos litígios de todos aqueles que buscam a proteção desta justiça especializada.
Os pólos de desenyolvimento que_necessitam da Justiça especializada são: Cuiabá, que engloba nove coroar~
cas, Cáceres, com d_uas comarcas, Barra do Garças, quatro com<ucas, Rondonópolis, cinco comarcas, e Sínop,
umu comarca. Todas elas atualmente são atendidas por
uma Junta de Cuiabá.

Setembro de 1985

Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que isso é impratidtvel, uinda mais se levando em conta as distâncias em
Mato Grosso, que se c-ontam por légua (seis quilôme-
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imensa gami1 de atividades produtivas a e.la ligada e dela
dependente_, Essa rede suplanta em muito a capacidade
de viabi/izm a drculação de riqu~zas e pesSoas dos ou/ros).
tros meios de transportes.
Faço, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
Tornou-se impraticável, hoje em dia, mudar a opção.
nobre c dinâmico Sr. Ministro Fernando Lyra que estuN<lo está ao alcance de U11J município, por exemplo, deci~
de defatoe com carinho o caso específico de Mato Grosdir racionalizar seu sistema de transporte e escoamento
so no que concerne à urgência de se implantar novas
de produtos agrícolas, a partir da estrada-de-ferro. AroJuntas de Concili:JÇiio e Julgamento.
dovia foi o meio que se impôS e se impõe. Uma alteração
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
isolada, ugora, provocaria profundos transtornos na estabilidade econômica da regíão envolvida. Milhares de
pessoas vivem da produção, transporte e venda de comO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
bustível carburante. O mesmo se poderia dizer a respeito
paluvra ao nobre Senado_r_ Jaison Barreto.
de auto-peças, pneus, chapas de aço, mecânica especializada etc.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. PronunSim, senhoreS, viVemoS num País cuja economia re_cia o seguinte discurso.)- -sr. Presidente, Srs. SenadopO-usit· sobre a- iUã, a -estrad<J, <1 rodovia. Estamos confin<Jdos ao transQorte,_ seja de carga, seja-de massa. Restarcs~m dia em nossa- história, a liderança desta N'açao denos, portunto, assumir essa realidade e lutar por
cidiu que o principal modo pelo qual se transportariam
aprímorú-la: que sejam boas estradas; que atendam a toas pessoas e os valçres através do país, seria o modo ro~
dos; que levem a todos os lugares.
doviúrio. E, em torno dessa importante decisão, um sem~_
fim de outras definições, decisões e iniciãfiVaS fõrarfi_1i:f--Isso nos lembra o desespero do protagonista de uma
mudas.
das peças de teutro de absurdo de lonesco. Todos os seus
Uma conseqUência daquele marco inicial~ por exem~
amigos haviam tentado convencê-lo das vantagens de se
pio. seria a estruturação de redes de serviços ligadas a
deixar lntnsformar em rinoceronte. A princípio, ele enimport~1ção, prospecçüo, bencftciamento, distribuiçã? e
carara tudo como_ uma brincadeira absurda e de gosto
comercialização de petróleo e seus derivados. A gasol1na
duvidoso. Em seguida, reag(ra com impaciência e des~
e o óleo diesel seriam os combustíveis utilizados no-s v~_í_conforto. Depois, díante~da insistência, indignara-se e esculos que cruzariam aquelas rodovias.
- . __ - -.corraçara seus Impertinentes interlocutores. Não~_edera,
Os pneumáticos passariam a ser o grande ~lo de tran~
mesmo ao vê-los todos., transformar-se no insólito quamisstlo de energia motriz, adaptando-se ao t1po de pavtdrúpede: Mas agora, a-bsolutamente -só, numa cidade pomentw;ão sobre o qual deslizariam os veículos. Foi o inívoada exclusivamente por rinocerontes, angustiava-se
cio da_ind ústria de derivados da borracha sintetica e IJ.apor_n(to saber como lpgrar a_ gr_otesca metamorfose.
tural, capitaneuda pela necessidade do üSO -cada_·;.~ .
PrecisamOs de c;;:strudas! Esta é a lffiportante realidade
maior de pneumúticos. O poderio e a dimen~ão d~sa at~
que vivemos hoje. Elus nos são essenciais. Não importa
vidade econômica ainda não foram exaustivamente di-=
se teria sido r_nejbor opção a_ esy?da de ferro, o desenvolmensionados.
:· -vimento de n:tvegaçUo de cabõtagem ou outro meio
0 veiculo de carga u ser utilizado, com sob~ja preponqualquer.
derância sobre os demais, seria o caminhão. E o de _transPara sermos mais espedficos, Senhor Presidente, eu
porte coletivo, o ônibus.
preciso, hoje; de apenas 32 km de estrada: trinta e dois
Os fatores que conduziram àquela de1ín!Çã:o ín~cial
quilômetros de usfalto é o que falta para se interligarem
mio C<lrecem ser mencionados, seja por sua complexidaa zona missioneim gaücha, o extremo oeste catadnense e
de, seja por ni:io contribuírem para c-om nossosargume~
a rede viária da Paraná. Asfalt<Jndo~_se o prolongamento
tos. Se a História costuma ser Juíza implacável das dect- _
du BR /63, trecho compreendido entre Tenente Portela,
sõcs dos estadistas, procuramos-ser indl,lfgentes com elçs,
no Rio Grande do Sul e Itapiranga, em Santa Catarina..
por compreendermos que vivemos num confortável tem~
estar-se-á atendendo a uma das mais importantes regiões
po de julgamento, enquanto eles víveram o período_ .da
produtoras do país, facilitando o escoamento do voluaçào; nós, no camarote, eles em cena; nós, na perspectiva
moso produto agropecuário da região, com evidente ecoque eschtrece, eles, no envolvimento que encobre.
nomi_it de tempo, combustível e material rodante.
O fato cOncreto que se nos apresenta é que nosso lega~
Tal é a cxpr~são daquele pequenino trecho que, no
do cultural inclui uma extensa rede rodoviária e uma
dia_l6 q~ agosto passado, reuniram-se, na cidade de Te-
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ncnte Portela, prefeitos municipais e representantes de li~
deranças políticas dos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarína e Paraná, para reivindicarem em conjunto o asfaltamento desses últimos 32 km. Instalaram, ainda, uma comissão formada por representantes desses três
estudos para lutar pela execução imediata desse importante trajcto.
Como poderíamos nós deixar de demonstrar sensibilidade diante de fato tão expressivo? Toda uma região,
abrangendo dezenas de municípios, em três Estados da
Federaçào, irmanada na reivindicação de um pequenino
trecho de rodovia! Em um país que se definiu pelas rodovias; em um país que vive sobre rodas!
A que comparei o clamor dessas comunidades?
Convenhamos: num País de rodovias, alguem clama
por 32 km de estrada asfaltada ...
Talvez esse fato tenha semelhanças com a figura de um
empregado de padaria que, por estar faminto, pede ao
dono do estabelecimento um pedaço de pão. Certamen!c, senhores, o exemplo é dramático: de todos os tipos d_e
privação gerados numa sociedade, oriundos das desigualdades de oportunidade, habilidade, aptidão ou vo~
tadt:, essa fome do padeiro haverá de ser a mais ignc:mrniosa, a mais dolorosa, a mais aviltante. O nosso íntimo
poderú aceitãi- que COilS:truamós nosso enredo hipotétic_o
no sentido -de que c!ejamaís seja atendido em discutíveis
reivindicações trabalhistas, mas, quando pede pão, este
não lhe poderá ser negado, sob pena de produzir uma
manch:t infame e indelével naquela organização.
Como pretende- perguntarão- aplicar esta parábola ao contexto de sua fala?
Ora, sabemos que toda a região oeste do Paraná, SanLa Catarina e Rio Grande do Sul, na faixa fronteiriça
Coin a Afgentina,já se encontra bem servida de rodovias.
-O produtO agroindustrial de cidades como Dionfsio O::rqueira, Guarujft do Sul, Sào José dos Cedros, Guaractaba, São Miguel do Oeste, chega facilmente a Iporá e ltaw
piranga. Mas daí para Tenente Portela, no Rio Grande
do Sul,_ que <tbre as portas de toda a rede viária daquele
Estudo, submetem-se homens c caminhões a uma prova
de _resistência absolutamente desnecessária, sem mencionar os utolamentos em tempos de chuva.
SenhOreS Senadores, não estamos pedindo ao Ministério dos Transportes uma obra faraónica; não estamos
pedindo uma auto-estrada completa, o que poderia esbarrar em obstáculos orçamentários _incontorná_veis. O
que pcdimol> é apenas um pequenino trecho, que há de
- beneficiar toda uma região. O que queremos, na realidadt!, C um pedaçO de pão, do dono d<1 padaria. Mas, convenhamos, sem necessidade de estirarmos a mão.
Ew só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
· pala,vra ao nobre Senador Cêsar Cais.
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- Sobrecarga das redes elétricas que abastecem a ãrea
de Brasfiia, segundo o diretor da -CEB, Paulo Victor de

Paulo), durante os testes da linha de corrente contínua,
segundo o presidente da CESP, prof. José Goldemberg.

Rezende.

O SR. d:SAR CALS (PDS -CE. Pronunçia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, durante dezoito minutos, faltou energia elétrica em nove estados, inclusive em Brasília, afetando o
funcionamerito do pr6prio Congresso NacionaL
Os jornais de hoje chamam a atenção do_ assunto e as
autoridades do s_etor informam q,ue as causas do ... black
_out" foram. sej,l;undo as várias versões.

-Queimadas, que nesta época do ano atingem grande parte das faixas por onde passam os cabos de distribuições, segundo o presidente de Furnas, ex-Ministro
Camilo Penna.
~Ineficiência do sistema de energia elétrica qu~ "vem
trabalhando dentro dos limites e com baixa confiabilidade, segundo o Ministro das Minas e Energia.
-Defeito· no condensador na subestação de Sãnto ângelo, no interior de São Paulo (se da LT ·Itaiou -_São

Jâ ·a LlGHT, em nota distribuída, informa que o
problema ocorrt:_u na rede de FURNAS, provavelmente
na Usina de São Simão, no Rio Parnaíba.
E se iniciam uma série de comentários como se fOsse
"erro de planejamento".
' O que há, sem dúvida, são investimentos insuficientes
no setor de energia elêtrica para um consumo que volta a
crescer de IO a 12% ao ano.

-.

Há mais de dois anos, como ministro das Minas e
Energia venho mostrando que a política de cortes de investimentos no setor pode levar ao racionamento.
Assim, Sr. Presidente, tem sido os meus pronunciamentos no Senado contra o corte de investimentos nas
estatais do setor produtivo.
Hâ poucos dias, o líder do PFL, na su~ "maneira pressurosa" de defender o Governo, procurava ridicularizar

um pronunciamento que fiz sobre o importante assunto.
Desde 1983, como Ministro, exigi que os, npacotes-financeiros" para usinas, contemplassem um percentual
para o sistema de transmissão e distribuição de energia
elétrica.
Por termos capacidade ociosa na geração de energia
elétrica, coloquei como prioridades a interligação elétrica entre as várias bacias hidráulicas.
Como exemplo a interligação do complexo de Paulo
Afonso, do rio São Francisco, com UHE Tucuruí no rio
Tocantins, a interligação da UHE Itaipu com o sistema
de São Paulo.
O erro é uma política tarifária achatada que vem desde
o governo Geisel.
No governo Figueiredo procuramos recuperar colocando 59% acima do INPC.
No Governo Sarney novo congelamento de tarifas,
sob os aplausos daqueles que integram a Nova República.
Não adianta cuidar do dé_ficit público, cortando os investimentos do setor de energia, pois, assim, se paralisa o
Pafs.
O que precisa é agir no custo do dinheiro, item em que
o Governo patece impotente, apesar dos discursos do
atual Ministro da Fazenda.
Srs. Senadores:
Esta Casa não pode deíxar de registrar sobre o assunto
dois aspectos:
I - desencontro das i_nformações das autoridades do.
setor.
_
_ _
2 - i-egistro da verdadeirá causa que é a poHtica suícida de mànter tarifas baixas qUe deixam as empresas do
setor de energia elétrica sem condições de investir no que
é prioiítári:o.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
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Concedo_- a

O SR. ENhS FARIA (PMDB -PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
·arasil não comemora, mas registra hoJe; IS de-setembro
de 1985, o trigésimo nono ano da promulgação da Constituição de 1946.

Constftuii;ão-que; -em que pesem--as-suas--eventuaiS.-!:
circunstanciais imperfeíções, à luz de um julgamento
tang~~iado evidentemente pelos parâmetros de tempo e
espaço, de qualquer forma, refletia no mais profundo de
seu significado e conteúdo, os principias, oS valores morais~ os anseios, a consciência potítíca e soCial, as tradições culturais e at~ a pCispectlvide- inundO que Com.:
põem c.- perfil da gente brasileira. E refletia tudo isso,
. exatame:nte porque fiiosófica e juridiçamente, se assentava nas rn:ais legitimas premissaS do Estado de direito, da
democracia e da liberdade, com os conseqUentes e inerentes preceito-s. de v"alorizaçào do hOmem, do respeito
aos direitos individuais, de equilíbrio e reSpeito entre os
poderes_e enfim, porque preenhe de pontos cfe referência,
que só poderiam conduzir a conscí!ncia da naCionalidade pari um tta.balho profícuo de constru!Wão de Uma pátria independente, soberana e progressista, onde qs ·pilares-- de sua sociedade estariam asscn,tados.. em baseS de
eqUidade e justiça social, com todos particiPa-ndo_ ciconô. mica~ social e politicamente dos- frutOs do esforço _cbrtjunto- para- o desenvolvimento-nacionaL
Eis que, todavia, no cruso dessa trajetória histódca. se
antepôS no. caminho deste povo e deste p-aís, as peias do
arbítrio e da prepotência que, com o casufsmo que lhe é
peculiar, trocaram a Carta Magna de 1946 peta cotcha de
retalhos que af está. E com ela e com falaciosos discursos
pseudodemocratas e cristãos, nos ímPõs, pel_o direito da

força, o Estado de fato,~ regime autocrático e submeteu
a nação_ ao domínio das sociedades hegemónicas, ao poder das castas, ao comprOmetimento de nossa independência eOODômieã"e ao comprometimento mÕral pÚante
a história e as gerações que se nos sucederem.
Tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu bem sei,
não são ri.ovidades para esta Casa e para o povo brasileiro e, daí por que, não_pretendo_ fazer do texto um pretexto para me repetir perante V. Ex•s e a Nação que representamos. Mas se o faço agora neste pronuciamento, é
por duas razões que reputo de fundamental importância:
A primeira delas, porque entendo sem nenhum espírito
_revimchista, que nunca será. demais lembrar à Nação,
para que nunca mais se apague em um só momento ~e
sua existência, a lembrança dos vinte anos de escuridão,
de obscurantismo e de mentalidade anacrónica, que caracterizam este País de 1964 a 1984; _a segunda dessas razões, -é porque entendo que, a data de hoje, é-sobremaneira oportuna para convocarmos a Nação e sobretudo
para lembrarmos f,!O Congresso Nacional, pela sua responsabilidade de representação popular, política e histórica e até pela contribuição de resistência democrática
que prestou ao Pais, para que chegássemos à transição
de nossos ôias, para a necessidade iffiperativa âe um instante de"reflexão. ~eflexão que, inspirada nos permanentes princípios do direito da Constituição de 1946, com
acuidade voltada_ para uma visão pragmática e para as
exigências de atualização e atualidade da conjuntura
econômica, social e política do Pafs e, a partir daí, com
os olhos, os pensamentos e a conduta voltados para a futura Assemblêia Nacional Constituinte, possamos ser caminheiros de uma nova estrada: pOssamos ser instrumentos nào apenas da reconstrução e retomda da Democracia e do_Estado__de Direito, mas tambêm construtores
do homem novo e de uma nova sociedade.
O Brasil vive hoje, paralelamente a mobilização nacional em torno da futura Assembléia Nacional Constituin-te~ slmultaneamente à transição da ditadura para a democracia, ao mesmo tempo em que Se luta pelo resgate
das atribuições do poder legislativo e pelo fortalecimento
do poder judici_ário, também uma das mais drásticas,
-- écintUn.àin1ei ___e_: Iiine.ntá veis re-alídades -- s6cioeconômicaS, em contradição mais ampla com os verdadeiros princípios democráticos.
- N-ossa ~h:iç!a e""-tçrna,_se nos afigur~_quase que intransponível. Nossa dívida interna não é menos séria: A economia nacional quase que inteiramente alienada ao capital estrangeiro; o- desemprego batendo às portas do po·
der Públk.o:· A recessão econômicã aíilda exercendo seu
estupendo poder corrosivo: A inflação implementando a
fome e a miséria nOS lares brasileiros._.< Enfim; Sr. Presi--dente e Srs. Senadores, este é o País no qual, para sintetiõ-Ciiffillio-dos· paradoxos teini.O!:
definição e conceito doutrinário de democracia: Ao con_·
trário de uma sociedade justa e c;;qUâníme.!! em que pesem os PreceitoS. de um sistema capitalista, impôs-se de
tal forma a incidência do econômicQ sobre o social, atra-vés de privilégios e da centralização da posse dos meios
de produção que. hoje, estamos às vésperas de uma Assembléia N~cional Constítuirite. imiginando com ela retomar o estado de diFeito, diante dãS implicações e do
jogo. de pressões de tudo i~so e de uma realidade interna
onde apenas 4%- da população detêm 96% da renda nacional. enquanto 96% da população, disputam 4% dessa
mesma renda e conseqUentemente dOs frutos do progres-

zar;· se ·conseguiu-

em·

de

so.
- Õra3~rs. senadOres, por-óbvio queâ própriaiealidade
de ô:osso.s dias não rios Permite d"ei'xar de refletir. Só que
hoje. tu Insisto_, temoS ttl.als de quC um desafio de todosoj dias;, também..:.._ uma fonte doutrinária de inspiração:·
De s~dade,. que como ja. disse afg_uêm: ..ê: a vontade· de
ver de novo'?. e_ de referência que a a Constituição de
1946, no_ dia em qu·e es.taria comemorando 32: anos de
ptõmulgação, para penSarmos e repe"nsarmos o BrasiL
SobretudO, com Os- olhos-, com as-atenÇões, com espíritO
pú.blico e com intuição histórica voltada para o futuro da
grande Nação· de brasileiros humildes, que encontram-se
marginalizados e vilipendiados, como párias da Pãtria.
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Quand~ não fosse por nada disso, Sr. Presidente, mas
também pela Constituição de 46 e pelo seu significado, é
importante qÜe repensemos o Brasil hoje, e, com os
olhos no futuro, busquemos o Brasil do homem novo e
da nova sociedade.
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 293, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Aniís" do Senado, do texto do discurso
que o Presidente Tancredo Neves pronunciaria na sessão
solene de sua posse perante o Congresso Nacional,
publicado na revista Veja, edição de 31 de julho de 1985.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n~> 325, de
1985, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n9s
271, de 1983 e 85, de 1984- Complementar, de autoria
dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Nelson
Carneiro, respectivamente, que alteram dispositos da Lei
Complementar n~' 26, de li de setembro de 1975.

-3Votação; em turno único, do Requerimento n~' 326, de
\985, do Senador José lgnâcio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n~'s
326, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena;
169. de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro e
da Câmara n~' 263, de 1983 (nl' 1.815/76, na Casa de origem), que alteram o Decreto-lei n~> 5.452, de I~> de maio
de 1943 - CLT.

-4_

Discussão, em tu.r::no t,inico, do Projeto de Lei do Senado n~' I, de 1985-Df,_ de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre _a inclusão, nos proventos de aposentadoria, da gratificação por operações especiais de que trata o Decreto-lei n~' 1.727, de 10 de dezembro de 1979+ e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 550 a 552, de 1985, das Comissões_:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade:
- do Distrito Federal e de Finanças, fa varáveis.
-~-c

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a-Mensagem n~' 3, de 1985
(n~> 44/85, na origem), de f7dejaneiro de 1985-, pela qual
o Senhor Presidente da República sobmete à deliberação
do Senado a es-colha do Sr. Octávio Luiz de Berenguer
Cesar, Embaixador do Brasil junto à República de Trini·
dad e Tobago, para, cuml}lativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil iunto à Comunidade de Dpminica.

-6Discussão. em turno único~ do_ Parecer da COmissão
de Rela-ções Exteriores sobre ~ Mensagem n' 163~ de
f985 (n9' 367/85, na· origem). de 9 de agosto do corrente
a-no, pela qual o Senhor President~ da Repó.blíca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Rodolfo Godoy de Souza Dantas, MiniStcO. de Primeira Classe. da
Carreira-de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repübllca: Dominicana.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)
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Ata da 174" Sessão, em 18 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Enéas Faria

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena- Raimundo Parente-Aicides Paio- Gaivão Modesto - Odacir Soares Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo-:~ar Cais -José Uns - Virgílio Távora- Moacyr
DLrafte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Ga.delha- Milton Cabral- Aderbal JuremaNivaldo Machado- Guilhe_rroe_Palmeira --Luiz Cavalcante- Albano Franco- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- José Ignãcio Ferreira - Moacyr Oalla _-:- Amaral Peixoto - Nelson_
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco Murilo Badaró - Amaral Furlan -Severo Gomes Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges
-Gastão Müller- José Fragelli- Marcelo Miranda
-Roberto Wypych- Enéas Faria- Jaison Barreto-_
Jorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarem
--Aicides Saldanha- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria):- A lista de presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
So_b a proteção de D~us, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitura do expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFfCIOS
Do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• Ú9, de t9ss
(N9 343/83, na Casa de origem)
Estabelece nonnas sobre a utilização dos livros didáticos e dá outras providências.
O Congresso Nacion-al decreta:
Art. t 9 Os livros didáticos adotados pelos estabelecimentos de ensino de l 9 e 29 graus deverão ser ufilizados, pelo menos, durante o período de.3.(três) anos, ..
Art. 29 Sempre que se_fizer necessária qUalquer alteração no livro didático~ durante o prazo a que aluHe o artigo anterior, esta deverá ser fornecidª pela escola, para
_
o fim de su_a anexação no refericlo_ livçq_.___ _. __ _
Art. 39 Os estabeleçimentos de ensino ofic_iais e particulares e as editoras de livros ditáticos Q.Ue i_n_obs~rya
rem o disposto nos arts. 19 e 29 desta lei sujeitam.:se à
multa de CrS 200.00()" (dU:Uritos mil cruzr:iros), com os
reajustamentos anuais detl!rmin,ados, na forma d~ Lei n9
6.205, de 29 de abril d.e 1975.
.
Parágrafo único. No caso de reinCidência, a multa
será aplicada em dobro.
Art. 4ço Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGISLAÇÃO CITADA
-LEI N' 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Esta_be_!e_c~ a !lescar~c_~e~izaçào do sal~_rio mínimo
· coül_9fãtor de C:Ori-e.;ãO monit:ilia e aCreSceõta parigrafo único ao art. 19 da Lei n<1 6.147, de Z9 de noYembr~ de 192_4.

O Senhor Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sancion_Q_a_s.eguinte Lei:
Ar.L H ___Qs valores monetários fixados com base no
salário mínimo não serão considerados para quaisquer
fins de direito.
§ J9 Fica excluído da restrição de que trata o caput
deste artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem
comõ os -seiuinies valores ligados à legislação da previdência so_cial, que continuam vinculados ao salário mínimo:
I_- os benefícios rnJnimos estabelecidos no art. 39__ da
Lei n9 5.890, de _8 de junho de l 973;
11- a -cOta do.Sifário-família a qUe se refere o art. 21'
da Lei__n9 4.266, de 3 de outubro de 1963;
..
I I I - õs.beneffcios do PRO RURAL (Lels Complementar~s !)9_s li, d~-~6 de maiQ de IQ71, ~_16, de 30 de outubro de 1973), pagos pelo FUNRURAL;
IV- o salário-base e os benefícios da Lei n9 5.859, de
11 de dezembro de 1972;
. V_-:-:_g_ben~Jlci_o_i_nslit_u_íÇp__ pel_ª-.._~ n<? 6._l']J_,_de_ll de
dezembro de 1974;
VI- (Vetado).
§ 2' (Vetado).
§ 39 Para os efeitos do disposto no art. 59 da Lei n9
5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondentes a tO e 20 vezes o maior salário mínimo vigetlte serão
corrigidos de acordo com o lndíce Nacional de Preços ao
ConsUmidor.
§ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigentes
na data da publicação desta Lei, inclusive os de locação,
não se aplícarão, até o respectivo término, as disposições
deste artigo.
Art. 29 Em substituição à correção pelo salário
mínimo, O Poder EKecutivo estabelecerá sistema especial
de atualizaç_ão monetária.
Parágrafo único. O coeficiente de atualização _monçtária, segundo o disposto neste artigo, será baseado no
fator de reajustamento salarial a que se referem os artigos 1ço e 29 da Lei n<:> 6.147, de 1974, excluído o c.oeficiente
e aumento de produtividade. Poderá estabelecer-se como
limite, para a variação do coeficiente, a variação das
Obrigações Reajustáveis do Teso ui-o Nacional (ORTN).
Art.__39 ___ O art. J<:> da Lei n9 6.147, de 1974, fica acrescido de parágrafo único com a seguinte redação:
"Pa)"ª-grafq _único. Todos O§_ sa)áríos superiOres
a 30 _(!r_hft~t) _v~es o maior -~-ajfu"jq m~nill!á vig~_IJ-!5!__
_nQ_P__aís.-ter.ã_o, çomo re_ajustamento_legal, obrigatóriO; um acréscimo rguãl à impOrtâ:rlcia resultante
da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento
decorrente do disposto no caput deste artigo."

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão. revogadas as disposicões em contrário.
Brasiua, 29 de abril de 1975; 1549 da Independência e
879 da República._- ERNESTO GEISEL - Arnaldo
Prieto.
-LEI N• 6.708, !YE 30 DE OUTUBRO o-Jõ 1979
D~spõe
modi~ca

sobre a correção automática dos salários,

a. política salarial, e dá outras providências.

Art. 21. Fica revog"..tda a Lei n<1 6.147, de 29 de novembro de 1974, -e -demais disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• ÚO, de l!ÍSS
(N<? 5.082/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza a reversão, à Companhia Agrícola Usina
Jacarezinho, do terreno que menciona, situado no
Município de Jacarezinho, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao patrimônio da Companhia Agrícola
Usina Jacarezinho, com sede na Rua Vinte e Quatro de
Maio. n<:> 208, 11ço andar, MunidPio e Estado de São Paulo, do terreno, com ãrea de 435.800,00 m 2 -(quãtrocentos
e trinta e cínco mil e oitoc_entos metros quadrados), situado na Rodovia Jacarezinho-Me\o Peixoto, no Municípi~ de Jaca.rezi~o. Estado do Paraná, por ela doado à
União Fede.ral, at_rav.é~ d? Escritura Pública lavrada em
22 de julho de 1958, às fls. 1 a 3v do Livro n<? 135 do Tabelião Reynaldo Serra_, da Comarca de Jacarezinho-PR,
transcrita no Cartório do RegiStro de Imóveis da mesma
·comarca sob O n9 8.991, às fls. 6 do Livro 3-J, em 6 de
agosto de 1958.
Art. 2Y Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 179, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. SI da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de V. Ex's,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que
"autoriza a reversão à Companhia Agrícola Usina Jacarezinho, do terreno que menciona, situado no Município
de Jacarezinho, Estado do Paraná".
Brasília, 13 de març_o de 1985. -

João Figueiredo.

EXPOSIÇÃO UE -MOTIVOS N• 51, DE 11 DE
MARÇO DE 1985, DO MJNISTfiRIO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
NQ ª-nex_o prOc6s~9_; _c_ogita-se da reversão à Companh.i-ª-._~grJç_Q]-ª U_~iflª-_ -I_<~,ç<J,p~~i!l-h_Q,_~ociedade anônima,

com sede na Rua Vinte e Quatro de Maio n9 208, 119 andar, Município e Estado di: São Paulo, reverta a seu pa~
trimônio o terreno;- cOni a área de 435.800,00 m 2 , situado
na Rodovia Jacarezinho-Melo Peixoto, no Município de
Jacarezinho, Estado do Paraná.
2. Fora esse terreno doado à União Federal, pela
aludida Companhia; merCê da Es.c-ritura Pública de 22 de
julho de 1958,lavrada no Livro n9 135, às fls. la 3v do
Tabelionato de Notas Reynaldo Serra, da Comarca de
Jac<!-rez_i_nho·P~. transcrita no Ca:rtório do Registro_ de
l!llóveis da mesma ÇQ:marca, às fls. _6 çlo Livro 3-J, sob o
n<? 8.991, ep1 6 de agosto de 1958.
3. Aceitou-o a donatária através do Decreto n9
44.832, de 8 de novembro de 1958.
4, Oestinou-se essa_ área à construção do Aeroporto
de J acarezinho.
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5. Ocorre, porém, que o Ministério- da Aeronáutica,
Sob cuja jurísdicão se encontrava o aludido terreno,
desinteressou-se do mesmo, não chegando, inclusive, a
construir o projetado aeroporto, aquiescendo, portanto,
em sua reversão à União Federal.
6. O Serviço do Património .da União e a Secretaria
Geral opinam favoravelmente àquela medida.
7. Acolhendo css~s pareceres, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de V. Ex• o anexo projeto de
mensagem ao Congresso Nacional, acompanha:do de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protestos do meu mais profundo respeito. - Emane
Galvêas, Min~tro da Fazenda.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 121, de 1985
(N~>

742/83, na Casa de origem)

RevOga a Lei n11 5.465, de 3 de julho de 1968, que
''dispõe sobre o .preenchimento de vagas nos estabele-

cimentos de ensino agrícola'', bem como sua legis-lação complementar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Fica revogada a 41 n~' 5.465, de 3 de julho de
1968, que ..dispõe sobre o preenchimento de vagas n~s estabelecimentos de ensino agrícola", bem como a legislação
que. a regulamenta.
Art. 2\" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
caçào.
Art. 311 Revogam.:.se as disposiçõe sem contrário.

LEGISUÇÃO CITADA
LEI N• 5.465,
DE .1 DE JULHO DE I968

Dispõe sobre o preen<:himento de vagas nos estabelecimentos ·de ensino agrícola.
Art. J9 Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de Agricultura e Veterinãria,
mantidos Pela União, reservarão, :)nualmente, de preferência, 50% (cinqilenta por-cento) de suas vagas a candidatos ag'ricultores ou filhos destes, proprietárioS ou não
de terws, que residam com suas famílias na zona rural, e
30% (trinta por cento) a agricultores o'u filhos destes,
proprietários oU não de terras, que residam em çidades
ou vilas que nào· possuam estabelecimentos de ensino
médio.
§ J<;> A preferência de que trata e-ste artigo se estendCrá aos port.a,g'ores de certific-ado de conclu~ão do 2Y ciclo
dos estabelecimentos de en_sino agrícola, candidatos a
matricula nas escolus superiores de Agricultura e Veterinária, mantidas pela União.'
§ 29 Em qualquer caso, Os candidatos atenderão as
exigências de legislação vigente, inclusive as relativas aos
exames de admiss::io ou habilitação.
Art. 2<~ O Poder ExeculiYo regulamentará a presente
lei dcntrá du prazo de 90 (noventa) di:ts.
Ar!. .~\' Est:t lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<~ Rev0gllm~se as disposições em contrário.

Art. 29 O ensino superior indissoctãvel da pesquisa,
serú ministr~do em universidades _e~ excepci_onalmente,
em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou privado.
Arl. JY As .universidades gozarão de autonomia
dídátic0-.científica, disciplinar, ~dministrativa e finaoceir<l que será ex:erclda na forma d~ lei e dos seus estatutds.
Art~ 17. Nus universidades e nos estabelecimentOs
isolados de ensino superior poderão ser. ministractus us
seguíntes modalidades de cursos:
a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos
que hajum concluído o .cil0 cOlegial o_u equivalente e tenham sid0 classificados .em concurso vestibular;
b) de pós-Úaduaçào, abertos à matrícula de candidatos diplomados cm curso de graduação ·que preencham
as condições p~escritas em cada caso;
c) de especialização e aperfeiçoamento, abertos à
matrícula de candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem títulos eqUivalentes;
d) de exte;s.ào ~outros, abertos a can·didatos que satisfaçam os requisitos exigidos.
Art. 18. A]éin dos cursos corresondentes a profissões regulares em lei, as universidades e os estabelecimentos isolados poderão organizar' outros para atender
·à.~ exigências de sua programação específica e faZer face
a peculiaridades do mercado de trabalho regional.
ArL 19. Vet~do.
. Art. 20. As universidades e os estabelecimentos isolados de ensino suf)erior estenderão à comunidade, sob
forma_de cursos e serviços !=Speciais, as atividades de ensino e os.resultados da pesquisa que lhes são inerentes.

Art. 21~ O concurso vestibular, referido na letra a
do art. 17, abrangerá os conhecimentos comuns à.s diversus formas de educação·do segundo grau sem ultrapassar
este nível de complex.id~de para avaliar a formação recebida pelos candídatos e SUa aptidão intelectual para estudos superiores.
Parágrafo' único. Dentro do prazo de três anos, a
contar da vigência desta lei, o concUrso vestibular serã
idêritico: em seu conteúdo; pará todos os cursos ou áreas
de conhecimentos afins, e unificado, em sua execUção, nã
mesmã universi<;lade ou federação de escolas, ou nomesmo estabelecimento isolado de organização pluricu'rricular, de aco.rdo cOm os estatutos· e regimentos:

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Agricziltura)

O Presidente da República:
F~H.;o s~1ber que o Congresso
~cguinte lei:

Nucion_al decreta_ e eu

S<nH:iono a

CAPITULO I
Do Ensino Superior

Art. IY O ensino superior tem por oôjetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a' formação de profissionais de nível universitário.

MENSAGE)'I N• 4, DE I985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Na.
ciona1:
Nos termos do art. 151 da Constituição Eedc;ral, tenho
a" honra dç submeter à elevada deliberação de Vo$Sas ExR
telênCias. acompanhado de Exposição de MotivoS do Senhor Ministro-de Estado da Fazenda, o anexo projeto de
lei Cjúe "aUtoriza a reversão ao Estado de Mato Grosso
do t~reno que meneiem-a".
Brasília, 16 de janeiro de I 985. - Joio F.lgue1redo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 223, DE 27 DE DEZEMQRO DE I984, DO M!NISTERIO DA
FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
No anexo processo, cogita-se da reverSão ao Estado de
Mato GrOsso do terreno com a ârea de 123,8412 ha situado no Município de OJiabá, naquele Estado.
2. Referido terreno "fora doado à Uftão Federal por
aquele Estado, através do Decreto-lei Estadual n9 879, de
3-6-47, e da Escritura Pública de 29-9-47, transcrita no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabâ,
sob o n"' 2.875, em 29-9-47, no Livro 3-D, às fls. 187 eratificilda por instru.mento de 20-4-79.
3. Aceitou-o a tlnião Federal. merc! de despacho do
Sr. Procurador da fazenda Nacional no Estado do Rio
de JaneirO, exãrado às fls, 30 do Processo MF-SC nY
OI87-00I71J77, em 17 de maio de I978.
· ·
4. Destinava-se o terreno doado à instalação de Posto Agropecuário do Ministêrio da Agricultura, em Cuiabá. Este, porém, desinteressou-se do imóvel - tendo
sido desativado o aludido Posto- e concordou com sua
reversão ao Estado de Mato Grosso conforme despacho
do Exm9_ Sr. Ministro da Agricultura, em l4-5-84.
5. Quanto à dimensão do imóvel a reverter, cumpre
registrar que, da área originariamente doada. com
123,8412 ha, foram transferidos para a jurisdição deste
Ministêrio 10 ha. remanescendo, pois, 123,8412 ha a serem objeto da pleiteada reversão.
6. O Serviço· do Patrimõnio da União e a Secretaria
Geral deste Ministério opinam favoravelmente àquela
medida.
7. Nessas condições,. tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Congresso Nacional, acompanhada
de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida proposta.
-· . Aproveito a oportunidade para renovàr a Vossa Excelência .os protestos do meu mais profUndo respeito. Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 123, de 1985

(N• 4-9611/85, na Ca~a de origem)
De iniciativa do Sr. PreSidente da República

(N• 5-180/85, na Casa de Orlcem)
De iniditiV-á. ao-Tribunal Superior do Trabalho

Autoriza a reversio, ao Estado de Mato Grosso,
do terreno que menciona.

O Congresso Nacional decreta:

Fixa nonnas .de organização e funclonamento do
ensino superior e sua articulação com a escola média,
e dá outras providências.

3427

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 122, de 1985

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N' 5.540,
DE 28 DE NOVEMQRO DE I968

Quinta-feira \9

Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão, ao Estado de Mato Grosso, do terreno, medindo 123,8412 ha (cento e vinte e três hectares,
oitenta e quatro ares e doze centiares), situado no Municípiq de Cu-iabã, naquele Estado, parte da ârea doada à
União F'edera1, através do Decreto-lei Estadual nY 879,
de3 de junho de l947, e da Escritura Públicade29 de setembro de l947, transcrita no Cartório do RCgistro de
Imóveis da Comarca de Cuiabá, sob o n9 2.875, em29 de
setembro de l947, às fls. 187 do Livro 3·D, e ratificada
em .20 de abril de l979, Art. 29
cação.
Art._ J<;>

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

Cria cargos em comissio no Quadro Permanente
da Se<:retaria do Trlbuual Regional do Trabalho da 2•
Região e dá outras proVIdências.

o- Congresso Nacional decreta:
Aft. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, os ca'rgos em comissão constantes do Anexo I desta
lei.
Art. 29 Os cargos em comissão criados por esta lei,
integrante$ do Grupo-Direção e Assessoramerito Superiores, Código TRT.2•.DAS.100, serão posicionados na
respectiva escala de níveis por ato da Presidência do TribunaL
Art. 39 As despesas decorrentes da execução desta
lei .s~rão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO
(Art. lY da Lei n9

,de

de

de 198

1.478, em 5-9-79, no Livro n9 2-F, às fls. 44 e ratificada
por Instrumento de 29 de abril de 1981.
3, Aceitou-o a União Federal, mercê de despacho do
Sr. Procurador da Fazenda Nacional do Estado do Rio
de Janeiro, em II de junho de 1980.
-4. Destinava-se o terreno doado à instalação de Posto
Agropecuârio do Ministério da Agricultura, em Poxore. o. Este porêm, desinteressando-se do imóvel, desativou o
aludido Posto e concordou com sua reversão ao Estado
de Mªto Grosso. conforme despacho do Exm11 Sr. Ministro da Agricultura, em t 5 de maio de 1984.
5. O serviço do Património da União e a Secretaria
Geral deste Ministério opinam favoravelmente àquela
medida.
_
6. Nessas condições, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de V. Ex• o anexo prOjeto de mensagem
ao Congresso Nacional, acompanhada de anteprojeto de
lei, que consubstancia a medida proposta.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os
protestos do meu mais profundo respeito. Emane Galvêas, Ministro da_ Fazenda.

)

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região
CARGOS EM COMISSÃO
Grupo

D~nomlnac;:ão

Direção e Assessoramento
Superiores (TRT. 2• DAS. 100)

TRT. 2a. DAS 101

Secretário de Turma
Subsecretário do
Tribunal Pleno

OF.STST-SP-GP-N• 214/85
Brasília, 22 de marÇo de !985~

Sr.
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasilia - Distrito Fed~ral
Senhor Presidente,
Exm~'

Tenho a honra de e_ncatn_inhar a_ V. Ex•, nos t~rmos
dos arts. 56 e 115 inciso ll, da Constituição Federal para
que seja submetido à apreciação do Congresso Nacional,
o anexo projeto de lei _que ·•cria cargos em comissão no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal R_egional
do Trabalho da 2• Região e dâ outras providências"
acompanhado da correspondente justificativa,
Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Coqueijo Costa,
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N 9 124, de 1985
(N'>" 4.014/84. na Casa de origem)

Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais
brasileiras e dá outras providências.
O Congresso Nacionf;_\1 decreta·.
__
Art. l'i' Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de
molestamento i'ntenclonal, de toda espécie de cetáceo nas
âguas jurisdicionaiS _brasileiras:
Art. 2"' A infraç~Ó ao disposto nesta let sc'râ punid:i
com a pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinqUenta) a 100 (cerri) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional- ORTN, com perda da embarcação em favor da União, em caso de reincidência.
Art. _3'i' O Poder Executivo regulamentarã esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, conta_dps_de sua publicação.
Art. 41' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. __ 5<:> __ Revogam-se as disposições em contrârio.

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI No 1.098,
DE 25 DE MARÇO DE l970

N'i'de
cargos

Código

TRT. 2a. DAS.102

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• llS, de 1985
{Nil 4.959/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

PROJETO DE Llti DA CÂMARA
N• 126, de 1985

Autoriza a reversão ao Estado de Mato Grosso do
terreno que menciona.

(Nil 4.957/85, na Casa de origem)

O Congresso Nacional decreta:
Art. {'i' -Fica o Poder EXecutivo autorizado a promover a reversQo, ao Estado de Mato Grosso, do terreno
medindo 220 ha (duzentos hectares), situado no Município de Poxoréo, naquele Estado, doado à União Federal
através da Lei Estadual n9 336, de 2 de dezembro de
1953, e da Escritura Pública de 30 de dezembro de 1953,
transcrita no Cartório do Registro de [móveis da Qlmarca de Poxoréo e ratificada_ em 29 de abril de 1981.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç~o.

Art. 311

Revoga!ll,-se as disposições em contrário.
MENSAGEM No 3, DE 1985

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição~ tenho a_ honra
de submeter à elevada deliberação de Vs. Ex•s, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "autoriza
a reversão ao Estado de Mato Grosso do terreno que
menciona'',
Brasília, 16__ de janeiro de 1985. - João Figueiredo.
EXPOSICÃO DE MOTIVOS N• 222, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984, DO MINJSTERIO DA
FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
No anexo processo, cogita-se da reversão ao Estado de
Mato Grosso do terreno com-a áreade200hasitua:do no
Munidpio de Poxoréo, naquele Estado.
2. Referido terreno doado à União Feder~ por aquele
Estado, através da Lei Estadual nll 336, de 21 de dezembro de 1953, e da Escritura Pública de 30 de de-zembro de 1953, transcrita no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Poxoréo, sob o n'i' R-02, M-

De iniciativa do Sr, Presidente da República
Fixa os valores de retribuição da Categoria Funcional de Fisioterapeuta, do Grupo-OutrasAtividades
de NiVel.Supieiioi'. Código NS-900, e dá outras provi~ricias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' Às classes integrantes da Categoria Funcional de Fisioterapeuta, criada com fundamento no art. 711
da Lei n<? 5.645, de lO de dezembro de 1970, correspondem as referências de vencimento ou salário estabelecidas no Anexo desta lei.
Parágrafo único. Os valores mensais das referências
de que trata este artigo são os fixados na escala constante
do Anexo III do Decreto-lei n11 2.130, de 25 de junho de
1984.
Art. 29 Os servidores posicionados nas referências
NS-l a NS-4 da antiga Categoria Funciona] de Técnico
de Reabilitação, portadores de habilitação legal para o
exercício da profissão de Fisioterapeuta, integrarão a
Categoria Funcional de Fisioterapeuta, com posicionamento automãtico na referência NS-5, inicial da Classe

··A".
Art. 3~> Ressalvado o disposto no art. 211 e as normas
que disciplinam a progressão funcional, permanecerão
nas referências de vencimento ou salário em que se encontrem os demais servidores alcançados por esta lei.
Art. 4~> O preenchimento dos cargos ou empregos da
classe especial e das intermediãrias da Categoria Funcional de Fisioterapeuta far-se-â mediante progressão funcional ou outras formas legais de provimentO:
Art. 59 A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das d9tações próprias do Orçamento da União e
das autaNuias federais.
Art. 69 Esta lei entra em vigor, inclusive quanto a
seus efeitos financeiros, na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrãrio.

Altera os limites do mar territorial do Brasil e dá
outras providências.
Art, 111 O mar territorial do Brasil abrange uma faixa de 200 (duzenta!:>) milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha do baixa-niar- do litoral continental
e insular brasileiro adotada como referência nas cartasnáuticas brasileiras.
Parágrafo único. Nos lugares em·que a linha costeira
apresenta reentrâncias profundas ou saliências, ou onde
existem uma série de ilhas ao longo da costa e em sua
proximidade imediata será adotado o método d_as linhas
de base retas, ligando pontos apropríados, para o traçado da linha a partir da qual será medida a extensãQ QQ
mar territorial.
-

ANEXO
(Art. 1'i' da Lei n'i'
Grupo

---Cãteg~;ia

de

de 198 )
Código

Referências de Vencimento
ou Salário por O asse

NS-943 de
LT-NS-943

Classe Esp. NS-22 a 25
Classe C NS-17 a 21
Classe B NS-12 a 16
Class-e A NS- 5 a 11

Funcional
Outras Atividades de Nível
Superior (NS-900 de LT -NS-900)

Fisioterapeuta
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MENSAGEM No 558, DE 1985
Excelentíssimos Senhores Membros do CongressO Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deijberaçãg de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se~hor Dirctor-Geral do O_epartamento Administrativo do
Serviço Público, o Anexo Projeto de Lei que "fixa os valores da retribuição da Categoria Funcional de Fisiotera-

peuta, do Grupo-Outras atividades de Nível Superior,
Código NS-900, e dã outras providências".
Brasília, 20 de dezembro de 1984.- João Figueiredo.
EX-POSIÇÃO DE MOTIVOS N9 184; DE 4~ÍJE OE'ZEMBRO DE f984;Do DEPARTAMENTO AD·
MINISTRATIVO DG SERVIÇO PÚBLICO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Pela Exposição de Motivos n~' 185, de 4 de dezembro
de 1984, foi submetido à elevada consideração de Vossa
Excelência projeto de decreto consubstanciando prOpos~
ta formulada por este DepartamentO, dispondo sobre a
criação da Categoria Funcional de Fisioterapeuta, no
Grupo--Outras Atividades de Nivel Superior de que trata
a Lei n'l' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, estruturado
pelo Decreto n'l' 72.493, de 19 de julho de 1973.
2. A medida viSa não só a suprir a administração federal com os serviços dos aludidos profissionais, mas,
principalmente, a solucionar a situação dos atuais Fisioterapeutas que, pertencendo anteriormente à Categoria
Funcional de Técnicos de Reabilitação, juntamenie como Terapeuta Ocuj)aCi.ónal, com a edição de Lei n\" 7.218,
de 19 de setembro de 1984, não puderam ser definitiVamente integrados na nova estrutura estabelecida para· a
Categoria Func1onal de Terapeuta Ocupacional, por
constituir profissão distinta da que trata a citada Lei n\"
7.218, de 1984.
3. __ Assim, em decorrência dos estudos feitos pelos órgãos técnicos deste pepartamento, torna-se necessária a
edição de instrumento legal para adequar a medida pro~
posta à escala salarial que estabelecerá os valores de re-tribuição das referências dos cargos ou empregos que
irão integrar a Categoria Funcional de Físioterapeuta no
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior.
4. A par disso, a retribuição ora proposta objetiva
manter similitude com a já fixada para outras categorias
de igual nível de complexidade e dificuldade.
5. Nestas condições, tenho a honra de submeter à
elevada apreciação de Vossa Excelência o Anexo anteprojeto de lei, que consubstanciarâ as providências justificadas nesta exposição de motivos, para o devido encaminhamento -ao Coi-:tgresso·Nacional, acompanhado de
Mensagem, no caso de ter o assentimento de Vossa Excelência.
-Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e consideração.
- José Carlos Soares Freire, Diretor-Geral.

Art. 2'~' -As classes integrantes da categoria funcional
prevísta no artigo anterior cfiStribuir-se-ão na forma do
AneXo deste decreto e terão as seguintes características:
-Classe •.:C"- atividades de planejamento, su- pervisão, coordenação, orientação, avaliação, controle e execução em grau de maior complexidade;
Classe .. B"- atividades de supervisão, cOordenaçãO, oriéiitação, programação, controle, avaliação e execução especializada, em grau de maior
complexidade;
Classe "A"-· atividades de supervisão, coordenação, orientação, -controle, programação e exe- cução especializada.
ArL 3\" O~ ocupantes de cargos efetivos ou empregos
permanentes riã antiga Categoda FunCional· de-TêcniCo
de Reabilitação, atual Terapeuta Ocupacional, portadores de habilitação legal para p exercício da profissão de
Fisioterapeuta e que estejam exercendo atividades pró·
prias dessa profissão, poderão ser reclassificados na ea.
tegoria Funciona1 de Fisioterapeuta de que trata este decreto, ressalvado o respectivo regime" jurídico.

Inclui categoria funciOrial no Grupo-Outras Afi;.,----'--vidades de Nível Superior a que se ú:fere a Lei ri9
5.645, de 10 de dezembro-de 1970, e dá outras providências.
O Presidente- da RepúbliCa;-UsruldO da iiriblliÇ"ão Que
lhe confere o art. 81, item 111, da Constituição, e tCil.doem vista o disposto no art. 79 da Lei n\" 5.645, de ·w-deOe-zembro de 1970,
- - -decreta:_
Art. 1q Fica incluída· ·no <Jiupo:outf3s AtividadeS
de Nível Superior estruturado pelo Decreto iJ.\'1 72.493, de
19 de julho de 1973, com as alterações posterioieS, a ca::tegoria Funcional de Fisioterapeuta,~desigria:da pelo Cóou LT-NS-943:
- iinico. A categoria funcional_ de que trata
mpreende atividades de nível superior, envolvendo supervisão;- coordenação, ·ptogramação e: exe;.
cução especializada referente a trabalhos relativos à utilização rle métodos e técnicas fisíotúâpicas, avaliação e
reavaliação de todo proCesso tétapêutico utilizado em
prol da reabilitação física e mental do paciente.

Parágrafo único. A reclassificação referida neste artigo s_erá feita.na referênCia igual à que o servidor estiver
octipãlido.
Art. 4~' Ressalvado o_ caso previsto no artigo anterior, o ingresso na categoria funqional de que trata este
decreto far-se-á na referência inicial da classe A, mediante concurso pú.blico, no regime da legislaçã'o ttabalhista,
observadas as normas regulamentares, e<$-igindo-se do
candidato certificado ou diPloma do curso superior de
Fisiõferãpía ou habilitação legal equivalente e registro
no Conselho Regional respectivo.
Art. 5q Os integranteS- da Categor~a Funcional de
Fisioterapeuta ficarão sujeitos à preStação mínima de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho.
Art. 6\" Na aplicação do disposto neste decreto, serão observadas, no que couber, as demaiS nOrmas constantes do Decreto n\" 72.493, de 19 de julho de 1973.
Art. 7q Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
_
Brasília,_10 de .dezembro de 1984; 163\" da Independência e 969 da República. - JOÃO FIGUEIREDO lbrahiu A-bi-Ackel.

ANEXO
(Art. 2'~' do Decreto nq 90.640,
de lO de dezembr? ~e 1984)
GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE
NIVEL SUPERIOR CÓDIGO.- NS-900

FISIOTERAPEUTA
Especial
C--B
A

CATEGORIA FUNCIONAL:
FISIOTERAPEUTA
Código NS-943 ou LT-NS-943
Denominação
Classe

Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

17 de setem br~ c!.o corrente ano, comunicando a aprovação, do Substitutivo do Senado, ao
Projeto de Lei di Câman! fi\" 49, de 1985 (n\" 5.565/85, na
Casa"àe origem)~ qiie dispõe sobre Vantagem pecuniâria,
de carâter transitóriO; atribuído a Ministro de Estado e
dá outras providências: (Projeto enviado à sanção em
17-9-85,)
N~' ~~3/85, -~C:

O -SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n\" 126, de
1985, que receberá emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões or-dinárias, nos termos do art. 141, item II, alínea b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura serâ feita
pelo SR. I \'1-Secretârio.
São lidos os -seguintes

LEG/SLACJO CITADA
DECRETO W 90.640,
DE lO DE DEZEMBRO DE 1984
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REQUERIMENTO N• 361, DE 1985
Requeremos urgância, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n\" 1~8, de 1985 (n\" 6.266/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o
-item XXVJII do Anexo II do Decreto-lei n\" t.341, de 22
de agosto de_ 1974.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1985.- Humberto
Lucena - Murilo Badar6 -- -Aderbal Jurema.
REQUERIMENTO N• 362, DE 1985
Requeremos urgência nos termos do art. 371, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto- de Resolução n9
84, de 198~ que autoriza o Estado de São Paulo_a elevar,
temporariamente, em Cr$ 265.325.520.000 (duzentoS- e
sessenta e __çinco bilhões, trezentos e vinte e cjnco milhões, _quinhentos e vinte mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidade interna.
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 1985. ~Hum
berto "Lucena - Mui-ilo Badaró - Aderbal Jurema.

o· SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os requerimentos lidos serão votados após ã Ordem do Dia, na forma d9 art. 375, n, do Regimento Interno.

A Presidência detennina a retirada de pauta das matérias constantes dos itens 5 e 6, respectivamente. Pareceres da Comissão de Relações Exteriores sobre as Mensagens n'~'s. 3/85 e 163/85.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Vc;>tação, em tumo único, do requerimento n\"
293, de 1985, de autoria do Senador Fábio Lucena,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
texto do discurso que o Presidente Tancredo Neves
pronunciaria etn sessão solene de sua posse perante
o Cóilgresso Nacional, publicado na Revista. "Ve-ja", Edição de 3f de julho ck 1985.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição.
-- É a seguinte matéria cuja transcriçãõ é solicita-

a

da.
'"Senhores membros do Congresso Nacional:
Recebo, da soberaniá ·do povo, de que sois portadores,
a chefia do_ Estado~e o governo do pafs. Esta solenidaae
encerra singular miStério de liturgia cívica. A nação inteira se reúne, pelo instituto da representação, em sua
vontade e em sua esperança, para investir um homem da
responsabilidade de a conduzir, na lei e na dignidade.
De cada um dos homens que constituem a comunidade nacional transfere--se, ao coração e ao espírito do esc-olhido;:um hpmem como os outros, parcela essencial de
ser, na âevoçãÕ'"aos valores comuns e na inquebrantável
decisão de os preservar para sempre.
Ao assumir esta enorme responsabilidade, o homem
público se entrega a destino maior do_ que todas as suas
aspirações, e que ele não poderá cumprir senão com perman_ente submissão ao povo.
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tos que me elegeram Presidente da República, voltei a
Quando falamos em povo não pensamos em uma enti~
expor a minha preocupação- em promover, Jogo, adisdade abstrata, que possa ser eventualmente conduzida
em trilhas de equívoco, pelo fanatismo ou pela demago·
cussão constitucional. Se não podemos, e não devemos,
votar _às__ pressas uma nova Carta política, temos que
gia. Pensamos no povo como soma de razões e virtudes,
que seinpre prevalecem, para impor lucidez à história,
discuti-la :i Pàrtlr âe amanhã. A fim de contribuir, com
restaurando o que se deve restaurar, abandonando o que
seus recursos, para o debate, o Executivo cpnstituirá,
se deve abandonar e construindo o que se deve construir.
comO um dos primeiros atas de governo, comissão de
A grandeza de um povo pode ser medida pela fraterrií·
alto nível, integrada nào só de juristas conhecid_os, mas,
dade, A coesã.o nacional, que não deve ser confundida
igualme.,.te, de representantes autênticos dos diversos setores soçiais, com o objetivo de elaborar um esboço_ de
com as manifestações patológicas do nacionalismo extremista, resulta do sentimento de solidariedade da cidadaant.eprojeto constitucional.
Este do_cumento _não nascerá apenas do saber jurídico
nia. Essa solidariedade se expressa na consciência polítide seus membros e das reivindicações, justas, dos grupos
ca. Não basta, porém, a consciência de responsabilidade
sociais que ali se representem. Meu propósito é o de que
coletiva, se não houver a oportunidade de participação
de todos na vida do Estado, que é o instrumento comum
a comi_s_sã_o possã ouvir o povo, recolhendo suas idéias
de ação social.
criadoras. Redigidç, Q esboço voi:tarâ ao debate_ público,
Não celebramos, hoje, uma vitória politica. Esta soleenquanto se processa a campanha eleitoral para a esconidade não é ado júbilo de uma fa.cção que tenha submelha do Congresso Constituinte.
E caberá aos delegados da O;Ição, eleitos com o _mantido a outra, mas a festa da conciliação nacional, em torno de um programa político amplo, destinado a abrir
dato expresso -de constituintes, o direitii soberano de
novo e fecundo tempo ao nossó país. A- adesão ao_s__
aceitar, emendar ou rejeitar a proposta de lei fundamenprincípios que defendemos não significa, necessariamen---- - tal que lhes encaminharemos.
Se assim se fizer, e assim se fará, teremos a primeira
te, a adesão ao governo que vamos chefiar. Ela se manigrande oportunidade hiStórica de redigir uma Consti~
festarã também no exercfcio da oposição. Não chegamos
ao poder com o propósito de submeter a nação a um
tuição ajustada _à.s_ªspirações nacionais. Em nenhum outro tempo. no passado, pudemos realizar uma conSulta
projeto, mas com de lutar para que ela reassuma, pela
soberania do povo, o pleno controle sobre o Estado. _A
popular sobre o destino do Estado, como faremos agora.
isso chamamos democracia.
Brasileiros_,
Temos construído esta nação com êxitos ~ dificuldaNãó ~ffi-ç -cansa:rei,--=enqGanl6 houver injustiça; de_ da-_
des, mas não há dúvida, para quem saiba examinar a hismar em nome dos perseguidos, dos humilhados, dos que
têm mãos ociosas e vazias. Nada é mais doloroso para
tóiia com isenção, de que o nosso progresso polític-o
um pai de família _do _que oferecer as suas mãos para o
deveu-se mais à força reiVIndicadora dos homens do
trabalho e recolhê-las, envergonhado, com o óbolo da
povo do que à consciência das elites. Elas, quase sempre,
ajuda, ~ara quem o recebe, o pão da caridade é sempre
foram empurradas à ação pelos que, vindos das lutas e
amargo.
dificuldades cotidianas, alçavam-se ao jornalismo e ao
Chega de proclamarmos, para aplacar a consciência, o
Parlamento e obtinham, assim, os instrumentos políticos
direito de todos ao trabalho. É hora de transformar tais
para o exercício de sua influência.
intenções em fatos concretos. E é também hora de pagar
Há razões singelas para que haja mais amor à pãtria
no povo do que entre algumas de suas elites. O homem
salários justos aos que produzem.
que trabalha e sofre sabe que a sua realização depende
Recorro à advertência do profeta Isaías, nesta hora
do progresso de todo o país, e que o desen-volvimento
grave, talvez a mais grave de toda a minha vid~:
não se faz sem o trabalho e o sacrifício de todos. Despro. "Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem
perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e
vido de fortuna, o trabalhador só pode sentir como seu o -para arrebaterem o direito dos aflitos de meu. povo; para
património comum da nação, que as cores da bandeira
despojarem as viúvas e para roubarem os órffios."
simbolizam e protegem. Nada tendo de seu, ou tendo
Durante os últimos d~nios aCentuou-se ern__ nosso
muito pouco, está poupado do egoísmo dos que possuem
país a injustiça contra os trabalhadores. Essa situação
e disposto a defender a esperança, que para ele está no
crescimento do Brasil. Sua história-peSsoal-é quase semtornou-se ainda mais iníqua diante das seduções do conpre sin8:ela, mas ele assume, com amor e orgulho, a rica
sumo e da ostentação de alguns setores de nossas elites
história da nação. A pátria dos pobres está sempre no fueconômicas. Se aos insensatos não comove a exigência
de justiça, é possível qUe os atinjam-as razões do temor.
turo e, por isso, em seu instinto, eles se colocam à frente
Já vivemos, nas grandes cidades brasileiras, permada história.
guefra civil, -Corri. nível de violência que nos coloEnganam-se os que imaginam possível levantar llma
cam nos primeiros lugares entre as regiões mais perigonação rica e poderosa sobre os ombros de um po'{O exsas do mundo. b natural que todos reclamem mais seguplorado, doente, marginalizado e triste. Uma nação só
rança nas ruas, e é dever do Estado garantir a vida e os
crescerá quando crescer, em cada um de seus cidadãos,
bens dos cidadãos. Essa garantia, sabemos todos, não seno conhecimento, na Sãúde, na alegria e na liberdade.
rá oferecida com o aumento do número de policiais, ou
Não há povos que tenham surgido poderosos e ricos
sobre a face da Terra. Só a consciência da defesa coletiva
com a multiplicação dos presídios. b muito mais fâcil ené que levantou, no exercício ·da política, as sociedades
tregar ferramentas aos homens do que armã-loS, e muito
primitivas, permitindo-lhes a prosperidade, a segurança
mais proveitoso para a sociedade dar pão e escolas às
crianças abandonadas, do que, mais tarde, segregar
e a cultura.
adultos criminosos: A história noS tem mostrado que, inTemos um povo com a consciência de sua força e de
variavelmente, o-exacerbado egoísmo das classes dírigenseu destino. Os duros sacrifícios_ transformaram-:se_, pelo
tes as tem conduzido ao suicídio social_.
milagre da fé, na impetuosidade cívica dos últimos meses. Não hã quem o possa fazer recuar, Ai dos que preB-rasileiros,
tenderem violar esta unidade, manchar esta bandeira de
Não se resolvem os problemas sociais de um país sem
esperança.
que haja drâs_ticas mu_danças em sua economia. Até hoje
1:. tempo, portanto, de edificar um Estado qó.e sirva à
o Estado tem servido para garantir e estimular os podeplena maturidade de nosso povo. Não deve ser um Estaros-os, e é tempo ôe que a sua força se coloque realmente
do que as elites outorguem à nação, em orgulhoso ato de
a serviço -dos despossuídos. Isso não significa empobrepoder, mas que se erga, da consciência coletiva, como
cer a nação, mas enriquecê-la. Temos que ampliar o mer~
resposta a anseios e necessidades. Ele deve ser construído
cada interno, o único com que podem contar permanenpara promover a ordem e ajustiça. Oi'dem ejust_içã se fatemente ós empresários brasileiros. Não se amplia o merzem com a lei. E a lei deve ser a organizaçãO social da ~i
cado inte-rno-~sem que haja mais empregos e mais justa
herdade.
distribuição de renda nacional.
Brasileiros,
os""reC:urSos públicos, destinados ao fomento das ativiEm agosto do an_o_ passado, ao falar diante dos condades produtivas, devem ser aplicados no maior número
vencionais do PMDB que me escolheram seu candidato
possível de empreendimentos. Não repetiremos os terr!à Presidência da República, eu lhes disse que a primeira:
veis erros do recente passado, quando o Tesouro, por inde nossas preocupações era a de reordenar institucional. ter:_nédio das autoridades financeiras, pagava pela inmente a nacão. Ao r~ber, no Colégio Eleitoral, os vo-
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competência e, em muitos casos, pelos crimes contra a
economia popular cometidos por aventureiros.
Enquanto isso, homens sérios mantêm, com angustiosos esforçOs, suas empresas industriais, preferindo redu~
zir os lucros a reduzir as folhas de pagamento.
O desenvolvimento industrial de um país não se faz em
poucos anos. Enquanto não houver condições de trabalho e salários dignos para todos os brasileiros, devemos
adotar medidas urgentes contra a fome e a doença. As
estatísticas nos reVelam-verdades dolorosas: milhões de
brasileiros se encontram à margem da inanição e as imagens de crianças desnutridas, que nos chegam das regiões
mais castigadas, em n·ada diferem das que nos transmitem dos campos de refugiados da Etiópia. Não podemos,
sob o argumento de que só o desenvolvimento econômi..::o resolverá o problema, deixar que tantos brasileiros
morram desnutridos.
Brasileiros,
A prazo maior, teremos que adotar medidas para aretomada do crescimen_to económico sem ferir os postulados da boa justiça soCial. Uma dessas medidas é a reforma agrária. Em pafs como o nosso, a reforma agi'ária deverá realizar-se de muitas formas. Não será necessário
dividir terras em algumas regiões pouco povoadas nem é
conveniente parcelar glebas, mesmo extensas, se se encontram aproveitadas, Na verdade, o problema da propriedade - salvo os cpn_fl_itos nas áreas de colonização
recente- só se coloca, de forma dramãtica, no Nordeste~Ali, só são aproveitáveis as terras molhadas e férteis
das margens dos açudes e rios, e elas se encontram, invariavelmente, nas mãos de poucos.
Nós, brasileiros, temos Uma divida enorme com o
Nordeste. Mas, se ê verdade que devemos muito aos milhões de brasileiros que ali vivem, maior é a dívida de
suas próprias classes dirigentes, que, salvo exceções conhecidas, ·não tiveram para com seu povo a solidariedade
que, em seu nome, reclamam do resto do país. Temos
que adotir, no Nordeste, medidas corajosas. ~ necessário que os recursos públicos destinados à região sirvam
efetivamente a todos e não sejam interceptados pelos privilegiados.
Ao lado do reordenamento institucional, o problema
do Nordeste se coloca como prioritário em minhas preocupações. Não podemos continuar crescendo no Sul e regredindo naquela região sacrificada.~ preciso encontrar
mei~s técn~cos e pol!ticos para resgatar sua população e
intCgrá-la .plenamente na vida nacional.
O acesso à terra e à ãgua é direjto de todos e, onde as
terras -produtivas e a água são escassas, cabe ao po-der
público, atravês da lei, ordenar o seu aproveitamento.
No encontrO que- mantive com agricultores do Rio
Grande do Sul coloquei como meta do governo dobrar a
produção brasileira de grãos nos próximos anos. Tenho
ouvido, de técnicos- e empreendedores rurais, que nada
nos impede de cumprir essa tarefa. Para isso temos que
adotar medidas que se integram em uma ampla reforma
agrária nacional. Não nos inibiremos diante dos que nos
querem ímpar medidas recessivas e subsidiaremos, de
forma justa, a nossa agricultura. Não deixaremos de fater o que outros fazem apenas porque a eles interessa
manter-nos em atraso.
Brasileiro$_,
Quando, nos países mais adiantados do mundo, as
crianças começam a aprender diante de uma tela de computador, ainda exibimos uma vergonhosa taxa de analfabetismo. Estamos levantando usinas nucleares que cus-_
tam bi1hões de dólares, mas não fomos ·capazes de cons~
truir modestas salas escolares e colocar professoras em
cada uma delas, de forma a aCQlher toda a população em
idad_e _escpl_ar no País.
_Sem descuidar das universidades, iremos, cada vez
mais, investír na educação bâsica. Não iremos, no entanto, cuidar apenas do__aspecto materiaL É necessário ajuStar programas escolares que, sem perder de vista a reali·
dade universal, sejam coerentes com a identidade cultural de nosso povo.
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A força e a independência dos sindicatos são indispen~
sãveis ao desenvolvimento económico e social de qual~
quer país. t do consenso nacional que a legislação sindi~
cal brasileira se encontra envelhecida. Além do mais, ela
não se inspirou nos melhores exemplos do tempo em que
foi promulgada.
Os sindicatos devem ser livres. A unidade sindical não
pode ser estabelecida por lei, mas surgir naturalmente da
vontade dos filiados. Send_Q_a_~m. tudo farei para que o
Brasil adote a convenção 87* da Organização Interna~
cional do Trabalho.
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ciais, caberá ao poder central promover a solidariedade,
permanente ou eventual, dos Estados mais ricos para
com as _un_id~des menos desenvolvidas e de tudo fazer
para qüe se nivelem, no progresso comum, todas as regiões do País.
S_empre que me perguntam sobre a dívida externa, re-pito que honraremos os compromissos que, em nome do
País, _foram assumido~ pelos nossos antecessores. Mas,
da mesma maneira que ninguêm retirará da boca do fi~
lho o pão para entregá-lo ao credor, não iremos resgatar
os nossos tltulos no exterior com a fome dos brasileiros.
Haveremos
de encontrar, com os nossos credores, a forOs sindicatos não podem submeterMse à tutela do go·
ma justa de liquidar os débitos. Eles também sabem que
vemo nem subordinar-se aos interesses dos partidos
só poderemos pagar se pudermos produzir e que s6 pro·
políticos. Se devemos ter uma polftica sindical, temos
duziremos se dispusermos de recursos para investir no
que evitar qualquer sindicalismo político.
interior do País. Nisso não me preocupo. Conto com a
A administração económica do País reclama coragem
lucidez dos cred-ores, que compreenderão o nosso direito
e determinação. Vamos ter que combinar várias medidas
de exigir- prazos compatíveis e de recusar taxas escorpara sanear as finanças públicas, retomar o d_esenvolvi- __
chantes de juros.
mento económico e atender às urgentes demandas s·oQuando falamos em liberdade, entendemos o vocábq~
cials.
lo em seu amplo significado. O homem deve ter liberdaEm pfimeii"o lugar vamos aceitar o pleno jogo do capide de viver onde quiser, de trabalhar como quiser e de
talismo, tal como ele deve ser praticado. se- o Estado deexercer plenameri.te a sua identidade._ Identidadj!_ê, mais
ve, em alguns casos, proteger e incentivar empreendido que os documentos de registro civil, a expressão da
mentos produtivos, é de todo inconcebrvçl que garanta
cultura de cada um. Sempre que não houver prejurzo
os riscos da especulação financeira. De agora em diante,
para a comunidade, o homem tem o direito à fê, ao cule da forma que a lei estabelecerã, os investidores deverão
to, aõs costumes que escolher. O Estado não pode intersaber dos riscos que assumem, quando aplicarem o seu
vir, por meio da censura ou da coerção policial, contra a
díilheiro no mercado de capitais. Não poderá o governo
expressão individual ou coletiva de uma identidade culcontinuar socorrendo com os escassos tecursós _de caixa
tural particular, sempre que ela, repetimos, não signifias insfituiÇões financeiras mal administradas. E não que
censura ou coerção contra o diri::ito dos outros:
temo usar, aqui, a expressão forte. Os.que burlarem a
b assim que vemos o direitO das minorias êtriicas e reconfiança popular em meu governo podem estar certos
ligiosas, e tudo faremos para que elas possam expressar~
de que tudo faremos para que restituam, centavo a cense sem qualquer constrangimento. Da mesma maneira,
tavo, o que tenham desviado, como atuarâ o Ministé;rio
tudo faremos para que, sem coação contra os que quisePúblic:o no sentido de que paguem o seu crime na cadeia.
rem integrar-se na sociedade moderna, sejam protegidos
Não podemos continuar vivendo em um pafs em que
os
costumes, a CQ!tura e a sobrevivência dos povos indíqualquer trabalhador pode ter sua geladeira arrestada
genas.
por faltar a um compromisso de pequena monta, enO Brasil tem a consciência de suas responsabilidades
quanto milhões de dólares, frutos da poupança do povo,
internacionais e busca cumpri-las, sem inibições e sem
são criminOSamente -depositados em bancos estrangeiros.
arrogância.
_
Uma das questões económicas que o meu governo deAs circunstâncias de sua formação históric.a c,de sua
verã enfrentar e resolver ê a da participação do Estado
situação
geográfica
colocam-no
co_mo
interlocutor privinas atividades empresariais.
legiado entre o Hemisfêrio Nort_e e o Hemisfêrio Sul.
Em muitos setores, entre eles o da energia, a presença
Deus nos tem preservado de conflitos com outras
do poder Público é absolutamente necessária. Caber_â ao
naçõesL rntegramos, no entanto, continente conburbado
governo administrar as empresa_;; indispensáveis com riem âreas assoladas pela luta fratricida. Tais conflitos r~..
gorosos critêrios de austeridade e eficiência e submetê'Velam, quaisquer _sejam as bandeiras ideológicas que se
las a um controle partilhado com o Congresso NacionaL
alcem, o drama da pobreza, da espoliação e do medo.
Não sou dos que acusam as empresas estatais indiscri~ _
Manteremos a posição da política externa brasileira:
minadamente. Elas têm prestado inestimáveis ServiçoS
defesa intransigente da independência e autodetermiao nosso País, e muitas de suas dificuldades procedem de
nação
dos povos, oposição ao uso da força nos conflitos
abusos conhecidos, entre eles o do crescimento de seus
internacionais e não-in_tervenção. Da mesma maneira,
dêbitos no estrangeiro, a fim de captar divisas necesseguiremos
apoiando as Nações Unidas em seus esforços
sárias à rolagem da divida externa.
para eliminar os resfduos do colonialismo e as práticas
DeVemos privatizar aqUelas empresas que-puderem ser
infames do racismo em todo o mundo.
privatiZadas. Mas jamai_s poderemos desnacionalizá-las.
Dentro_ desse espírito tradicional do ltamaraty, apoiaO controle acionário das privatizáveis _oU a participaçãõ
mos resolutamente o grupo de Contadora, em seus esdo Estado_emjoint-ventures deverão, is~o sim, transferirforços
para a solução pacífica do problema da América
se a investidores brasileiros.
Central.
Temos sempre repetido que não há República sem FeBrasileiros,
deração. Um d_o_s principais compromissos_que assumiDentro de quinze anos estaremos ingressando no termos com a Nação foi o de restaurar a autonorriia dosEs--ceiro
milénio. Essas passagens marcantes do tempo exertados. O poder ê tanto mais eficientes qUanto lnais districem poderoso fascínio sobre os homens,_ trazendo-lhes
buído. A mêdío prazo - e isso Vai depender da nova
inquietações
transcendentaís. Temos hoje, como conConstitUição - deveremos ter um sistema de adminisquista da inteligência e do trabalho dos homens, fant~sti
tração piramidal, de maneira que- o Estado não assuma
co
futuro
pela
frente. A ciência, que nem sempre trilha o
qualquer prerrogativa ou responsabilidade_ que podem
reto caminho, oferece ilimitadas possibilidades ao hoser assumidas pelO Município e que a Unlão nã_o i_nterV(}o
mem. A conquista do espaço, com as excursões às vastinha no que puder ser da competência dos Estados. A hidões cósmicas, e a incursão no átomo, com a doma dos
pertrofia centralizadora -da União, fru~o do sonho dita- "
-elétrons
e o seu emprego na intelígêncía artificiai dos
torial e totalitádo do passado recente, não é apenas-abucomputadores, reservam-nos poder de deuses.
so contra a liberdade e o_dir~1io. ~._sobretudo, uma toliAo
mesmo
tempo, o mergulho no mistêrio biológico
ce do ponto de vista p"fâtiCO.
-penrlite-flOs controle genêtico cada vez maior, na seleção
A restituição dos direitós_fedefatiVos n~o- signifiCa ·que
e aprimoramento _de plantas e animais .. Com todo o cuia União venha a eximir-se de sua resportsãbilidad_e pelo
dado que deve~T_~os t~mar, a fim de não violar ~alma dos
equilíbrio entre os Estados._Atr_avês de mecanismos espe~
homens nein ferir os núcleos mais profundos na natureza, tais têcnicas- servirão para multiplicar a produ-Ção de
alimentos, necessãrios ao mundo que cresce. _
• A convenção 87 da Organiznção Internacional dO Tro.b_alho afirma que
Ao criar --unl ministério Para cuidar dos assuntos da
cabe aos ttabalhadores c empregadores constituir seus sindicatos. Ela t~m·
bbn impede que as autoridad~ públicas limitem ou entravem esse direito.
ciência e da tecnologia, tiv_e a preocupàção de assegurar e
Se o Brasil cumprisse a convenção 87, poderia ha.,.er pluralismo sindica!.
disciplinar os recursos destinados à pesquisa cie~tífica,

Quinta-feira 19 3501

de maneira a que o Brasil possa vencer a distância que o
separa das nações mais adiantadas. Temos que dispor de
tecnologia própria, se queremos assegurar a soberania
nacional no futuro.
Brasileiros,
Esta é a hora mais importante de todas as que tenho
vivido, e devo ocupá-la com humilde súplica a Deus.
Queira Ele consagrar, com sua bênção, a imperecível
aliança entre o governo que se inicia e a nação que espera. Juntos, nação e governo, haveremos de honrar o passado com a dignidade do futuro.
Chegamos a esta hora cavalgando todas as dificuldades. Há duas décadas interrompemos o paciente caminho que percorríamos, dentro da razão democrática,
para sofrer tempos tormentosos. Mas as mãos anónimas
do povo indicaram-nos, com o protesto e a esperança, a
trilha democrática, Podíamos tomar de Malraux a imagem genial que serve a esta luta admirável: morriam as liberdades e de suas cinzas· nasciam as forças que iain lutar
por elas; prevalecia a prepotência e, sob suas s_ombras,
iluminava-se nova resistência; organizava-se, sobre a
aparente passividade do povo, o sistema fechado e cruel
---e, no silêncio imposto, como no fundo da terra,
plantavam-se as sementes da vontade popular.
Na luta contra as forças da sombra houve os que tombaram, os que conheceram o degredo e os que não aceitaram ã. humilhação dos poderosos, vencendo, com dignidade, a perseguição e a calúnia.
Os melhores filhos da nação souberam resistir na peleja de todos os -dias, ocupando os reduzidos espaços da
ação política, até que o povo inteiro, afastando o medo e
recuperando O ânimo, irrompeu na força avassaladora
das ruas.
Brasileiros,
O ministêrio que escolhi, dentro das forças políticas
que me apoiavam, e tendo em vista o critério de representação_regional do governo, é constituído de homens
comuns. Busquei-os no Congresso, nas organizações
partidárias e nas atividades profissionais. Sou responsável pelo seu desempenho diante do Congresso, e deles
exigirei, como ê de meu dever, pleno devotamento à causa do povo. A austeridade não deve ser apenas um vocábulo de efeito politico, mas rigoroso compromisso do
pod_er_._O meu governo não oferecerá a nenhum de seus
altos funcionários outra dignidade que não seja a honrada oportunidade de servir à nação.
Teremos que colocar ordem imediata na administração econômica, combatendo, com denodo, a inflação.
Há medidas, a médio e a longo prazo, in,dispensáveis ao
saneamento firiariceiro--e-à b-oa ordem económica, e que
serão tomadas. Elas se relacionam com as opções internas de desenavolvimento e com rigorosa disciplina no
comércio externo.
Bn!Sileiros,
_ O ~rasil que o povo hoje recebe e me confia é um país
sitiado de todas as d.ifiCul_dades. Nilo podemos ocultá·
las. Meu governo nào se exercerá nas sombras do medo,
mas sob o sol meridiano da verdade.
A hora pede de todos patriotismO e-coragem. Assumo,
como é de meu dever constitucional, e da vontade do po·
vo, o comando supremo das Forças Armadas. Elas são
indispensáveis à defesa da pâtria. Nessa grave e honorável missão fizeram:.se grandiosas, ao vencer os confrontos armados a que fomos impelidos pela agressão estrangeira. O seu heroísmo na manutenção das fronteiras históricas repetiu-se, alêm do continente, qUando a humanidade nos convocou à cruzada contra o nazi-fascismo.
Sua _responsabilidade será cada vez maior, com o esperado ccescimento da,_ ~obiça internacional_sobr~ os n9ssos
recursos naturais, e considerando-se a extensão de nossas lindes ..
~o -iii!-rOisnlo e à aJ>negaçãO ·de nossos soldados, devemos acrescentar os irldispensáve"is meios de coffibate. O
ad~strâmento milita~ pºs_sibima- a eficiência da_bravura,
e os êqUipàinerttos mOderno~S de luta--são indispensáveis
ao bom desempenho dos exércitos. Temos que-preparar
as nossas Forças Armadas para qualquer possibilidade
de agressão externa.
~Brasileiros,

- Nada poderei"fazer, senão aquilo que pudermos fazer
juntoS."
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Reclamo dos trabalhadores vigilante participação na
vida nacional e conto com seu patriotismo na negociação
de um amplo pacto sociâl que nos permita reordenar a
economia do Pais.
Reafirmo meu apreço pelos empresários brasileiros
que, enfrentando a desigual competição de consórcios
multinacionais, têm preservado seus empreendimentos e
mantido, com pesados esforços, o nível de emprego em
suas fábricas. Sei que poderemos confiar em seu bom
senso nas amplas negociações que vamos promover.
Contamos com o inconfonnisriio das-mulheres no es-

forço nacional para construir uma sociedade justa. Ninguêm melhor do que elas, em sua senSibilidade e disposição de servir, convoca a consciência social contra as desigualdades~

A imprensa sabe de sua importânc-ia e de suas responsabilidades na vida democrática. Concito os homens de
jornal, rádio e televisão a que exerçam seu patriótico dever de informar e não renunciem ao direito-de denunciar
o que, no governo ou fora dele, for contrário ao interesse
do País. O melhor apoio ao governo é o que presta a imprensa livre, mas rigorosa na fidelidade aos fatos. ( ...)
Faz 21 anos que as organizações estudantis, ponto de
partida das vocações poHticas, foram estrangulãôas pela
repressão policiaL Expressar o amor à pátria significa
participar de sua vida politica. A pátria merece este amor
que podem expressar agora. sob os tempos democráticos. Quero, em meu governo, assistir- à renovação dos
quadros partidários, CQm a presença da juventude.
A nação renasce porque está renascendo- nos olhos dos
moçOs. Refletindo-se em suas pupilas, as cores nacionais
=~e~ aquele calor sagrado que torna as pátrias impe--

Brasileiros,
Começamos hoje a viver a Nova República. DeixemoS
para trãs tudo o que nos separa e trabalhemos sem des<;anso para recuperar os anos perdidos na ilusão e no
confronto estéril. Estou certo de que nilo nos faltará a
benevolência de Deus.
Entendamos a força sagrada deste momento, em que o
povo retoma, solenemente, seu próprio destino.
Juntemos as nossas mãos e unamos as nossas vozes,
para eievá-Ias à pátria, no juramento Comuni de servi-la com as honras do sacrifício. Peço-vos que canteis, junto
conosco, estejais- onde estiverdes, o nosso Hino Nacional.
Viva o Brasil!
Taocredo de Almeida Neves."
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)
Item 2:
Votação, em turno úriiéo, do Requerimento n9
325, de 1985? do Senador Jos~ Ignácio Ferreira, Solicitando tramitação conjunta para os Projetas dç Lei
do Senado n's 271, de 1983 e85, de 1984- ComPlementar, de autoria dos Senadores FCrnando Henrique Cardoso e Nelson CarneirO, respeclivamen~,
que alteram dispositivos da Lei Complementar n9
26, de II de setembro de 1975.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 'perma~~
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir â-âeliberaÇão do Plenário.
O SR- PRESIDENTE (Enéas Faria)
Item 3:
Votação, em turno lmiCo, do Requerimento n'~
326, de 1985, do Senador José lgnácio Ferreira, so1icitando tramitação conjunta para os Projetas de te"i
do Senado n'~s 326, de 1980, de autoria do Senador_
Humberto Lucena; 169 de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro e da Câmara n"' 263,_ de 1983
(n9 1.851/76, na Casa_ de origem), que alteram o
Decreto-lei n"' 5.452, de l'~ de maio de 1943 -CLT,_-

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n" 1, de 1985-DF, de inicíitiv3 do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a indusão, nos proventos de aposentadoria, da gratificação por operações especiais de que trata o
Decreto-lei n9 1.727, de 10 de dezembro de 1979, e
dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 550 a 552; de 1985, das
Comissões:.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- do_ Distrito Federal e de Finanças, favoráveis.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçã.o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.

t;: o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' I, del985- DF
Dispõe sobre a incl~o, nos pr~ventos de aposentadoria, da Gratificação por Operações &pecials de
que trata o Decreto-lei o91.727, de 10 de dezembro de
1979, e dá outras providências.
Q_ Seriado Federal decreta:
. Art. 19 . Fica incluída, nos proventos de aposentadona. a Gratificação por Operações Especiais a que alude o
Decreto-lei nt 1.727, de 10 de dezembro de 1979, nã. razão de 1/10 {um décimo) de seu valor, por anodeefetivo
exercício em cargo de natureza estritamente polícial.
§ 19 Serã computado o tempo de serviço prestado
em qualquer época, desde que preenchidas as condições
estabelecidas__ neste artigo.
§ 29 ~ vedada a percepção cumulativa desta Gratificação com qualquer parcela dec-orrente da incorporação
a que_ se refere o artigo 3? do Decreto-lei n9 1. 727, de
1979, ou com qualquer outra vantagem C9m ela considerada incompatíveL
Art. ~9 A incorporação a que se refere o artigo lt
desta Le1 ak::ança os inativos que, se estivessem. em ativi~ade, seriam beneficiados com a concessão- da vantagem,
mde~endentemente da época de sua aposentadoria e nas
condições estabelecidas nesta lei.
A:t. 39: Fica assegurada a in.corporação iritegral da
gratificação de que trata esta Let aos proventos, nas hipóteses de aposentadoria decorrente de acidente em serviço, d~ moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou mcurâvel, especificada em lei.
Art. 49 A despesa decorrente da aplicação desta lei
será atendida à conta dos recursos orçamentários do
Distrito Federal.
~':- .59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, mclusive quanto a seus efeitos financC:ifos.
Art. 69 R.evogam-se as disposiÇões em contrário.

O SR. PRFSIDENTE (Enéas Faria)- Vai-se passar
agora ~ apreciação do requerimento de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9ll8/85.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
m~f~~~ado o requerimento, passa-se à apreciação da

·.:.-"Discussão, erii t_urno úriiCO, do Projeto de Lei da
Camara, n"' 118/85, de iniciativa do SenhOr Presí~
dente da República, que altera o item 28 do anexo 2
da_J)ecreto"'Lei n? L341, de 22 de agosto de 74, de--pendendo_ ~e pareceres das Comissões de SerViço
Público CíVil e de Finanças."
S~icito ao nobre-Senador Jorge Kalume o parecer da
Com1ssão de Serviço_ Público Civil.
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O SR. JORGE KALUME (PDS-AC. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O presente Projeto de Lei n9 t 18, de t 985 ·(n"~" 6.266-A,
de 1985, na Câmara dos Deputados), originârio do Poder Executivo (Mensagem n"~" 431, de 1985, 'determina o
acréscimo de 20 pontos percentuais, para os ocupantes
de cargos e empregos de nível médio, no valor da gratificação de Desempenho de Atividades Previdenciárias instituida pelo Decreto-lei n9 2.165~ de 2 de outubro de
1984.
Em sua exposição de motivos. o Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social esclarece que a medida viria
"sanar a lacuna ocorrida em relação aos servidores da
Previdência Social", visto que a "Lei n\'17,333, de2 de julho do corrente ano (.~.) r~justQu os vencimentos e salários dos servidores do P_oder Executivo (...) e Corrigiu
situação semelhante dos servidores de nível médio da administração Direta e Autarquias Federais, vinculadas ao
Ministério da Educação".
As despesas decorientes correi-ão à conta de dotações
próprias constantes do Orçamento da União e das Autarquias Previdenciárias, cOnforme prevê o art. 29 do
Projeto em ~ame. _
Como se observa nã própria exposição de motivos que
acompanhou a Mensagem, trata-se de iniciativa que visa
a aplicar os mais elementares princípios de justiça em relação a esses servidores, estando o Ministêrio da Previdência e Assistência Social capacitado financeiramente a
arcar com esse ônus,. "em face do comportamento amplamente favorável e da severa administração da desPe-sa".
Assim, pel~ evidên~a dos f~tos, e na esfCfa da competência desta Comissão de Serviço Público Civil, o Parecer j pela aprovação deste Projeto de lei, tal como enviado pela Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha, para proferir
o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB - RS. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em aprec~a~?_ão o Projeto de Lei da Câmara n9 118, de
1985 (n9 6.Uí5, de 1985, na origem), que propõe o acréscimo de vinte pontos ao percentual estabelecido no § 19
do Decreto-lei nt 2.163, de 2 de outubro de 1984, para 0
cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividades
Previdenciárias, alterando-se, em conseqüência, o item__ _
XXVIII do Anexo II do Decreto-lei 09 1.341, de 22 de
agost~ ~e.t~74, cuja base de concessão passará a 40%.
De tnlctativa do Poder ~xecutivo (Mensagem n9 431,
de 1985), segundo a Expostção de Motivos do Sr. Minis~
tro ~e Estado da Previdência e Assistência Social, visa a
med1da a sanar lacuna ocorrida em relação aos servidores da Previdência SociaL Ainda a teor da citada E.M., a
alteração sugerida,, ..deveria ter sido o_bjeto da Lei nt
7.333, de 2 de julho do corrente ano, que reajustou os
vencimentos e salários dos servidores do Poder Executivo e que corrigiu situação semelhante dos servidores de
nível médio da administração _direta e autarquias federais, vin~la~-a~ ao Ministério da Educação."
<?~mo se v_ê, ãos ~ais _justos o objetivo da Proposição,
pots ~e senti!Jo eqUitativo, em relação a servidores de
nível médio, cujos vencimentos têffi sofrido ao longo do
tempo. i:gegáyel erosão.
Quanto aos aspectos inCluídos na competência desta
Comissão de Finanças, na forma do que dispõe o artigo
1?8 do Regimento Interno, cumpre-nos destacar que não
VJslumbra'?os ó~~ce~ ao Projeto em exame, pois que este,
no seu artigo 29 , prevê que as despesas correrão à conta
das -~atações próprias constantes do orçamento da
União e das autarquias previdenciárias.
Embora se trate de elevação no percentual das despe~
sas com pessoal, estas se encontram dimensionadas no
~amc:nto, fa~ à constituição da Reserva de ContingênCia, CUJa finabdade é exatamente a de ocorrer à supien:entação das __ despesas de pessoal especificamente autonzadas e_ que venham ser majoradas no correr do exercido.
P.etos motivos expostos, opinamos pela aprovação do
projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Os pareceres
são favoráveis.
Sobre a mesa, emenda que serã tida pelo Sr, l\'M
Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N• I
(De Plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n<:o .118, de 1985

Acrescente-se onde couber.
Esta lei aplica-se, em igual percentual, aos aposentados da Previdência Social.
Justificação

Louvamos a iniciativa govei'namental quando vem de
encontro às necessidades de seus servidores, exemplo que

deveria ser seguido por todos os empregadores,
evitando-se movimentos que poderiam ser perfeitamente
evitados se medidas como esta fossem tomadas.
Não podemos, no entanto, deixar de apresentar a presente emenda, visando estender aos aposentados os mesmos benefícios, já que nessa Categoria se enquadram todos aqueles que durante muitos anos mantiveram os serviços públicos dentro de parâmetros que honram ao nosso País.
Precisamos não deixar de atender a esses abnegados
servidores, para que não sejamos acusados amanhã de
desconhecer os sofrimentos e as dificuldades de tantos
chefes de famflia, em muitos casos passando sérias dificuldades, embora não estejam enquadrados entre aqueles com amparo especial em virtude de doenças ou invalidez.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1985.- Nelson
Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de justificar a emenda que apresentei, e que faria justiça: aos servidores aposentados da Previdência Social, e no interesse de não retardar o curso da proposição
em exame, fruto do esforço do Sr. Ministro Waldir Pires,
para atender aos servidores daquele Ministério, eu levan•taria uma questão de ordem. Eu perguntaria a V. Ex• se
a apresentação dessa emenda retardaria, de alguma forma, o curso do projeto. Não quero ser responsável pelo
adiamento da votação. Se essa emenda determinar a remessa do projeto à Comissão de Constituição e Justiça
ou a outra qualquer que seja, eu retirarei a emenda, mas,
se for para votação nesta mesma sessão, eu manterei a
emenda.
Era esta a questão _de ordem que eu queria submeter à
apreciação de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nobre Senador Nelson Carneiro, aPresentada a emenda e acolhida,
será remetida à Comissão de Constituição e Justiça para
receber a apreciação daquela comissão. Caso aprovada
pelo Plenário, a matéria voltará à Câmara dos Deputados para o exame da emenda.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, face
às declarações de V. Ex• e para não retardar projeto de
tal magnitude, reclamado pelos que prestam serviços àquele Ministério, retiro a emenda, fazendo porém um
apelo ao Sr. Ministro Waldir Pires "para qUe se esforce
por enviar, com a colaboração e convencimento do Senhor Presidente da República, um outro projeto que estenda esses beneficias aoS funcionários apo.sentados da~ quele Ministério. Neste seritiao eu retiro a emenda para
não prejudicar os atuais servidores da Previdêndã So- cial.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Sr. Senador
Nelson Carneiro, a Mesa defere o seu pedido. A emenda
será retirada.

Em discussão a matéria.
O Sr. Murilo Badaró- Peço a palavra, Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar a discussão, gostaria de pedir a V. Ex•
que me fizesse chegar às mãos o avulso do projeto com a
justificativa da· inensagem.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Está sendo encaminhado a V. E1<.•
O SR. MURILO BADARÓ - Muito obrigado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos diante de um
caso sui generis. Trata-se do projeto de iniciativa do Senhor Presidente da República que atribui um percentual
de 20% a título de gratificação de desempenho de atividades previdenciârias aos funcionários da Previdência.
Por que sui generis, Sr. Presidente? Sui generis não ~só
o projeto, mas também a sua tramitação. A Câmara dos
Deputados examinou o projetO por cerca de to dias; o
Senado vai e1<.aminá-lo em 10 minutos.
Nós estamos vivendo, um pouco, o teatro do absurdo.
O mecanismo da urgência, constante do Regimento, é a
exceção à regra geral da tramitação legislativa. Todavia,
a urgência passou a ser a norma geral de aprovação dos
projetas de lei, nesta Casa. Convenhamos, não consulta
os interesses superiores do Senado e do País.
E aqui está o exemplo típico: projeto que concede gratificação a uma categoria de servidores, está sendo votado pelo Senado em regime de urgência, sem que o Sena·
do sequer tenha tomado conhecimento do seu avulso.
Não há nenhum Senador, aqui- a não ser talvez os
Líderes e aqueles mais atehtos - que conheça as implicações, sobre o orçamento de um projeto desse alcance.
E a pergunta logo paira no ar: e por que não se estender a todas as categorias de servidores o mesmo aumento
de 20% atribuído à Previdência? Esse é, realmente, um
projeto sui generls, por uma razão também muito clara; é
que o Ministro da Previdência, que é uma figura ilustre
do Estado da Bahia, ao assumir sua Pasta, declarou que
a Previdência tinha um déficit de 8 trilhões de cruzeiros.
Decorridos 5 meses, Sr. Presidente, este déficit salta para
um superávit de 3 trilhões de cruzeiros e, até agora, o
Ministro não conseguiu explicar essa mágica que, certamente, seria muito útil ao Ministro Funaro para resolver
o problema do déficit do orçamento.
Sr. Presidente, o PDS vive esse parado1<.o, não temos o
direito de ser mais realistas do que o rei e o rei propõe
um aumento dos servidores da Previdência, e gostaríamos de of~recer todo nosso apoio aos funcionários da
Previdência, mas gostaríamos de estender a todas as categorias de servidores públicos da União. Ou será que os
outros dele não necessitam?
Sr. Presidente, apenas para recordar, era bom reavivar
a memória. O Ministro declarou que, se o Governo não
concedesse o abono de 20%, deixaria a pasta. Nos tempos de antigamente, e não precisa ser na chamada Velha
República, digamos que na velhíssima República, quando um Minsitro fai:ia declarações como esta ou praticava
atitUdes como esta, só lhe restava um caminho, porque
em verdade colocou o Presidente da República na incómoda situação de ter que conceder um aumento submetido às pressões de uma greve profligada por quantos entendiam não ser ela adequada para o momento em que
vivia o País. Mas, o Presidente, sensível ao problema social, atendeu o Ministro e para cá mandou o projeto.
.Mas veja, Sr. Presidente, Jornal do Brasil, O Estado de
S. Paulo, Folha de S. Paulo, Correio Braziliense, só para
ficar nesses mais votados, todos, sem e1<.ceção ou condenam a forma apressada com que o projeto foi decidido
ou condenam a contradição entre as declarações anteriores do Miriistro e a afirmação posterior da existência de
superávit ou, finalmente, a decisão que é incompatível
com um Governo que tem como meta, no seu programa
de sanemaento financeiro, o combate à inflação.
Mas - repito - o PDS fl.ão tem o direito de ser mais
realista do que o reí. E, ainda, ciente das deficiências de
uma votação como essa, feita a toque de caixa, depois
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que a Cânfara teve d_ez dias para sobre ele deliberar, nós
não poderíamos deixar de colocar aqui estas objeções
com relação a esse projeto, ao qual oferecemos todo o
nosso apoio.
Não poderíamos, todavia, fazê-lo, Sr. Presidente, sem
pedir a V. Ex' que faça constar deste pronunciamento a
entrevista do Ministro Jarbas Passarinho ao jornal O Estado de S. Paulo, esclarecendo alguns episódios em torno
do famoso déficit da Previdência que, num passe de mágica, transformou-se, de repente, num superávit.
Quando o Ministro Jarbas Passarinho esteve naComissão de Inquérito que analisa a situação da Previdência Social, S. Ex• deixou claro que o déficit de um trilhão
e novecentos bilhões de cruzeiros era previsto de acordo
com os indicadores da Secretaria de Planejamento. De
repente; Sr. Presidente, o déficit salta para quatro vezes
mais. E tão logo a greve se instala, o Ministro descobre
um superávit na sua Pasta que lhe permite dar o aumento aos funcionários. Então, Sr. Presidente, ou as afir~
mação anteriores foram por demais ligeiras, ou o déficit
não existia, o que joga por terra todas as acusações feitas
ao Ministro Jarbas Passarinho que, através de uma vigilante atuação, começou a apuração das fraudes na Previdência Social que, realmente, são as principais responsáveis pelas dificuldades em que vive a Previdência, dificuldades que não são apenas essas decorrentes das fraudes,
mas, também, dessa invencível tendência populista e demagógica de dar mais do que o Estado pode dar, principalmente quando tem as cornucópias da empresa particular, atingidas nos seus orçamentos, diante de uma intervenção estatal cada vez mais hipertrofiada e descabida.
Por isso, Sr. Presidente, e apenas para registro nos
nossos Anais, o PDS que já estava preocupado com essa
obsessiva determinação de votar em regime de urgência
todas as matérias, aquiesceu à necessidade de darmos
uma solução rápida ao projeto.
O PDS, repito, não poderia ser mais realista do que o
rei; apóia o projeto, lamenta apenas que não sejam os
20% extensivos a todas as categorias do funcionalismo
público que dele necessitam, e apenas pede ao Ministro
da Previdência, a quem rendemos o tributo da nossa melhor homenagem, ele que é um ilustre político baiano
que faça, de público, por um dever inadiâvel de cortesia,
as retificações indispensâveis, sobretudo em se tratando
da figura do e1<.-Ministro e Senador Jarbas Passarinho.
Porque~ de fato, não se entende essa misteriosa mágica
feita pelo Ministro. S. Ex• é, realmente, competente, S.
E1<.• tem fama de ser um bom administrador, pelo menos
é o que consta na Bahia, mas não há possibilidade, dentro da lógica dos fatos administrativos, essa transformação, essa metamorfose nos orçamentos previdenciários.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÚ- Tem V. E1<.• o aparte.
O Sr. Nelson Carneiro- Acredito que seja pensamento de todos nós, seja áesejo de todos nós, que essa medida concedida aos servidores da Previdência Social se estenda a todos os servidores públicos da União. Acredito
que esse projeto seria recebido aqui com os maiores
aplausos, porque faria justiça a todos os servidores e não
apenas a alguns.
O-SR. MURILO BADARO- Se V. E1<.• apresentar
emenda com relação aos aposentados, o PDS terá muito
prazer e muita honra em aprovar.
O Sr. Nelson Carneiro- Infelizmente, essa emenda,
se apresentada, estendendo o aumento a todos os servidores da União, com pesar imenso para nós todos, em
face do rigor da Carta Constitucional, não teria sucesso.
De modo que a intervenção de V. Ex• é perfeitamente
oportuna, porque representa um anseio de todos nós.
Que o Governo_estude os meios de estender essa medida
a todos :os servidores públicos da União, porque não é
justo qUe seja apenas para alguns servidores, Interpreta
V. Ex.f, a meu ver, o pensamento não só desta Casa, mas
de todos os que acompanham a administração públíca
deste País.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador
Murilo Badaró, solicito a V. Ex~ não aceitar mais apar~
tes, porque seu tempo já está esgotado.
O SR. MURILO BADARÓ- Estou terminando, Sr.
Presidente.
Apenas quero dizer, como palavras finãis, o seguin-ti:::
deveríamos apresentar uma emenda como essa sugerida
no aparte do Sr. Senador nelson carneiro, estender o
abono a todas as categorias de funcionários públicos.
Todavia, esbarramos diante da proibição constitucional.
Mas, Sr. Presidente, felicitamos aos funcionárioS àa
Previdência e aguardamos que o Sr. Ministro venha a
público, senão pessoalmente, pelo menos através da sua
ilustre Liderança nesta Casa, para esses esclarecimentos.
E, quem sabe, S. Ex• tem a fórmula a ser cedida ao Ministro da Fazenda, Sr. Dilson Funaro, para resolver o
problema do déficit oi'çamentârio do __ País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidnete. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MURILO BADARO EM SEU DISCURSO:
PASSARINHO MOSTRA
EQUIVOCOS DE PIRES

Ana Marcia Seraphim
"Realmente não será preciso nenhuma mágica nem
grande esforço da atual administração para zeriir o déficit da Previdência Social este ano, porque o rombo estimado entre oito e dez trilhões de cruzeiros por este governo, na realidade nunca existiu", declarou taxativamente, ontem, o ex-ministro Jarbas Passarinho. Ele explicou que para chegar a esta cifra- quando sua previsão era de um déficit entre dois e três trilhões de cruzeiros - a nova equipe da Previdência Social. "superestimou as despesas esubstimou a receitado órgã_o", elevando o volume do déficit a um patamar. "totalmente equivocado".
Acredita o ex-ministro que este problema talvez seja
fruto da "inexperiência da atual J!dministração da Presidência Social", levando-o a admitir que para chegar a
este montante de déficit os técnicos pãrtiram de pressupostos ....totalmente irreais". Baseado nessas constatações, o senador Jarbas Passarinho- duas vezes ministro da Previdência Social - reafirmou que o déficit herdado por seu substituto foi exatamente o que ele previu
ao deixar o ministério em março: -Cerca de Cr$ 3 trilhões,
nunca os totais anunciados neste governo.
- Portanto, não será dificil ao novo ministro encerrar
o ano até com superávit ...mesmo porque o incremento
da economia beneficiará a previdência ~te ano"- disse
Passarinho, acrescentando que ao passar o cargo ao seu
substituto, em março, agiu com a maior Jisura,
entregando-lhe duas previsões sobre o comportamento
financeiro da Previdência Social durante este ano, a partir da situação geral da economia brasileira. A primeira
previa um déficit de Cr$ 1,950 trilhão, baseado em parâmetros inflacionários fixados pela Seplan (abaixo da realidade), enquanto a segunda- já com orçamento ajustado em parâmetros mais realistas - fixava o déficit em
Cr$ 2,990 bilhões até o final do ano.
Só que, no final do governo Figueii'edo foram aprovados três aumentos para o funcionalismo_ público federal,
não previstos pela equipe de Passarinho, e que elevariam
o déficit do Ministério em cerca de CrS 2 trilhões,.. "Mesmo assim, o déficit subiria ·no mãximo a Cr$ 5 trilhões,
nunca aos Cr$ 10 trilhões anunciados", reagiu Passarinho, asinalando, porém, que, na verdade, isto não afetaria em nada as finanças da Previdência, pois, pagamento
de pessoal é obrigação da União, com a qual ela terá que
arcar, queira ou não.
- Ora, então é precisO desde logo retificar as cifras,
disse Passarinho ... "Previmos na realidade Cr$ 4,6 trilhôes e não CrS 2,592 trilhões para despesas com pessoal,
enquanto o atual ministro já justifica Cr$ 5 trilhões a
mais com esta finalidade. Isto também é um enorme exagero", prosseguiu o ex-ministrõ~-aSSínalã.Dao que, de fato, as vantagens concedidas ao final do governo Figu'?i:- redo aumentaram as despesas com pessoal em Cr$ 2 triJhões, nunca nos CrS 5 trilhôes anunciados por Waldir
Pires.

- E isso nãõ ê déficit que tenhamos escondido. H.
mostramos que foram atas administrativos prati02dos
quando já não cabia reformular o orçamento aprovado
em dezembro. Estas despesas, não apenas no caso da
Previdência, são obrigação da União- disse Passarinho
;__insistindo que não podem ser creditadas como déficit,
como fez a atual administração. Ele lembrou que em
1984 a União repassou à Previdência CrS 1.33-3 trilhão
para cobrir aumento de 65% concedido pelo Governo em
julho aos servidores públicos, sem que estas despesas tenham sido computadas como défiCit d-o SINPAS.
"A nova •!quipe
superestimou
a receita, elevando o roh!me
do déficit a um patanu.sr
totalmente equivocado"

Erros Básicos
Embora dedicado agora exclusivamente à politica, o
Senador Jarbas Passarinho não deixa de acompanhar o
desenrolar da crise na Previdência Social neste Governo.
Junto com sua antiga equipe de trabalho ele vem analisando o comportamento financeiro do Sinpas com os dados de que dispõe publicados na imprensa. Para justifícar o repentino equilíbrio financeiro do órgão- que, segundo Waldir Pires, se encontrava em março com um
rombo de quase Cr$ lO trilhões- Passarinho destacou
três erros bási09s cometidos pela atual administração,
que determinaram em sua visão a, ••superestimação das
despesas e subestimação da receita do SINPAS":

"A decisão de tmtecipar
o recolhimento das
contribuições das empresas
foi um ato de violência
que não resolverd a crise"
i) Previsão do déficit totalmente equiv~cada, a partir de dados altamente pessimistas; 2) Terem trabalhado
com-ctêSCifueil.to zero dõ PIB- quando na verdade está
próximo a-os 6% e com um índice de 89% do INPC,
quando a grande maioria das categorias profissicina1s estâ conseguindo reajustes dos salários em I00%, ou em
muitos ca8ris-3.cim.a dos 100% do INPC, gerando, pelos
cálculos de Passarinho, um crescimento superior a Cr$ 3
trilhões na arrecadação previdenciãria. E o,. '"generoso"
aumento em 89% à rede hospitalar privada (cujo Presidente da FBH, o ex-Ministro lembrou também, ê baiano, como Waldir Pires). Só este fato, segundo Passarinho, determinou decisivamente lO\-. "superestírila"Ção das
despesas" da Previdência, pois elevou o orçamento do
INAMPS - estimado em Cr$ 11.894 tri1hões por sua
administração, para CrS 17.663 trilhões, segundo os dados atuais.
Em três laudas datilografadas, o ex-Ministro fat. "observações sobre o orçamento da Previdência Social para
1985", concluindo que o déficit do órgão foi ampliadOmas nunca no volume anunciado agora- principalmenM
te em função do aumento das despesas médicohoj)ífã.la!CS
rede Pi'fvada. Isto, segundo admitiu, alia~
do a outros fatores, fez c_om que as-despesas do SINPAS
previstas em CrS 57.228 trilhões subissem para crs66.155 trilhões. Só o aumento dos hospitais cOntribuiupara- uma -drrerença -de cerca de CrS 6 trilhões no orçamento do INAMPS, pelos cálculos de Passarinho, fora o
reajuste dos beneficias- tãrilbém em 100% do INPS, que
elevaram-- e&tãs despesas de Cr$ 41,7 trilhões para CrS
46,1 trilhões.

-aa

Diferença de valores
on.-dC, -entãO:-a difeiéDça para o cálculo ,do déficit?
''Não é difícil estabelecê-la'', reconhece Passa-rinho, destacando que, em primeiro lugar, estâ a influência da inflação, que tornarâ irreais os 57,70% do INPC fixados
pela SEPLAN; e, em segundo lugar, o reflexo dos aumentos concedidos por Figueiredo nos últimos dias do
seu--mandato e que não poderiam mais sér calculados no
orçamento do Ministério, segUndo ele por falta de tempo
útil.
Passarinho não concorda com as declarações do atual
MiniStro que insistenl em classificar d~ "manipUlação do
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orçamento e irresponsabilidade com a opinião pública"
a previsão anterior do déficit da Previdência, em CrS
1.950 trilhão. Ele recorda que para chegar a este valor tomou como base0,9615% do INPC para os reajustes salariais, mesmo admitindo que as reivindicações salariais
dos empregados, por força da ação dos sindicatos, a.cabaria reajustando tudo em 100%.
Ressalta, tambêm, que a exemplo de todo o Governo,
os parâmetros para cálculo do o_rçamento destinados
pela SEST(SEPLAN foram de 147% para inflação anual
e 6% para o crescimento anual do PIB, enquanto a orientação era trabalhar com índice de custeio de 140%- sete
pontos a menos que o índice da receita - com vistas a
conter as despesas do setor público, enquanto a atual administração trabalhou com um mesmo índice para tudo.
U sand_o esses parâmetros - lembra o ex-Ministro chegou-se a uma receita de Cr$ 55.278.581, que, comparada com a receita de 1984, corresponde a um crescimento real de 176%.
A equipe de Passarinho, porém, fez uma outra previsão de déficit, reestimando os valores da receita e despesas do SINPAS com correção de 89% do INPC- e não
mais com o parâmetro recomendado pela SEPLAN que a administração passada sabia ser totalmente irreal.
Assim, a receita do SINPAS sUbiu naturalmente. To·
mando por base uma inflação de 225%, a mesma receita
subiu para CrS 63.396 trilhões, mas a atual administração a reduziu em mais de CrS 3 trilhões, flxando-a em
Cr$ 60.286 trilhões.
A causa disso, de acordo com o ex-Ministro, só tem
uma explicação lógica: a nova administração da Previdência trabalhou com dados....altamente pessimistas",
considerando, por exemplo, o crescimento do PIB para
este ano igual a zero e INPC de apenas 86%. Ou, na verdade, abaixo de 2%, a jul_gar, segundo Passarinho, pelo
rato de o atual Governo ter determinado a aplicação de
um aumento de 2% a título de produtividade nos reajustes salariais.
Entretanto, mesmo considerando a inflação de 225%,
mas mantendo a provável taxa de incremento de 6%.do
PIB, o déficit original de CrS 1,950 trilhão, no entender
do ex.-Ministro, subiria no máximo para CrS 2,980
trilhões- conforme previsto por sua .equipe,, "E nunca
para os CrS 7.87 trilhões alegados pelo Ministro Waldir
Pires, levando-nos a declarar, com toda certeza, que o
déficit anunciado por este Governo nunca existiu".

"Os "aUmentos aprovados no
final do Governo anterior
favoreceram a Prevúlêncüt.
Mas, ainda assim, isso
não cobriria o' déficit"

Manifestando-se também,. "surpreso" com a forma
pouco democrática utilizada pelo Governo da Nova República- via decreto - para antecipar o recolhimento
das contribuições das empresas, Passarinho observou
ironicamente que no seu tempo, ainda na Velha República, ele lançou mão de um decreto-lei para antecipar orecolhimento dos empregados. Ele classificou este ato de
"violência", advertindo que esta antecipação só resolverã os problemas de deficiência de caixa da Previdência
este ano, não iinpedindo que no próximo o desequilíbrio
volte em proporções ainda maiores, caso não sejam adotadas algumas medidas para equilibrar as finanças do
SINPAS. que ele vinha recomendando quando Ministro.
Ele questionou também a redução das despesas do
SJNPAS através do combate às. fraudes - conforme
vem sendo_ anundado ~ admitindo que se de fato isto
estiver acontecendo haverá aumento de arrecadação, o
que_ significa aumento da receita e, portanto, mais um
motivo para que o déficit an-unciado não tenha o volume
preVísto pelo Ministro Waldir Pires. Neste sentido, o exMinistro também observou que a atual administração
não estâ introduzindo nada de novo no setor, apenas se
beneficiando dos reflexos financeiros das medidas que
ele implantou durante para gestão na Previdência visando combater as fraudes, e que por falta de tempo não deram as reSpostas previstas durante o Governo pa::;sado.
(Ag. Estado/Brasrua.)"
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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PARECER

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

N• 671, de 1985
Da Comiss~o de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n' 84, de

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 118, de 1985
(No 6.266(85, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)

Altera o Item XXVIII do Anexo II do Decreto--lei
tt9 1.341, de 22 de agosto de 1974.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica acrescido de 20 (vinte) pontos o percentual estabelecido no § 19 do art. 2• do Decreto-lei n"
2.165, de 2 de outubro de 1984, para o cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividades Previdenciârias,
alterando-se, em consi::qaência:, o item XXVIII do Anexo
II do Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrá à conta das dotaçÕes próprias constantes do
orçamento da U niãQ e das autarquias previdenciárias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, .com efeitos financeiros a partir de 1' de julho de

1985,
Art 4'

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n' 362, de urgência,
lido no expediente, para o Projeto. de Resolução n' 84, de

1985.
Em vota-ção o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
'
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi) - Em conseqUência da aprovação do requerimento passa-se à imediata apreciãção da matêria.
Discussão, em turno único, do projeto de resolução n' 84, de 1985 (apresentado pela Comissão de
Econômia como conclusão de seu parecer fi9 471, de
1985), que autoriza o Estado de São Paulo a elevar,
temporariamente, em CrS 265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 472, de 1985, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 9-iscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) -Sobre a Mesa, o parecer da Comissão de Redação, que será lido pelo

Sr. I'-Secretãrio.
~ lido o seguinte
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dentes com aViões; e n' 152, de 1984, do Senador Gastão
Mülter, que torna obrigatória, nas sindicâncias que en·
volvem a apuração das causas de acidentes aéreos, a presença de um membro designado pelo sindicato dos aeronautas.

1935. -

-2---

Relator: Senàdor Jorge Kalume
A Conlissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nt 84, de 1985, que autoriza o Estado de SãO
Paulo a elevar, temporariamente, em CrS
265.325.520JJOO (duzentas e sessenta e cineõ bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de setembro de
1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente -Jorge Kalu~
me, Relator - Octávio Cardoso.

ANEXO AO PARECER N• 671, DE 1985
Redação rmal do Projeto de Resolução n' 84, de

1985.
Faço saber que a Senado Federal aprovou, nos termas
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

-3Discussão, em turno única, do Projeto de Lei da Câmara nl' 81, de 1985 (n9 5.776/8.5, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Interior
o crédito especial de até CrS 22.000.000.000 (vinte e dois
bilhões de cruzeiros), para o fim que especifica, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 622, de 1985, da

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele-

var, temporariamente, em CrS 265.325.520.000

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 336, de
1985, da Senador Josê Ignãcio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para as Projetas de Lei do Senado n's
70, 82 e 132, de 1985, de autoria do Senador Nelson Carneiro; e 79, 85 e 163, de 1985, de autoria, respectivamente, dos Senadores Itamar Franco, Roberto Saturnino e
Nivalda Machada, introduzindo modificações na Lei n~
7._183, de 5 de abril de 19814, que:. "regula o exercício da
profissão de aeronauta, e dá outras providências".

Comissão
- de Finanças.

(du.~

zen1os e sesse••..a e c1neo Dillloes, trezenws e vtnu~ e
cinco bilhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. )I' b o Governa da Estado de São Paulo autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item 111 do artigo 29 da Resolução n\> 62, de 28 de
outubro de 1975, modiftcada pela de nl' 93, de 11 de ou·
tubr_a de 1976, ambas da Senado Federal, de mOdo a per·
mitir a registro de uma emissão de 12.000.000 de Obri·
gacões -do Tesouro do _Estada de São Paulo- Tipo rea·
justável (ORTP), equivalente a CrS 265.325.520.000 (du~
zentos e sessenta e cinco bilhões~ trezentos e vinte e cinco
milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros), considerada o
valar nominal do título de Cr$ 22.110,46, vigente em de~
zembro de 1984, destinado a financiamento de projetas
de interesse social da Estado a serem implementados
através da Companhia da Metropolitana de São Paulo
(METRO) e da Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SAB}::SP).
_
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerra a discussão.
Em votação,
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Sr. Senador
Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de iiiformação.
Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interna, o r~querimento será examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) -

Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para_ a_ sessão_ ar~!nã_ria de~ <!ma,nhã a seguinte_

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em tUrno único, do Requerimento n9 330, de
1985, do Senador José lgnãcio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para as Projetas de Lei do Senado nl'
145, de 1984, de autoria da Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a _obrigatoriedade de ser designado um
representante do sindicato dos Aeronautas para acom·
panhar os inquéritos destinados a apurar causas de aci-

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n' 115, de 1985 (n' 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 de dezembro de 1959, a Hilda Sayão Carvalho Araújo,
viúva do ex. Vi~-Governador da Estada de Goiás e ex..
Diretor da Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
- NOV ACAP, Bernardo Sayão Carvalho Araújo, ten..

do
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 645, de 1985, da
Comissão
- de Finanças.

-5Discussão, em turno único, da Projeto de Lei da Sena..
do n• 56, de 1979 -Complementar, de autoria do Sena..
dor Henrique Santilla, que cria a região metropolitana
de Goiânia -:- qo, na forma do artigo 164 da Consti..
tuição Federal, tendo
PARECERES, sob n9s 452 e 453, de 1984, das Comis..
sões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena..
dor Murilo Badaró; e
-de Economia, favorável.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 47, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo,
que dá nova redação ao item XI do art. 16 e à aUneaj do
art. 419 da Regimento Interno, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n•s 581 e582, de
1985, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
-- Diretora.

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 12, de 1985 (apresentado pela Comissão do DistritO
Federal como conclusão de seu Parecer n' 86, de 1985),
que aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercício de 1981, tendo
PARECERES; sob n~'s 87 e 88, de 1985, das Comissões:
-de CoiiStitUiçiO-e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-~-d~ Finanças, 'favoráveL

-8Piscussão, em pri_II~:eíro tum-o, do Projeto de Lei da
Câmara n• 73, de 1985 (n• 5.390/85, na casa de origem)•.
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que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permaM
nente do Tribunal Superior Eleitoral, tendO -PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 620 e 621, de
1985, das COmissõeS:------- - - - - de Servlço Público Civil; e
- de Finanças.

que os Estados confrontantes arcam com mais compraM
m-issas, com maís despesas. Ao contrário, eles são beneficiados pelos investimentos que a PETROBRÁS faz em
Seus territórios. A infra-estrutura montada no Rio e no
Espfrito Santo cria empregos, cria facilidades que nenhum outro Estado tem. Então, ele jâ está sendo beneficiado por investimentos da própria PETROBRÃS.
Achando-se isso pouco, ainda vem uma proposta de
participação de 5%, dos quaís 2% para-·os Estados e 2%
aos municípios das áreas geoeconômicas próximas às reservas. Nós vamos ter municípios trilhionáríos, porque
só os municlpios da área geoeconômica é que passam a
ter participação conforme o projeto assegura, Se é essa a
distribuição de riquezas nacionais que o Senado pretende promover, então esse projeto é realmente curioso,
porque, ao contrário disso, vai exatamente concentrar na
mão de alguns poucos e penalizar o restante do País.
Eram estas as observações que queria fazer a respeito.
(Muito bem! Palmas.)

-9Discussão, em primeiro turno, do ProjetO d·e Lei óo
Senado n'~'4, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na ConsOlidação das
Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de
trabalho, tendo
PARECERES, sob n'>s II a 13, de 1985, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador Hélio Gueíros e voto vencido, em separado,
do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.

ATO DO PRESIDENTE
Nl' 215, de 1985

O SR. PRESlDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1~ horas e 35 -rriinutos.)

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 delegaçãC? ~e c~n:tP~tênci:a que l~e foi outorgada pelo Ato da
COmiSsãõDlieiol-ã n~' i, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista _o qu~ __ CC?nsta do Pro~~~___!ll1mero 015.017 85 O

DISCURSO PJUJNVNCJADO PELO-SR~ MlDTON CABRAL NA SESSÃO DE I7-9-8S E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA--RCsolve-ãr)oSelitai:,-porinvalideZ,~EriialldedeA.tcântaPUBLICADO POSTERIORMENTE.
- -- ra Oliveira, Artífice de Mecânica, Classe''Ú", Referência NM-27, do Quadro Permanente do Senado Federal,
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Para encaminos termos dos artigos 101, inciso I, e 102, inciso r;-aHnea
nhar a votação.) - Si'-. Presidente e Srs. Senadores:
b, da Constituição da República Federativa do Brasil,
Quero, de início, manííesTar a minha discordância descombinados com os artigos 428, inciso III,§ 29,429, incise projeto que tem, a despeito dos seus ilustfeS autores,
-so III, 430, inciso III~ 414, §49, da Resolução S:f:' n9 58, de
figuras exponenciais desta Casa, Senadores Neison- Car-- -1972, e artigo 29, parágrafo único da Resolução SF n~'
neiro e Passos Pôrto. Esse projeto violenta um prinCíPiO 35-8, de 1983, e artigo J9 da Resolução SF n9 13, de 1985,
que o Brasil, ao lado de_ .156 outras Nações, assinou
com provento correspondente ao vencimento da Classe
numa convenção internacícinal, reconhecendo a partici.. Especial'', Referência NM-30, acrescido da gratificação
pação das nações ínterioranas na exploraçãO dos recuradicional por tempo de serviço a que faz jus, observado o
sos económicoS existentes- nO fundo do nlar.
limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição FedeO meu Es[ado, a Paraíba, é um Estado litorâneo, tem
raL
mar. Mas, esse projeto, aqui, não chega nem a-beneficiar
Senado Federal, em IS de s~tembro de 1985.- José
meia dúzia de EstadoS;-na realidade, ele vãi faVorecer
Fra~elli, Presidente do Senado Federal.
três ou quatro Estados do País: uma grande parte o Estado d_o Rio de Janeíro, uma parte menor o Espírito SantO.
ATO DO PRESIDENTE
um pouquinho a Bahía- e para os outros umas migalhí·
N• 216, de 1985
nhas aqui e outras acolá. Na realidade, a plataforma
continental é um patrimônio da União, não é: de nenhum
O Presidente do SenadO Federal, no uso das ateiEstado. É da União, corilo foi definido em convenção inbuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, Ín·
ternacional, assinada pelo Brasil, como definido foi o
ciso IV, do Regimento InternO e de acordo com a delemar territorial de 12 milhas e a zona econômica lfVre
gação de competência que lhe foi '?utorgada pefo Ato da
com 180 milhas, que perfazem 200 milhas. Pois bem, as
Comissão- Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
riquezas existenteS iia-iOflã CcOnOi:iíica livre-e -n-ifll3fii~- - -vista o que corista do Processo número 015436.85 l
forma são de toda a Na~o. E se reconhece isto no Dfrei-·Resolve aposentar, voluntariamente, Dalva de Andrato Internacional, como- ê que não se reconhece no Dfre:i-de Ferreira Cyrino,_ Enfermeiro, Classç, "Especial'', Reta Interno o mesmo para um Estado interior-ano, coniõ o---Terência NS-2i, do Quadro Permanente do Senado Fede·
Mato Grosso, o Acr~- tiQiás? Por q~e estes não têrii" diR
-~ai, nos termos dos artigos 101, inciso lU, parágrãfo únireito à participação da plataforma continental'! E a:,q':l~- _
~ e tqz.-~_ncí_sô__ l, _alínea a,_ da Constítuição da República
Jes que têm algumas.amostras de petróleo, r~ervas mlniFederativa do_ Brasil, cçmbinados com os artigos-428, írimas. O que lhes- cabCrão?
.
ciso II, 429, inciso I, 430, incisos rv e V, e 4f4, § 4~', da
- cfBrasi.l,-hoJe: Cstiêrun niServas em tomo dê.2 bifuõ~
Reolução SF n~ 58-, de 1972. e artigo-29, parâg_rafo único,
da Resolução SF ni' 158, de 1983, e artigo 31'~ da Resoe 600 milhõãs -de barris d·e; _petróleo; praticamente 70'$ e*"
tã_o situadas no litoral do Estado do Rio, em Campõs .. ~
lução SF n9 13, de 1985, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional por tempo de ser~
cada dia vão surgind9 _mais reservas naquela ãrea. A
Bahia tem ug1 pouquii:ilio, mas não_ é grande cOisa. En.;
viç? a que fa_zjus, Observado o limite previsto no artigo
tãq~ ·nós vamOs amarrar: toda a participaçãO, (juC é ünl
102, § 2~", da Constituiç[o Federal.
~nado- Federal,_ 18 de setembro de 19&5.- JO§é Fra·
direito- de todos~ Estados. a uma meia d.úzia de Es~~
dos? Eu acho que iSsti' ~ão ~justo! Este Sqcfp. rià o,.f~ . , g_elll, ~~i~ ente do_ Sen.~do:_ Fede:aJ.. _
_
_
nha ópiniã_o,- não es~Udou deti~amente essa _rna~ria. '
"
_____ _.

-s<:-iiresldcm~esn=-s.nadores,o.iiénadoriíliãíiir'MI\". _. ~_ATAS
galhães cit~u um:;J çifr:~ extraordinária: sete trilh(Ji~ dç,
cruzeiros de particqiáçã<) no imposto, se mantida a ld!ii
original. Se. estamos -ça.núnhando para a autonomia no
ab~tecimento d~ petróleo, tudo indica que i~mos cb-_ega;; ~m. 1990"'?"' lOO% do petróleo extrafd? das reserva>
brasileiras; eVIdentemente que esta partiCipação de 5%
do imposto vai ter um~ iniportãncia fantásti~ Mas nós
com este projeto vamos- beneficiar os Estados todos. Por
outro lado os problemas s:ociais não estão concentrados
no Rio de Janeiro nem no Espírito Santo. Aliás, há um
argumento aqui, na juStificativa, que não procede.~ o de

_ __

DE COMISSÃO

~
_
_
_ -.- _·. .
"COii!ISSÃQ ESPECIAL QUE ESTUDA
ASPECTOS_R.ELACIONADOS_ COM Â
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
E COR"REDOR DE EXPORTAÇÃO."
9 reuD:~ão, reallq~_ e~ $ tfe JI!Pbo: de 1985

'Às dezesseis horas e vinte minutos do dia cinco de jUnho do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, presentes
os Sis~ Seriadores MarcelO Miranda, João Ca1mon, Oc-
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távio Cardoso, Alfredo Campos e Jorge Kalume, reúneComissão Especial quç., "estuda aspectos relacionados com a produção de alimentos e corredor de exportação".
~ dispensada a leitura da A ta da reunião anterior que
logo após é dada como aprovada.
Assume a presidência dos trabalhos o Sr. Senador
Marcelo Miranda, em caráter eventual, devido a ausência do Presidente e Vice-Presidente. Em seguida, convida
o Sr. Senador João Calmon para funcionar como Relator ad boc.
Abrindo os trabalhos o Sr. Presidente convida os Srs.
Carlos Theóphilo de Souza Mello, Presidente da PORTOBRÃS e César Bastos Motta Silva, Presidente do
GEIPOT para tomarem assento à Mesa.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Dr.
Carlos Theóphilo de Souza Mello que discorre sobre as
vantagens comparativas dos Portos de Tubarão, Sepetiba, Santos e Paranaguá, 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 vários subsistemas dos corredores
rodoviário, portuárío, ferroviário e de navegação.
Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Marcelo Mi·
randa, faz uma interpelação ao Presidente da PORTOBRÃS e, em seguida, agradece a presença dos palestrantes e determina que as notas taquigráficas tão logo
traduzidas e revisadas sejam publicadas, 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,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
.lL""-A

ANEXO A ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL QUE ESTUDA ASPECTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E CORREDOR DE EXPORTA('ÃO,
REALIZADA NO DIA 5 DE JUNHO DE 1985,
DESTINADA A OUVIR OS SRS. CARLOS
THEOPHILO DE SOUZA MELLO, PRESIDENTE DA PORTOBRÁS E CESAR BASTOS MOTTA SILVA, PRESIDENTE DO GE/POT QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador José lgnácio Ferreira
Relator: Senador Benedito Ferreira
(Integra do ~panhamento taquigrâfico)
O SR. PRESIDENTE (Marce!o Miranda)- Dou por
aberta a sessão da Comissão Especial do CerradO.
_Em primeíro 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 Theóphilo de
Souza Mello, Presidente da Porto_brãs, e o Presidente do
GEIPOT, Dr. Cêsãi Bastos Motta Silva,
Os temas
·serem aborc:hidos: pelo Dr. Carlos
Theóphilo de Souza Mello -.Vantagens Comparativas
dos- Portos de Tubarão, Sepeíi&a, Santos e Paranaguá,
para o escoamento de grãos do Cerrado; e pelo Presidente do GEIPOT, Dr. César BastosMottae Silva- Planejamento e Articulação Grob"al dos Vários Subsístemas
dO$ Com:dores Ro_àoviá:rlo~ Portuário, FerrOViário e-de
Navegação; ·
~
Convido. o Dr. Carlos Theóphifo de Souza MeUa para
tomar assento à minha direita, bem como O' Dr: César
Bastos Motta e Silva, Presidente do GEIPOT. (Pa,usa-.)
Quero lembrar aos Senhores Depoentes que cada um
disporá do tempo de -40' minutos, ininterruptas, para a
apresentação dos depoimentosA Após, poderá ser feita a
argUição pelos Srs. Membros da Comissão e, também, as
perguntas que desejarem. (Pausa.)
O Dr. Carlos Theóphilo de Souza e Mello é Engenheiro Civil, formado pela Escola Nacional de Engenharia
do Rio e Engenheiro da Empresa de Portos do Brasil.
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Funções exercidas: Presidente da Docas do Rio de Janeiro; Presidente do Conselho Nacional de Portos e Vias
Navegáveis; Secretário-Geral do Cons_elho Nacional de
Transpõttes; Subsecretário de Estado e Planejamento do
Estado do Rio de Janeiro; Presidente da Companhia do
Metrô do Rio de Janeiro; Diretor de Operações da PORTO BRÁS; Vice-Presidente do Clube de Engenharia do

Rio de Janeiro; atualmente, Presidente da PORTOBRÃS.

Com a palavra o Dr. Carlos Theóphilo de Souza
Mello.
O SR. DEPOENTE (Carlos Theóphilo de Souza __
Mello)- Exm"' Sr. Senador Marcelo Miranda, Presiden-

te 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, está definido como: Vantagens Comparativas dos Portos de Tubarão, Sepetiba, Santos, Paranaguâ, para o Escoamento
dos Grãos do Cerrado.
_
É uma palestra que diz respeito a uma anâlise sobre os
programas portuârios e às instalações portuârias relativas aos portos desde Paranaguâ até o porto de Tubarão,
para analisar os aspectos comparativos, custos e, evidentemente, as melhores facilidades para exportação da soja
produzida no Cerrado. Para uma análise desse tipo, evidentemente, é indispensâvel conhecer, primeiro, o Processo estrutural da PORTO BRÁS, que é o órgão encarregado desse escoamento no setor portuário; conhecer a
análise de cada um dos terminais exportadores de soja,
as suas característiCas;- possibilidades, 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 didãtico desta exposição, que serâ feita, peço venia, oralmente.
O primeiro ponto é o sistema Portob_rás, o que significa, enfim, o que é o sistema Portobrâs. O sistema Portobrás abrange o Brasil inteiro. ~ uma estrutura de âmbito nacional, com infiltrações, praticamente, em todos
os Estados brasileiros. Hã penetração na quase totalidade dos seus municípios.
-Como estão vendo, esquematicamente, colocamos
neste quadro, desde Manaus até o Rio Grande do Sul_, a
posição da Portobrâs que se faz presente no sistema de
escoamento, tanto no aspecto portuário como em suas
vias navegáveis. Neste mapa é retratado mais explicitamente~aspecto portuário. Deixamos a parte de vias navegâveis 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 marliimos.
O quadro seguinte mostra o que é a Portobrás, em termos de movimentação de carga. Aí estãQ os números bá~
sicos que a Portpbrás 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, na importação,· 60, e na cabotagem, 100, totalizando os 300 milhões de toneladas.
Fizemos uma projeJãO para 88 -c_oril cerca d_e 38_0 milhões de toneladas. t::' um crescimento vegetativo, praticamente, do processo industrial e agrícola _brasileiro.
A previsão de receita do sistema portuário brasileiro,
hoje, é da ordem de 1,5 tilhões de cruzeiros a 2 trilhões. :t.
a nossa receita previsíveL Estamos tendo, hoje, um processo de retenção tarifária, mais ou menos já refletido
neste quadro, mas que não poderâ ser retido por muito
tempo, sob pena de haver necessidade de um processo de
subvenção ao sistema. Hoje, o sistema é auto-suficiente
financ;:eiramente. Não depende de subvenção externa do
Governá-para a sua gestão. Estimaríamos em l ,5 trilhão
a 2 trilhões, a nossa receita.
Na parte de investimentos, par-a--o ãffo de 85, estão indicados 400 bilhões de cruzeiros. O sistema Portobrás
absorve 80 mil empregos, praticamente diretos, no porto. Eu digo praticamente porque 30 mil são empregados
do sistema; 40 mil sãQ vinculados ao sistema como força
supletiva de trabalho. t uma população, portanto, de 80
a 100 rilil pessoas vinculadas ao sistema portuário. Essa
penetração do sistema portuário, ainda pouco conheci-
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da, se insere no processo soda) do País, porque 80 mil
empregados representam quase meiô milhão de pessoas
dependentes do sistema, dependentes dos portos brasileiros. Não estamos colocando, af, as vias navegâveis, o
que daria valores superiores.
Há, ainda, aspectos poHticos, pela penetração e pelo
iffipacto que traz essa população, a cada um dos Estados.
-E, fora de dúvida, o aspecto econômíCo, que é de grande importância. Olhando o último item do quadro, veremos que 27 bilhões de dólares passaram, am1 passado,
pelos portos brasileiros. 27 bilhões representam, praticamente, 1/3 da divida ext~a brasileir~.
Portanto, só por esse ponto se pode ter uma idéia comPleta da importância económica que o sistema portuário
determina sobre a economia brasileira. Então, estes são
os aspectos mais genéricos.
Internamente. eu mostro um quadro, dando uma idéia
muito g(mériCa- de como a PORTOBRÁS se divide. A
PORTOBRÁS é composta de uma holding, isto ê, uma
empresa que controla acionariamerite várias outras. Ela
controla cerca de oito empresas, suas subsidiârias, Empresas Companhias Docas. A PORTOBRÁS, além da
função holding, tem uma função operativa, vârios portos
são opefados diretamente por ela, como Manaus, Recife,
Ita:jã[ e outros mais: E a parte de construção portuária o
Brasil inteiro é dependente da PORTOBRÁS. Ela tem
um institutO de seguridade, como quase todos os órgãos
modemos da administração, e permite ã complementação salarial dos seus empregados em época de aposentadoria; dá tam bêm uma assistência social; tem um departamento de vias navegâveis, responsâvel-pelo processo to_do de navegação de vias no País, não da navegação
eril si, porqu_e essa estâ sUbordinada à SUNAMAM; um
instituto de pesquisas hidroviárias com um corpo técnico
dos mais espeCializados do Brasil, praticamente um dos
mais avançados do País, que está em condições de fa:zer
anâ_lise_~m mod_el.o reduzido do Brasil inteiro, de qualquer ·problema inclusive tem tido contratos com países
estrangeiros- e de uma companhia exclusivamente voltada para o problema de dragagem, uma companhia que
possui 20 dragas 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 PORTOBRÁS. Geração de recursOS dois trilhões a dois trilhões e meio. Só a PORTOBRÃS , cerca de 2 trilhões de cruzeirOs; co-m o siStem~_ e ~~gumas empresas paralelas nós vamos a valores
maiores.
Vamos passar para o ponto número dois, depois de
VistQ o que é_PORTOBRÃS. É o fluxo de transporte dos
corredores de transporte, ou corredores de exportação.
No caso, hoje, estamos vendo exclusivamente corredores
de exportaç~o: O quadro aí mostra os grandes flUxos de
transporte. Estão anotados sete grandes fluxos de trans. porte, que caracterizam o processo económico brasileiro.
Eu chamaria a atenção para cada um deles. Primeiro, o
fluxo do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Minas Gerais, Goiás,
o Nordeste e a Amazônia. Eles _estão anotados aí em suas
grandes IirlbaS e, esquematicamente, mostrando certa facilidade de compreensão o que representa isso.
Esses fluxos de transportes não nasceram, evidentemente, hoje; eles são fluxos de transporte que vêm desde
o Br~!_;il Colônia, o Brasil da indústria extrativa, a sua
mineração. O primeiro grande flux:O de transporte, talvez, é o fluxo de transporte de Minas Gerais, trazendo a
indústria de ffiineração. Depois nós tivemoS o Ciclo do
açúcar, um grande ciclo de transporte na Região do N ardeste. D_epois, õ fluxo do café, o ~iclo do café, que determinou uma j)ãrcela enorme, effi que São Paufo teve condições, com a capitalização do café, de se desenvolver, de
tornar-se,- talVez, uma das maiores potências industriais
não só do Brã.sil, 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 Pauto, e que
está vindo agora cOm a nova fronteira agrícola de Rondônia. Está trazendo, carreando por esse conjunto não estou chegando, ainda, ao cerrado -entrando por

esse corredor enonne, que vai a São Pauto, refletindÓ-se
um pouco no 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 internaC-ional.
São estes os principais fluxos de transporte do País em
termos, vamos dizer, históricos. O Brasil sempre teve um
aspecto muito arquipelágico, quer dizer, um sentido de
unlàexportação voltado, desde a época do pau brasil, do
Brasil colonial, do interior para o exterior, para os seus
portos. E ai disparavam para os mercados europeus, especialmente os mercados europeus e, depois, nos séculos
XVIII, XIX, para os mercados americanos. Esta é a idéia
básica.
As ferrovias tiveram a mesma penetração por esses
grandes fluxos de transporte. A partir dessa visão de fluxo de transporte, tem:se uma compreensão mais clara de
como foi se processando o desenvolvimento agrfcota e
industrial do Brasil: foi através dessas penetrações, que
começaram com as Bandeiras, que começaram com a
mineração _em Minas Gerais, com o açúcar no Norteste.
Hoje nós sabemos que temos hoje uma grande riqueza,
que é a soja, que representa, na nossa pauta de exportação, um volume e uma carga bastante expressivos.
Vamos, agora, fazer uma anâlise do que são hoje os
corredores de exportação. Eu estou fa.ielldo essa digressão em cima dos corredores de exportação, para exatamente chegar no objetivo da nossa reunião, porque não
poderíamos analisar isoladamente o problema do cerrado sem conhecennos a mecânica ou o processo histórico
em que foram se desenvolvendo as atividades econômicas do seta-r 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 m~do~ da
década de 60. Incipiente no icício 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 do 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. S 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 do Rio Grande do Sul jã atingiu_
os seus limites, muito dificilmente essa fronteira agrícola
poderá se expandir. Onde poderá haver um acréscimo
nesse volume de exportação é 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,
cjue não são muito apreciáveis no momento. Não se pode
esperar ganhos de produtividade apreciâveis no processo
agrícola.
Então, no Rio Grande do Sul esse volume deve se
manter. A mesma coisa é o Paraná, Paraná-santa Catarina. Há um Porto em São Francisco e um Porto em
Paranaguã. É uma área onde a produção agrícola foi
muito mais extensiva, 10 milhões de toneladas, praticamente o dobro da do Rio Grande do Sul, mas tudo em
soja, 8 milhões de toneladas. Há, evidentemente, outros
produtos, coftJ.o o café, que entram nessa pauta, criando
para 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 Paranaguá,
porto excelente. E eu vou descrever cada uma das instalações. uma das altçrnativas para o processo de exportação do excedente dos_ cerrados.
Santos. O Porto de Santos tem o seu lnterland, a sua
fronteira de captação de carga que chega até Rondônia.
Ela ve:rn carreando, por um sistema de transportes ferroviário e rodoviário, que chega até o Porto de Santos. E
ele tem uma realidade de exportação de 12,8 milhões de
toneladas. Mas a soja, aqui nesta caso, representa um valor menor, apenas 2 milhões de toneladas. A exportação,
portanto, que é a maior de todo o conjunto brasileiro,
quase ~%, é de US$ 11 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 cus-
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tos admissíveis, custos aCeitáveiS dentro do mercado ínternacional, 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 milhões de toneladas, com
6,5 milhões de dólares. ~um porto que hoj_e 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 mil toneladas/ano de soja. Hã a perspectiva enorme do cerrado escQar __
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 por- _
tos com volume muito menor, com produtos de unidade_
de preço muito mais alto.
Nordeste. Temos o cacau, o açúcar, que vão dando
uma pauta de 2,8 bilhões de dólares.
Amazônia. Participação muito pequena no processo de
exportação - 5,6 milhões de toneladas""":" em que o cacau estâ entrando agora com maior participação; madeiras, com grande participação e a borracha. A soja nessa
região está começando, agora, a ter uma participação
mais significativa. É uma nova fronteira agrícola ·que te-mos aí.
Esta ê uma visão -global dos nossos corredores de exportação e da sua participação no proceSso de exportaÇão brasileira:
---------0 terceirO pOnto do nosso programa: grãos, farelos e
portos exportadores.
O quadro mostra o que se exportou o ano p-a-ssadõ-ae __ _
grãos, porto por porto, e o que representou cada um em
termos de soja, fai'elo e óleo. Ano passado, exportamos,
pelos portos, t 1,943 milhões de toneladas e este ano, pretendemos exportar 14.900 milhões de toneladas. Pode~
mos verifiCar -que a- grande participãÇãci- é- Paranaguá,
com valores bastante elevados. Vitória estâ ainda com
um valor muifo inCípiéilte: 180 mil toneladas, é muito
pouco. A previsão deste ano é também 180 niil tonela~ _
das,com possibilídade 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 Grãride do Sul. É importante o porte do navio que
chega no Rio Grande do Sul. b importante: para atingíi
determinado mercado, o porte do navio tem que ser de
tal natureza que o frete pela tonelada movimentada seja
aceltâvel. Quanto maior o porte dei navío; m-enor -õ rret~
unítârio. Por exemplo, 80 mil toneladas é um navio que
chamamos Panamâ, é um navío clâssiCo, é o rtaviá Padrão em termos de gra:nêís desse tipo. Temos as seguintes
inSfalações: capacidade anual capaz de exportar 7,5 milhões e estamos êxportando valores inferiores--a-isso: Estamos exportando',' .no Rio Grãnde, 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 Goverifo brasileiro, através de convênioS-cci!n O Paraguai. Recentemente,
o governo paraguaio esteve rio porto dO -Rio Grande
para que a soja paraguãia, em vez de descer o riO da Pra:..
ta, corte e passe pelo porto de Rio Grande, que tem capacidade ocjosa. Tivemos um incêndio muito ·sério na
Portobrâs, no TIS, Terminal de Trigo e Soja, terminal
dos mais modernos do mundo, que reduziu sua capacidade. Mas ele deve estar pronto este ano e sua capacidade plena é 7,5 milhões de toneladas.
_
São Francisco do Sul, b um porto pequeno; tem um armazém, navio de 60.000 toneladas, que já é aceitãVel no
mercado internacionaL E tem uma capacidade de 1,2 milhões de toneladas e ele, hoje, estâ movimentando pouco,
cerca de 700 mil toneladas. Em çq_mparação com Vitória,

estâ movimentando cinco vezes mais do que Vitória, mas
ê um porto alternativo para Paranaguá. Quando Paranaguâ estã congestionado, o navio vai para São Francisco.
Paranaguá. Capacidade de 9,5 milhões de toneladas
para uma movimentação de cerca, hoje, de 5,5 a 6_milhões de toneladas. Tem ainda um gap suficiente para
poder absorver novos excedentes. Esses excedentes têm
cQmeçad_o a_ s_urgi_r, jâ com um volume apreciãv_el, não
chega a l milhão de toneladas, da carga vinda do Paraguai. TiVemos alguns problemas com a carga paraguaia,
porque, tem ela uma série de vantagens, c_om relação a
dólar e, às vezes, era carga brasileira que entrava no paraguai e virava carga paraguaia, para ter certas vantagetrs. Às veteS eta: a~corttrárió: Saída do_ Paraguai e virava
carga brasileira. Mas, problema de fronteira é complicado.
~af!!~-~·- Ç_st_~ ~tr~mwlado. ~~~os que o_c~rredo_r de
sã-nto-s vem de-R.orldl:)flia e- desce ãtê Santos. Há uina demanda reprimida, enorme, em Santos. A capacidade, hoje, de Santos ê de 2 milhões de toneladas e ele está movimentando 2 milh_õ_es de toneladas.
Os estudos que a Portobrás realizou acham que a de~
manda é d_e_3 milhões e estamos com uma capacidade de
2 milhões, e a demanda prevista para 1990-é 4 milhões de
toneladas. A demanda reprimida estâ saindQ por Paranaguâ, mas-a c1.fStos inafs elevadQs e, evidentemente, com
piejUiZo
eConomia. Temos que ampliar Santos.
Sepetiba. Não tem instalações para granéis. Tem
posSibilidade, mas não tem instalações e as previsões ainda não existem.
Vitória-Capuaba. O porte do navio que entra em_Vitória atualmente éJ_S_ mil toneladas, porque o porto está
limitado a 11 miiios de calado e algumas curvas não permitem navios de maior porte. Tem uma capacidade de 15
mil toneladas, c_om um silo deJO mil tonela.das (15 .mil
ton para soja, e LS,!llil ton para tr~_go~._Capacidade de _embarque: 1.800: Ternos 300 mil toneladas, hoje, sem qUalquer investimento, de possibilidade de exportação. Hoje,
está exportando_ L80 mil toneladas. Aind_a__tem capaci~a
de tranqUila para o corrente ano. Ano que vem, as previsões são diferentes, portanto, tl:.!m-se que fazer investimentos.
Tubarão. Não tem instalar.;:ões especializadas para soja.
Aqui i-stã o terminal de trigo e soja do Rio Grande_do
-8ul. t- Urt:' terminal típico. Aqui está o cais, os navios encostam aqui, um carregador, dois carregadores. E aqui
atrás estão os armazéns, esse com 76 mil toneladas, asesteiras transportadoras carregando por aqui. E Rio Grande do Sul ainda tem um detalhe especial, a soja vem em
barcaças fluviais. Descarregam vão para armazéns e, depois carregam os navios.
_
Nós tivemos incêndio sério nesta -esteira tranSPOrtiidora, que estâ sendo corrigido e, até o final do ano estâ
pronto. Então, esse é um terminal, vamos chamar, modelo_. EsSe terininai tem capacidade de5 milhões de toneladas/ano_ e custou !50 rriilhões de dólares. Um valor
muito alto_~ 1;: um terminal chamado modelo e o que_hâ
de mais moderno_ em termos_ de term~nal e ~hega a 5 milhões ou 6 milhões de toneladas com pequenos investimos adicionais.
Os outros terminais: O de São Franciscõ do Sul é um
pequeno terminal, com armazém e uma esteira carregadora. Um terminal muito mais barato e carrega 1,2 milhão de toneladas. O Porto de São Francisco do Sul ê um
porto mui to bom, que tem capacidade para navios de
grande porte. Navios de 60 mil 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, Paranaguâ,
com.muitasJnstalações. f: um exemplo muito interessante esse porto, que pode ser aplicado em Vitória. Na realidade, investimento estatal são quatro armazéns e um silo. O resto, todos esses armazéns em vermelho aqui, fo~
ram realizados pela iniciativa privada, que joga nas correias tran,sportadoras os armazenamentos, as cargas de
soja, que_ exístem e carregam no que nós chamamos o
corredor de exportação. São esses dois berços que estão
aqui, _superequipados, com uma capacidade, até outubro, de 6 mil toneladas/hora para carregar os navios.
E. um porto excepcional, J?elhor porto, talvez, em termos
de embarque e também o_de maior movjmeiiiaÇão _no
Brasil. Ele vai chegar este ano a cerca de 6 milhões de to-

para-·a

Setembro de 1985

neladas de exportação de soja. Quando se fala no cerrado em lO milhões, esse porto, só esse porto, com essas
instalações, de que só temos pequena parcela de atividade estatal, ele reaJiza esse movim-ei1to, totalmente, qUase
que toda a capacidade da iniciativa privada de armaze~
nagem.
Este é o porto Santos, ondejá disse, estâ repríinida a
demanda. Só moviinenta doiS milhões de toneladas, não
mOVim-êrifU 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.
Mudança de Transparência
Af o nosso porto de Vitória, num lugar chamado Ca~
puaba, à margem direita do estuârio do porto de Vitória.
Hoje, nós temos esse trecho de cais em condições de embarcar. Há um silo com 30 mil toneladas e uma esteira
transportadora carregando essa mercadoria para o navio. Essa a posição atual. O trecho que estava sendo utilizado pela Vale do Ria 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 aquí é alto, é um morro e carregava por gravidade o navio lá em baixo. Era um sistema
muito precário 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 qu_e está entregando de volta á
PORTOBRÃS. fi um pequeno apêndice de cais, em que
ela estava fazendo movimentação de gusa e nos entregará 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 aumentar muito a capacidade
desse porto. Depois, vamos ver mais adiante, como nós
vamos aumentar.
Agorri, varrias passar alguns slides bem rápidos, porque não quero demorar muito, de cada portinha desses
ai para mostrar aos senhoresA
Este é o Porto de Rio Grande. Aqui estão as instalações_- nesse trecho aqui -de exportação de soja.
Esse é o chamado terminal de trigo e soja, o famoso
terminal. O navíci encosta aqui e os dois armazéns estão
ali atrás.
Ainda o terminal de trigo e soja, o silo de um e dois ar~
mazéns. Cada armazêm desses com capacidade de 75 mil
toneladas é, talvez, o mais;'modernõ terminal de soja da
América._ do Sul; da A~é:i'ca do Sul, tranqilílamente, não.
seí se nos Estados Uni os tem um terminal carregador
de soja idêntico a ess , é um terminal modelo.
Aqui São Francis do Sul, instãiações modestas, mas
movimenta t milhãb e 200 mil toneladas. ~o armazém
graneleiro e o cafre-gador de navios.
Aí ParanaguJ(. Esse é o maior complexo exportador de
soja do Br~if,_ emf?ora J]ão seja o mais moderno, esse
conjunto_ a-qui, -esses Silos e esses armazéns.
AgOra, oS armazén-s de retaguarda. Não pertencem ao
porto, pertencem a párticulares ou a cooperativas agrí~
colas, mas são alimentados. Esse corredor é alimentado
por todo esse conjunto, tanto o conjunto estatal como o
conjunto particular. Este é o exemplo para Vitória, 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. Vitóiiapode ter
a tranqUilidade de exportação até o ano de 1990, como
vamos ver adiante.
Aqui estão as instalações de Santos, do corredor de exportação. Aqui o corredor bem claro: são esses os armazêns de_soja e os carregadores, aqui, nessa esteira transportadora que corre para câ, com o seu carregador. Foi
desenvolvida por volta de 1972, 1975. Isto é,jâ tem quaSe
to anos e ela estã com grande necessidade de ampliação.
Aqui o com plexo todo de Santos, com 2 milhões de toneladus~-

Sepetibft.. Nós não falamos muito sobre Sepetiba, porque para se fazer qualquer instalação em Sepetiba hâ necessidade de cais. Então, não coloquei o problema de Sepetiba nesse conjunto, porque o cais vai determinar um
custo inui(ó elevado.
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Ele tem amplus cor.dições de fazer um cais de carrega~
menta de gr.lo por aqui, mas ainda com custo elevado. E
não tem uma tradição da via fêrrea, no sentido de trazer
o grão.
Com a ferrovia do aç-o; se ela vier realmente a se efeti~
var, hã uma possibilidade muito grande de haver um cor~
redor muito importante para lã. Mas, no momento, não!
A Ferrovia do Aço está parada, as perspectivas não são
muito boas e acredito que esse problema deva ser estuda·
do posteriormente.
Aqui já temos Vitória, aqui Cãpuaba, aqui o conjunto
de silos, de Capuaba, a esteira transportadora que carre~
ga e vem carregar o navio aqui, nesse cais, chamado cais
de Atalaia. Os carregadores não estão colocados aqui.
Estão ali cobertos. Aqui estão os dois carregadores.
Aqui 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, po~
derá ser usado futuramente, a partir de 1980. O da es~
querda, que nós chamamos de Atalaia, imediatamente.
Ainda mais uma visão dl;l. "pera" 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 coisa em Vitória. Capuaba com SeU
silo e as suas instalações, colocação futura de armazéns.
Hâ esta área inteira". para colocação-deai-mazéns, sem ne~
nhum problema.
Tubarão, com Praia Mole. Nós chamamos de Praia
Mole esta parte do porto e Tubarão esta outra parte,
Praia Mole foi construfda recentemente, com uma participação tripartite, SIDERBRÃS, PORTOBRÃS e Vale
do Rio Doce. A PORTOBRÃS se encarregou de determinadas obras, a Vale do Rio Doce da parte de carvão e
a SIDERBRÃS do cais de produtos siderúrgicos. Tuba~
rão é aquele porto antigo da Vale do Rio Doce, exporta~
dor, que hoje, com o problema de Carajás, deverá ter
uma redução no sentido de exportação dos minérios, e
possibilidades futuras de colocação de outros tipos de
produtos nessa área.
Passados estes slides, vamos chegando ao fim da nossa
palestra, mostrando um quadro muito importante. o
balanceamento entre a demanda de grãos para os portos
e a capacidade instalada do porto. Este~ um quadro interessante.
Rio Grande -A capacidade instalada hoje é de 7 mi~
lhões e meio de toneladas; demanda atual, carga que vai
para lã, é de 4,2 milhões de toneladas. Eu tenho, até 1990
possibilidade tranqtlila de movimentação dessa carga
que estã prevista para 1990.
" -Sio Francisco do Sul - I ,2 milhão, I milhão de toneladas e, em 1990, 1,5 milhão. Basta um-armazém a mais
para resolver o problema de São Franciscõ.
- Paranaguá --Capacidade 9,5 milhões de toneladas;
7,5, hoje e 9 milhões é a previsão para 1990.
Santos - 2, I de um milhão de toneladas. Portanto,
uma demanda prevista de 4 milhões. Nós teremos que
dobrar a capacidade de Santos.
Vit6ria e Capuaba - é um problema mais complexo.
Nós temos aqui uma capacidade instalada de 300 mil toneladas; a previsão de movimentos neste ano é 200 mil
toneladas. E umas projeções que nós temos, de várias
fontes, chegam de l milhão de toneladas a 2,2 ou 2,3 mi~
lhões de toneladas em 1990. Ora, precisamos dar condições a que essa soja seja escoada pelo porto de Vitória
- Capuaba.
O que devemos 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 que tem uma
certa definição pelas suas caracterfstícas de vegetação, de
clima, de períodos de chuva. Essa região tem potenciali~
dade um pouco discutida, em termos de capacidade de
produção. f: uma região que exige investimentos eleva~
dos, especialmente no processo agrícola para a correção
de solo, mas que tem potencialidade, porque nós temos
várias características que favorecem muito a produção
do grão: o aspecto plano, utilização intensiva de máqui~
nas, e uma série de outros. Mas precisam, evidentemen~
te, de irrigação, correção de solo, adubos.
-

a

Sem entrar muito no mérito do problema agrícola, temos a sua possibilidade de piOdt.ição examinada através
de vârios institutos, um deles o Instituto de Desenvolvi~

n'fertto Industrial de Minas Gerais. Essas as fontes, que
nós adotamos, acham que, em 1985, a produção seria de
de 180 mil toneladas; em 1986, de 300 mil toneladas e,
em 1990", seriam três hipóteses: 600 mil toneladas, 1 milhão e 100 toneladas e 2 milhões de toneladas. Nós fun~
damentamos nossa idéia de ampliação do porto em cima
das perspectivas 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 recu~
per ar o TTS. Se recuperarmos o TIS, nós vamos ter uma
capacidade intalada para atender 1990.
Em São Francisco do Sul nós vamos ter que construir
um armazém. Não precisa ser o poder público o encarregado da construção desse armazém; basta_ u~a asso~
ciação entre o poder público e a iniciativa _privada. Ou a
própria iniciativa privada. Cooperativas co.~o Cotia, no
Rio Grande Sul; Cotrijuí, Cotriguaçu, em Paranaguá,
têm sempre investimentos. Mesmo particulares, como as
multinacionais, têm lido a oportunidade de construir, de
realizar investimentos, realizar armazéns, instalações. A
CA RG EL americana tem feitO investirrientos,- 8ssim
como outras mais já fizeram investimentos, como a
SAMBRA. Não hã necessidade de um impacto de inves~
timentos estatais no prOcesso, pode haver correlação en~
tre particulares.
Paranaguá- Nós jâ temos, praticamente, capacidade
para atender 1990- cOm Certa folga. Estamos colocando
um ship loader para melhoria a produtividade dos na~
vios.
Ssintos - tem que, praticamente, dobrar, construir
dois armazêns, uma moega ferroviária e instalar dois
ship loader. Ship loader é o carregador de navio, o guin~
das te. _O berço, utilizar os berços existentes. O volume de
investimentos, nós colocamos em dólar, seriam de 10 milhões de dólares em Santos. Não são volumes assustado~
res~

Vitória-- nós dividimos em duas etapas: 1986, temos
-que fazer um armazém graneleiro, que já está nosso prO~
grama, jâ 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 investimen~
to tem que ser feito em 1985/1986, para atender 1 milhão
de toneladas. Isso atingiria, de acordo com o Instituto de
Pesquisas de Minas Gerais, uma capacidade de aten~i~.
menta até 1990. mas não plenamente, porque o navro
Panamax, hoje, não entra no porto de Vitória. Para atin8-ir realmente os mercados internaci0I13is, com -preços
mais competitivos, nós teríainos que fa:ter uma gragagem de 13 metros, construir mais um armazém graneleiro, inclusive com possibilidade da inicitativa particular
fazer isto, o que exigiria um investimento de4,5 milhões
de dólares. A capacidade do porto passaria a 2 milhões
de toneladas, o que atenderia aquela alternativa otimista
de produção da região, de 2 milhões de tonelaâas. Com o
navio Panamax de 60 mil toneladas, o total da exportação é de 21 milhões de toneladas. Praticamente, atiil~
girfamos tudo aquilo que está previsto para exportação
até 1990.
O Brasil é um País muito surpeendente; fazer planeja~
- menta para mais de dois anos é futurologia. Mas estão
ai, mais ou menos, os pontos de vista dos nossos setores
de planejamento, fundamentados em estudos sérios.
Para dois anos eu considero que s_e pode fazer um planejamento correto. Estamos chegando a 1990. São esses in~
vestimentos que nós temos que fazer.
-Para terminar, algumas considerações finais. Nós temos ouvido falar tambét:n_ em Capuaba, em Tubarão, em
possibilidades de exportação, investimentos em Tuba~
rão, possibilidades de Tubarão. Claro que Tubarão tem
possibilidades de exportar, são navios maiores, são na~
vias de 250 mil torieladas. Um navio de 250 mil tonela~
das, utifizando uma capacidade ociosa que ele possa ter
num porão, pode ter a possibilidade de jogar a soja bra~
sileira no mercado asiâtico, .tra-nquilamente, a preços
muito competitivos, Porque o frete ficaria prB.ticamerite
marginal. Ele poderia a um preço muito próximo de ze-
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ro, quase o c:uSto de carregamento e descarregamento.
Mas predsaria também de um porto no Exterior, que tivesse capacidade de receber um navio de 250 mil tonela~
das, No Brasil nós temos poucos portos capazes de rece~
ber, aqui, n<wios com capacidade de 250 mil toneladas.
T_alvez um, e agora dois. De receber para importar, nenhum; de receber para e-Aportar, nós temos Tubarão e,
agora, Ponta da Madeira, Jâ no Maranhão. M~.para
importar, nenhum. Só temos-para navio de 150 mil toneladas, qlie é em-Praia Mole. Mas não para e;-.portar. En-tão, no Japão, eles também não têm, para "~<;se tipo de
mercadoria; têm para carvão, têm para minédc. f'ias não
para grãos. Temos esse problema,_ que ê um ~1roblema
complicado".
Outra coisa: cai-regar um navio em Tubarf1o não iro~
plica necessâriamente, em fazer instaJaçõe:o compli-:-ad"ls.
Estamos estudando na PORTOBRAS a ofc:rta de tlma
empresa que está interessada_ num problema que niio r.ei
'se é do fnteresse brasileiro, de trazer os navios pequenos
cjue vêrri da Argentina, pois a Argentina tem portos ":""fJÍ~
tos ruins. São portos rasos, onde só entram naviv~ pequenos e, portanto. o frete ê muito alto. E eles quer·!tn
trazer navios pequenos da Argentina para, chegu:1d~ em
Paranaguá, passar para navios de grande porte, tran~~
bordar, tirar de um navio pequeno e botar num m!v,o
grande. Três navios pequenos encostam e tr.anst.ordam.
passanl para um navio grande, que vai para o E:<.tctiur.
Ora, essa soja, provavelmente, vai fazer concorréncia
com a soja brasileira. Por isto ê uma interrogação se esse
assunto é do interesse nacional. Nós temos sérias dúviR
das. Mas, usando o mesmo processo, que é muito barato
- uma transbordadora é uma máquina que tira de um
navio e põe no outro - pode ser utilizado em Tubarão;
pode~se pagar a soja que está em Capuaba, levar numa
barcaça atê Tubarão e de lá transbordar par& um navio
de minérios, sem fazer instalação nenhuma, em Tu';.ar1o.
ti claro que o preço vai sair um pouco mais car.:•, um
transborde é um pouco mais caro em termos operacio~
nais do que uma instalação. Em compensação uma insta~
lação de lO milhões de toneladas, corno se pretend:, e é
preciso ter soja, para isso, é muito cara. O prC"yo de um
terminal, como aquele do Rio Grande do Sul, é de 150
milhões de dólares, um terminal de 6 a 7 milhões de toneladas. Mas o transbordador resolveria o problemJ tr.-::.n~
quilamente, sem problema maiores. Isto já se fa:- no ~~10
Grande do Sul. Um milhão de toneladas de SOJa sa1 úe
barcaças que vêm do interior, através do Rio deJ'awi e
Taquari, é carregada dentro do navio diretamente, u;n
milhão de toneladas. Ora, eu não acredito que ainda tenhamos, nesta década, valores muito superiores a carre~
gar da região do cerrado até Vitória, como excedente e
como capacidade de cerregamento, em termos de trans~
bordador.
Estas são_ as linhas gerais da idéia, rilas se a Vale do
Rio Doce, realmente, considerar que o problema, e o
problema mais importante e qual o volume de produção
de soja do c_errado; se tiver não 2 milhões como prevê o
Instituto de Pesquisa de Minas Gerais, m~s volurr:Jes
maiores, 10 milhões, difícil serâ chegar lá, porque os investimentos em terra são muito grandes.
Até quatro milhões de toneladas o Porto de Capuaba
absorve. Capuaba, de que nós mostramos so~ente 'li11
"berço", -tem mais um. ••berço" livre, que poderia ·,t>r
equipado. Mas, para atingir mercados europeus_ contsmos com navio de 160 mil toneladas, não tenho dúvidas
que são os panamax; para atingir mercados asiâticC'•S-:
nós precisáriamos de um navio de capacidade maior e at
precisaríamos ter soja suficiente para atingir esses mercados internacionais num navio de maior porte. E também
instalaçõ~ lã, no_ Japão, na China. Na China não hã
condições; os portos chineses são portos rasos, ~odos
eles. A não ser Changai, que tem melhores condições,
mas os outros são todos rasos. Nós estamos em dificuf~
dade niuito gr~nde para levar nossos produtos para a
China, dado os portos chineses. Não sei se hoje é mais
interessante fazer investimento lá do que no Brasil, porque o mercado de lá é um mercado de bilhões de pessoas.
De qualquer forma é um problema importante, o prcblema dos_ portos chineses.
NO JaPão, -poderia haver possibilidade .de tra~s.bordo
desses navios supergraneleiros, que senam util;zados
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pelo menos em um ou dois porões, para carregamento da
soja.

São estas as consideràções que eu gostaria de fazer,
porque também valem para Sepetiba. Mas, colocando o
pé no chão, no nosso modo_ de entender, na PQR_TOBRÁS, o Porto de Capuaba tem condições de atender
os dois milhões de toneladas previstos pelo Instituto de
Pesquisas de Minas GeraiS, tem possibilidade de atendimento um pouco mais adiante, de talvez mais de 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 possibi1idade existe também.
Estas são, em linhas gerais, as informações e os esclarecimentos que eu qúeria prestar a ·esta Comissão com
relação ao problema da soja, ao problema do cerrado, ao
problema pelo qual o Brasil tanto se interesssa, que é a
exportação, especialmente a exportação da soja, já que
ela tem uma participação bastante significativa -n-a economia brasileira. Agradeço a atenção e essas são as informações que eu gostaria de prestar aos S~nhores. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) --0 próximo depoimento é do Dr. César Bastos Motta e Silva, que
nos apresenta o seguinte.
CURRICULUM VITAE
CESAR BASTOS MOTTA E SILVA assumiu a Presidência da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes- GEIPOT, em 22 de março deste ano. Ingressou
na Empresa em novembro de 1974 ocupando o cargo de
engenheiro sénior. A partir de então foi Assessor Especial da Presidência, Consultor Técnico e Diretor, tendo
este último cargo sid_ó- exercido de 1981 atê sua posse
como Presidente.
O Presidente do GElPOT é natural do Espírito Santo,
mas sua formação escolar foi toda realizada no Rio de
Janeiro. Formou-se em Engenharia pela Escola Nacional de Engenharia daquela cidad_e, em 19,54. Cesar Bastos tem cursos tambêm na Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra, na Fundação Getúlio
Vargas, na Ministêrio do Planejamento, na Escola de
Engenharia da UniverSidade Federal do Rio de Janeiro,
este de aperfeiçoamentO ·em engenharia fciTovi.ária e rodoviária para graduados, na Escola Superior de Guerra,
além de cursos rea~ados na Fr_ança, na, ••Association
Française de Normalisation" e na... "Societê Nationale
des Chemins de Fer Français".
CESAR BASTOS _exerceu atividades profissionais no
antigo Departamenfo Nacional de Estradas de Ferro DNEF, no período_dce 1953 a 1974, tendo, entre outras
funções, a de Diret_or__d_~ir_etoria de FiscªI_ização do ór-__
gão e Secretárío Executivo do Conselho Ferroviário Na:
cional. Atualmente ele é membro d_o Conselho Diretor
da AssociaçãQ Nacional dos TranSportes Públicos e do
Conselho de Administração da Rede Ferroviária Federal. No Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ele é~. desde 1978,
Representante-Suplente do Ministério dos Transportes.
Participou 3.inda de riiisSõeS ·n:a Ãfrica, no Paraguai, na
Âustria, em Moçambique e na Bolívia.
O nosso Conferencista César Bastos Motta e Silva tem
a palavra.

O SR. CESAR BASTOS MOTTA E SIL_VA- EJ<!fl'
Sr. Senador Marcelo Miranda, Presidente. da Mel!a; En- _
genheiro Carlos Theaphílo, companheiro da PQRTOBRÂS; Dr. Regis Ribeiro Guimarães, SecretárioGeral Adjunto do Ministério- do Interior; autorida4~.
jornalistas, companheiros da PORTOBRÂS e d_o GEIPOT, Senhoras e Senhores:
Acredito que todos estejam de posse de uma colocação
de transparências que serão utilizadas para o depoimento que ora se faz e que versa sobre planejamento e articu~
lação global dos vários subsistemas dos corredores rodoviário, ferroviário, portuário e de naVegaÇão.___ ___
Inicialmente, seria conveníente riloStrãr""na transparência que aí está, a área identificada como cerrado; ê uma
ârea bastante extensa, com um milhão e oitocentos e um
quilômetros quadrados e cento e oitenta milhões de hectares. Essa ãrea corresponde a 21% do território -nacio-
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na!, ocorrendo em onze Estados mais o Distrito Federal.
A concentração maior se dá em Minas Gerais, Goíás,
Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, correspondendo a 75% do total da área; ê uma
área com aptidão para a expansão da produção agrícola,
portanto de grãos. Dessa área, 28%, ou seja, cinqUenta
milhões de..hectares são passíveis de mecanização. O destino dessa área seria o mercado interno e os excedentes
para o mercado externo.
Já o primeiro PND, período de 1972, 1974, indicava
preocupação com a interação que existe entre os setores
de economia e de transporte. O transporte estarâ, sempre, intimamente vinculado ou correlacionado_ com a
ev_olução da economia. Os setores da. economia mais di_retamente envolvidos com o processa da produção agrícola, entre outros, seria o crédito rural, estocagem nas
fazendas, a armazenagem intermediária, as centrais de
abastecimento, o mercado consumidor, a exportação e o
mercado mundial. Ali ta.mb~m se fazia referência, já, a
uma preocupação muito grande com os corredores de
exportação -ou os corredores de transporte, na época,
que se_ caracterizariam por uma estrutura especializada,
integrada para viabilizar melhor, em termos econômicos,
o transporte dos produtos. E, nesse mesmo documento,
se faz referência à pesquisa agrícola para o cerrada.
O s_egu·n-do PND, no período de 1975/79, tambêm faz
referência ao Programa do Cerrado como_ estra~êgia de
integração nacional e aí a preocupação seria com a pesquisa tecnológica para expansão da produção agrícola
no cerrado. Esses sistemas integrados de transporte que
hoje s_e_denominam de Programas de Corredores de Exportação e Abastecimento visam, exatamente, o aproveitamento dos diversos segmentos de transportes, num
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 rodoviária, hidroviária,
ferroviária e as instalações portuárias e a frota marítíma
a -ser usada na exportação dos excedentes.
A estrutura viária básica são as rodovias trancais, a
ferrovia, a hidrovia, o porto e as linhas alimentadoras,
subsegmentos rodoviários, vicinais, estaduais, federais.
t importante, tambêm, agora, que se projetam si_tuações, cenários futuros, que sejam de curto, mêdio e
longo prazos, importante seria citar aqui as diretrizes estabelecidas pelo Governo para a conceituação, a concepção, a elaboração do primeiro Plano Nacional de De~
senvolvimento da Nova República. A primeira diretriz,
de curto prazo, seria a estabilização da economia, o combate à inflação, a recuperação dos níveis de emprego e a
atividade económica; a segunda diretriz, também de curto prazo, o desencadeamento ordenado de medidas capazes de fazer face ao_s gr~vfssimos probl_emas sociais
que afetam a vida do País. Essas duas diretrizes já indi~
cam duas· prioridades já bastante enfatizadas, mas nunca
por demais, que são a escassez de recursos e o problema
sociaJ, com ênfase no aspecto social, e ai estarão a alimentação, a educação, a saúde e o emprego. A terceira
diretriz, que ê a diretriz para médio e longo prazos será a
reorientação dos gastos governamentais_,
Os ~bjet~~os gerais do transporte são, em termos per~
manenteS, atender adequadamente às necessidades de
transporte" do PàíS conl- menõres custos pãra a ei::Oifõmia
nacional; em face da conjuntura atual, seria a máxima·
eficiêricia-no uSO da infra-estrutura existente e a racionalização d~_ novos investimentos.
Uma perspectiva no setor de transporte face a esta
política seria a aplicação de recursos disponíveis. Devese dar prioridade a projetas com baixa relação capitalfproduto, com curta maturação, com implantação modulada efou melhoramentos progressivos.
A inffa-estn.itllrã dci~l transpOrtes ê uffi patririlônio nacional qu~ deve ser preservado na sua integridade e capa~
cidade de operação. Os equipamentos e vefculos de
t_t:ansportes, bem como a força propulsora, devem estar
sujeiras a-esfofços e-eficiência energética e económica. A
eficiência gerencial e Operacional dos serviços de transportes deve ser perseguída; deve-se considerar perspectiva de integração nacional e de desenvo(vimento regional
e local; deve-se orientar o sistema de transportes para os

Setembro de I 985.

aspectos de abastecimento interno sem negligenciar os
esforços para garantir aos produtos brasileiros competitividade no comércio internacional.
O cerrado e os transportes.
Aí se vê uma projeção com o ciclo produtivo, seja agrícola mineral, industrial, onde entra transporte no abastecimento de insumo, depois há uma fase de manuseio e
armazenagem, a transformação agrícola, a armazenagem dessa produção; o ,transporte novamente; a transformação industrial; a transporte outra vez, a distribuição no mercad_a interno consumidor, terminais de exportação, transportes e portos de destino.
Uma visão de planejamento integrado de transportes.
Também essa outra projeção mostra o ciclo produtivo
agrícola com os insumos, o transporte desses insumos, a
transformação industrial, transporte novamente, armazenagem de ponta, armazenagem intermediária, transporte para transformação industrial e, finalmente, a destinação - consumidor interno ou exportação.
Aínda em termos retrospectivos, poderíamos citar,
aqui que, em março de 1973, o GEIPOT concluía o pri~
meiro estudo sobre corredores de exportação, onde se
analisa a potencialidade do Cerrado.
Em 1975, é criado o POLOCENTRO- Programa de
Desenvolvimento do Centro-Oeste, que visava o desenvolvimento agrícola integrado, da Região do Cerrado.
Em seguida, em t 977, estabelece-se o Comitê dos três
Estados, com vistas a viabilizar a produção, o escoamento _de grandes massas de grãos em áreas do Cerrado.
Finalmente, em 79, o PRODECER, um Programa de
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do
Cerrado.
Numa tentativa muito preliminar, um ensaio, pode~se
dizer, procura·se, a seguir, para efeito de considerações
preliminares de planejamento de transporte, definir de-terminadas 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 ~eu escoamento.
Foram definidas; então, em termos muito preliminares, a título de ensaio, apenas para ilustrar essa exposição, as seguintes macrozonas:
MS - macrozonas em Campo Grande, Três Lagoas;
centróide no entrocamento das BRs 163/267; macrozona
em Bodoquena; centróide em Miranda.
MT ~ macrozona em Pareeis; entrocamento das BRs
242/364; mactozona em Xavantina; Barra dos Garças.
GO - Gurupi, com centróide em Fátima; Paranã Alto Paraíso de Ooiás; Pirineus - Anápolis; Rio Verde
- Rio Verde; Piranhas - Iporã.
MG - Vão da Paracatu --Una!; AltofMêdio São
Francisco- Corinto; Triângulo Mineiro- Uberlândia.
BA - Barreiras - Barreiras.
Nessas hipóteses, então, de uma concentração da produção de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em Campo
Grande; de Goíás, em Anápolis; de Minas Gerais, em
Uberlândia e Corirl.to, e ccfiTi base em estudos realizados
pelo GEIPOT, que é uma atividade permanente que, no
órgão, é desenvolvida, básica para um planejamento de
transporte, seja o estudo de demanda; com base, ainda,
em informações de outras entidades públicas e privadas,
principalmente um estudo que se desenvolveu para o
-projeto ferroviário, se indica um quadro de demanda por
transporte: aquelas mesmas macrozonas, as Unidades da
Federação, que estão aí citadas, as localidades são as
mesmas já referídas- CamPo Grande, Anápolis, Uberlàndia, Cáiínto e Barreiras - iridicam um excedente de
produção de soja ~ milho, em 1990, de 4 milhões e 600
mil. Em Anápolis e Uberlândia, de um milhão e 400 mil
em Corinto e igual em Barreiras.
Para o escoamento dessa produção se indica, a seguir,
alternativas de corredores. A alternativa um- Porto de
Vitória -Capuava ~Tubarão. Sistema viário principal
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
Regional 3 -Juiz de Fora, da Rede Ferroviária Federal,
com duas alternativa~: utilizando-se a Linha do Centro e
a Ferrovia dq Aço. Porto de Santos, com a utilização da
SR-2 e SR-4. sendo a SR-4 Superintendência de São
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Paulo, especificamente, a SP-4/2, com sede em Bauru,
antiga Noroeste do Brasil- Bauru-Corumbã e a FEPA-
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das; em 2000, 2.650 mil toneladas. A Paranapiacabaf~
Piaçagüera se encontra com a sua capacidade saturada,
esgotada, exatamente porque ela é utilizada cm maior ínFEPASA, e a SR-5, Superintendência Regional Curititensidade na época da safra, quando essa saturação
ba, da Rede Ferroviária. Portos da Amazônia --Correocorre. Há possibilidade de serem utilizadas também as
dores 5 e 6 - BR-364 - Rio Madeira. Hídrovias
.linhas com térmiri-o em Colômbia e Santa Fé; màs contiAraguaia-Tocantins e Porto Salvador-Aratu. Corredor 7
- nua a limíta:ção em Helvétia-Guianã_~São linhas em_ bito- BR-242/116 e 324, sendo que em em relação a esses
la larga, em bitola de 1,60 metro, mas com a implantação
dois últimos voltaremos mais adiante.
da bitola mista entre Helvêtia e o Porto de Santos essa
A seguir, apresentam-se os principais gargalos e um
_-cOndição- não prejUdiCaiia a co-ntinuidade do fluxo de
balanço entre capacidade e utilização desses segmentos.
transporte e não exigifia outro sistema para deScer a queComo já foi dito, aqui, pelo Presidente da Rede__Ferro- .da de bitola.
viãria Federal, Dr. Osires Guimarães, os principais garNa -SR-4~ altermitiva Porto de' San-toS, nós temoS o
galos da SR-2 são os trechos de Ibiá-Garçàs de Minas,
corredor 3, SR-4/FEPASA. O principal gargalo atual seSete Lagoas-Engenheiro Costa Lacerda e travessia de
ria o trecho Campo Grande:-Três Lagoas, na:--aD.tiga Estrada de_ Ferro Noroeste, especificamente o trecho
Belo Horizonte.
Foram celebrados - estão sendo assinados na próxi---ArapU'ã~Pena"Júnior. Esse trecho se encontra conl a ca~
ma semana - contratos com o Banco Mundial que vão
pacidade plenamente utilizada. E, de qualquer forma,
permitir trabalhos de restauração em determinados segessa Utilização pressupõe que 17% do total de utilização
mentos desses trechos, no valor de 180 milhões de dólaseja coin grãos de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosres.
so, inclusive cerrados. Pequenos melhoramentos com inNos estudos realizados, considerou-se para efeitO de
vestimeilt:os relativamente reduzidos, pequenos melhoramentos poderão aumentar a capacidade desse trecho, indemanda de trnsporte nos trechos, o transporte de grãos
do cerrado; em l990, de_5QO mil toneladas/ano; em 2000,
clusive conl. iiltrodução de sistemas de Síllalízação nlais
1 milhão e 600 mil.
modernos.
--~O Porto_ de Santos dispõe de-instalações para recebiO Porto - Adaptações, investimento em Capuavã.mentO, estocagem e embarque de cereais e seus derivaTubarão.
A capacidade remanescente _desses trechos - faz-se
dos; apresenta restrições na oferta de estocagem e no sisum balanço com a capacidade atual e futura, tendo em
tema de descarga de vagões. Enfim, -é um Problema que o
vista os investime-ntos qtie eStão sendo realizados; a utiliDr. --carias Theophilo jã apresentoU.
zação dessa capacidade em 1990 e-em 2000; e a capacidaCorredor 4, Alternativa Porto de Paranaguâ. Seria
de remanes~ente, que seria a diferença de A-B, onde estã
com a utilização do sistema -da rede da Superintendência
mostrado o saldo disponível, em termos de capacidade
Regioilal de São Paulo, mais o trecho da FEPASA, mais
ferroviária, no ano de 1990. Em 2000, o trecho mais críti:0 trecho da Superintendência Regionaf de Pãranaguã.
co seria Ibiá.:-Garças de Minas, com 300 mil toneladas.
Apresenta como principais gargalos atuais na SR-5o tre-chO---Pillllais-Mori-estes, o trCcho- LondrinitNós__ vamos nos permitir não fazer referências à situação do Porto de Vitória--C_apuava, porque foi sufiApUcarana e o trecho"Maringã-Apucarana. E na SR-4
cientemente, e com mais conhecimento de causa, exposta
o trecho CamPo Grande-Três Lagoas. A capacidade
pelo Presidente da PORTÜBRÃS.-·---- ·
- -remaliescente, tendà ein viStã- a capacidade-de utilização,
Alternativa- Porto de Sepetiba - Uti1izando-s~ a__Liestá indicada a seguir, o trecho Campo Grailde-Três
nha do Centro. Os priricipais gafgalos atuais seriam os
Lagoas, conio Foi dità, Que tem a súa capaciCfãdC eSgotamesmos jâ indicados com relação à SR-2, que dá acesso
-da em face._ das restrições do trecho apontado anteriorà Linha do Centro, tendo em vista as âreas de produção
mente. Os demais têm sobra de capacidade, como af estâ
e o transbordo em Belo Ho!U:onte. Haveria ne_cessídade
indicado. O Porto-de Paranaguá, entre os portos que fo·de instalações especializadas para cereais, em Sepetiba, a
ram conSiderados, ê o melhor equipado. Isso já foi basque se referiu o Dr. Ca-rlos Theóphilo.
tante visualisado com a exposiÇão da PORTOBRÃS. Ele
A capacidade remanescente só está indicada, aqui, a
não apresenta restrições paTa ate-ndimento de navios toda Linha do Centro, o ride se pode observar que já estarâ
talmente carregados, atê 40 mil TPB, que são os tipos
saturada em 1990.
PANAMAX.
Com a alternativa Ferrovia do Aço, haverá sobra de
Alternativa portos da Amazônia, Corredor 6 - Hidro-VhS- AraguaiafTo-cluitiris. -os ·priiíéip_ais gargaJos aí secapacidade, como se poderá ver na transparênCia qiiejã
está exposta. Haverá, ainda, necessidade de construção
-= rianl a continuidade-da utilização dã-hidrovia,-a conslude um ramal de acesso de 13 quilômetros, isto é; ligar a
são da eclusa de Tucurufe, ainda, as Corredeiras de Sanlinha atual em bitola métrica da SR-2 com a Feri'õvia do
_ta Isabel, onde estã previsto também a construçãO de
Aço. Essa ligação de 13 quilômetros corresponderia a
uma hidrelétrica com sisterri3 de eclusas, ainda não iniciada. Foi realizada um projeto, que ai:aba de_ser conum custo de 18 milhões e 400 mil dólares, e a necessidade
da construção de um pátio de transbordo, devido exata~
cluído, o Projeto de Desenvolvimento Integrado das Bamente à descontinuidade de bitola. Haveria de se passar
cias do AraguaiafTocantins, do qual particip_ouo GEIPOT, participou também a PORTOBRÃS, tendO o estuda bitola de um metro para a bitola de 1,60 metro.
do de demanda Que foi realizado pela equipe do PROAlternativa Portos da Amazônia - Mediante a utili~
zação da BR 364/Rio Madeira. ~uma alternativa que
DIAT estimado uma produção de 4,4 milhões de tonela~
necessita de_ estudo de víabilidade para níveiS de prodas de grãos para o ano-2010, e que seriam escoadas para
dução e demanda interna e externa; é possibilidade futuBelém. Os priricipaíS pOntos de origem nos cerrados de
ra para período após 2000; principais gargalos: Porto de
Gõiâs--estã9 em F:_ormoso do Araguaia, São Miguel.do
Porto Velho, transbordo em porto de exportação a ser
Araguaia, Alto Araguaia, Santa Terezinha, São Félix do
definido. Haveria uma alternativa para essa possibilida~
Araguaia e Miracema: ôo Norte.
de: escoamento para o Sudeste via Cáceres/Rio
- Cf COfredOr 7 --Barreiras/Salvador, tet-ia :ic"esSo pelas
ParaguaifCorumbáfSR~S/São Paulo. A nosso ver, as
BRs 242/116 e ~24; não exiStem gãijialos; essa alternatidistâncias inviabilizam a exportação dos grãos dessa reva rodoviária si dá pe_la exclusão das demais modalida~
gião pelos portos SantosfParanaguã.
aes qUe aí inexistem; à alternativa de utilização da proAlternativa Porto de Santos. O principal gargalo, como
dução de Barreira seria Brasília, para consumo iriterno
(esmagamento na ârea); não se conSidera viâvef a exporjá forínform_ado aqui pelo Presidente da FEPASA, é o
trecho Helvêtia-Guianã; -õnde se Constrói uma Variãnte,
taça.O dêsses grãos faCe áS elevadas distâncías e à utilie o t[echo Paranapiacaba· Piaçagtlera, que é o- siStema
-zaçãO dõ siStema-exclusivamente rodoviário.
cremalheira da Rede Ferroviária Federal para a descida
Quanto ao subsistema rodoviâriO, que- se constituiria
da serra. A capacidade remanescente nesses trechos é innas vias alimentadoras dos corredores,_ se poderia dizer
dicada nesse quadro .. Helvêtia-Guianã com a capacida~
que não hã gargalos intransponíveis. Os maio_res problede atual de 4,5 milhões de toneladas, elevadas para 11
mas seriam o trãfego difícil na época das chuvas e a falta
milhões com a entrada em tráfegO da variante. São indide recursos para manutenção ou conservação; Não se
cados níveis de utilização enf 19-92, Onde se supõe que 6%
pensa em subsistema rodoviári-o como_sistema principal
em 1990 e 15% em 2000, do total previsto de utilização,
Para a exportação dos grãos do cerrado. Nessa situação
futura que se indica ai como em 1990-e2000, dado às eleseja com os grãos do cerrado: em 1990, 552 mil tonelaSA. Corredor 4 - Porto de Paranaguã: a mesma SR-4, a
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vadas distâncías e o dispêndio energéti~o; não se considera como alternativa a ser melhor estudada, ou pesquis:ida, a utilização do sistema rodoviário para o transporte de grãos dos cerrados.
Quanto ao subsistema de navegação de longo curso, a
situação atual inostra que-o- frete é acordado em regime
de livre mercado negociado entre as partes. A bandeira,
- nas vendas FOB: cabe ao importador definir a bandeira
e o armador. As rotas para o Oriente; navios até 75 mil
TPB pelo Canal do Panamá, navios maiores nonnalmente pelo Cabo da Boa Esperança. Empresas Brasileiras
_Exportadoras de Grãos: Companhia Brasileira Transportadora de Grãos, CBTG, Companhia Brasileira de
Transp-orte de Granéis, CBTG, a Frota Oceânica Brasileira S.A., a Empresa de Navegação AlianÇa S. A. Na- via-s em operação nesse transporte: graneleiros conven~
cionais de 36 mil a 75 mil TPB. Principais portos nacionais de exportação -de grãos: Rio Grande, Paranaguá e
Santos. A situação futura ê a seguinte, de acordo com
este quadro:
SUBSISTEMA DE NAVEGAÇÃO DE LONGO CUR·

so.

Situação Futl!fil

=-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
---~ Co~bina_ç~~~--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 ECONOMICA DOS
CORREDORES ALTERNATIVOS
Deveria ter como base:
1 Custos económicos de transporte:_ atuaisjfuturos
2 Custus econômicos de transbordo e de operações portuárias: atuaisffuturos
3 Capacidade_ de armanzenagem de ponta __e intermediária: atualjfutura
4 Avaliação dos_ investimentos necessários nos subsiste-mas de transporte para atender a demanda exportável
5 Estudo de viabilidade das alternativas (BfC; TIR)
6 Análise alternativa de 1o tas marítimas, portos de destino e TPB dos navios
lnexistem:
1 Estimativas confiâveis sobre excedentes exportãveis de
grãos para o ano 2000
2 Localização futura das indústrias de esmagamento
Necessidade:
De se faZer uin p!anejamento articulado dos corredores alternativos para esses cenârios mais--distantes.
Hâ neceSsidade, então, de se proceder a uma avaliação
econôtnica dos corredores mais competitivos, evidentemente excluindo--se aqueles conforme atê indicações preIiritinares quarito a~sua Viabilidade. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Pergun~
_!_o se algum dos presentes deseja f~zer perguntas. (Pausa-:}
Eu gostaria de fazer, eu mesmo, duas perguntas ao Dr.
Carlos Theophilo de Souza, Presidente da PORTOBRÁS.
Em primeiro lugar, o Presidente do GEIPOT acaba de
diZer, quanto ao aproveitamento dõs cerrados, que foi
grandemente estimulado numa época, cujo programa
que c-onsidero 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, Goiãs e Distrito Federal. Pensou-se~ neste caso, na transformação _do cerra-
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do para a produção de grãos e, parece~ me outro objet1v0

_l;mrç_ações pequenas, através dos rios Madeira, Iça, Japurá, Negro, especialmente do Madeira, todas as m_ercac:lorias da região sul até Manaus e lá haveria um grande entreposto, para reembarcar em navios de longo curso.

seria o do aproveitamento do cerrado para a pecuâria.
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, por-

O frete d~ Manaus até a região européía deve estar em
torno de 20 dólares.~ um frete assimilável para qualquer
produto desse tipo; soja, cacau, borracha, madeira. No
meu modo de entender, não seria Santarém, mas seria
-- · Manaus. Mas os volumes, como v1mos de_exportação de
excedentes de soja, estou falando de excedentes e não da
produção, pois a produção para o consumo interno é
muito grande, mas os excedentes não chegam a 2Q_O mil
toneladas, ainda, e não justificam, evidentemente, uma
instalação_de l,l_m custo relati\.'a':fl~e_nte eleva9-o. Os _.incipientes volumes que estão sen-do-exportadoS, ·eStãOSerldo
exportados \o'Ía, Porto Velho e çhegand_o atê_ Santarém, e
lá reembarcados em navios de longo cUfso.

que as distâncias são um empecilho muito grande na
produção de grãos, em Mato Grosso do SuJ e se ~ten
dendo a Mato Grosso e Rondônia. Não podemo_s, hoje,
produzir, em Rondônia, a soja e pensar, atravês do
transporte que temos, que~ o transporte rodoviário, em
competir no mercado externo, em fazer a exportação
através de qualquer um desses portos. Não foi trataQa,
aqui pelo Presidente da PORTOBRÃS a respeito da ampliação ou da utilização dos portos fluviais, e eu citaria
dois deles que c_onsidero de importância. Um o porto de
Porto Velho, utilizando 'o rio Madeira. Temos em RondôniS três produtos de extrema importância na balança
comercial nacional: a produção, em incremento de cacau, a produção de_ borracha e a produção de café. Tivemos a pavimentação da BR-364 até Porto Velho, feita Ilo.
Governo passado, que já apresenta problemas por ter
sido feita de maneira muita rápida. A~ht? que a infsaestrutura dessa estrada, pela sua rapidez, não deve-ter
obedecido todas as nQrmas çxigiQas e hoje jã causa
problemas no transporte, principalmente no período das
águas.
Eu perguntaria: para o porto de Porto Velho, utilizando o rio Madeira, existe algurh programa, assim como o
de Coru_ro_bá, no rio Paraguai1 Hã possibilidade de fazerse a exportação do minério de feu!) e ma!:lganês, que
existem em abundância naque1a região?
Eu colocaria es_tas duas situações: a exportação de
produtos permanentes, como cacau, café e borracha, no
caso de Rondônia; e em Corumbá, o minériõ- do fertQ e _
do manganês.
O SR. CARLOS THEOPHILO-DE SOIJZA Jr _
MELLO - Mencionamos, aqui, o problema áe PortO
Velho e da alternativa Manaus-8antarém. Em Porto
Velho, a PORTOBRÃS está providenci3rido a criáÇão
de um porto para exportação de todos aqueles produtos
da nova fronteira agrfcola de Rondônia. O pi'oblema:
todo reside num aspecto puramente econômico: o preço
da soja ou_ s:Ie um produto qualquer, como o cacau, no
mercado ·internacional, _em Amsterdã ou em Rote_rdã. _
Por exemplo, a soj8; o preço da soja, hoje; em-Rotei-dã, éde 250 dólares. QUeril chegar lá com menos ·de 250 dóla~
res vai ga:nhar dinheiro; Quem não chegar, nã_o tem condições de conquistar o mercado . .1:: um problema comercial, relativamente simples. Depende do custo da sua
produção, depende do frete interno, entre a região d'?
produção até o porto de embarque e do frete internacional.
Em termos muito gerais eu diria que o frete íriternacional entre Brasil e a região eurOpéia e-sfâ em totno de 17 a
20 dólares, dependendo do tipo de navio. o· ICM ê um
dos pontos de estrangulamento do processo, porque o
ICM às vezes custa 30 dólares por tonelada e quase inviabiliza, é muito maior do que o transporte ínterno, que
em geral custa !7 dólares, 20 dólares. E o preço de custo
da mercadoria. Se for numa região em que houver necessidade_de investimentos no p~9_cesso _agt1cola, evidentemente, o c_usto da tonelada de s_oja, da produçãç_!u Toco,
vai ser mais alto. Esses são números mUito~g_Çnêriç_çiS~ )$s~
tamos dando números muito geraiS e Cft!e raZem__parte de
uma análise prévia de qualquer estudo_de viab}lidid_c:: Q~.
produção.
A região de Rondônia, tranqüilamente tem condições-- de embarcar toda sua produção via Porto Velho, ou via
rodovia até Ma naus e lá tem que ser reembarcada. Hoje,
em Manaus, não existem oo_ndições__de reemb.l!_rque d~
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 1.000 quilómetros e que vai ter que ser navegada com embarcações
pequenas e, portanto, de maior custo unitário_. Entãq. 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 nã-o indiCam a
~.construção desse reembarcadouro. Seria trazer, ~m em-

Estes os aspe_ctos, vamos dizer_, da produção de Rondônia. Quanto ao problema do rio Paraguai, não há ainda, u.ma produção de soja suficiente, a que flui pelo rio
Paraguai é pequena, o que está-se exportando, lá, realmente, ê o_maoganês de Urucum, pela iniciativa privada,
através de embarcadores de. iniciativa privada. O Poder
Público ainda não tem investimentos maiores nJ:ssa regiãõ. E os mercados que atingem esses produtos São os
mercados da Argentina, que são mercados_ restritos, de
ibSorção menõr, a não ser que haja um reembarque para
uma exportação para o exterior. Existem, portanto, restrições sérias, porqUe a mercadoria teri~ que descer o rio
Paraguai e ser, depois, reembarcada num porto argentino ou uruguaio, com condições muito precárias. Nós to-dos sabemos, a Argentina tem_ sérias dificu_lda~s. e isto ê
muito bom para o Brasil, de atingír os mercados internacionais pelas suas águas muito rasas. AlJ, águas do rio da
Prata, inclusive, exigem um volume muito grande de dragagenj-parª-- UIJl_ ca1ado- de- 8 a-10 metros, não chegando
-nem a lO metros. Com ffiuita dificuldãde, são calados de
-8 metros. E eles, hoje, estão estudando _pm porto mais
fOra da barra do rio -da Prata, para ver se conseguem calados melhores, um_ pouco melhores, de 12 metros. São
caJados de containere:o, na base de chegaf_Com seus produtos ao mc:;rcado externo, com melhores, pelo menos,
Com va:ntaffei'lS competitivas com o Brasil, porque eles
não estão conseguindo isso ainda. E não -vão conseguir
tão cedo, eu acredito, pois nos próximos cinco-a:nos acho
muito difícil eles atingirem.
O SR. PRESIDENT~ (Marcelo Mi_rancl_a}-:- Nat_!.lralmente, 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 ~ Ron-_clõnia, CO!Jl rela9ãQ aos três produtos que_a~.ab.q, de pi_tar,
que ouvimos é que "transporte fluvial, hoje tem um frete,
mais caro do que o próprio frete rodoviário. Eu pUde observar que o embãrque e desembarqUe, a-maneira- Como é
feitO esse transporte, até em três vezes, o torna realmen~
te, impossível. E o transporte fluvial deveria ser, no nosso conceito, bem mais barato do que o transp.orte rodoviário, haja vista o preço do combustível
_
Acho que Rondônía ê urna nova fronteira que deve
aumentar a produção como citei, mas é õem possível que
não possa competir, no cas_o do cacau, com a Bahhi., jjor
exemplo, que tem porto. É muito diflcil c_ol!ipetir Com a
Babja.
Falando em corredor de exportãção e obseryan_do os __:
qua~~os so_~re disponibilidade dos portos de exportação,
VeJo qui OC_eritrõ:·óesti está numa posição ainda dese_quifibráda.- SC O Pciitõ de Santos está congestionado, nós te-mos, como únic;_a ~afQa. para o Estado de M_ato_Qross_o,
-Mato Grosso do Sul e a própria Rondônia, a Rodovia
BR:-364_ que vai a Port_o~.Epitácio. O porto mai~ _perto se~
riã: o de -Sãntõ:S e Oósj~Stalilos __lev_ando produtos desses
Estados _para serem exportados em Paranaguã, que estã
com um custo de tnmsporte também grande.
O ~GOYerpo do Mato Grosso do Sul está terminando
_de_pavi.menhu a BR-1.63__ que atinge_a região d~ Do_ura~
_ dos. Cafl?._pO 9rande,_Rio Bri1hanti, toda a região prcidu~
tora de soja do Estado de Mã.tO G_rosso Qo Sul. Natural~
niente~- o-norte do Estado, assim como_a_Estado do Mato
Grosso,.tam-bein podem--Se beneficiar dessa l-odoVia afê
Guaira.
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Em Guaira, nós temos um estrangulamento, que é a
passagem do rio Paraguai através 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 suspensa a construção da barragem de Ilha Grande como resultado. Tinha sido iniciada a construção de uma ponte, que viria auxiliar na cons~
trução da barragem e que proporcionaria um tráfego
normal em toda essa região, seria uma opção para se
atingir-o Porto de Paranaguã, com rapidez. E essa ponte
se enco-ntra hoje paralisada. A ELETROSUL é que está_
-executando essa ponte e foi suspensa a construção através dos cortes de que tpdos sabemos. Seria uma opção
para a utilização dos portos do Sul, para transportar os
excedentes de soja, cujo esmagamento é feito, normalmente, no Paraná, na região de Maringá e Ponta Grossa.,
-porque não temos ainda o esmagamento de soja em
Mato Grosso do Sul.
Colocaria, à guisa de informação, a necessidade urgente dessa ligação do Mato Grosso do Sul ao Paraná, lá
em Guaíra, para que nós tenhamos facilidade de atingir
esses portos mais bem equipados do País.
Eram estas as considerações que gostaria de fazer,
agradecendo a presença de todos que aqui estiveram, da
Imprensa e daqueles que fizeram palestras, de grande
utilidade, trazendo-nos um conhecimento bastante, para
que possamos, na realidade, desenvolver um trabalho
mais profundo a respeito do cerrado brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
7• reunlio, realizada em 12 de junho de 1985.
Ãs dezesseis horas do dia doze de junho do ano de mil
rloV~eCentos_-e oitenta e cinco, presentes os Srs. Senadores
Jasé_ignâcio Ferreira (Presidente), Jutahy Magalhães, e
Alfredo Campos, reúne-se a Comissâo Especial que. "estuda aspectos relacionados com a produção de alimentos
e corredor de exportação...
f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que
logo após ê dada como aprovada. Em seguida, o Sr. Presidente convida o Sr. Sen2dor Jutahy l\4!!_galhães __para
funcionar Cõmo-ReJator ad hoc.
O Sf. Presidente, Senador José lgnácio Ferreira declara abertos o-s trabalhos e convida os Srs. Ariosto Amado,
da Asso-ciação dos Armadores Brasileiros de Longo Curso, Comandante Ney Parente da Costa, representante da
Diretoria de Navegação de Longo CursQ da SUNA~AM e '? Dr. Hug:o Figueiredo, Diretor Càmetcial_da
Vale do Ríõ .D-oce Navegação S/ A- DOCENAVE,
p~ra tomar~ril assento à__ .Mesa.
· · fníêfalmentC, ê dada a palavra ao Sr. Ariqsto Amado
_que discorr~ sobre o çiesenvolvimeittolia navegação bra-sileirã nos últimos anos. Prosseguindo, 1r Sr. Presidente
cOnCede a palavra ao Comandante Ney Parente Cos_ta
_que faz um retrospecto sobre a política da Marinha Mercante Brasileira. Finalmente, é ouvido o depoimento do
Dr. Hugo Figueiredo sobre os aspectos do transporte
marítimo dos grãos do Cerrado com vistas à exportação
para o mercado asiãti_co.
__
Assume a Presidência dos trabalhos o Sr. Senador Alfredo campos qtie d-andõ" continuidade, inicia a fase interpelatória concedendo a palavra ao Sr. Seriador Jutahy
Magalhães. Prosseguindo, o Sr. Presidente franqueia a
palavra às demais autoridades presentes quando usam
da mesma os Srs. Nuno Ãlvaro GUilherme de Oliveira.
-do MinistériO aas -- Relações Exteriores e Frederico
Kargh, Assessor da FEPASA.
Finalizando, o Sr. Presidente agradece a presença dos
palestrantes e determina que as notas taquigráficaS tão
logo traduzidas e revisiidas sejanl publicadas em anexo à
presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se ã. reunião e,
para -constaneu, Sôilia de Andrade Peix_oto, Assistente
da CoiniSSão, lavrei a presente Ata que, lida e. aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÀO DA CQMLS,
SÃO ESPECIAL, CRIADA PELO REQUERIMENTO N•IS, DE 1984, QUE "ESTUDA ASPECTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS E CORREDOR DE EXPORTAÇÃO, REALIZADA EM /2 DE JUNHO DE
/98S, DESTINADA A OUVIR OS SJIS. AR!OSTO
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D!ÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O terceiro veio de incursão ê o do transporte de grane-- is sólidos nã navegação de longo curso. E ê, justamente,
o que diz mais respeito à-temática da produção do cerrado, de que trata esta douta Comissão. Pode-se dizer que
o transporte de granéis sólidos é atividade recente no
País. A atividade, que se desenvolve hã pouco mais de
dez anos, se ressente da falta de uma poHtica definida, o
que explica os sérios problemas hoje enfrentados.
Te~á V.- Ex•, como Presidente desta Comissão muito
-trabalho para ajudar o governo a desenvolver o coriedo_r
Presidente: Senador José Ignácio Fe.rreira.
de exportação através do Porto de Vitória, que eu repu:
Relator: Senador Benedito Ferreira.
to~ como armador, um porto essencial para tratar da ex·(Integra do ApanhamentO Taquigrãfico.)
portação do cerrado e de outros produtos.
N?! área de transportes de granêis sólidos SOffi:ente a
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)- Estão abertos os trabalhos desta Comissão. Concedo a pa~ -- __ DOCENA VE, empresa estatal, subsidiária da Companhia Vafedo Rio _Doce, tem posição sólida, o que se exlavra ao primeiro depoente o Dr. -A riosto, da Associação
plica pelo apoio -incondicional do Governo Federal e de
dos Armadores Brasileiros de Longo Curso- AAB_LC.
outras empresas do Estado.
O SR. ARIOSTO AMADO-- .t com muita satis~
Inicialmente constituída como inst~mento importanfação que agradeço a oportunidade de falar perante uma
te de c_runercialização de minêrio de ferro, a DOCENAComissão tão importante do Senado Federal.
VE tem hoje o virtual monopólio do transporte de carAntes de tudo cJuero dar um ligeiro relato sobre como
vão importado.
se desenvolveu a nª'vegaçào brasileira nos últimos anos.
O engajamento da armação privada no transporte de
Em 1958 o Congresso brasileiro nos deu a Lei n~> 3.381,
granéis sólidos, apesar de estimulado pelo Governo, a
que reformulou e conseguiu fincar- os alicerces de uma
partir do II Plano de Construção Naval de 1974,
nova Marinha Mercante Brasileira.
deparou-se, no entanto, com sérios obstáculos que impeFoi, então, no Governo -do Presidente Juscelino Kudiram até agora sua consolidação. Em resumo:
bitscheck que se iniciou, realmente, a nova fase do col~>) procurou-se estabelecer uma similaridade com o
mércio exterior, a começar pela navegãção.
transporte de carga geral, o que efetivamente não existe;_
O escopo principal da Lei n~> 3.381 foi reter no País
29) o tráfego de granêis sólidos tem apenas uma tênue
uma parte do frete para que os armadores - estatais e
proteção, representada pela prescrição à bandeira brasiprivados - fizessem não apenas a renovação -de sua froleira de cargas de importação. Não sendo, entretanto,
ta, como tambêm promovessem o aumento da frota exisum transporte ordenado e disciplinado•. «a terceira bantente. Naquela épocà tínhamos uma frota totalmente obdeira" tem presença marcante na exportação, pelo consoleta e inadequada, tanto para a Cabotagem quanto
trole acentuado sobre essas cargas por parte de conglopara a navegação de Longo Curso. Foram, então, immeradoS multinilciOnais;
portados alguns navios e os estaleiros nacionais inicia31') o expressivo volume de encomendas feitas pelos arram a construção de embarcações de pequeno porte.
madores privados nos estaleiros nacionais den~ro c!_q II
Mas foi no ano de 1967 que foi dada a grande arrancaPCN foi _anterior à primeira crise internacional do peda para a conquista do mercado externo, com a contratróleo e suas consequências e, dessa forma, os navios fotação em estaleiros nacion_ai:o mais-Qe 24 liners, além da
ram contratados a preços relativamente elevados, que
importação de mais 10 da Polónia. Jã em 1971 chegamos
logo se divorciaram da nova realidade pós-1974, er:n que
a nível ideal para a navegação de Longo Curso, na carga
prevaleceu uma longa depressão dos níveis de frete. geral, quando atingimos o nível de 40-40-20 e 50-50.
No Porto de Vitória ê essencial que os navios sejam de
Daí partiu-se para a conquista dos granéis e grandes
bandt:lra br8Silelr8., poi"-que, quando _se fizer _exportação
esforços foram feitos pará atingir esse Objetivo, o~que
para ateildef ·as necessidades de produtos que o Brasil
não se conseguiu devido à total in_terferência governaconsome, esses navios, send_o de bandeira brasileira, têm
mental, aliada a setores que tinham interesse de estatizar
possihili03.de -de leVar para o exterior, já que transpor:.
a navegação para usufruir de vantagens de cargos, mortam na importação, tudo que for poSsível exportar pelo
domias e empreguismo desenfreado para parentes e ami. Porto de Vitória, É um porto que, eu calculo, terá a cagos.
pacidade de 25 a 30 milhões toneladasfano.
Começou af o decJínio da nossa navegação, que culmiOutras razões, talvez não tão importantes quanto as
nou com o escândalo SUNAMAM, atiçado pela cobiça
ti"êsjá citadas, somam-se às primeiras e explicam a partide interesses estrangeiros, que jamais aceitaram a hegecipação muito pálida _da armação privada no transporte
monia de nossa navegação no tráfego de e para o Brasil.
de granéis sólidos, caracterizando uma situação de quase
Acredito que, neste ponto, relato histórico um pouco
il1solvência.
mais aprofundado facilitará a cot1;1preensão dos avanços
Como solução paliativa, o Governo concedeu a morae retrocessos na conquista de posições pela armação bratória de pagamentos de prestações dos navios, que está
sileira.
_completando, neste mês de junhõ~ a duração de trinta
Inicialmente, cumpre distinguir que a navegação de
meses.
longo curso se processa ao longo de três áreas de caracConl o· Programa Permanente de Construção Naval,
terísticas e problemas distintos, a saber: Transporte de
lançado em 1981 pelo Governo Federal, foi incentivada
Carga Geral; Transporte de Granêis L_í_quidos, notadaa encomenc;la de uma: última série de graneleiros, cujos
mente petróleo e seus d~vados; e Transporte de Granéis
preços permane_cem divorciados das realidades dO merSólidos.
cado_. A prontificação dessas novas unidades no decorrer
0 transporte de carga geral se apóia inteirRfuente-hó
de 1984 encontrou um quadro ainda mais desfavorável
sistema de conferência de fretes que tem sido combatida
aos armadores privados. A solução encontrada de abno Brasil por falta de conhecimento e por inexperiência.
sOrção da propriedade dos navios pelo Fundo de MariA política de transporte de carga geral no longo curso esnha Mercante e seu posterior afretamento a empresas está estabelecida em bases sólidas,.que define com proprietatais (DOCENAV.E e Ltoyd Brasileiro), a níveís de merdade os direitos da bandeira brasileira no intercâmbio
cado bem inferiores ao retorno do capital empregado,
vem de praticamente alijar a armação privada da possicomercial do Brasil cqm o exterior. Essa política define,
bilidade de participar dos transportes de granéiS sólidos.
ainda, de forma jnequfvoca, a participação do estado e
da iniciativa privada nas diferentes áreas de tráfego.
b- ponto de viSta da armação nadon.al privada é de
O segundo caminho percorrido pela navegação brasique, pelo Corredor de Exportação de Vitória, tanto as
leira em suis rotas internacionais é parte integrante da
empresas est~tais como as privadas, trabalhando de comum aco~do, e C9m inteligência, podem, sem dúvida alpo lítica nacional de abastecimento d_e petróle'?· E~?!-_~
-- guma, cõnQuistar grande parte do mercado internacional
polftica, conduzida pela Petrobrás, vem se mostrando
eficaZ, já que tem·assegürado o cresci-II1ento contín1:1o da
de grãos. Essa exportação_de grãos depende, Sr. Senafrota de navios tanques e, por cõnseqilência, a substiOor, da capacidade energéiíCa do País. se tivermos eriertuição progfeSsiva da tonelagem estrangeira afretada.
gia, vamos produzir muitos grãos -porque temos terra

AMADO, DA ASSOCIAÇXO DOS_ARMADORES BRASILEIROS DE LONGO CURSO. COMANDANTE NEY PARENTE DA COSTA, DA
DIRETORIA DE NAVEGAÇÃO DE LONGO
CURSO DA SUNAMAM E DR. HUGO FIGUEIREDO, DIRETOR COMERCIAL DA VALE DO
RIO DOCE NAVEGAÇÃO S/A-DOCENAVE,
QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA A UTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
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para tanto - transportarmos todo ele ao Porto de Vítórfa ~.sem dúvida alguma, a navegação brasileira, tanto
a estatal como a privada, irá fazer o transporte concorrer
nos mer_cados internacionaiS:
Preocupada com essa situação, que se entende ser pre"
judicial ao País, a armação privada chegou à conclusão
de que qualquer política de estimulo à sobrevivência do
setor de granéis há de passar necessariamente pela viabilização do navio de bandeira brasileira. Nesse sentido, é
mister reconhecer duas preliminares fundamentais:
1•) é forte a presença do Estado na importação, através do controle que exerce SÇ)bre as duas principais ·cargas, o carvão e o trigo, o que propicia que se faça desta
pernada do trãfe_go um forte instrumento de formulação
de política;
2•) o tráfego de exportação deve manter-se em bases
essencialmente competitivas, pois desta caracteristica depende a colocação dos produtos brasileiros nos mercados externos.
A necessidade, Sr. Senador, da formação de trades
brasileiras para negociar, comercializar os grãos que vão
produzír, no cerrado brasileiro, pelo Corredor de Exportação brasileiro, que se situa no Porto de Vitória. Sem essas trades, nós ficaremos na mão das trades internacionais, que vão dificultar a comercialização desses produtos.
Portanto, esteja atento, Sr. Senador, à formulação da
nova política económica do Governo, para facilitar a
formação de trades essencialmente para que elas possam
cooperar, no comércio exterior, coni. os grãos que serão
exportados pelo Porto de Vitória.
Dentro desse contexto, a armação privada brasileira
depende e _defende a pronta adoção de algumas providêncías, a saber:
a) o imediato acesso do setor privado ao transporte de
carvão importado, com -o conseqüente disciplinamento
deste tráfego, utilizandO~se a experiência bem sucedida
ao longo de mais de dez anos no transporte do trigo importado;
b) a reversão integral para o armador do AFRMM
gerado pelos navios graneleiros, destinando-se esta receita à amortização dos ditos navios.
Sr. Senador, pela Lei nl' 3.381, de 1958, um estadista
cortio o Presidente Juscelino Kubitschek criou a taxa de
Marinha Mercante. Essa taxa, que é uma retenção de
frete - não é uma benesse, como pensaram alguns que
pasSaram pela SUNAMAM - se destina, obrigatoriamente, a ser empregada na aquisição e na modernização
da frota brasileira. Portanto, deve ela ser voltada, deve
ela ser integral para o armador, tanto estatal como p-rivado, a fim de que possamos ter uma frota como vimos
tendo. Jamais poderá, o frete gerado por navio brasileiro, ir para o Fundo de Marinha Mercante. Serã uma maneira de estatizar. de haver corrupção e de novos escândalos, como o da SUNAMAM, que eu não o vejo na dimensão que estão dando. Sem dúvida alguma 1 o escândalo da SUNAMAM foi gerado no Brasil, trazido do exterior, a fim de tornar a navegação brasileira inoperante.
c) encerramento da moratória em fins de junho de
1985, promovendo-se neste ato o ajuste e quitação das
prestações vencidas, pelo valai do AFRMM gerado no
mesmo período;
d) a licitaçã_o entre todas as empresas do setor, para
finS de aquisição, õu afretamento, dos navios assumidos
pelo Fundo de Marinha Mercante.
Acredito que a colocação em prática das medidas ora
preconizadas representarão solução eficaz para a problemática do transporte de granéis sólidos por navios de
bandeira brasileira.
Especificamente, para o transporte de toda a produção do cerrado brasileiro, seja q'ual for o volume, não
temos dú:vid_a d~ que teremos capacidade para
transportá-la.
_
Devo dizer a V. Ex•, claramente, que as condições do
estuário do PortO de Vitória, de Praia Mole, sem dúvida
alguma são excepcionais, talves as melhores condições,
no Brasil p_ara se fazer um grande porto tanto de importação como de exportãçãO. De exportação para os graneis, qualquer que seja ele; e_de importação, como di~e an"
teriormente, para o feel seryice.
O Pofto--de Vitória, sem dúvida alguma, seria um porto que receberia containers para distribuir por vária"S par-,

3514 Quinta-feira 19

tes do Brasil. Hoje, o Oeste brasileiro está a cada dfa se
desenvolvendo mais. E as ferrovias que levassem os
grãos para exportação, trariam de volta os containers
para todos esses hintªlândia b~:asileira, que necessitam,
realmente, de carga mais barata, com frete mais barato.
Sem dúvida alguma, o Porto de Vitória é bem melhor
do que o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos e o Porto de Rio Grande. Na minha opinião, e na dos armadores brasileiros, Vitória ê. o melhor Porto do Brasil, contanto que seja bem dirigido.
Para se ter um comércio exterior forte; tem que sC: ter
uma Marinha Mercante pujante. Do contrário, estaremos sujeitos ao comandO de- interesses alienigenos, e
quando procurannos escoar nossas safras, os naVios de
outros países serão desviados para outros trâfegós, prejudicando nosso comércio com o exterior.
Aqueles países que não têm navegação própria, como
é o caso da India e do Cariadá, que agora está incentivando a sua navegação, a fim de que ela possa, sem dúvida, levar os seus produtos, como o trigo, para o mundo,
vem sofrendo boicote internacional por não ter navios.
O Canadá, então, resolveu criar uma nova Marinha
Mercante. E na semana passada, promulgou uma lei
dando isenção de imposto de renda total aos armádores
que se formarem no Canadá para transportar produtos
canadenses, e dando um juro subsidíádo de 1% para a
construção dos navios. Então o Brasil precisa fazer aquela política que iniciou em 1958 e, depois, por medidas
outras de Governo inexperientes, transformaram a nave:..
gação brasileira no caos em que se encontra hoje em dia.
Afirmo, perante esta Comissão, e especialmente aO
nobre Senador José Ignácio, que pode prosseguir no seu
grande trabalho, que pode incentivar o plantio no cerrado, que pode delinear um corredor de exportação pelo
Porto de Vitória, que toda a produção terá garantia de
transporte por parte dos Armadores Brasileiros.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Ignãcio Ferreira)- Bem,
nós vamos ouvir agora o Comandante Ney Parente da
Costa, representante da Diretoria de Navegação de Longo Curso da SUNAMAM.
O Capitão-de-Mar-e-Guerra Ney Parente da_Costa
tem também um extenso curriculum, que nós enfocamos
agora em breves tópicos.

1. Entrou para a Escola Naval em 1940, concluíndo o
curso do Corpo de Oficiais da Armada.
2. Como Guarda-Marinha e 29 Tenente participou da
2• Guerra Mundial, completando 1 ano e_3 meses de ServiçoS' de Guerra.
3. Comó oficial subalterno e superior exerceu diversas
comissões na Marinha, destacando-se dentre elas:
- Comandante do CT Bertioga
-Oficial de Estado-Maior do Comando da Esquadra
- Comandante do 2• Esquadrão de Contratorpedei-

ros
---Oficial do Estado-Maior da Armada
- Oficial do Gabinete do Ministro da Marinha
- Comandante do Centro de Adestramento da Esquadra
- Comandante do Colégio Naval.
- Comandante do Cruzador Barroso
Vice-Diretor de Aeronáutica da Marinha.
4. Realizou diversos cursos:
- Curso de Tática Anti-Submarina Aero-Naval
- Curso de Controle de Avarias em Combate
- Curso de Centro de Informações de Combate
- Curso Preliminar de Comando e Estado-Maior
--Curso de Estado-Maior
Curso Superior de Comando e Estado-Maior.
E tem diversas condecorações. Dentre elas destacamos: Medalha de Serviço de Guerra com 2 estrelas Medalha Militar de ouro de 30 anos de serviço....._ Mérito
Naval no grau de Oficial - Mêrito Militar no grau de
Oficial- Mérito Tamandaré- Medalha do Pacificador
- Mêrito Santos Dumond - Mérito da República Federal Alemã (Mérito Gen'i'lânico) - Mérito Mauá.
6. A pedido, foi transferido para a Reserva Remunerada em 1972.
Neste mesmo ano foi trabalhar na SUNAMAM como
Assessor Executivo da Diretoria de Navegação.
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Em 1974, assumiu a Diretoria de Estudos e Planejamento da SUNAMAM, cargo que exerceu até junho de

Em deco_rrência, vârias medidas foram tomadas visando por em prãtica aquela política no setor da carga geraL
No selOr de granéis, que é o setor que nos interessa
nessa palestra bus_carido uma maior participação brasileira nos_ fretes gerados no transporte desse produto, que
até então estava praticamente nas mãos dos armadores
-eStrangeiros, exceção feita às partes de contratos que cabiam à DOCENA V E, e a Frota Oceânica Brasileira iniciava nessa ocasião também operação de granéis - a
SUNAMAM concedeu em 1974 autorização para operar
com esse tipo de carga a todas as empresas já autorizadas
a operar no longo curso, abrindo-lhes mais uma área de
atividades e dando-lhes condições de participação naquele mercado de livre competição.
A recessão econômica por que passa o mundo nos
tempos atuais - embora hoje já se vislumbre alguma
melhora em determinadas ãreas--vem provocando reduções drâsticas no comércio internacional e, conseqüentemente reduzindo a quantidade de cargas a serem
transportadas, principalmente pelas vias marítimas.
Ela teve reflexos diferentes nos dois setores básicos da
Marinha Mercante:
- Setor de Carga Geral e o de Granéis. Nos serviços
uuners" de_carga geral, onde o transporte era feito através de Conferência de Fretes em Linhas Regulares, com
regras e ãrea definidas e com os fretes prê-estabelecidos e
reajustados sempre que necessàrios, a redução da carga
obrigou o Armador a diminuir a sua frota em atividade.
mas mantendo, dentro da medida do possível, rentabilidade a níveis razoáveis para os navios em operação.
-Já no setor de granéis, onde o transporte ê feito livremente e onde prevalecem as condições de demanda de
transporte e oferta de navios, houve um aviltamento no
mercado internacional de afretamentos. Esta situação inviabilizou a operação dos graneleiros brasileiros, cujos
custos operacionais ficaram a nível bem acima do daquele mercado.
o·mercado de fretes de granéis, portanto, no momento
presente, não proporciona aos armadores, de um modo
geral, remuneração a altura dos custos de seus navios.
Dois problemas estão ocorrendo em decorrência:
1Q - para os navios graneleiros em operação, quase
todos oriundos do PNC 11 (1975/1979) num total de 30
unidades, com vistas a evitar o agravamento dessa situaÇão, o Governo ·concedeu moratória aos armadores,
postergando o pagamento das prestaçõsr relativas aos fi_nJ~.n~amentos concedidos para a construção daqueles
navios atê o dia 17 de julho do corrente ano. Uma comissão internacional está _estudando so~ução para esse
problema, presidida pelo Secretário do Conselho Diretor
do Fundo de Marinha Merr..ante.
2q- Os armadores privados se recusaram a receber os
navios que haviam encomendado mais recentemente aos
estaleiros nacionais, pelo Plano Permanente de Construção Naval com as mesmas argumentações de que os
custos operacionais tornavam esses navios economicamente inviáveis ante os valores do mercado internacional
de afretamentos. Dentre as várias soluções analisadas, o
Governo decidiu que esses navios seriain transferidos
par_a o Fundo de_Jylarinha Mercante (União) que os está
afretando, na modalidade de casco nu, a empresas estata-iS (DOCENAVE c LLOYD) e, os armadores privados
desistentes, perderão a importância correspondente à
parcela não fin~ncia9a, a seu cargo, ficando proibida, a
seu cargo, ficando proibidos de afretar os navios devolvidos. A atual crise mundial que diretamente vem afetando
a navegação mercante, afetou, também, o mercado de
compra e venda de embarcações, não estimulando desta
forma a alienação desses navios para o exterior; além do
mais eles são_ necessários ao nosso tráfego mercantil,
.
operando soh a bandeira brasileira.
A utilização dos graneleiros de bandeira brasileira
torna-se-á mais viâvel caso se consiga _baixar seus cutos
· operacionais. A adoção de fretes baseados nos custos
reais dOs naViõs, conforme reivindicado pelos armadores
privados chamado (o frete de equilíbrio), provocaria a
prática de níveis de fretes superiores aos do mercado internacional, com conseqUente acréscimo dos produtos finais. Em decorrência, houve forte reação das áreas de
abastecimento de alimentos (com relação ao trigo importado) e da áreã-siaerúrgicil (carvão importado), e da agricultor~, no que diz respeíto aos fertilizantes.

1979.
Atualmente executa as funções de Assessor Especial
da Diretoria de Navegação de Longo CurSo.
Com a palavra o eminente expositor Ney Parente da
Costa.
O SR. NEY PARENTE DA COSTA- Exceloo\í_ssimo Senador José lgnácio, Presidente da Comissão Parla- fnentar Especial do Desenvolvimento do Cerrado, Minhas Senhoras, Meus Senhores, na qualidade de representante da SUNAMAM, substituindo o _Almirante
Rurrer Mattos, Diretor de Navegação de Longo Curso,
eu vou apreseritar a nossa modesta e despretenciosa colaboração a esse grandioso trabalho sobre o aproveitamento do cerrado. Sei que se trata de um trabalho extenso e que terá prosseguimento em diversos setores da Administração Pllblica. A SUNAMAM se sentirá orgulhosa em poder prestar a sua colaboração, colocando-se à
disposição dos Sfs. Merilbros da Comissão.
O transpOrte de grãos ou granéis faz parte de um contexto estabelecido por uma politica de Marinha MercanR
te implantada em 1967 pela Superintendência Nacional
de Marinha Mercante, visando a proteção da Marinha
Mercante Brasileira e uma maior participação dos nossos navios na geração dos fretes. lsso significa dizer que
nestas coridições nós estaríamos angariando divisas para
nós e evitando evasão de divisas com o pagamento de
fretes em moedas fortes às empresas estrangeiras.
Portanto, a nossa intenção é iniciar a palestra com um
ligeii:o retrOSpt:cto da pOlítica de Marinha Mercante Brasileira.
O comércio exteiiOr brasileiro considerando a locali1
zação geográfica do_Pafs em rel:ttão aos mercados tradicionais e em potencial, depende essencialmente do transporte marítiino.
· -Essê c_om-êrcio exterior, embori-tenh3-SOrrido atgllinas
modificações com a industrialização do país, ainda tem
forte dependência de produtos do tipo granel. Representamos um razóavel exportador __ de grãos e de minério,
com tendências a crescer neste setor, somos importadores_de carvão e de grande parcela do trigo que consumimos.
Esta ê a razão fundamental por que devemos ter uma
Marinha Mercante, opção esta feita a partir de 1967 pe.Jos sucessivos governos e aceita pela sociedade.
_
Antes de 1967, a participação da bandeira brasileira
no transporte de mercadorias do seu próprio mercado
iiiternacional era irrisória, gerando um frete que não ia
além de 18% do total.
De acordo com pesquísas efetuadas ·na SUNÃMAM,
verificamos que antes de 1964, essa participação não ia
alêm de lO%
A crescente importância do transporte marítimo para
um pais como o Brasil, em cujo comércio exterior se processa num percentual que oscila em torno de 95%, começou a ser sentida quando passaram a ser percebidos os
efeitos dos resultados na balança dos chamados invisíveis (serviços); até então o país mais-se preocupava cóm
a Balança Comercial.
Àquela época era dada preferência às bandeiras es-·
trangeiras, cujos países "alegavam, em sua defesa da participação, a tão propalada. "liberdade dos mares".
Ante tais fatos, -o Brasil partiu para uma potrtica mais
firme na defesa de sua Marinha Mercante, tornando-a
mais agressiva num setor a:té então dominado pelas frotas mercantes da:;. "Tradicionais Potênciais Marítimas".
O GOverno estabeleceu uma séríe-de medidas julgadas
capazes de superar as dificuldades deparadas no setor da
naVegação de longo curso, baseadas em quatro princípios fundamentais:
)9- a predominância das bandeiras nacionais no tráfego eiltre oS dois países interessados (países importador
e exportador);
2q - disciplina governamental das atividades marítimas;3q - reserva de carga. com legislação sobre prescrição
de carga para transporte obrigatório em navios de ban- deira basil~_ira; _
4q - reestruturação e adequação da navegação de longo curso aos interesses do comêrcio Internacional.
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Esses navios terão, que c-ompetir com os armadores estrangeiros para poderem participar, da exportação de
grãos que é feita baseada em livre competição do mercado internacional
Feito esse breve flashback da nossa política de Marinha Mercante, vamos ao problema do cerrado.
Para a elaboração desse trabalho nos baseamos em
pesquisas feitas no -que existe no momento atual, pesquisamos nos manifestos de cargas, os fretes que hoje estão
em vigor, os fretes que estão sendo pagos para os transportes no momento, e o levantamento da nossa atual frota de graneleiros e o que está em construção.

2 - A exportação de grãos do cerrado
O projeto prevê a expOrtação de grãos em navios graneleiros de grande porte, combinado com a exportação
de minério. O navio seria-carregado simultaneamente em
peso e volume (full&down), numa condição de transporte ideal de carga e conseqUente barateamento do frete do
grão.
Considerando-se que os grãos são exportados em livre
competição de frete no mercado internacional, a forma
prevista de transporte poderá permitir uma Situação favorável nesse mercado com _um fre_te mais baixo e, como
decorrência, um melhor custo final do produto brasileiro.
2.1- Custos dos Transportes (anexo III)
As exportações de grãos de soja dos portos do Rio
Grande e de Paranaguá, vem sendo feitas c-om os seguintes fretes:
Em navios Tipo PANA MAX
-para o Extremo Oriente ........ US$ 18,50/ton
-para a Europa
................ US$ 10,80/ton
Em graneleiros de porte inferior a US$ 45.000 TPB
-para o Extremo Oriente ........ US$ 19,50/ton
-para a Europa US$ 16,50fton isso embarques feitos no Rio Grande e Paranaguá.
Os fretes de minério exportados de Tubarão_em graneleiros acima de 100.000 TPB (análise feita com o emprego dos Minero-Petroleiros próprios de 131.000 TPB)
são:
- para o· Extremo Oriente . . . . . . . . . . USI 8;70(ton
-para a Europa ................... USI 5,80fton
Admitindo-se que o Armador substitua parte do minério por igual peso de grãos de sejam este produto poderá ter uma redução de frete, no projeto pretendido, de
US$ 9,30/ton para a·- Extremo Oriente, e de USS
5,00jton para a Europa; praticamente o frete fica reduzido da metade. Esta é uma avaliação teórica, sem COnsiderar outros fatores oriundos da compilação da manifestação de carga.
Nos fretes em causa, corripilados de Manifestos de
Cargã, não estão computados os custos com as operações de carga e descarga (Anexo 1), nos postos de origem e destino.
O projetO prevê a concentração de cargas em Tubarão
com soja, pelo que li e entendi, vindos do Rio Grande e
Paranaguã, então, fizemos um levantamento no transporte na cab_otagem para ver o quanto aquela exportação s_eria acrescida aos custos da cabotagem.

2.2 - Concentração de carga em Tubarão

Os fretes do Rio Gtande e Paranaguá para Vitória, no
transporte de soja em graneleiros de 26.000 TPB (Cabo~
tagern) (Anexo II), são:
Rio Grande .............. ., •. _... USS 9,52/ton
Paranaguá;.:+x 7,25/ton isto para o porto de Vi~
tória.
Estes valores, somados aos fretes de exportação de Tu~
barão, dão os seguintes resultados:
-Para o Extremo Oriente:
US$ 18,22/ton (do Rio Grande)
US$ 15,95/ton (de Paranaguâ)
- Para a Europa:
US$ 15,32/ton (do Rio Grande)
USS 13,05/ton (de Paranaguá)
A estes últimos valores seriam acfescídos ainda outras
despesas na Cabotagem (dados aproximados) referentes
às operações de carga e descarga nos portos de origem
(Rio Grande ou Paranaguã) e de destino (Vitória). Para
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se obter estas despesas foi simulada uma operação, de
forma a se ter um valor mínimo, tendo em vista as grandes variações que a faina de carga e descarga pode sofrer
(Anexo III).
Operação de Carga e Descarga; fica com o custo USS
0,59/ton.
Sem serem consideradas as operações de carga e descarga na Cabotagem, a concentração de grãos de soja em
Tubarão só teria validade para o Extremo Oriente quando oriundos de Paranaguá (Anexo IV).
Considerando as despesas com as operações de carga e
_descarga, os custos no transportes de cabotagem passam
a ser:
-Rio Grande/Vitória
............ USS IO,Iljton
- ParanaguãfVitória .............. USS 7,84/ton
Estes valores somados aos fretes de exportação de Tubarão, dão os seguintes resultados:
-Para o Extremo Oriente:
USS 18,81/ton (do Rio Grande)
USS 16,54/ton (de Paranaguá)
-Para a Eun~pa:
USS t5,91(ton (do Rio Grande)
- USS 13,64/ton (de Paranaguã)
Levando-se em conta os fretes e as operações de carga
e descarga na cabotagem, por serem estas de custos relativamente baixos, permanecem válidas as considerações
anteriores, isto é, a concentração de grãos de soja em Tu- barão só seria válida para o Extremo Oriente quando
oriundos de Paranaguã (Anexo IV). Fizemos um levantamento da frota graneleira existente, e os Senhores o en_contraram nos Anexos V e VI.
2.3 - Frota de Graneleiros

NA VI OS OPERANDO (Anexos V e VI)
O Anexo V representa a atual frota brasileira de graneleiros;
Para atender o projeto em questão, isto é, transporte
em graneleiros de grande porte, a atual frota conta com
os seguintes navios: Eliminando aqueles navios de tonelagem tipo PANAMAX para baixo de 60 e 65 mil t, considerando apenas aos navios de grande porte acima de
100 mil toneladas, nós teríamos hOje ã. seguinte frota:
DOCENAVE-dois nlinero-petroleiros de 131.000
TPB
FRONAPE- doze minero-petroleiros de 131.000
TPB
A DOCENAVE opera, também, afretados em "TimeCharter", um graneleiro de 275.600_TPB da SEAMAR
SHIPPING CORP. e outro de 191.900 TPB da EXETER SHIPPING LTDA (empresas de navegação subsidiárias da DOCENOVE, operando sob.. "bandeira de
conveniência") (Ane>;o VI).
NAVIOS EM CONSTRUÇÃO (ANEXOS VI e VII)
DOCENAVE .......•.. ·-~~· dois graneleiros de
170.000 TPB. na VEROLME
Sanear SHIPPIN G CO RP três graneleiros de
130.000 TPB, na VEROLME
WILSEA SHIPPING INC. (subsidiária da DOCENAVE), dois graneleiros de 305.000 TPB na ISHIBRAS
Esta, portanto, é a frota que hoje ~ "operação cerrado" contaria para fazer a sua exportação em graneleiros
de grande porte.
Os .armadores autorizados vêm normalmente afretando navios estrangeiros, CO:in- pr~ia autorização da SUNAMAM e dentro de normas preestabelecidas (Resolução n~ 4.4 74/74) para atender as necessidades do transporte marítimo, quando há a falta do navio nacional.
Trata-se de uma medida que pode ser tomada para
atender a exportação por Tubarão, com navios de gran~
de porte, quando não houver disponibilidade de navios
próprios, dando uma maior oportunidade de participação ao armador brasileiro.
O Anexo VIII representa o volume de afretamentos
nos últimos cinco anos, em TPB utilizada e em custos.
3 - Cabotagem (Anexo IX)

Havendo interesse na concentração de soja em Tuba__ rã-º, para posterior exportação, ou para atender a distri~
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buição no mercado interno, o projeto pode contar com
uma frota graneleira de cabotagem de dezesseis graneleiros de 15.000 TPB, um de 24.800 TPB, quatro de 26.900
TPB, e dois de 28.000 TPB, todos em operação.
Conclusão

A utilização combinada de carga (minério e grão) em
navios graneleiros de grande porte, permitirá uma considerável redução do frete do grão oriundo do cerrado,
atendendo, também, as necessidades de fluxo do produto
dentro do mercado.
São fatores altamente positivos para a comercialização dos grãos do cerrado no mercado internacional.
O transporte desses grãos evidentemente vão depender
de outros fatores, tais como: volume dos contratos de exportação, pesquisa de mercado para colocação do produto, contratos de: transportes, utilização adequada dos
gi-aneleiros para uma perfeita combinação da carga. Esses fatores estão mais relacionados com os aspectos comerciais ligados mais diretamente com as empresas envolvidas.
Os custos portuários de origem e destino, bem como
as despesas na navegação de cabotagem, todavia, não
ofereceriam os mesmos resultados para uma concentração, em Tubarão, dos grãos originados do Rio Grande e Paranaguá, a menos que novos entendimentos e
acordos fossem firmados entre as empresas, e naturalmente a SUNAMAM estaria em condições de participar
des-se trabalho.
Sr. Senador, essa é a colaboração da SUNAMAM a
se~ vaJioso trabalho. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)- Passamos agora a ouvir o Dr. Hugo Figueiredo, Diretor Comercial da DO CENA VE.
Dr. Hugo, engenheiro mecânico, formado em 66, iniciou sua vida profissional como engenheiro do Departamento de Projeto do estaleiro ISHIBRAS; ein 68 iniciou
seu trabalho da DOCE NAVE, tendo tratado das áreas
técnicas e de operações; em 74,78 trabalhou na RIODOCE Europa, como Diretor de Transporte. E. Diretor Comercial da DOCENA VE desde 78, e de várias subsidiárias do grupo.
- Com a palavra S. S•, Dr. Hugo Figueiredo,
O SR. HUGO FIGUEIREDO- Inicialmente, desejamos agradecer o honroso c_onvite do Senador José Igrtácio Ferrelra para apresentar -nosso depoimento sobre
"A CQ.nlrlbuiçào dos_ Transportes Marítimos na Comerciallzaçào d_os _GrãoS dos Cerrados, no Mercado Asiático: o papel da navegação de longo curso", nesta Comissão Especial, por ele presidida, que se ocupa com este
importante tema nacional que é o desenvolvimento dos
cerrados brasileiros.
Eu reparei que os dois companheiros de exposição iniciaram falando em política de transporte marítimo, especialmente de granéis no Brasil. Eu concentro a palestra
estritamente em termos do transporte marítimo do cerrado. Mas passo às mãos do Senador a nossa posição, em
termos de DOCENA VE, sobre política de transporte
marítimo e de granel do Brasil, especialmente uma palestra que fizemos recentemente no Rio, num simpósio organizado pela SUNAMAM e pela DTC, que tratava
exatamente desse tema, de política de granel no Brasil.
Fomos convidados a dar a nossa contribuição. Então,
pafa não me estender a esse outro tema, e ficar no cerrado, eu passo às mãos do Senador, a nossa palestra e outros documentos a respeito do assunto, que realmente é
muito importante.
Conforme o título indica, trataremos dos aspectos do
transporte marítimo dos graõs do cerrado com vistas à
exportação para o mercado asiático. Não abordaremos a
problemática da produção, transporte terretre, armazenagem e mercado destes produtos, por terem sido tratados em outros painéis nesta Comissão Especial, e por
não serem- nossa especialidade, que se concentra no
transporte marítimo e mercado de fretes.
AnalisandO a evolUÇão do comércio transoceânico
mundial dos principais granéis, apresentado no Quadro
I, observa-se que existe predominância acentuada na
participação dos granéis líquidos frente aos granéis sólidos.
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QUADRO I
COMÉRCIO TRANSOCEÂNICO MUNDIAL
Principais Gfanêis
Unid.: milhões toneladas
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O petróleo e seus derivados, em 1979, represel"!taram
70% do volume do transporte transoceânico dos principais granéis. Após ·aqUele ano, houve forte redução no
trànsporte de pet~óleo por motivos amplamente conhecidos, e os derivados mantiveram sua estabilidade, quanto
ao volume transportado por via marítima.
No universo dos granéis sólidos, o carvão mineral foi
a mercadoria que ap-resentou maior crescimento no comércio transoceânico ao longo destes últimos l~ anos. A
expansão deste item se deu, principalmente, com o increm~nto do carvão_ energético, fundamentalmente em
. substituiçãõ ao petróleO, umá vez que o carvão metalúrgico acompanha a demanda da indústria siderúrgica e,
como pode ser observado no mesmo quadro, o minério
de ferro permaneceu praticamente estável, oscilando em
torno do patamar de 300 milhões de toneladR.Ii ao ano.
Como nós podemos ver aqui, o minério'de ferro praticamente 300 milhões de toneladas. E esses são os líquidos, um incremento enorme no óleo e depois caiu bastante. O carvão aumentou, e o grilo e os Qutro_s__fica_r---ª«l
praticamente ínstã veis.
O. transporte marítimo de rocha fosfática e bauxita, a
exemplo dos derivados de petróleo e minério de ferro,
manteve-se basicamente estável ao longo deste perfodo,
apresentando pequenas variações.
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Do lado importador, a Europa é o grande mercado,
especialmente devido às maciças importações russas. Alguns países, ta! como a França, importam determinados
gtãos, mas também são exportadores de outras qualidades. Contudo, a Ep_ropa tende a continuar como importadora, mas a dimensão do volume nos próximos anos
está diretamente ligada à produção interna russa.

~omêrcio _transQceânico

REGIOES EXPORTADORAS E IMPORTADORAS
DE GRÃOS PQR VIA MARlTIMA. Ano- 1983
tJiiT'If.rda: Milhões Tcineladas2.

PA

Indiscutivelmente, os grãos austra1ianos e os americanos e os canadenses exportados via costa oeste da América do Norte, têm grande vantagem no mercado asiáti~o
no que diz respeito ao transporte marítimo~ devido à
proximidade dos mercados consumidores daquela região, representando difícil competição para o nosso
grão, mas, em contrapartida, não são competitivos no
_.importante mercado europeu.

Drewo· (Londres)

de grãos_cresceu entre 1974
1984 da s1gillfiCafiVaCfUantídade de B milhões de toneladas, ou seja, um incremento de 56% em 11 anos, Caso o
crescimento seja manttdo e assumíssemos um incremento de 40% nos próxiffios-10 anos, óu -seja, aumento de 80
milhões de toneladas, atingir-se-â, em 1995, um total de
280 milhões de toneladas de grãos transacionados por
via marítima:
Verifica-se assim, que hâ espaço pa'raatê as 10 milhões
de toneladas imaginadas como ·a excedente exportável
do cerrado, que representariam conquistar uma fatia de
12JS% do acréscimo no_período, ou de 3,5% do total do
comércio transoceânico naquela época, o que não parece
ser inatingível.
Atu~]mente, a expOftação de grãos aos mercados
mundiais é dq~i~~da pelos Estados Unidos da América,
Canadá, Argentina e Austrália, representando estes exportadores aproximadamente 75% do tota1 mundial.
Corito importadores,- a Europa, incluindo a Rússia, o
Japão e os demais países do Oriente, dominam o mercado, representãndo em conjunto, tarilbém algo como 75%
__<!a demanda importadora por via marítima.
O QUadro IÍ apresenta a matriz de compra e venda de
grãos por via marítima ocorrido em 1983 entre as principais regiões exportadoras e importadoras.
O

A Austrália, na realidade, tem uma participação no
mercado mundial maior que o indicado no Quadro II,
pois em 1983 sua colh;ita foi prejudicada por fatores climáticos, mas nível atual normal é da ordem de 18/20 mi~
lhões de toneladas.
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Por este motivo, procuraremos ao longo desta palestra, comp~rar a competitividade do transporte marítimo
dos grãos do Cerrado com os exportados pelos Estados
Unidos, e também com os grãos exportados pela Argentina, que tem grande pres_ença no mercado mundial e se
localiza junto à nós, aqui na América do Sul.
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Jmedi<Hamente cúnst<Jta-se a forte predominância dos
F.·.;tados Unidos como o grande exportador mundiai de
grãos, com mais de 50% do mercado.
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A África poderá vir a apresentar grande demanda de
grãos nos próximos anos, mas a capacidade financeira
para-tl:liS ãquisições tende a_ser o principal lirriitador. Em
termos de t~ansporte marítimo para suprir este mercado,
o Cerrado estará em posição invejável vis a vis à concorrência,d evido a sua proximidade geográfica.
-

No Oriente, devido ás limitações físicas para a produção e _a necessidade em atender grandes populações
com rápido aumento do padrão de vida e da dieta alimentar, .o Japão continuará a ser o grande consumidor,
juntãmente corri a Coréia do Sul, que já importa cerca de
7 milhões de toneladas anuais.

A Repóblica PÕpular da China apresenta um quadro
interessante, pois atê recentemente era importador de
grãos mas, no ano passado, exportou apr()ximadamente
600_.000 toneladas e, é possível que venha a exportar este
ano aproximadamente até 3 milhões de toneladas. Por
outro lado, atualmente a demanda interna é ainda severamente cQntrolada, m11s !lO momento que o níVel de
vida tenha alguma elevação, mesmo qUe pequena, face à
enorme população, poderá forçar novas importações, e
talvez atê em larga escala.
urri-qUaaré) complicado para o Cerrado, porque se a
China passa a ser realmente exportadora a situação fica
muito díficil para o nosso grão lã. Mas ela pode até passar a ser uma grande importadora, em função do desenvolvimento que eles tenham, e isso é política interna do
Governo de conter a dieta alimentar, se a demanda interna continuar. Mas se ele tiver um caminho semelhante
ao do Japão e ao da Coréia, à China passa de pequena
exportadora a grande importadora, e aí, sim, tem uma
posição favorável ao Cerrado. Mas se continuar a política _de_rígido controle da demanda interna, realmente a situação pode complicar, porque ninguém competiria, na
Ásia, com a própria China sendo grande exportadora.
O Quadro iii apresenta, esquematicamente, o fluxo de
grãos do mercado transoceânico ocorrido em 1983, indiC<tndo as principais rotas marítimas realizadas.
Aprmdmadamente 80% das exportações dos EUA são
embarcadas na região de Nova Orleans, em portos do
Rio Mississipi, que possui restrição de calado da ordem
de 39/40 pés no seu estuário.
Essa restriçãO e-em função da variação do volume, do
tamanho do navio.
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GRAIN_ SEABORNE TRADE 1983.

Total. tr11d• 19! .Ullion tonnu.

P..ara o transporte destes grãos são utilizados, predo~
minantemente, navios do tipo Panamax (60 a 75.000
TPB), carregando cerca de 50/55.000 toneladas de carga,
dev:ido à restrição de calado do Rio Mississlpi, uma vez
que estes navios em sua capacidade total têm calado vaw
riando entre 41 e 45 pés.
Nos transportes do golfo americano para a EUropa,
especialmente no caso de Rotterdam, além dos panamaxes, são também eventualmente utilizados navios de 100
a 130.000 TPB, com carga de cerca de 75.000 toneladas,
devido a restrição do Rio Mississipi.
Para servir o mercado asiâtico, a rota utilizada, deixando o Rio Mississipi, consiste em ·atravessar o Canal
do Panamã para alcançar o OceanO Pacífico. O trârisTto
pelo Canal do Panamá impõe uma largura máxima para
os navios de 32,3 metros, determinando_e_ntão um tamanho da ordem de 60/75.000 TPB, denominando-Se, então, esta classe de navios de "Panamax".
O canal apresenta, também, limitação de calado da ordem de 38/39 pês. Estas limítações inviabilizam a possibilidade de ser feita operação de "top-off', ou seja, complementar o carregamento por meio de transbordo de
outro navio, após ultrapassado o ponto de restrição de
calado no Rio Mississipi, evitando possíveis melhorias
significativas no sistema d-e transporte do golfo americano para a Ãsia via Canal do Panamâ. Este fato corlfere
determinada ''proteção" ao grão do CERRADO que venha a ser competitivo na ÁSia, pois-este iião estaria exposto a grandes avanços em termos de frete marítimo
por parte dos grãos do golfo americano.
A grande massa, que representa mais de 50% de produção, passa pelo Canal do Panamá, e o Canãl do panamá tem essa restrição, que dizer, se nós temos essa solução âgora para o nosso problema, unificaria esSa solução com uma dificuldade no futuro, c-aso também os
Estados Unidos venham a criar determinada solução de
melhorar o tamanho dos embarques do golfo, uma vez
que a própria restrição do Panam~ nos protege contra
essa possível melhoria.
A grande maioria do grão canadense é exportada pelos Grandes Lagos para o Oceno Atlântico através do

Rio São Lourenço, onde hã comportas que limitam os
!Htvios em aproximadamente 30.000 TPB. No estuârio
do Rio São Lourenço há também portos que recebem
grandes navios, mas o grão por aí exportado é, em sua
m-aio ri a. destinado a Europa, Rússia e América do Sul, e
~ao transporte marítimo tem que ser acrescido o custo das
6arcaças e pequenos navios 'que trazem o grão de dentro
dos Grandes Lagos.
Conforme mencionado anteriormente, as exportações
via Costa oeste da America do Norte para a Ásia, juntamente com as australianas, são quase que imbatíveis em
ternlOs de frete marítimo.
N:o caso argentino, a maior massa de exportação estâ
concentrJ.da nos portos do Rio da Prata, em realidade ao
longo do Rio Paraná, que tem grande restrição de calado
da ordem de26 a 28 pés. Há, também, restrição no comprimento dos navios que sobem o Rio Paraná, sendo o
navio máximo permissívef do tipo Panamax.
Uma das soluções utilizadas para amenizar esta enorme restrição da Ai'gentina consiste em iniciar o carregamento no Rio Paraná up-rlver e completá-lo no porto de
Bahia Blanca localiza?o ao sul de Buenos Aires, que possui calado de 38,5 pés. A quantidade e o tipo de_grão disponível em Bahia Blanca são de certa forma limitados,
como também a capacidade de movimentação de carga
que, inclusive, ficou mais prejudicada recentemente devido à explosão ocorrida naquelas instalações. Em função
deste acidente, navios têm esperado na fila para carregar
aproximadamente 40 dias, aguardando para completar a
carga, carregada no Rio Paraná.
Outra solução utilizada para o grão argentino é o topoff na Zona Alfa, que consiste em c_ompletar a carga
através de operç.aão de transbordo, utilizando navio es- pecialmente equipado para este flm, que também tenha
carregado rio acima. Esta Zona Alfa é próxima a Montevidéo, e possui restrição de calado de40 pés, limitando o
tamanho da carga a aproximadamente 50/55;000 toneladas. Esta operação é considerada dispendiosa, pois boa
. ~~rte -~o beneficio da carga adicional fica com -o navio
especial que faz o transbordo.

Outra prática é carregar parcialmente o navio no up ..
ri ver argentino e completá-lo em Rio Grande, Paranaguá
ou mesmo Santos, que têm calado de 36 pés. Nesta operação o grão brasileiro dá "carona,. ao grão argentino.
O porto do Rio Grande já operou no passado com calado de até 40 pés e, ê possível que no futuro aumente
outra vez, permitindo embarques maiores, da ordem de
60.000 toneladas de carga.
Aumentar o calado de Paranaguâ ejou Santos seria
investimento vultuoso e não temos notícia que esteja em
cogitação.
Por outro lado, o escoamento de grão do Cerrado
através da Rede Ferroviária Federal e Estrada de Ferro
Vitória e Minas, pelo porto de Tubarão, representa con-siderável vantagem em termos de frete marítimo, já que
o referido terminal não apresenta limitações quanto às
dimensões de navios.
Vamos agora analisar a posição geográfica, em termos
de navegação, de Tubarão, comparativamente aos seus
principais competídores. Nõ mercado ínternacional, a
prática Usual a dotada para o cálculo de fretes, considera
o navio-disponível na Europa. normalmente no porto de
Rotterdam, para carregamentos na área do Atlântico, ou
em portos do Japão, para carregamentos na área do
Pacífíco, já que a maioria das viagens terminam nestas
regiões. As forças de mercado conduzem esta regra.

a

Assim, no cálculo do frete da viagem para transporte
do grão americano para o Japão, toma-se a distância da
Europa (Rotterdam) para Nova Orleans e daí, via Canal
do Panamã, para o Japão e, no caso do grão argentino,
toma-se a distâilda de Rotterdam até: o rio Paraná, e de
lá via Cabo Horn para o Japão.
A regra pode parecer estranha. mas é o modelo básico
na formação do frete matítimo no -mercado internacional.
Assumindo uma velocidade de 13 nós para os navios, a distância para cada rota em estudo, traduzida em
termos de dias de_~avegação no mar, é a apresentada no .
Quadro IV.
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-QUADRO IVDIAS DE NAVEGAÇÃO PARA
DIVERSAS ROTAS. DE GRÃOS

Unidade: dias no toar"[
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46.!1

31.1
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35.3

H.Z
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41.2

so.s

35.1

Observando este quadro podemos tirar algumas conclusões relevantes:
I, O grão do Cerrado no mercado asiático saindo por Tubarão está mais distante que o americano
em aproximadamente 9 dias de navegação e, aproximadamente, 25 dias que o grão exportado pela Costa Oeste da América do Norte (Vancouver).
2. A posição geográfica de Tubarão é ma_i$. YªJ1~
tajosa que os demais portos localizados no Sul do
Brasil, e principalmente que os argentinos, quer
com relação ao mercado asiático, quer com relação
ao mercado europeu.
3. A distância de Tubarão para a Europa, Rotterdam e Leningrado, por exemplo, é praticamente
a mesma que a de Nova Orleans para estes mercados.

Além deste melhor posíCiónãrTCento geográfico em relação aos demais pofioS sul~ americanos exporladores de
grãos, Tubarão, é o maior porto exportãdor de minério
de ferro do mundo, podendo carregar, simultaneament;e,
2 navios de 130.000 torie!ad_as e 1 navio de 270.00:<nQ!I~
!adas. Em 1984 embarcou 70 milhões de toneladas de minério de ferro e este ano deverá embarcar aproximadamente 74 milhões. _
Esta grande massa de minério de ferro embarcB.da por
Tubarão traduz-se em afta freqüência e regularidade de
granel eiras de grande porte, permiti rido a conjugação de
embarques de minério de ferro e grãos no mesmo navio,
o que representa mais uma vantagem comparativa para
TubarJ:o.
Capuaba possui a vantagem geográfica de Tubarão,
mas sofre igualmente de limitaç_ão de calado de 35 pés e
aceita no máximo navios do tipo Panamax ou seja, terá
uma posição ma"rginalmente melhor que os demais portos ao Sul, mas não apresenta o potencial de Tubarão,
A economia de escala tem enorme influênCia nos custos dos transportes marítimos e a evolução do tamanho
dos navips ao longo dos anos ê demonstração d~te efeito. Este fator é ainda mais importante quandó Se tiata de
longas distâncias a vencer.
O crescimento da própria CVRD foi decorrência deste
efeito. Em 1961, o Japão iniCíava-suas importações em
grande escala de minério de ferro, mas era impossível a
CVRD fornecer-lhes competitivamente, pOis os navios
usuais eram da ordem de 30f35 mil toneladas._ e somente
a US Steel tinha navio de 50.000-toneladas.
Assim, naquela época a CVRD, sob a presidência (foOr. Eliezer Batista, comprometeu-se em construir o porto de Tubarão com_c:apacidilde de até 100.000 TPB~ em
troca de contrato de venda de minério a longo praz_o_,
num total de 50 milhões de toneladas, o que, na realidade, alavancou o desenvolvimento da CVRD. Osjapoileses construíram, igualmente, grandes portos em suas usinas siderúrgicas, e navios gigantes para a époCa, Viabili-

zando a economicidade dos projetes. Este fato foi uma
verdadeira revolução no mercado de frete transoceãnico
de miriêrio · dé-lerro.
A inaugUração, em 1973, do Pier n~' 2 de Tubarão para
receber nav_i_os de 270.000 TDW ~juntamente com a construção de grandes navios minero-petroleiros, tal como o
nosso .. Docecanyon" foi outro salto no sentido da economia de escala, transformando a longa distância tisica
em distância economicamente aceitável.
O porto de Ponta da Madeira que servirá a Carajãs foi
inicialmente projetado para receber navios de até
300.000 TPB. Temos encomendados a estaJeiro nacional
2 navios de 305.000 TPB, e estamos iniciando estudos de
viabilidade para utilização de navios de 400.000 TPB no
transporte de minério de ferro.
A possibilidade de transporte de grãos em graneleiros
cfe 150 a 190.000 TPB, sem dúvida, reduziria o frete sensivelm~_.__p_QJ_êm_, devido ao preço -mais elevado dos
grãos comparados ao minêrio de ferro, as dificuldades
no transporte interno e ensllagem de grandes partidas de
grãos, aliadas às condições atuais dos portos recebedores, indicam como lote adequado na faixa de 50 a 70.000
toneladas por embarque, mas o ideal seria aos fretes dos
grandes navios.
Daí surge a concepção de embarques combinados de
-~mlnério de ferro e grãos do Cerrado no mesmo navio
como a solução recomendáveL
É evidente. que havendo possibilidade física do lado
exportador e importador, o transporte só de grãos do
Cerrado em grandes embarques também pode ser realizado.
O minéi:io de ferrO é um produto de alta densidade, e o
navio graneleíro que o transporta apresenta sempre
sobra de espaço.: pois o seu limite de carga é atingido
pelo peso embarcado, e não pel.o volume ocupado nos
porões do navio.
No caso dos grãos muitas vezes ocorre o contrário. O
JatOi liini@or-é O voJ]Jme dª ~rcat:Lq__rill __nos_QQ!Qes,
uma vez que a densidade dos grãos é baixa.
Usualm~n_t_e, os navios graneleiros têm o equilíbrio entre suas capacidades em peso e em volume, para um fator
-de ~ti va (íl'!verso da densidade) em aproximadamente43
pés cúbicos por tonelada.
Assim, qualquer carga com fator de estiva abaixo de
43 pés Cúbicos por tonelada não ocupará o espaço total
dos porões do graneleiro, como ocorre com o minério de
ferro que tem o fatordeestiva da ordem de 15 pés por tonelada.
Quanto aos grãos, o fator de estiva varia de produto
para produto_ e_ atê por zona produtora, e no Quadro V
indicamos os valores usuais para os grãos brasileiro e argentino.
Podem reparar os Senhores que quase todos eles são
-aclnlii-de 43, mostrando que são, realmente, uma carga
de volume, especialmente qUando se trata do farelo de
soja.
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QUADRO V
FATORES DE ESTIVA INDICATIVOS
Unidade: pé 1/ton

Agentina Rio GrandtJ'aranagui

Trigo

44j45

45/46

Milho

44/45

48/49

Sorgo

48

50

Soja grão

49/50

48/50

Soja farelo

58/60

60/62

Soja pellet

54

52/53

47/48

48/50

52/53

Assim, a carga combinada grãos e minério de ferro
pode aumentar a eficiência do transporte, otimizando as
possibilidades de aproveitamento de peso e espaço.
Verifica-se, então, que os grãos do cerrado exportados
por Tubarão~ em termos de transporte marítimo, alia 3
fatores fundamentais na economia do transporte:
1.

Possui melhor posição geográfica comparati-

va.
2. Possibilita cargas conjugadas com utilização
do efeito_esçala, sem os transtornos de lotes muito
grandes.
3. Permite otimizaçào das necessidades de peso
e espaço.

Vista a parte conceituai, procuraremos agora analisar
os custos dos transportes marítimos envolvidos nas prin·
cipais rotas em consideração.
O mercado de fretes tem se caracterizado por va~
riações cíclicas e, atualmente, se encontra em depressão.
tendo os últimos períodos de alta ocorrido em 73/74 e
80f8l, conforme pode ser visto no Quadro VI.
Existe, ainda, grande excesso de petroleiros em dispa..
nibilidade, estando 25% da frota mundial paralisada por
falta de carga.
No caso dos graneleiros, existe também excesso de na~
vias, não na mesma proporção que os petroleiros, e este
excesso atualmente se concentra nos navios de menor
porte e nos Panamaxes.
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Quanto aos graneleiros acima de 100.000 TPB, o excesso é tão grande e, por conseqUência, gozam atualmente de situação relativa melhor do que os demais, atuando
em mercado comparativamente mais forte. Assim, se tomarmos a situação relativa atual como referência para
comparação entre transporte com navios Panamaxes ou

----:--....,.-·-

menores e cargas combinadas em grand~s graneteirQs,
estaremos numa posição conservadora para quando
ocorrer reaçâo no mercado.
Deve-se considerar, também, que os naVios menores
apresentam variações mais acentuadas no custo dólar

por tonelada transportada que os navios maiores, pois
estes têm tendência a amortecer estas variações e são menos dependentes do consumo de óleo combustível.
Nos últimos meses, o mercado de fretes nas principais
rotas em estudo têm oscilado levemente em torno dos
fretes indicados no Quadro VII.

-QUADRO VII< ><ETES DE GRÃOS AOS NIVEIS

DE MERCADO ATUAL

Unidade· USi/Ton
JAPAo ('l:OKOHAHA)

FlU!T.E

tJII'ERENÇA

EUROPA. {!lOT>I.:RtJto.1-l)
Fll.ETE

DIFERCNÇA

----- ---·---- · · - - -

I I • ~.

U,!,

j{j,!)

'/.o

21).5

'·'

ll.S

'·'

zo.o

s.o

ll. s

z.s

lS.S

o.s

ll9.0

nrt

GOLFO .AM!õRICA..'IO
(Nova Orleans)

15.0

o/O

Lf9.0

o)O

COSTA OEST.S A. H.

iJ9.0

6.00

1\Jtc:fiN''!No\
(U~• !livc~

• U. Lllam:a)

SUL DO BRASIL

(f-'oll':mngu:í ou H.io G1\lmlc)

Vll'OIUA
{Capuaba)

TUD.ARM
(Pana~•ax

carga total)

(Vancouver)

Verifica-se que o grão argernmo tem contra si, nos
principais consumidoreS, EuroPa-e Japão, um diferencial

de frete da ordem de 7,0 a 8,5 dólares por tonelada, face
ao maior exportador mundial, que é o golfo americano.
No caso brasileiro, o diferencial é algo menor que o argentino e menos grave para o mercado europeu, ou seja,
para o japão diminui para 5 dólares, e, no caso da Europa, temos contra a gente 2,5 a 3,5 dólares do grão brasileiro para o grão americano chegando na Europa,

Com o evento de Tubarão, apenas utilizando Panamax com cargâ total, sem considerar carga combinada,
devido a ausência de limitação de calado, o diferencial
diminuiu, ficando oS fretes bem próximos do americano,
especialmente para a Europa.
Estes fretes do Quadro VII são baseados no mercado
atual, cujo valor de aluguel em time-charter dos navios
Panamaxes situa-se na faixa de USS 6.000 a USS 7.000

por dia, que cobre 'os custos operacionais do navio e permite pagar pequena parcela da amortização, sem qualquer margem de lucro ao armador.
Se assumirmos um mercado de fretes recuperado,
onde o valor do aluguel em "time-charter" dos Panamaxes seja da ordem de USS 12.000 a US$ 13J1QO por dia,
permitindo cobrir os custos operacionais, amortizar os
financiamentos e ainda ter lucro razoável, o quadro anterior se transformaria no seguinte:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3520 .Quinta-feira 19

-QUADROVIIlFRETE DE GRÃOS COM MERCADO
DE FRETES RECUPERADOS
Unidade: US$/ToiL

~
.

JAPli:O (roKOlJAMA)
FRETE

DIFERENÇA

EUROPA (ROTTERDA.\1)

fRETE.

DIFERENÇA

34.S.

lZ.s/]

23.5

u.oa

SUL DO BRASIL
(Rlnma.gui cu Rio Grande)

zg)lJ

7.0.

18.0

s.s

VITPRIA

28}/J

'·'

16.5

4.0

TUB.(UI.AO
(Fanama;r:. carga total)

21.5

- o.s;a

12.0

- o.sro

COLFO JI.MJJRICANO
(Nova Orlcans)

zz.'TJ

o lU

COSTA OESTS A.N.
{Vancouver)

"ID

- 1.0/il

.AR.GEN:FINA.
(Up River + B. Blanca}

(Capuaba)

Com o mercado mais forte, a posição competitiva do
argentino e dos nossos_ portos no sul se deteriora, mas
Tubarão, mesmo operando somente com Panamaxes
com carga total,_ não é tão afetada, melhorando sua posição relativa, ficando atê: _mais competitr\•-o;-marginal;.

mente, que o grão americano tanto na Ásiª- cOmo na Europa.
Vejamos agora a aplicação dos grandes navios utilizando carga combinada de minêrio de ferro com grãos
do Cerrado carregando em tubarão.
Para esta avaliação, consideramos nos câ.lctilos 3 tipos
de graneleiros: de 150.000 TPB, de 170.000 TPB e de
190.000TPB, sendo que um delesjã temos em operação;
o .. WORLD VALE". Quanto aos outros, temos 5 em
construção em estaleiros nacionais: ..DOCEBA Y" ,_.,
"DOCERIYER'" e "DOCECAPE'; de 150.000 ft>'"'à;
"DOCEORION" e ''OOCESERRA" de !70.000 TP_ll. ·
Assumimos o frete atual de mercado de minÇri_o d~fer-_
ro de Tubarão para o Japão de USS 9.00, USS 8.70 e
USS 8.40 por tonelada, respectivamente, para os navios
de !50.000 PTB, 170.000 TPB, 190.000 TPB, e calculamos o frete combinado de grão com o mesmo cu~to
diârio do navio, chegamos ao frete de grão de Cerrado·-

12.5

o

-

embarcado por Tubarão e descarregado em Oita, respectivamente, de USS 11.00, USS 10.80 e USS 10.60 por tonelada.
Tomamos Oita como referência, uma vez que este ê o
maiOr porto- recebedor de minêrio de ferro no Japão,
com capacidade de acomodar navios maiores que
300.000 PTB, e t_endo repetidamente as autoridades loCais demõnSif:iâõ\dVô-iriteresSe em desenvolver este terminal como centro de redistribuição de mercadorias, especialmente grãos. dentro do conceito do ..Asian Port".
Podemos fazer __racioçínio semelhante, e os números
são praticamente os mesmos, para o caso da Corêia do
Sul, que dese!lvolve o porto de Kwang Yang Bay. Este
porto iniciã ·sua- OperaÇão no ano que vem e acomodarã
navios de até 250.000 TPB_ totalmente carregado. As autoridades coreanas também têm demonstrado grande inÚ:r~sse em_ d~senvÓiver o conceito de porto de transferência neste terminal.
- ~t!eOs~o~Os ime~~adores d~ grãoS q~e recebem
navios de grande porte, podemos c1tar o termmal Kokusai F!,!.to, em Yokohama, que pode acomodar navio de
150.000 TPB todo.carr~gado e de major porte com ·carga
parcial_;_M_iiilshima e Nagoya, no JaPão, t3.ritbém podem
aCom()~r gçandes naviOs com carga parcial
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Rotterdam jã fecebeu navios de até 150.000 tonelada_s
de grãos (farelo de mandioca-proveniente da tailândi~). e
poóe receber qualquer tamanho de navio grantleiro.
Hamburgo também pode receber navios de: até 250.000
."I:PB çom carga parcial, e Antuérpia e Amsterdam podem receber navios de 150.000 TPB com carga parcial.
Na Russia está sendo desenvolvido o porto de: Tallin
no mar Bãltico, próximo a Leningrado, que segundo informações de revistas especializadas, poderã receber navios acima de 100.000 TPB.
Vale ob~~var que a descarga de grãos pode ser feita de
forma eficiente através de sugadores flutuantes móveis
que são posicionados a contrabordo dos navios, descarregaQdQ_p~ra barcaça ou navios de cabotagem. O importante é haver local abrigado e com calado ·disponível
para executar com segurança a operação.
Na descarga, o navio com carga combinada pode operar, basicamente, de 3 modafidades:
a) descarregar tanto o minério quanto o grão no
mesmo ter.t)linal. Este seria o caso de O i ta e Kwang Yang
Bay,- onde- O frete-do grão seriã de aproximadamente
USS 10.8 por tonelada;
b) descarregar inicialmente o minério no porto que
possui mais calado, e o navio prosseguir a um segundo
p(Jrto para descarregar o grão, após aliviado e satisfeita a
restrição do calado. Assumindo, neste caso, o navio descarregando o minério em Oita e descarregando o grão
em Yakohama, o frete do grão seria da ordem de USS
14.0 por tonelada, enquanto que o frete hoje é da ordem
de 23"e 50, e o da Argentina é de 35;
c) descarregar em Oita ou Kwang Yang Bay e fazer
redistribuição c:m navios menores, para vãrios portos da
região. Neste caso, terfamos que adicionar ao frete de
Oita" um custo de transbordo e de redistribuição.
Tomando-se como custo estimativo de transbordo USS 3
por tonelada e calculando que a redistribuição se realizaria em navios da ordem de 30/35.000 toneladas, o grão
chegari:a a Yokohama, ou outros portos da região, ao
custo de aproximadamente USJ 17.50/tons.
Estes mesmos valores seriam aplicados para os demais
portos japoneses e coreanos, especialmente Inchon, que
é o maior porto recebedor da Corêia.
Analisando possíveis entregas à China, tomamos
Shangai como base de cálculo e, fazendo transbordo em
Oita ou Kwang Yang Bay, o frete do grão resultante seria da ordem de USS 19 por tonelada, enquanto hoje, o
frete do grão ãrgentinO está na ordem deUS$ 30 por tonelada.
No caso da carga combinada para Rotterdam, o frete
do grão cairia para cerca de USS 6.5 por tonelada contra
os USS 125 por tonelada afuais. Usando o sistema de
carga combinada com alívio do minério primeiro em rot-terdam, seguindo para Tallin, na Rússia, o frete do grão
se situaiia.em torno de USS 16.5jton.

~~S/Tonel~d•

• :r,u;r:
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Conforme já mencionairiõs, no mercado de fretes re.cuperado, os fretes dos navios menores aumentam, em
proporção maior 1::io que os navios de grande porte,

am~

pliando as diferenças indicadas no Quadro rx.
-Por exemplo, se a diferença de frete favorável do grão
do CERRADO, frente ao argentino no porto de Oita ao

mercado atual for de US$ 12.70 por tonelada, com o

SiÇão da Vale, hoje no mercado. A Vale tem um custo
operacional muito baixo, comparado com os demais
competidores internacionais.
O SR.J_UTAHY MAGALHÃES- Está havendo um
bom retorno do capital empregado em Tubarão com o
movimento que já existe?

mercado recuperado, esta diferença se ampliaria para
USS 19 por tonelada, aproximadamente. No caso do frete para Yokohama a diferença ao mercado atual deUS$
&.70 pOr tonelada aumentaria para US$ 13.70 por tone-lada.

No caso de suprimentos a Rotterdam, a diferença entre o grão do CERRADO com carga combinada, embarcado por Tubarão, frente ao grão argentino da ordem de
US$ 9.50 por tonelada ao merc_ad_o atual, se ampliaria
para USJ; 14 por tonelada no mercado recuperado.
Finalizando, poderíamos resumir dizendo que, em ter~
mos de transporte maritímo;_o_ enibarque por Tubarão,
devido ao seu posicionamento geográfico inais favorâ~
vel, possibilidade da utilização dos benefícios do efeito
da escala e possível otimização de peso e espaço, permiti~
rã ao grão do CERRADO aumento de sua competitividade nos mercados mundiais face ao sistema atual brasileiro e argentino, propiciando, inclusive, igualdade de
condições e até certas vantagens-sigilffiCãtivas frente ao
maior exportador mundial, que detém mais de 50% do
mercado. Muito Obrigado. (Palmas.) .
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Meus Se~
nhores e Minhas Senhoras:
Eu estou pegando o navio andando. O Senador José
lgnácio me pediu que o substituísse na Presidência dos
trabalhos, porque ele tinha um compromisso Urgentfssi~
mo e inadiável.
Eu quero apresentar-me Senador Alfredo Campos,
eleito por Minas Gerais. AqUi está, tãmbém, o Senador
Jutahy Magalhães, pela Bahia.
Pelo que o Senador José Ignácio me informou, os con~
ferencistas de hoje, o Comandante Ney Parente da Cos~
ta, o Dr.Ariosto Amado, e agora, o Dr. Hugo Pedro Fi~
gueiredo, Diretor Comercial da DOCENA VE, jã fizeram as suas explanações. Entramos, agora, na parte final
da programação de hoje desta Comissão, que são as per~
guntas que qualquer autoridade presente, e inicialmente
o Senador Jutahy Magalhães, quiser fazer aos três depoentes desta tarde.
Concedo a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• pegou o
navio andando. CreiQ que estou pegando o submarino.
Infelizmente, não pude acompanhar os trabalhos. V.
Exf. sabe e hoje mesmo estávamos conversando sobre
isso na Comissão de ConstituiÇão e Justiça que tem sido
impossível para nós podermos atender a todos os com~

premisses parlamentares, porque ao mesmo tempo temos inúmeras ob_rigações. Passamos, até, por relapsos,
muitas vezes, quando não o somos, porque estamos
atentos a outros compromissos.
·
Apenas para fazer uma indagação, não sei se fora de
próposíto, ou se foi exposto nas exposições de hoje ou de
outros dias._ Eu goStaria de saber a respeito dos custos
operacionais no Porto de Tubarão em relação aos custos
operacionais- dos outros grandes portos de exportação.
& temos um custo operacional maior ou menor que eles,
como por exemplo, Hamburgo, Nova Iorque, Tóquio,
etc..
O SR. HUGO FIGUEIREDO - Senador, eu vou
tentar responder.
Eu sou Diretor~Comerciar da DOCENA VE. ~Portan
to, trato da parte de transporte marítmo mesmo. Na realidade, o Senhor pergunta uma coisa sobre o porto.
O custo de _Tubarão, como embarcador de minério de
ferro, quer dizer, o custo de embarque de minério d~ _ferro em Tubarão é um dos mais competitivOs do mundo.
Sempre existe uma diferença: q·uando é um cusfO"de carregamento ou de descarga de minério. A descarga é mais
cm::a do que o embarque. Mas se compararmos o nosso
custo operacional de carregamento de minério com os
principais exportadores de rilinério do mundo - Austrália, Suécia, Canadá- o noSsO custO ê majs baixo. Temos um dos mais baixos custos operacionais do munâo
em termos de carregamento bem como de transporte ferroviário e minefação. ~ um dos grandes fatores da po-

O SR. HUGO FIGUEIREDO- Sobre Tubarão, eertamente existe um retorno excelente do capital empregado. Tubarão- eu procurei, durante a palestra, !!lOStrar
~deu origem ao que é, praticamente, a Vale do Rio Do~
ce, hoje.
-No início, até o ano de 60, mais ou menos, a Vale do
Rio Doce exportava minério através do Porto de Vitória,
com uma capacidade da ordem de 3 milhões de tonela~
das, que era o máximo que poderia ser feito lã. Os navios
utilizados, na época, eram da ordem de 30a 35mil toneladas, tendo a United States Steell um ou" dois navios de
50 míl toneladas.
O grande mercado que aparecia era o japonês. Então,
a Vale do Rio Doce fez um contrato com os japoneses50 milhões de toneladas a longo prazo- e esse contrato
deu os recursos para ela fazer este porto. Enquanto o
maior navio do mundo era de 50 mil toneladas, a Vale
fez um porto para 100 mil toneladas. E os japoneses
construíram um navio desse porte. E, assim, consegui~
mos vender, no rrie"rcado japonês, ·que foi, na realidade, o
início, a base do primeiro grande patamar de desenvolvi~
mento da Vale do Rio Doce, que foi passar do Porto de
-yTI.~fia_ para o Porto de Tubarão, na ordem de 100 mil
toneladas.
O sucesso foi tão grande, que o comércio internacional
de rilillério mudou praticamente a forma e a tradição de
comercializar minério de ferro. E nós, inclusive, fomos a
Ui:na segunda etapa, em 73, o chamado 2"' pier, qUe pámi te mivíos de-250 mil toneladas, de novo, uma fonna de
conseguirmos ser competítiVos nos mercados muito lon-

ge.
E esses dois investimentos, em territos de porto, não
fOram muíto graildes. E ao longo desse tempo, devido à
enorme massa--de minério que já Saíu por es·ses PortOs,
esse foi uni inVC.Stífnentó bastante conveniente. Houve
um retomo excelente, em termos' de investimentos, nos
dois portos, ou seja, nos dois piers da Vale do Rio Doce,
cm termos -de embarque de minério em Tubarão.

()SR.JUTAHY MAGALHÃES- Eu agradeço a V.

c

S•
Ou1ro dia, conversando com o Presidente da Vale do
Rio Doc_e._ Eliezer Batista, relembrando o início de sua
vida, como funcionário da Vale, quando meu pai era
Presidente da Vale do Rio Doce, e o encontrou, debaixo
de chuva, na estrada Vitórra-Minas, e o mandou a fazer
os cursos de especialização. Uma das grandes perspectiR
vas da época, naquela estrada, em que os desastres eram
-eo-ntados--qwse-q-ue-p-or-hora,--er-a-q-u-e -eh-eg-asse a -ter a efiR
ciência da Pensilvânia, E o Dr. Elieser Batista estava di~
zendo que, agora, a J?ensilvânia estã perguntando como
se faz essas três estradas. Então, fico feliz em saber como
está a Vale do Rio Doce. _
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Eu dou a
pUlavra a qualquer das autoridades que queiram fazer al~
guma pergunta aos três expositores. (Pausa.)
OS~ NUNO ÁLVARO GU!LHERMJ;' DE OLI-

VEIRA - Senador Alfredo Campos, sou o Ministro
Nuno ÃJvaro Guilherme de Oliveira, do Ministério das
Relações Exteriores.
•
Inicialmente, queria cumprimentar os expositores pe-las explanações claras e objetivas que nos deram.
Eu dirijo a pergunta aos três. Todos sabemos que o
m_erçado mundial_ de grãos Lem sido objeto de estudos in_tensivos pela UNCTAD, em Genebra, e se verifica que
15%-do transporte é dominado pelos grandes conglome_rados.
Numa das explanações aqui dada hoje, por um dos ex~
positores, verifica-se que o custo operacional é fato r fundamental para que se pratique ou não o transporte.
Então, a pergunta é dirigida aos tfês: Como poderiam
os prod!.ltos brasileiros atingir mercados internacionais,
C!Jm particípação c;ie emp~~as privadas, jâ que se critica
a_cúba__damente .a.. participação do Estado em transporte
rrfafittno? Como poderiam os armadores privados parti.:
cipar do transporte de grãos para o mercado internado~
na!, para os países consumidores dos produtos brasilei~

Quinta-feira 19 3521

ros, se os custos or.er~cionais são notadamente maiores
nos navios de armadores privados?
E:;. g·)~!.aria que tanto o representante da SUNA~
MAM, como o -representante dos armadores, e ainda o
represent:mte da Vale do Rio Doce- da DOCENA VE
NAVEGAÇÃO- r~pcndessem a esta pergunta. Obri~
garlo.

O SR. NEY PARENTE COSTA -Os custos operacionais dos navios graneleiros atuais foram, como jâ
mostrado na minha explanação, afetados pela fase críti~
ca por que passa o comércio internacional. Houve uma
redução drástica, uma queda grande nc merc'ldO de afretamento, e o armador lnasileiro, de uma maneira geral,
em face da construção brasileira, não pôde acompanhar
essa redução. Os preços, principalmente aqueles relacionadOs com o capital, quer dizer, amortização do navio,
ficaram elevados. Então o armador brasileiro, de uma
maneira geral, em relação ao m·erc3.do inernacional,leva
essa desvantagem.
A primeira medida assumida pelo Governo, jâ conhe~
cida, foi a da moratória. Essa moratória é uma decisão à
qual não cabe crítica. Mas essa moratória termina em j\1·
lho. E tem que ser estudada uma maneira de redução
desses custos operacionais dos navios. Eu, pessoalmente,
não participo desse trabalho, mas eu posso assegurar que
há uma Comissão Interrninisteriai envolvendo o setor de
transportes, e setor, de indústria, o setor de comércioCACEX, enfim todos os órgãos participantes interessados na exportação brasileira, cujos representantes dessas
áreas participam dessa Comissão. Essa Comissão estâ
sendo presidida pelo Secretário do Conselho do Fundo
de M8.rinha Mercante. .t uma coisa que foge um pouco
da SUNAMAM hoje. Antigamente, não, mas hoje já
foge da SUNAMAM e _fica maís dirigida ao Fundo de
Marinha Mercante.

O SR. ARrOSTO AMADO- Na qualidade de representante dos armadores privados brasileiros, eu vou respondera pergunta do ilustre representante do Ministério
das Relações ExterioreS. Todavia, eu queria informar ao
nobre SenadOrJlitãhy Magalhães que, quando exerci o
mandato de Deputado Federal, de 1963 a 1967, consta
dos Anais um discurso meu referente à Vale do. Rio Doce. Naquela época a Austrália queria competir pa~a fazer
exportação de miilério de ferro, e eu dizia que a Vale do
Rio Doce tinha todas as condições de deter e dominar o
cómércio mundial de minérios devido à declividade, devido o minério de onde vinha, para onde ia. Portanto,
naquela época seu pai me passou um telegrama a esse
respeito pelo discurso que eu pronunciei na Câmara dos
Deputados.
Em resposta ao ilustre representante do Ministério das
Relações Exteriores, V. s~ viu na minha palestra que eu
citei aqui Canadá como o pafs que iria fazer uma marinha mercante, a fim de se situar no mundo como um
If.iiiSJ)õ"rfãcfo-r para -à sua ex:portaçao-de-g-rãos;· Aqui ·eu
tenho um jornal, xerox do jornal de quinta-feira, do Jornal do Comércio dos Estados Unidos, onde está explana~
do que o Canadá está dando aos armadores brasileiros
co-ndições para que possa competir no mercado internacional. E posso respondera V. Ex• que, se o Governo der
condições aos armadores privados como dã aos armadores estatais, nós temos capacidade de fazer todo e qualquer transporte dÕ Brasif Para o Exterior, como do exteridr para o- Brasil. Não há dúvida alguma que a competi~
v:idade deve existir, tanto entre a Vale do Rio Doce e o
Lloyd Brasileiro em confronto com a armação privada.
t tanto benéfico para a Vale como é benéfico para a ar~
mação privada.

O SR_ HUGO PEDRO FIGUEIREDO- A sua pergunta praticamente merece uma outra conferência, um
debate. O assuntO, talvez, em termos de navegação, seja
mais longo do que o assunto do próprio cerrado, não é?
Eu acho que, primeiro, nas próprlas resposta eu jâ vi
uma grande confusão que é feita. Uma coisa ê custo, outra coisa é mercado. Então quando se fala em competição, está-se falando de mercado. Obviamente, cada um
tem o seu custo. O armador brasileiro tem um custo mais
alto do que o armador estrangeiro, em parte. O ãrmador
brasileiro varia de armador para armador esse custo.
Tem armador estrangeiro que tem o custo mais alto do
que o brasileiro. Tem armador da bandeira liberiana, panamenha que tem custo muitas vezes mais alto do que o
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custo_do navio de bandeira brasileira. A realidade do diferencial de custo entre o navio brasileiro e o navio liberiano, por exemplo, não é tão grande como· se diz. Tem
que entrar em profundidadeL Nós podemos falar com
toda tranquilidade. Nós temos navio com bandeira liberiana, nós conhecemos o custo liberiano e conhecemos o
custo da bandeira brasileira. O diferencial de custo não
com porta ser responsâvel por toda a crítica que se faz da
ino{:>erância do armador brasileiro de gran(:]. Na r~ali_da- ·
de, o maior custo que existe numa operaç~~ âegranel é o
custo de capital. O importante é saber comprar um navio
na hora certa e como comprar. Para dar um exemplo: se
o custo de um navio, como nós estamos falando aqui, de
150, 170 míl toneladas, é da ordem de 12 mil dólares;O
custo operacional da ordem de4 a 5 mil dólares. Quer di~
zer, o importante é saber comprar. O que ocorreu, na
realidade, na navegação brasileira é que, a maioria dos
armadores de granel privados compraram os navios na
hora errada. Nós mostramos aqui naquele grãfico_ quais
foram os dois piques do mercado de fretes;137í4, 80/81,
vamos ver quando é que os armadores brasileiros com~
praram os navios? No alto do pique. S lógico que vai yí~
ver o resto da vida com problema. Mas essa decisão foi
dada pelos armadores. Aqui do meu lado t~m um dos armadores privados que não fez a decisão er~ada como todos os outros fizeram, na dimensão dos outros. Quando
houve a corrida, que era o boom do mercado de frete,
todo mundo queria comprar navios. Tinha: até briga, batiam na porta da SUNAMAM para comprar navio. A
NETUMAR, na realidade, foi a companhia mais cautelosa, que comprou menos navio. Outros armadores compraram navio à bessa na hora errada. Para dar um exemplo. O navio de 70 mH toneladas, comprado em 81 no
Brasil, custou 33 milhões de dólares. O único armador
que se negou a comprar navio, por que os custos não
eram competitivos, foi a DOCENA VE. ~ós dissemos:nós temos é que sermos competitivos. Se iiós não tivermos navio competitivo, nós não vamos competir no mCr~
cada. Nossa filosofia de livre mercado é de-CompCtíção.
Resumo: passado os anos, o mercado caiu, está aí a prova. O mercado de cons_trução acompanha muito o mercado fretes. Nós compramos navio de !50 mil toneladas
a 35 milhões de dólares, com financiamento mais baixo,
com financiamento mals- fácil, p'orque mais longo com
juros mais baixos, que _traz um custo de capital mais baixo do que aquele de 75 mil toneladas e de_63, que os outros armadores compraram. Agora depois compramos o
de 170 mil toneladas mais baixo ainda. Então isso é uma
decisão empresarial. Muito bem; essa é t.i.iiia parcela_de
custo, é a mais imporfiinte. Se a gente for pãra os outrOs
custos, no Brasil, se a gente olhar há uns 1O anos, o custo
operacional do brasileiro era muito alto. Não era nem o
custo direto. Você tem o custo de tripulação, tem o custo
de seguro, tem o custo de manutenção e reparo. O custo
da tripulação, numa época quando o cruzeiro estava
muito forte, em face ao dólar, nós tínhamos também um
custo de tripulação mais alto. Mas hoje o custo direto da
tripulação brasileiro ê mais baixo do que o_ custo que você pode ter na maioria da bandeira liberiana - nós temos navio de bandeira liberiana, continuamos a dizer.
Depois, quando o dólar ficou muito mais forte, o cruzeiro caiu, hoje o custciOo armador brasileiro é muito próximo ao do armador liberiano. Aí vem o segundo ponto,
que é importante você saber gerellciar o seu· negócio. Então, na realídade, o maior problema da armação brasileira era a imobilizaçãO do navio, o navio ficã-parado e não
trabalhando. t. uma manutenção e reparo cilro; não é direta que se paga ao tripulante, Muito bem, hoje nós temos os custos de operação dos nossos navios extremamente competitivos, Para ter uma idéia: navio de 75 mil
toneladas, nossos companheiros aqui de navegação, são
nossos rivais, temos um ponto de vista diferente, defendemos ferrenhamente livre mercado, livre competição.
Não desejamos e somos contra cartel, cotas -ou qualquer
excesso de protecionismo que venha a ser feito na atividade. Se a atividade não é baseada em bases sólidas, economicamente viãveís, obviamente estâ fadada ao insucesso adiante. Então, recentemente, cOmO jâ mencionei,
num debate organizado pela SUNAMAM _s~bre o armador privado e estatal, no caso a DOCENA VE, para falar
sobre esse terna, os armadores mencionaram que o custo
deles é na ordem de 5 a 5.500 dólares por dia de navio de
38 mil toneladas. Nós, DOCE NAVE, estamos operando
os nossos navios de75 mil toneladas na ordem de3 mil, 3
mil e 200 dólares por dia. Hoje, talvez, o mais importan-

te, em termos de operação competitiva dos navios, não
está mais a bordo dos navios, não, estão nos escritórios,
Na realidade, é esse o fato que a gente
tem,
Na discussão, o primeiro ponto que você falou foi dar
custo de mercado. Então, para o mercado internacíonal,
vamos imaginar, cada um tem que dar o seu custo, mas o
que manda é o mercado, o valor do navio naquele momento, que você tem oportunidade de fazer com o navío.
Nesse ponto o armador brasileiro tem uma posição privileghida qu-e oS OutToS armadores não têm, em função
das cargas que saem do Brasil, porque o fluxo de carga
que vem ao Brasil é muito m~l'!_~r do que~- Quxo _cl~-~rga
ExPOiúmos CaiS-áS da ordem de 112 milhões de
toneladas de cargas, incluindo minério, b~uxita, grão,
açO, etc., e imPortamos uma quantidade muito menor de
carga. Temos 8 milhões de toneladas de carvão, temos
quatro milhões de toneladas de trigo, mais_ ou menos,
un~_ gilãtro _l):l~_lhõ~--c;Je toneladas de fer~Hfzantes_._l$~o__ é
--uma-carga -presCrita à-bindeira brasileira. Então o navio
brasileiro tem uma_ posi_ção de competitividade mJ,l-ÍtO
grande. Também não é correto quando se diz que obrasileiro não pode competir. Pode, sim. A prova disso é a
DOECENA VE, não é porque sou hoje diretor da DOÇ~N~ VE, Ela foi_ ~!iada para ajudar a_ Vale l;lo__ R_io
DÕce na coinercializac;ãO do minério no mundo inteiro.
Se a DOCENA VE não estivesse cumprindo sua missão,
ela estaria fora do mercado. A Vale ajuda a comercialização do minério, senão a própria Vare terta-"feCh3.óo a
DOCENAVE, e ainda dá lucro, sempre deu lucro na
vida inteira a DOCENA VE, sempre deu. Justamente a
tarefa da DOCENAVE é a de ajudar na comercialização
do minério_. Dá~se a entender que temos monopólio do
transpOrte d"e ininéi'io. Também não é correto. O Brasil
exporta Jl!.a_is o~ menos 80 milh~es_ de to11eladas de mi_~
nerío- ài ferro. A DOC-ENA VE- transportou, ano pass~ã~
do, f7 rriilhõeS.- ESse- Conip(emt!nto eSüí disponível a
qualq"Uei armador- Que Seja c-o~petitivO~ _C_Onfiãvel_parã
corisigUfr eSS:à carga. En-tão, não é privilégio da DOCENAVE transportar o minério, não a nossa posição, que
conquistamos no mercado, foi por confiabilidade e por
bons fretes. Esta é que é a nossa posição. Tem minério
para todo mundo, para quem quiser. Agora, tem que ser
C<?nfiável e competitivo.
Um grande problema que existe é o tipo de navio que
você emprega ou a operação que você faz. Enquanto os
armadores compravam navios de35, 3.8, a DOCENAVE
já comprou muito navio PANAMAX. Quando os aima-dores fo~d!t} c;çu:np~~r 11avios PANAMAX~_àquela época
dissemos: não comprem esses navios por esses preços,
que vocês nunca vão pagar, esses navios não vão ser en~
víados - o Ariosto estava uma vez na reunião quando
nós, ainda membros da Associação de Armadores de
tango cUrso, que
chanlei atenção disso, na época da
contratação, mas jâ naquela época falávamos de navios
de 130 mil toneladas. Foram ao PANA MAX na hora errada; tiveram dificuldades. Compramos 105, 170, agora,
já temos 190. Agora estamos falando em 300 mil, quiçá,
pensando em 400 mil toneladas. Então, têm essas coisas
que são çomplicadas. Enfim, vou-lhe dar também uma
c~pia deSs~ documen_to_g_ue_Qassamos à§_mãçs 49_S~na~
dor, qUe-Colõ-COUffi PouCo desse quadro. Ele é muito
complexo. Agora, a nossa convicção é que granel tem
que ser livre, granel tem que ser na base da competição.
Quando o Governo ficar criando protecionismo e criar
mecanismos que, na realidade, o armador não tiver que
competir, melhorar sua operação, o granel do brasileiro
sempre vai ser um granel subsidiado, pequeno e na situação que estamos. Tetnos plena convicção de que o
Brasil tem toda condição de ser um país altamente competitivo em termos de transporte de granéis, pois temos
uma posição geográfica favorável a iss-o, pelo fiu:rco de
cargas que jâ mencionamos. Hoje, jã estamos com. uma
posição bastante razóavel em termos de custos dos nossos navios e temos todas as condições. Dizer que o estaleiro brasileiro coloca preço que o armador não pode pa~
g~u isso tagtbé,m_ nã,o é verdad~. Acabamos de contratar
navios aqui no Brasil. Esses navios têm ao estaleiro um
preço mais alto, que tem um financiariieiltó mais baixo,
mas que se a gente colocar, comparado com a vantagem
do financiamento que tem disponível o armador brasilei~
ro, na realidade, a gente tem o mesmo preço que o navio
coreano, que é o mais baixo do mundo. Tem é que negociar. Fizemos "isso, e a prova está aí. Depois talveZ possamos conversar mais. Muito obrigado.

e gerenciamento.
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O SR. ARIOSl'O AMADO -Só um ligeiro reparo à
explanação do Dr. Hugo Figueiredo. t que no Segundo
Plano de. Construção naval os navios graneleiros foram
impostos aos armadores brasileiros. Por exemplo, a NETU MAR, que ê minha companhia, o Gove~no queria
que comprássemos 11 navios. Relutei, tive brigas tremendas com o então Superintendente da SUNAMAM,
mas ele fazia isso por ordem do Ministro, e conseguimos
reduzir de II para 6 navios. Nesse último plano do qual
6 _Dr. {tug_o figueiredo falou, navio de 75 mil toneladas,
foi uma imposição de Governo, porque o Governo nos
deu o preço do custo do frete para o carvão e para os
granéis que o Brasil importava, razão pela qual muitos
armadores mandaram construir 3,4, 5 navios. Só cons~
trufmos um, porque foi imposição e não confiávamos no
Governo.

O SR. NEI PARENTE DA COSTA- O problema é
polémico, e queria também fazer um reparo.
A SUNAMAM nunca impôs a nenhum·armador comprar navio. A SUNAMAM fez um programa de construção naval e o armador que quis comprar, comprou,
nunca impôs isso a ninguéni. Era da Diretoria de Planejamento e presenciei discussões, brigas, para compras de
navios, porque cada um queria mais navio que o outro.
Era esse o reparo que queria fazer.
O SR. ARIOSTO AMADO - Fui chamado à SUNAMAM pelo então Comandante Alienatti, diretor de
navegação, que informou que se os armadores brasileiros não comprassem os navios do Segundo Plano de
Construção Naval, eles perderiam a linha de navegação
de longo cu-rso.
Pessoalmente, recebi do Comandante Alienatti, perante todos os armadores brasileiros, esse recado do Gover--

no.
O SR. HUGO PEDRO FIGUEIREDO- Sr. Presidente, posso fazer um comentârio? (Assentimento do
Presidente.) Nossa posição, em termos imposição de
comprar ou nãb, eu disse e ocorreu. A DOCENA VE é
·uma companhia que é controlada pelo Governo, e a própria DOCENAVE se negou e não comprou o navio. Então, se o Governo impunha, por que não impôs á DOCENA VE, que seria mais fácil de ter imposto? Isso é o
primeiro. Número dois: dizer que tinha frete e carvão,
também não é correto, porque todos os armadores tinham que apresentar um projeto de viabilidade. Esse
projeto estã na SUNAMAM. Só olhar os projetas que
foram apresentados à SUNAMAM, é uma prova de que
cada um tinha sua intenção, e ali mostra claramente
como é que foram concebidos esses navios. no pique de
mercado. Tem navios de 75 mil tonelasdas, que conhece~
mos bastante, não é o caso do Ariosto, mas de outro que
encomendou dois navios, que imaginou o frete pegando
carvão dos Estados Unidos, indo até o Japão, deixando
o Japão e pegando fertilizante da Costa Oeste para o
Brasil e pegando bauxita do Brasil para os Estado Unidos . .O cálculo utilizado para a viabilidade económica foi
o frete mais alto que,jâ se teve notícia no mercado.~ lógico que o mercado é cíclico. Quando caiu, a situação é a
que está hoje aí. Agora, imposição não houve. Se tivesse
havido imposição, a primeira a ter sido imposta era à
DOCE NAVE. Sou diretor da DOCENA VE, sou jovem,
mas há anos sou diretor da DOCENA VE, e, na realidade, não houve imposição, senão teríamos, obviamente, a
ordem de ter comprado.
O SR. NEI PARENTE DA COSTA -Queria complementar a minha informãção com relação à própria
NETUMAR, que é do dr. Ariosto.
A NETUMAR encomendou 4 graneleiros. Ela que escolheu a tonelagem de porte bruto, e usou de um artifíco
que veio facilitar a participação desses navios no mercado. Esses navios foram adaptados para o transporte de
containers; De maneira que esses navios sobem no sentido norte, em direção aos Estados Unidos transportando
containers, e descem, na maioria das vezes, transportando o trigo importando do Canadá e dos Estados Unidos.
isto é uma amostra de utilização do emprego conveniente e adequado do navio, e é uma prova também de que
não houve imposiÇão. A NETUMAR comprou e soube
comprar e soube o que fazer com o navio,
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Eu perguntaria se mais alguns dos presentes gostariam de fazer
perguntas.
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O SR. FREDERICO KARGH (FEPASA)- Eu náo
vou entrar na discussão do transporte marítimo, mas
sim, no problema da exportação de grão do cerrado. Há
perspectiva de exportação de lO milhões ou mais, ínclusi~
ve, de toneladas de grãos via porto de Vitória, uma parte
proveniente do cerrado, uma parte proveniente de outros
portos do Cone-Sul.

Ao que me parece, pelo menos, posição da Rede, a posição da própria PORTOBRÃS, é que num horizonte de
5 anos, do cerrado seria de dois a dois milhões e meio de
toneladas anuais. Parece-me que o dado da Vale ~de
dois e meio. Esse seria um aspecto. Vou desenhar um
quadro, e depois formular a pergunta.
O segundo problema é que esse esquema logístico de
um grande porto em Vitória, pãra a Utilização de navios
combinados para minério para grãos, tem grande vanta~
gem, principalmente no mercado asiãtico, no mercado
japonês, especificamente, com perspectiva de se ampliar
ao mercado asiático, caso a China não se torne uma exportadora, porque se tornar-se exportadora, esse empreendimento para o mercado asiático poderia falir.
Por outro lado, com relação à realidade brasileira, nós
teríamos que nos esforça!- muito parã termos um desenvolvimento dO cerrado e termos esses dõis a dois milhões
e meio num horizonte de 5 anos. A pergunta é a seguinte:
atê que cheguemos a essa condição, não seria muito mais
interessante que se tentasse desenvolver esse mercado
asiático, que, hoje, em termOs i::!. e mercado m-undial, apesar de importar 25 milhões de toneladas anuais, ê ainda
um mercado marginal? O muitdo importa200 milhQes de
toneladas. Então que própriã Vale tentasse desenvolver
um esquema logístico, utilizando navios Panamax, por
exemplo, fazendo um carregamento parcial de grãos do
Rio Grande e completando em Vitória, a colocação que
faço é a seguinte: do ponto de vista do Japão e da Rússia,
que são os grandes importadores, existe uma preocu'pação com o curso, mas existe uma preocupação muito
maior com diversificação de fornecedores, e a América
do Sul até hoje não se colocou como fornecedora_segura,
porque ela não tem garantia de fornecimento. Ao se desenvolver esse mercado, que se concentrasse o esforço de
produção no cerrado, que se concentrasse esforço na armazenagem para garantir suprimentos para o ano se-:
guinte, e paralelamente a própria Vale ou outros empresários mais a Vale, que realmente estâ advogando essa
idéia, iniciassem carregameiltoScompletos, seja em navjosde75 mil toneladas, ou seja em ore-oU de 130ou 170
mil toneladas nesse esquema. Não seria um passo mais
razoâvel antes de se advogar diretamente um grande empreendimento?
•

O SR. HUGO PEDRO FIGUEIREDO- Vou tentar
ver por parte o seu comentário. Primeiro, navio ore-oil é
impossível de usar. O navio ore-oil é um navio que leva
minério e carvão, e minério e óleo. O ore-oU tem uma capacidade de carga seca muito pequena. ~.um navio que
tern os porões centrais muito pequenos, e a capacidade
volumtâria de carga seca é mínima. Isso não pode ser feito no navio ore-oU.
No caso do Panamax, se você fiier esaa c-ombinação
imaginando o mercado asiático, ele nãO funciona, porque não conseguimos vender minério para o mercado
asiâtico -no n-avid Panamax. O frete de minério para o
mercado asiâtico no Panamax nilo permitiria vender minério, nós jâ precísamos· de navios maiores para minério,
para podermos ser competitivos. Na realidade, não existe navio Panamaxcom minério indo para o Japão, ousenão teria esta solução como viável.
V. S• fez um comentârio de que parece que esse projeto ê mais viâvel para a Ásia do que _para a Europa. Não.
Por incrível que pareça, fala-se da Ásia, porque ela quer
estrategicamente comprar grão do Brasil, para não ficar
tão dependente do golfo americano. Mas se V. S• olhar
os fretes, a tabela de n9 7, e depois os efeitos da tabela n'
8 e 9, pode verificar que a nossa competitividade-fica
muito maior com o posicionarriC:nto com a- própria Euro-
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pa, eSpecialmente no caso de Rotterdam, se utilizarmos
navios grandes, com Tubarão embarcando o grão, nós
vamos ter, devido o efeito de escala, mesmo usando o
Panamax, uma situaÇão igual ou muito inelhor se utilizarmos os navios maiores para Rotterdam, que, na realidade, vai continuar como um mercado de grãos forte.
Também podemos atingir o mercado russo que, em realidade, é o maior mercado. Se olharmos o mercado consumidor~ que coloquei na tabela 2, o grande consumidor é
Eur_opa e Rússia, -e o cerrado coloca o grão numa posição mtrlto conveniente, em termos de Rotterdam e da,
Rússia. Jã se olharmos para o Sul - Paranaguâ, Rio
Grande ou Argentina - que obviamente tem uma posição atual temos o frete com dificuldade, porque existe
limitação de calado. Então, depois das notícias ruins,
nós estamos acabando de fazer um embarque combinado com navio de 210 mil toneladas entrando em Paranagúã, Cá locando 30 mil toneladas de grãos, completando
com 85 mil toneladas de minério indo para o Japão, indo
para o porto de Yokohama. Vamos realizar esse navio
agora em julho. Estamos fazendo também essa possibilidade de combinação. Mas o efeito não é tão bom quanto
o efe"ito que dã obviamente o próprio pot'to de TUbarão
embarcando; a diferença ê muito grande. Estamos também fazendo embarque combinado de Santos. O navio
vaí carregai em Santos, esse caso vai ser cltro.s-pellet, 20
mil toneladas, e vai completar em Tubarão, e vai para a
Europ3.. Vamos fazer nesse mês. Estamos começando.
Não é tão eficiente quanto na realidadeê fazer o próprio
embarque por Tubarão, porque ali não existem limitaÇÕes para o tamanho do navio. Quan~o à preocupoação de fazer essas combinações, nós já as estamos fazendo. Certamente estamos olhando por uma perspectiva maior, a-longo prazo.

O SR. FREDERICO KARGH - Quando eu citei
ore-oil, estava pressupondo que eram os navios de que a
Vale dispõe. Inclusive a Vale dispõe de ore-oil, de 70 niil
a 130.000 toneladas.

O SR. HUGO PEDRO FIGUEIREDO- Na realidade, os navios ore-oB estão diminuindo, porque é muíto
mais dificil o mercado de óleo hoje, estâ muito mais
complexo. Nossa frota, hoje, é muito maior de navios
graneleiros, de buD carries. Nós não temos ore bark oil,
não temos obos. São navios extremamente caias p.a.ra
este tipo de operação. Esse é um investimento muito
grande. Por outro lado~ se a gente for pensar em um na-·
via japonês, para a gente nomear um navioobo para ajapanes, vai criar dificuldades, porque existe muito cuidaM
do com a qualidade, e obviamente, no porão de um navio que acabou de transportar petróleo, colocar-se grãos,
muito possivelmente vai haver a resistência do lado do
recebedor. Na realidade, esses transportes devem ser feitos em navios graneleiros. E n6s temoS um navio de 190
mil operando e temos mais 5 em construção em estaleiros nacionais. Mas qualquer navio de grande porte pode
fazer iSso.
O SR. FREDERICO KAR.GH -Eu só gostaria de
complementar que a situação que estou colocando~ baseada talvez em uma constatação d_erealidade. HOje, inegavelmente, o porto mais bem equipado do Brasil é o
Porto de Rio Grande, para grãos. Apesar de ter sido
inaugurado em 82e ter pegado fogo, ele volta a operar.~
um terminal com II milhões de to'neladas de capacidade
de movimentação anual, não é verdade?
O SR. HUGO

FIGUEIR~DO-

Certo.

· O SR.. FREDERICO KAR.GH -l': um Estado muito
bem alimentado tanto por ferroyias quanto por hidravias, que lig~ aquele Estado as zon!15 produtoras. Podefia inclusive captar cargas por Uruguaiana e Passos de
los Libres, na Argentina. Seria mais üma alternativa. Por
outro lado, o principal porto exportador de grãos é Paranaguã, que hoje, apesar de ter dificuldades no transporte
ferroviário õ.a descida da.serra, que hoje tem dificuldade
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de calado, é um porto que mais exporta e tem respondido satisfatoriamente a esse crescimento brutal de demanda que nós tivemos este ano. E eu vejo, pelo menos nesse
quadro que hoje_ nós fizemos há questão de alguns anos,
um belíssimo corredor do Rio Grande, temos a principal
exportação por Paranaguá, e estamos pensando em um
horizonte relativamente curto, em desenvolver um segundo corredor para carga em uma região onde a maior
potencialidade, que é o cerrado, ê exatamente a proximidade do mercado_ interno e a infri:l-estrutura existente,
ainda que não vamos dizer ideal, mas no sentido de abas- '
tecer O mercado interno. Esse tipo de preocupação é que
eu coloco, quer dizer, é o pano de fundo pelo qual a gente aventa essa possibilidade, inclusive como se colocou a
Vale. A DOCENA VE já está fazendo. ~esse ponto que
eu gostaria de saber.

O SR. HUGO PEDRO FIGUEIREDO- Nós entendemos. Nós vemos o Brasil como um todo. Mas o assunto é complexo, a gente-conhece bem esse debate, onde seria melhor o corredor aqui ou acolá. Nós estamos fazendo esses embarques conjugados, que obviamente vem
melhorar a posição do grão de Paranaguá, da posição de
Saritos e também de Rio Grande. Noto que sobre isto o
Brasil não está tendo preocupação. O Brasil estâ dando
carona para o argentin-o na hora que carrega lâ, depois
vem para o Río Grande, vem para o Paranaguâ, vem
para Santos. Nós, brasileiros. investimos nos portos e estafo os dando vantagem do frete para a Argentina. Não
está ficando o Brasil para competir com o nosso próprio
grão. Isto ê o_ mais importante. Disso ninguém estã falando. Pensa-se em uma outra alternativa, 'que vai colocar o grão brasileiro em competição com o maior exportador mundial. O importante, que foí a tônica da minha
palestra, não é ver a competição que a gente tem aquí
Centro; é poder competir com quem tem mais de 50% no.
mercado mundial, que ê os Estados Unidos, porque, na
realidade. o importante é a gente poder estar competindo
com quem tem hojeô bolo na mão; não é para a gente ficar .competindo aqui no Sul, não.
Na realidade, este tema é complicado, e nós coloca~
mos muito -claro isso na palestra. Nós viemos falar de
transporte marítimo nós estamos vendo a visão dentro
d'água. Eu não _poderia falar para você qual seria o custo
do tra~sporte ferroviário, qual seria o transbordo, se tem
ou não dentro das ferrovias, qual seria o custo da ensiJa~
gem isso nós não _colocamos. Nós estamos nó transporte
marítimo. Se a gente olhar o grão dentro do navio, isso
não deixa qualquer dúvída da vantagem que Tubarão indica. Então é este o nosso posicionamento.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Eu gostaria de saber se alguém deseja formular mais perguntas.
(Pausa.) Não havendo mais perguntas eu quero agradecer ao ex-Deputado Ariosto Amado, Presidente da Associação dos Armadores Brasileiros de Longo Curso, ao
comandante Ney Parente da Costa, representante da Direteria de Navegação de Longo Curso da SUNAMAM e
ao Dr. Hugo Pedro Figueiredo, Diretor Comeicial da
DOCENA VE, a presença nesta Comissão. Gostaria de
lembrar, no momento em que agradeço aos Senhores a
presença nesta Comissão Especial, aquilo que o Senador
Jutahy Magalhães falou no início da sua pergunta. Pode
parecer que existe um desinteresse dos Senadores e de
Deputados Federais aqui não compareceram.
·
Acontece que os trabalhos, principalmente de Comissões no Senado Federal e, logicamente, na Câmara dos
Deputados, têm sido _muito estafantes. Existe, as vezes,
dias em que um Senador é obrigado a comparecer a 6, 7.
ComisSões diferentes, além dos trabalhos de Plenário.
Por isso é que pode ficar parecendo para o público em
geral, e mais especificamente para os Senhores que aqui
vieram, que existe um desinteresse nosso, um desinteresse do Senado com relação principalmente às Comis.Sõ~
especiais. Mas não é nada disso; ê simplesmente por cau.:.
sa do acúmulo de serviços, que é estafante mesmo nas
Comissões em que somos obrigados a comparecer.
Está encerrada a reunião.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congress-o Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente_do Senado_ Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1985
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.
Art. I• É aprovado 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, com a ressalva de que o Brasil se compromete a implementar o Protocolo dentro do prazo de três anos, a contar da data de sua entrada em vigor.
-Ait.-2• Ésie Decrefc:iLegislativo-eiüra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1985.- Senador José Fragelli, Presidente.

PROTOCOLO DE 1978
RELATIVO À CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA
NO MAR, 1974
AS PARTES DO PRESENTE PROTOCOLO,
SENDO PARTES da Convenção Internacional para
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, feita em
Londres ~m Jq de novembro de 1974,
RECONHECENDO que ·a citada Convenção pode
conttibuir de maneira apreciâvel para aumentar a segu~
rança -dos navios e dos bens no mar, assim como a salvaguarda da vida humana a bordo dos navios,
RECONHECENDO IGUAL MENTE que é preciso
dàr ainda maior incrementO à segurança dos navios, especialmente à dos navios-tanque;
CONSIDERANDO que o melhor meio de alcançar
esse objetivo é a conclusão de um Protocolo relativo à
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974,
CONVIERAM no seguinte:
ARTIGO I
Obrigações Gerais
As Partes do pr.es.ente Protocolo se comprometem a
tornar efetivas as disposições do presente Protocolo e do
seu Anexo, que constituirã parte intc!gfante do presente
Protocolo. Toda referência ao presente Protocolo implica, ao mesmo tempo, em uma referência ao seu AnexO.

ARTIGO II
Aplicação
1. As disposições dos Artigos II, III (com exceção do
parâgrafo (a), IV, VI (b), (c) e (d), VII e VIII da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974 (daqui poi- diante denominada "a Convenção") são incorporadas ao presente Protocolo; todavia, as referências feitas nos citados artigos à ConvençãO
e aos Governos Contratantes devem ser consideradas
como referências feitas, respectivamente, ao presente
Protocolo e às Partes do presente Protocolo.
2. Toáo navfo a que seja :iplicâvel ó presente Protocolo deve satisfazer as disposíções da COnvenção, sujeito
às modifiCações e aditamentos enunciados no presente
Prot<X:Olo. .
..
3. As PRi-tes-dO preseni.e PI-otocolo apiícarão, aos na. vios dos -Estados que não sejam Partes nem da Convenção riem--do presente Protocolo, as prescrições da
ConvençãO e do presente Protocolo, na medida em que
seja necessário pai-a assegurar que esses ncivios não sejam
beneficiados com um tratamento mais favorável.
ARTIGO III
Comunicação de Informação
As Partes do presente Protocolo se comprometem a
comunicar e depositar ju9to ao Secretãrio~Geral da Organização Marítima Consultiva Intergovêrnairieiüal (daqui por diante denominad~ "a Organização"), uma lista
dos inspetores designados ou das organizações reconhecidas que estão autorizados, como seus representantes, a
<i'Piicar as medidas concernentes à salvaguarda da vida

humana no mar, a fim de ser distribufda às Partes para
conhecimento de seus funcionáfios. A Administração
deve, então, notificar à Organiz3.ção as responsabilidades específicas confiadas aos inspetores designados e às
organizações reconhecidas e as condições em que lhes tenha sido delegada a autorização.
ARTIGO IV
Assinatura, Ratificação, Aceitação,
Aprovação e Adesio

1. O presente Protocolo es_tará_ aberto à_ assinatura,
na Sede da Orgafiização, a partir de- h de junho de 1978
atê to de março de 1979 e, depois desse prazo, permanecerá aberto a adesões: Sob reserva das dispoSições do parágrafo -3 do presente Artigo, oS Estados poderio
constituir-se Partes do_ oresente Protocolo mediante:
(a) assinatura sem reserva quanto à ratificação, acei_ou aprovação; ou
(b) ~:ssinatura com reserva de ratificação, aceitação
ou aprovação, seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou
(c} adesão.
~ção

2. A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 5«::rão efetuadas mediante depósito do instrumento competente junto ao Secretário-Geral da Organização.
3. O presente Protocolo somente poderã ser assinado
sem reserva, ratificado, aceito, aprovado ou aderido por
Estados que tenham ãssinado sem reserva, ratificado,
aceito, aprovado ou aderido à Convenção.
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ARTIGO V
Entrada em Vigor

mesmo foi recebido e a data em que a demlncia passará a
~ter efeito;
(b) transmitir cópias autenticadas do piesente Protocolo a todos os Estados que o tenham assinado ou que a
ele tenham aderido.
3. Tão logo o presente Protocolo entre em vigor, o
Depositário transmitirá uma cópia autenticada do mes~lllo ao Secretariado das Nações Unidas, para fins de re~
gistro e publicação, de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações. Unidas.

I. O presente Protocolo entrarâ em vigor seis meses
após a data em que pelo menos quinze Estados, cujas
frotas mercantes combinadas representem não menos do
que cinqUenta por cento da arqueação bruta da marinha
mercante mundial, tenham se tornado Partes do m~o,
de acordo com o disposto no Artigo IV do presente Protocolo, com a condição, todavia, que o presente Protocolo não entre em vigor antes qUe tenha entrado em vigor: a
AB,TIGO Vlll
Convenção.
-Idiomas
2. Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, depositado após a data de entrada em
O presente Protocolo está redigido em pm só exemvigor do presente Protocolo, passará a ter efeito três meplar, nos idiomas chinês, espanhol, francês, inglês e russes após a data em que tiver sido depositado.
so, sendo cada texto igualmente autêntico. Far-se-ão tra3. Todo instrumento de ratificação,_ aceitação, a produções oficiais nos idiomas alemão, árabe e italiano, as
vação _ou ad~ão, que; seja depositado após a data em que
quais serão -depositadas junto ao origiO:al assinado.
uma emenda ao presente Protocolo s~a cons_içler_ada
_ Er..f F~_ DO QUE, os ab<_tiX?~ as_sin.a~~~· devi~amente
como tendo sido aceita de acordo com o_ Artigo VI.II da
autOdiados POr-seus res~ec.tivos "Governos para-esse-fim,Convenção, será considerado como referindO:sê aô -Pro-- -~-àSSlnara~ _o jft'êsenfe--"Protocolo.
.
FEITO EM LONDRES. em dezessete de feveretro de
tocolo com seu texto emendado.
rifil novecentos e setenta e _o_ito.
ARTIGO VI
ANEXO
Denúncia
Modificações e Aditamentos à ConvenÇão Internacional
l. O presente Protocolo pode ser denunciado por
Para Salvaguarda da vida Humana no Mar, 1974
qualquer Parte, em qualquer momento posterior ã expiCapítulo T
ração de um prazo de cinco anos, a contar da data em
Disposições Gerais
que o presente Protocolo tenha entrado em vigor para
Parte A
essa Parte.
-------=----==-~
~=Aplicação, Definições, Etc.
2..- A denún.cia será efetmida mediante o depósito_ de
REGRA 2
um instrumento de denúncia junto ao Secretário-Geral
Definicões
da Organização.
-='--'dpàrágraro Seguinte é adiCiOnado ao texto eXistente:
3. A denGncia surtirâ efeito transcorrido o prazo de
(n) "Idade de um navio". significa o período-i:le tempo
um ano de recebimento, pelo Secretário-Geral da Orga-tranSCOrria<i"a·oon.táf do-ano-de ·construção, tal como innização, do ínstr_tim.e·ritó de denGncia, ou ao ~irar
-dicado nos d!)_cumentosde registro do navio.
qualquer outro prazo maior que pode ser estipulado nO
referido i.nstrumento.
_
PARTEB
4. T~d; d_enú_n_cia.da C~mv~nção por uma Parte consliVistorias e certifiCados
tui uma denúncia do presente Protocolo por essa parte.

REGRA 6

ARTJGO.VII
Depositário

- lnspecão e Vistoria

1. O presente Protocolo será depositado junto ao
Secretário-Geral da Organização (daqui por diante denominadQ ... o Depositário'').
2.- O Depositârio deverá:
(a) informar a todos os Estados que tenham assinado
o presente Protocolo ou que a ele tenham aderido, sobre:
(i) cada nova assinatura ou depósito de um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, ou adesão, junta_. ~- __
mente com a data de sua ocorrência;
(ii) a data de entrada em vigOr do presente Protocolo;
(iii) o depósito de qualquer instrumento de denúncia
do presente Protocolo, juntamente com a data em que o

(a) A inspeçã(J e visto~ia. de navios, no ,.que diz respei~
to- à aplicaçãõ-CfãSPrêscrições das presentes regras e à
concessão de isenções a respeíto das mesmas, devem ser
efetua~as, por funcionários· da administração. Todavia,
a admiOistração pode confiar a insp-eção e a vistoria de
seus navios a inspetores designados para esse fim ou a
organizãÇÕe:"s por ela reconhe~idas.
(b) Ã ·Ãdministril"Qão deve tólnaf as medidas neressãrias parã-qiJe)nspeções não programadas sejam efetua~as_dur~nte o período de val.idade do certificado. Essas
iilsPeéões. deve_m peimÜir Veri11êàl-- qUe o naVio e seú

O texto existente da Regra 6 ê substituído pelo seguinte:

equipamento permanecem, sob todos os aspectos, satisfatórios para o serviço a que o navio foi destinado. Essas
inspeções podem ser levadas a efeito pelos próprios serviços de inspeção da administração, por inspetores designados, por organizações reconhecidas ou por outras Parpedido da _administração. Quando a admini~
- tes-,
- traçâo~-~nfVirtuae nas atsposiÇões das Regras 8 e lO pre~
sente capítulo,- estabelecer vistorias anuais obrigatórias,
as inspeções não programadas, acima citadas, não devem ser obrigatórias.
(c) Toda administração que designe inspetores ou
que reconheça organizações para efetuar inspeções e vistorias como prescritas nos parágrafos (a) e (b) da presente regra, deverá, pelo menos, dar poderes a todo. inspetor
designado ou organização reconhecida para:
(i) exigir a realização de reoaros em um navio; e
(ii) efetuar mspeçõe.'l e vistorias, se soli:citadas pelas
autoridades competentes do Estado a que pertence o

a

pO.!_l'?·

A admiriisfr3.çào deverá notifLcar à organização qu<iiSas responsabilidades específicas confiadas aos inspetores
d~ignados ou às organizações reconhecidas e as condições de dele_gâção de competência a eles atnõuídas.
( d) i.)uand.o JJm inspetor aes1gnado ou organização
reconhecida determinar que o estado do navio o_u de seu
equipamento não corresponde, no essencial, às indicações do certificado, ou é tal que o navio não possa se
faze_r ao mar sem perigo para o próprio navio ou para as
pessoaS a bordo, o inspetor ou organizaÇão deverá imediatamente se assegurar de que sejãfil lOmãdas medidas
corretivaS e· deverá informar à administração em tempo
útil. Se esSas medidas corretivas não forem tomadas, o
certificado pertiriente deverá ser apreendido e tal fato deverá ser imediatamente _comunicado à administração; se
o navio se .encontrar num porto dé uma outra Par~e...ª~
autoridades competentes do Estado a que pertence o
porto também deverão ser imediatamente informadas.
Quando um funcionário .da administração. um inspeto"r
designado ou uma organização reconhecida tiver informado às autoridades competentes do Estado a que pertence o pói'.tO~O Governo desse Estado prestará ao funcioOário, ·inspetor ou organização em questão toda a assistência necessária para o cumprimento daS obrigações
impostas pela presente regra. Quando aplicável, o Goveróo do Estado a que pertence o porto interessado deYerã se assegurar de que _o riaVio não parta até que possa
se fazer ao mar ou deixar o porto com o objetivo de se dirigir ao estaleiro de reparos que melhor convenha, sem
perigo para 6 próprio navio ou parã as pessoas que se encontrem a _b_ordo.
..:_(e) Em todos os casos, a administração garantirá iri.c_ondicionalmC:ii.te a execução completa e a eficácia da
ínspeção e da vistoria e comprometer-se-á a fazer com
que sejam tomadas as medidas necessárias para dar cumprimento a esla obrigação:
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REGRA 7
Vistorias de Navios de Passageiros

O texto existente da alínea (iii) do Parágrafo (b) é subs~
tituído pelo seguinte:
(iii) Uma vistoria geral ou parchtl, de acordo com as
circunstâncias, deve ser efetuada após a realização de um
reparo resultante das investigações prescritas na Regra
II do presente capítulo ou toda vez que no navio tiverem
sido efetuados import.antes reparos ou renovações. A
vistoria deve permitir assegurar que foram efetivamente
feitos os reparos ou renovações necessárias, que os mate=riais empregados para esses reparos ou renovações e a
execuçã-o dos trabalhos são, sob todos os pontos de vis~
ta, satisfatórias e que o navio satisfaz, sob todos os asw
pectos, as prescrições da Convenção e do presente prato~
colo, assim como as do Regulamento Internacional para
Evitar Abalroamentos no Mar que esteja em vigor, bem
como as disposições das leis, decretos, ordens e regulamentos promulgados pela administração para aplicação
da convenção, do protocolo e do regulamento acima citados.

REGRA 8
Vistorias dos Aparelhos de Salvamento e outros
Equipamentos de Navlos de Carga
O texto existente da regra 8 é substituído pelo seguinte:
(a) Os aparelhos de salvamento (com exceção da instalação radiotelegráfica a bordo de uma embarcação de
salvamento a motor ou do aparelho portâtil de rádio
para embarcações e balsas salva-vidas), o ecobatímetro, a
agulha giroscópica, as instalações de combate a incêndio
e o sistema de gás inerte dos navios de carga, a que se
aplicam os Capítulos II-I, II-2, III e V da Convenção e o
presente protocolo, devem ser submetidos às vistorias
iniciais e subseqUentes prescritas para os navfos de passageiros na Regra 7 do Capftulo I da Convenção e do
presente Protocolo, substituindo-se 12 meses por 24 meses_na alínea (ii) do parágrafo (a) dessa regra. Os planos
de combate a incêndio a bordo de navios novos, assim
como as escadas de práticos, dispositiVos parã içar o prático, luzes, marcas e meios de sinalização sonora postos a
bordo de navios novos e existentes,' devem ser incluídos
nas vistorias a fim de assegurar que satisfazem em todos
os pontos as prescrições da ConvenÇão e do presente
protocolo e as do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar que esteja em vigor, que lhes
sejam aplicáveis.
(b) Vistorias intermediárias devem ser efetuadas
para os navios-tanque de, pelo menos, dez anos de idade,
no prazo de três meses antes ou após a data de aniversário do Certíficado de Segurança de Equipamento para
Navio de Carga, a fim de verificar que o equipamento
prescrito no parágrafb (a) da presente Regra tem sido
mantido nas condições previstas na regra II do Presente
capítulo e se encontra em bom estado de funcionamento.
Essas vistorias intermediárias devem ser consignadas no
CertifiCado de Segurança de Equipamento para Navio
de Carga, emitido de conformidade com a alínea (iii) do
parágrafo (a) da Regra 12 do Capítulo I da Convenção.

REGRA /0
V"IStorias do Cascó, das Máquinas e
do Equipamento dos Navios de Carga
O texto existente da Regra JO é substituído pelo seguin-

te:
(a) O casco, as máquinas e o equipamento (excetuados
os itens para os quais foram emitidos um Certificado de
Segurança de Equipamento para Navio de Carga, um
Certificado de Segurança Radiotelegráfica para Navio
de Carga ou um Certificado de Segurança Radiotelefô'nica para Navio de Carga) d.e um navio de carga serão vistoriados após a conclusão do navio e depois dela, de tal
maneira que a administração julgue necessâria para assegurar que seu estado é satisfatório em todos os sentidos e
nos seguintes intervalos de tempo:
(i) em intervalos de tempo especificados pela administração mas que não excedam cinco anos (vistorias periódicas);
(ii) além dessas vistorias periódicas, um navio-tailque
de pelo menos dez anos de idade deve ser submetido a,

no mfnimo, uma vistoria intermediária durante o pe·ríodo de validade do seu Certificado de Segurança de Construção para Navio de Carga. Nos casos em que somente
uma vistoria intermediária for efetuada durante Um
período de validade qualquer do certificado, ela não
deve ter lugar nem antes dos seis meses que precedem~
nem após os seis meses que se seguem à data correspondente à metade do perfodo de validade do certificado.
(b) A vistoria inicial e as vistorias periódicas devem
permitir assegurar que a disposição geral, os materiais e
os_ escantilhões da estrutura, as caldeiras e outros recipientes sob pressão e seus auxiliares, as máquinas principais e auxiliares, incluindo o aparelho de governo e os
sistemas de comando conexos, as instalações elétricas e
outros equipamentos, são, sob todos os aspectos, satisfatórios para o serviço a que o navio ê destinado. Essas vistorias devem, no caso de navios--tanques, abranger também aJnspeção da face externa do fundo do navio, das
praças de bombas, das redes de carga e de combustível,
dos suspiros de ventilação, das válvulas de vácuopressão e das telas corta-chamas.
(c) A vistoria intermediária dos navios-tanques de pelo
menos dez anos de idade deve abranger a inspeção do
aparelho de governo e dos sistemas de comando conexos, das praças de bombas, das redes de carga e de combustível sobre o convés e nas praças de bombas, dos sistemas de suspiros, das válvulas de vácuo-pressão e das
telas corta-chamas, das instalações elétricas nas zonas
perigosas e da face externa do fundo do navio. Além da
inspeção visual da instalação elétrica, a resistência do
isolamento do equipamento elétrico nas zonas perigosãs
deve ser submetfda a testes. Se, após o exame, subsistir
qualqUer dúvida quanto ao estado das redes, deve-se to_rriar--meôidã:s Complementares necessárias, tais como testes de pressão e a determinação da espessura. Essas vistorias intermediárias devem ser anotadas no Certificado
de S_egurança de Construção para Navio de Carga, emitido de acordo com a alínea (ii) do parágrafo (a) da Regra
12 do Capítulo I da Convenção.
(d) Uma vistoria geral ou parcial, de acordo com as
cfrcunstãncias, deverá ser efetuada, quando for necessária, após uma investigação prescrita na Regra 11 do
presente capítulo ou cada vez que o navio sofrer reparos
ou renovações importantes. A vistoria deve permitir assegurar que os reparos ou renovações necessãrios foram
realmente efetuados, que os materiais empregados para
esses reparos ou renovações e a execução dos trabalhos
são, sob todos os pontos de vista, satisfatórios_e que o
navio pode se fazer ao mar sem perigo para ele mesmo
nem para as pessoas que se encontrem a bordo.

REGRA 11
Manutenção das Condições após a Vistoria
O texto existente da Regra 11 é substituído pelo seguin~
te:
(a) O estado do navio e de seu equipamento deve ser
mantido de acordo com as prescrições da Convenção e
elo presente PrOtocolo, de maneira que a segurança do
navio ·permaneça, sob todos os pontos de vista, satisfatória e que o navio possa se fazer ao mar sem perigo para
ele mesmo nem para as pessoas que se encontrem a bor-

do.

(b) Após ter sido concluída qualquer das vistorias previstas nas Regras 6, 7, 8, 9, ou to do Capítulo I da Convenção e no presente Protocolo, não deverá ser feita
qualquer alteração nas disposições estruturais, máquinas, equipamento e outros elementos que forãm objeto
da vistoria, sem que a administração a autorize.
(c) Sempre que o navio sofra um acidente ou que seja
descoberto algum defeito que afete a segurança do navio
ou a eficiência ou integridade de seus aparelhos salvavidas ou _outrOs eqUipamentos, o comandante ou o armador do navio deverá notificar,logo que possível, a administração, o inspetor designado ou_ a organização rçconhecida responsável pela emissão do certificado pertinente, que devem fazer com que se iniciem ·as investigações destinadas a determinar se é necessária urna Vistoria de acordo com as prescrições das Regras, 6, 7, 8, 9 ou
10 do Capítulo I da Convenção e no presente Protocolo.
s-e o navio -se encontrar num porto de uma outra Parte, O
Capitão ou Armador deverá também comunicar imedia-
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tamente às autoridades competentes do Estado a que
pertence o porto, e o inspetor designado ou a organização reconhecida deverá se certificar de que foi feita tal
comutlicação.

REGRA /4
Duração e Validade dos Certificados
O texto existente da Regra 14 é substituído pelo seguin·
te:
(a) Os certificados que não sejam _o Certificado de Segurança de Construção para Navio de Carga, o Certificado de Segurança de Equipamento para Navio de Carga e todos os Certificados de Isenção não devem ser emitidos para um período de validade superior a doze meses.
O Certificado de Segurança de Construção para Navio
de Carga não deve ser emitido para um período de validade superior a cinco anos. O Certificado de Segurança
de Equipamento para Navio de Carga não deve ser emitido para um período de validade superior a vinte e quatro meses. Os Certificados de Isenção não devem ter um
período de validade superior ao dos certificados a que se
referem,
(b) Não deverá ser permitida nenhuma prorrogação
do período de validade de cinco anos do Certificãdo de
Segurança de Construção para Navio de Carga.
(c) Se se realizar uma vistoria nos dois meses que precedem a expiração do período de validade para que tenha sido emitido um Certificado de Segurança Radiotelegráfica para Navio de Carga ou um Certificado de Segurança Radiotelefônica para Navio de Carga, concernentes a navios de carga de arqueação bruta igual ou su~
perior a 300 mas inferior a 500, este certificado pode ser
retirado, e emitido novo certificado cuja validade terminará doze meses após a data em que terminava o referido
período.
(d) Se O navio, na data de expiração de um certificado
que não seja o assinalado no parágrafo (b) da presente
regra, não se encontrar num porto do país em que esteja
registrado ou em que deva ser vistoriado, a administr_ação poderá prorrogar a validade do certificado, mas
tal prorrogação só pode ser concedida com o fim de permitir que o navio possa prosseguir a sua viagem para o
país em -que-esteja registrado ou em que deva ser Vistoriado e isto somente quando tal medida se afigure oportuna
e razoável.
(e) Nenhum certificado deverá ser prorrogado, em
virtude das disposições do parágrafo (d) da presente regra, por um período de mais de cinco meses, e um navio
ao qual tenha sido concedida tal prorrogação não ficará,
em virtude dela, com o direito, ao chegar ao pais em que
estiver registrado ou ao porto em que_ deva ser vistoriado, de deixar esse Porto ou país sem que tenha obtido um
novo certificado.
(I) Um certificado outro que não o referido no parágrafo (b) da presente regra, que não tenha sido prorrogado de acordo com as disposições precedentes da presente
regra, pode ser prorrogado pela administraÇão por um
período de graça que não exceda de um mês a data de expiração nele indicada.(g) Um certificado deJxa de ser válido:
(i) se as inspeções e vistorias não tenham sido efetua-das dentro dos períodos especificados na alfnea (a) da
Regra 7, nas Regras 8 e 9 e na alínea (a) da Regra 10 do
Capítulo I da Convenção e do presente Protocolo ou durante o período de prorrogação previsto de acordo com
as disposições dos parágrafos (d), (e) ou (f) da presente
regra; ou
(ii) na transferência do navio para a bandeira de um
outro Governo. Um novo certificado somente deverá ser
emitido quando o Governo que emitir o riovo certificado
estiver plenamente convencido de que o navio satisfaz as
prescrições dos parágrafos (a) e (b) da Regra 11 do presente capítulo, No caso de transferência de bandeira entre Partes, se solicitado dentro de três meses após ter tido
lugar a transferência, o Governo da Parte cuja bandeira
o navio estava anteriormente autorizado a arvorar, deverá, tão logo seja possível, transmitir à administração cópias dos certificados possuídos pelo navio antes da transferência e, se disponíveis, cópias dos relatórios das vltorias pertinentes.
'
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REGRA 19
Fiscalização
O texto existente da Regra 19 é substituído pelo seguinte:

(a) Todo navio, quando estiver num porto de uma outra Parte, estarã sujeitO à fiscalização por parte de funcionários devidamente autorizados por esse Governo,
devendo a fiscalização limitar-se a verificar que _os certificados emitidos em virtude da Regra 12 ou da Regra 13
do Capltulo I da Convenção ·estão dentro do periodo de
validade.
(b) Esses certificados, se vãlidos, deverão ser aceitos,
a menos que existam inotivos evidentes para crer que o
estado do navio ou de seu equipamento não corresponde
substancialmente às indicações de qualquer um dos certificados ou que o navio e seu equipamento não satisfazem
às disposições dos parãgrafos (a) e (b) da Regra 11 do
presente capítulo.
(c) Nas circunstândas enunciadas no parágrafo (b) da
presente regra e no caso em que um certificado tiver expirado ou deixado_ de ser válido, o funcionário que efetuar a fiscalização deve tomar as medidas necessárias
para impedir a partida' do navjo até que o mesmo possa
fazer-se ao mar ou deixar o porto para fins de dirigir-se a
um estaleiro apropriado de reparos, sem perigo para o
navio nem para as pessoas que se encontrem a bordo.
(d) No caso-em que a fiscalização dê lugar a uma intervenção de qualquer espécie, o funcionário que efetuar
a fiscalização deverá informar, imediatamente e porescrito, ao Cônsul ou, em sua ausência, ao mais próximo
representante diplomáticO do Estado cuja bandeira o navio estã autorizado a arvorar, todas as circunstâncias
que fizerem considerar essa intervenção como necesSária. Além disso, os inspetores desifnados ou as orgãnt
zações reconhecidas responsáveis pela eJl!issão dos certificados deverão taJ7lbém ser notificdos, ~everá s~~ f~i~
um relatório à organização sobre os fat_o..s que mQ.t1v~
ram a intervenção.
(e) A autoridade competente do Estado a que pertence o porto deverá comunicar toQ.as as informações pertinentes em relação ao navio às autoridades do próximo
porto de escala, assim como às pessoas e organizações
mencionadas no parãgrafõ (d) da presente regra, se ela
for iriCapaz de tomar as medidas especificadas nos parágrafos (c) e (d) da presente regra ou se o navio tiver sido
autorizado a prOsseguir para o porto de escala seguinte.
(f) No exercício ·da fiscalização em virtude das disposições da presente regra é conveniente evitar, o mãximO
possível, reter ou retardar indevidamente o navio. Todo
navio que tenha sido retido ou retardado indevidamente
em conseqí.iência do exercício dessa fiscalização terá direito a uma indenizf;l.cão pelas perdas ou danos sofridos.

CAPITULO II-I
Construção - Compartimentagem e Estabilidade,
Máquinas e Instalações Elétricas
PARTE A
Generalidades
REGRA I
Aplicação

As seguintes alíneas são adicionadas ao texto existente
do parágrafo (b):
(iii) Não·obstante as disposíÇões da alínea (ii) do presente parágrafo e da alínea (iii} dO-parágrafo (a) Qa presente Regra, para os fins do parágrafo (d) da Regra 29
do presente Capitulo, um navio-tanque novo significa
um navio-tanque:
(1) para o qual o contrato de construção foi assinado
após 19 de junho de 1979; ou
(2) qu~. na falta de um contrato de constrtlção, teve a
quithi batida ou esteja num estãg"io similar de construção após {9 de janeiro de 1980; ou
(3) cuja entrega se dê após 19 de junho de 1982; QU
(4) que tenha sbfrido uma grande reforma ou uma modificação de carãter importante:
(a) cujo contrato tenha sido assinado após {9 de junho
. de 1979; ou
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(b) que, na falta de um contrato, tenha iniciado ostrabalhos de execução após }9 de janeiro de 1980; ou
(c) que tenha terminado a execução após !I' de junho
de 1982.
(iv) Para os fins do parágrafo (d) da Regra 29 do presente Capítulo, um navio-tanque existente é um naviotanque que não é um navio-tanque novo, como definido
na alínea (iii) do presente parãgrafo.
(v) Para os fins da alínea (iii) do presente parágrafo, a
transformação sofrida por um navio-tanque exiStente, de
um porte bruto igual ou superior a 20.{X}() toneladas métricas, com o fim de satisfazer as prescrições do presente
Protocolo ou do Protocolo de 1978 relativo à Convenção
Internacional de 1973 para Prevenção da Poluição por
Navios, não deve ser considerada como constituindo
uma grande reforma ou uma modifiCação de carâter im~
portante.
REGRA 2
Definições

Os parágrafos seguintes são adicionados ao texto exis-tente:
(k) O sistema de comando à d~sqncia do aparelho de
governo é o dispositivo que permite transmitir os movimentos exigi_dos do leme, desde_o passadiço atê_ os cOmandos do equipamento-motor do aparelho de governo.
(I) O aparelho principal de governo ê composto dos
elementos mecânicos, dos equipamentos-motores do
aparelho de governo, se houver, e do equipamento conexo, assim como dos meios que permitam aplicar o -mêomento de torsão à madre do leme (a cana ou setor de governo, por exemplo), que são necessários para mover o
leme com vistas a manobrar o navio nas condições normais de serviço.
(m) O equipamento~ motor do aparelho de governo se
GOmpõe:
(i) no caso de aparelhos de governo elétriCos, de um
motor elétrico e do equiparriento elêtrico conexo~
(ii) nO- caso de aparelhos de governo eletrohidtáÚlicos, de um motor elétrico e do equipamento elétrico conexo bem como da bomba que lhe ê acoplada;
(iii} no caso de outros aparelhos de governo hidráulicos, de um motor impulsor e da bomba que lhe é acoplada.
(n) O ãparelho auxiliar de govt;rno é o equipamento
que é previsto para mover o leme, tendo em vista manObrar o navio em caso de avaria no aparelho principal
de governo.

PARTE C
Máquinas e IDstalações Elétricas
REGRA 29
Aparelhos de Governo
O parágrafo seguinte é adicionado ao texto existente:

(d) Somente para navios-tanque
(i) As disposições que se seguem aplicar-se-ão a todos
os navios-tanque novos de arqueação bruta igual ou superior a to.IX>O e, dois anos no m:iximo após a data de
entrada em vigor do presente Protocolo, a todos os
navios-tanque existentes de arqueação bruta igual ou superior a 10~000:
(I) deverão ser providos de dois sistemas de corilando
à distância do aparelho de governo, podendo cada um
ser posto em funcionamento separadamente a partir do
passadiço. Todavia, não ê necessário que a toda ou a
cana do leme seja instalada em dobro. Em caso de avaria
dO sistema de comando à distância do aparelho de governo que estiver operando, o outro deverá ser capaz de ser
postó em funcionamento imediatamente a partir de um
local situado no passadiço. Cada sistema de comando à
distància do aparelho de governo, se for elêtrico, deverá
ser alimentado por seu próprio circuito independente,
alimentado, por sua vez, pelo circuito do equipamentomotor do aparelho de governo, desde C!m local situado
dentro do compartimento do aparelho de governo. Em
caso de avaria da fonte de energia elétrica que alimenta
um sistema de comando à distância do aparelho de go~
verno será dado um alarme no passadiço. Os alarmes
prescritos na presente alínea deverão ser ao mesmo tem-
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po sonoros e visuais e situados cm um local da passadiço
onde possl:!m ser facilmente observados;
(2) no compartimento do aparelho de governo deverâ
também existir um comando do aparelho principal de
governo;
(3) no compartimento do aparelho de governo deverão existir meios para desconectar o sistema de comando, à distância do aparelho de governo, do circuito de
energia;
(4) deverão ser providos meios de comunicação entre
o passadiço e o compartimento do aparelho de governo;
(5) a posição ~!.1-gular ex ata do leme deverá ser indicada no passadiço. O indicador do ângulo do teme deve
ser independente do sistema de comando à distância do
aparelho de governo; e
(6) no compartimento do aparelho de governo deverá ser possível verificar a posição angular do leme.
(ii) As disposições abaixo se aplicam, além das disposições do parágrafo (a) e da aHnea (i) do parágr.afo (d)
da presente Regra, a todos navios-tanque novos de arqueação bruta igual ou superior a 10.000:
( 1) o aparelho principal de governo deverâ compreender dois ou mais equipamentos motores idênticos e
ser capaz de acionar o teme de acordo com as disposições
da alínea (ii) (2) do parágrafo (d) da presente Regra,
quando funciona com um ou vários equipamentos motores. Dentro do razoãvel e possível, ·o aparelho principal
de governo deverá ser disposto de tal modo que uma única avaria de suas canalizações ou de um dos equipamentos motores não diminuirá a integridade da parte remanescente do aparelho de governo. Todos os acoplamentos mecânicos que fazem parte do aparelho de governo e
as ligações mecânicas com qualquer sistema de comando
à distância do aparelho de governo, se existente, devem
ser de construção sólida e segura que a Administração
julgue satisfatória;
(2) o aparelho principal de governo deve poder levar
o leme d~ uma posição de 35 graus de um bordo para
uma posição de 35 graus do outro bordo quando o navio
estiver navegando com seu maior catado em água salgada e na velocidade máxima de serviço em marcha adiante. O leme deve poder ser levado de uma posição de 35
graus de um bordo para uma posição de 30 graus do outtro bordo, no tempo máximo de 28 segundos, sob as
mesmas condições;
(3) o aparelho principal de governo deverá ser acionado por uma fonte de energia, quando necessário, para
satisfazer as disposições da alínea (ii) (2) do parágrafo
(d) da presente Regra;
(4) os equipamentos motores do aparelho principal
de governo devei'ão ser projetados para entrar em funcionamento automaticamente quando a energia for restabelecida após ter falhado a alimentação de energia;
(5) no caso de avaria de qualquer um dos equipamentos motores do aparelho de governo serâ dado um
alarme no passadiço. Cada equipamento motor do aparelho de governo deverá ser capaz de ser posto em funcionamento, seja automaticamente ou manualmente, a
partir de um local situado no passadiço; e
(6) uma outra alimentação de energia, suficiente,
pelo menos, para alímentar um equipamento motor do
aparelho de governo e que lhe permita movimentar o
leme como abaixo especificado e também suficiente para
alimentar seu associado sistema de comando à distância
do aparelho de governo e o indicador de ângulo do leme,
deverá ser fornecida, automaticamente, dentro de 45 segundos, seja de uma fonte de energia elétrica de emergência, ou de uma outra fonte de energia independente,
situada no compartimento do aparelho de governo. Essa
fonte de energ"ia independente não deve ser utilizada a
rião ser para esse fim e ter capacidade suficiente para
meia hora de operação conttnua. O equipamento motor
do aparelho de governo, quando alimentado por e.o;sa outra fonte de energia alternativa, deverá poder, pelo menos, ievar o leme de posiÇão de 15 graus de um bordo a
15 graus do outro bordo, no máximo em 60 Segundos,
quando o navio estiver navegando com seu maior calado
em água salgada e numa velocidade igual à metade da
sua velocidade máxima de serviço em marcha adiante od:
7 nós. das duas a que for maior.
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"52, 53 e 54 do Capítulo Il-2 da Convenção. Todavia, as
instalações fixas de extinção por gás para os compartimentos de carga não deverão ser usadas nem no caso de
navios-tanque novos nem nos casos de navios~tanque
existentes que satisfaçam as disposições da Regra 60 deste Capítulo. No caso de navios-tanque existentes que não
tenham que satisfazer as disposições da Regra, 60, a Ad·
ministração pode, quando tiver que aplicar as dispo~
sições do parágrafo (f) da Regra 52, aceitar um dispositivo de extinção por espuma, capaz de projetar a espuma
no interior ou na parte externa dos tanques. Os detalhes
dessas instalações deverão ser julgados satisfatórios pela
Administração.
(b) Quando se pretender transportar outras regras
que não sejam as referidas na alínea (i) do parágrafo (a)
desta Regra e que apresentem riscos adicionais de incêndio, deverão ser exigidas, de modo a satisfazer_ª Admi~
nistração, medidas adicionais de segurança.
(c) Transportadores Combinados não deverão transportar cargas sólidas, a menos que todos os tanques de
carga estejam vazios_ de óleo e sem _gases, ou a menos
que, em cada caso, a Administração esteja satisfeita com
aS disposições adotadas.

navio-tanque existente cujo porte bruto seja igual ou superior a 20.000 toneladas métricas que transporte outros
óleos que não sejam cru e que seja provido de máquinas
de lavagem de tanques que tenham, cada uma, débito su~
perior a 60 metros cúbicos por hora, deve ser equipado
com um sistema de gás inerte que satisfaça as disposições
do parágrafo (a) da presente Regra, numa data que não
seja posterior a:
- (i) dois anos após a entrada em vigor do presente
Protocolo, para os navios-tanque cujo porte bruto seja
igu.al ou superior a 70.000 -toneladas métricas; e
(ii) quàtro- anos após a entraóa em vigor do presente
Protocolo, para os navios-tanque cujo porte seja inferior
a 70.000 toneladas métricas.
(f) Todo navio-tanque, que opere com um sistema de
lavagem de tanques com óleo cru, deve ser equipado com
um sistema de gás inerte, _que satisfaça as disposições da
Regra 62 do Capítulo 11-2 da Convenção, e com máquinas fixas de lavagem de tanques.
(g) Todos os navios-tanque equipados com um dispositivo fixo de gás inerte devem ser providos de um sistema de medida de nível que não necessite de abertura
dos tanques.
(h) Todo flavio-tanque no'\!:o de arqueação bruta
igual 0!1 superior a 2.000, não abrangido pelas disposições do parágrafo (a) da presente Regra, deve ser pro~
vido de um sistema de extinção por espuma capaz de
projetar a espuma no interior ou na parte externa dos
tanques. Os detalhes da instalação devem ser julgados
satisfatórios pela Administração.

CAPITULO II-2
Construção - Proteção Contra
Incêndio, Detecção
e Extinção de Incêndio
PARTE A
Generalidades
REGRA I
Aplicação

As seguintes alíneas são adicionadas ao texto existente
do parágrafo (a):
(iv) Não obstante as disposições das alíneas (ii) e (iii)
do presente parágrafo, para os fins da alínea (ii) do parágrafo (a) da Regra 55 e da Regra 60 do presente Capítulo. um navio-tanque novo significa um navio-tarique:
(1) para o qual o contrato de construção foi assinado
após I 'I de junho de 1979; ou
(2) que, na falta de um contrato de construção, teve
a quilha batida ou esteja num estágio similar de construção, após 19 de janeiro de 19SO;··au
(3) cuJa entri:ga se dê após \I' de junho de 1982; ou
(4) que tenha sofrido uma grande reforma ou uma
modificação de caráter importante:
(a) cujo contrato tenha sido assinado após 111 de ju~
nho de 1979: ou
(b) que, na falta de um contrato, tenha iniciado os
trabalhos de execução após 111 de janeiro de 1980, ou
(c) que tenha terminado a execução após 111 de junho
de 1982.
(v) Para os fins da alínea (ii) do parágrafo (a) daRegra 55 e da Regra 60 do presente Capítulo, um naviOtanque existente ê um navio-tanque que não é um naviotanque novo, como definido na alínea (iv) do presente
parágrafo.
(vi) Para os fins da alínea (i v) dO-Presente pã.rãgrafo,
a transformação sofrida por um navio-tanque existente,
de um porte bruto igual ou superior a 20.000 toneladas
métricas, com o fim de satisfazer as prescrições -do presente Protocolo ou do Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional de 1973 para Prevenção da Poluição por Navios, não deve ser considerada como constituindo uma grande reforma ou uma modificação de caráter importante.
REGRA 3
Definições

O texto do parágrafo (v) é substituido pelo seguinte:
(v) "Deslocamento Leve" é o deslocamento de um navio em toneladas métricas, sem carga, combustível, óleo
lubrificante, água de last~o, água doce e água de alimel)tação das caldeiras nos tanques, mantimentos, bem
como seus passageiros, tripulação e seus pertences.
O seguinte parágrafo é adicionado ao texto existente:
(x) "Óleo Cru" e toda mistura-líqUida de petróieO quci
se encontra em estado natural na terra, quer seja ou não
tratado, tendo em vista o seu transporte e compreende:
(i) o óleo cru do qual tenham sido extraídas algumas
frações de destilados; e
(ii) o óleo cru ao qual tenham sido adicionadas algumas frações de destilados.
PARTE E
Medidas de segurança contra Incêndio para Petroleiros
REGRA 55
Aplicação

O texto existente desta Regra é substitufdo pelo seguinte:
(a) Salvo disposição expressa em contrário:
(i) esta Parte deverá ser aplicada a todos os naviostanque novos que transportem óleo cru, produtos de petróleo que tenham um ponto de fulgor que não _exceda
609 C (1400 F) (prova de cadinho fechado), como determinado por um aparelho de medíção de ponto de fulgor
de tipo aprovado e cuja pressão de vapor Reid seja abai~
xo da pressão atmosféricã, e outros produtos H(jllidos
que tenham um risco de incêndio similar; e
(ii) em complementação, todos os navios cobertos
por esta Parte deverão atender aos requisitos das Regras

REGRA 60
Proteção dos Tanques de -Carga
O texto existente desta Regra é substituído pelo seguinte:
(a) Para os navios-tanque novos cujo porte bruto
seja igual ou superior a 20.000 toneladas métricas, a proteção da área dos convés dos tanques de carga e dos pró~
prios-tánques de carga deverá ser assegurada por um sistema fixo de espuma no convés e um sistema fixo de gás
inerte, de_ acordo com as disposições das Regras 61 e 62
do Capítulo JI~2 da Cônvenção, exceto que, em lugar das
instalações acima, a Administração, após ter levado em
consideração o arranjo do navio e seu equipamento, poderá aceitar outras combinações de instalações fixas se
elas proporcionarem uma proteção equivalente à acima,
de acordo com a Regra 5 do Capítulo I da Convenção.
(b) Para ser considerado como equivalente o sistema
proposto, em lugar do sistema de espuma no convés, deverá:
-(i) ser capaz de extinguir incêndios provocados por
çlerramamento de óleo e também de impedir a igniÇão cfo
óleo derramado que, todavia, ainda não esteja inflamado; e
(ii) ser capaz de combater incêndios em tanques avariados.
(c) Para ser considerado como equivalente, o sistema
proposto em lugar do sistema fixo de gás inerte deverá:
(i) ser capaz de impedir acumulações perigosas de
misturas explosivas no interior dos tanques de carga, intactos, durante o serviÇo normal em viagens com lastro e
em operações necessárias no interior dos tanques; e
(ii) ser projetado de modo a minimizar o risco de ignição oriunda da produção de eletricidade estática pelo
próprio sistema.
(d) Todo navio-tanque existente cujo porte bruto
seja igual ou superior a 20.000 toneladas métricas, que
transporte óleo cru, deverá ser equipado com um sistema
de gás inerte que satisfaça as disposições do parágrafo
(a) da presente Regra numa data que não seja posterior

a:
dois anu:;. após a entrada em vigor do presente
Protocolo, para os navrOs-tanque cujo porte brutO Seja
igual ou superior a 70.000 toneladas métricas; e
(ii) quatro anos após a entrada em vigor do presente
Protocolo, para os navios-tanque cujo porte bruto seja
inferior a 70.000tõileladas métricas; todavia, a Administração pode isentar os navios~tanque existentes, cujo
pOrte bruto seja inferior a 40.000 toneladas métricas, e
que não sejam providos de máquinas de lavagem de tan~
ques que tenham, cada uma, débito superior a 60 metros
cúbicos por hora, das prescrições enunciadas no presente
piuágrafo, quando não seja razoável nem possível de serem aplicadas tendo em-conta as características do projeto do navio.
(e) Todo navio~tanque existente, cujo porte bruto
seja igua! ou superior a 40.000 toneladas métricas, que
transporte outros óleos que não seja óleo ·cru, e todo
(i)

CAPITULO V
Segurança da Navegação
REGRA 12
Equipamentos de Navegação a Bordo
O texto existente do parágrafo (a) é substituído pelo seguinte:
(a) Todos os navios de arqueação bruta igual ou superior a I .600 mas inferior a 10.000, devem ser equipados com, pelo menos, um radar. Todos os navios de arqueação bruta igual ou superior a 10.000 devem ser equi~
pados com, pelo menos, dois radares capazes de funcionarem independeRtemente um do outro. Todos os rada. res instalados de acordo com a presente Regra devem ser
de um tipo aprovado pela Administração e atender a
normas operacionais de funcionamento que não sejam
de padrão inferior aos adotados pela Organização. No
pasSadiço desses navios devem ser providos meios para a
plota~em das informações radar.

REGRA 19
Utilizaçao do Piloto Automático
O parágrafo seguinte é adicionado ao texto existente:
(d) O gove-rno manual do leme deve ser testado após
qualquer utilização prolongada do piloto automático e

-antes de entrar nas áreas em que a navegação exija uma
atenção esPecial.
As novas Regras seguintes são adicionadas a este Capftulo:
REGRA /9-1
Funcionamento do Aparelho de Governo

Nas áreas em que a navegação exija uma atenção especial, deverá haver mais de um equipamento motor do
aparelho de governo em funcionamento, quando esses
equipamentos motores possam funcionar simultaneamente.
REGRA 19-2
Aparelho de Governo - Testes e Exercícios

(a) Nas 12 horas que antecedem a partida, o aparelho de governo do navio deve ser verificado e testado
pela tripulação. O procedimento de teste deve abranger,
onde couber, o funcionamento dos itens:
(i) do aparelho principal de governo;
(ii) do aparelho auxiliar de governo;
(iii) __dos sistemas de comando a distância do apare~
lho de governo;
(iv) dos postos de governo situados no passadiço;
.(.v). d.il fonte de alimentação de emergência;

(vi)

comutação para os sistemas de comando a distância do
aparelho de gover~o e os equipamentos motores do aparelho de governo, deverão ser afixadas permanentemente
no p_assadiço e no compartimento do apa~el_!lo de governo.
(ii)- Todos os oficiais encariegados da operação efou
da manutenção do aparelho de governo deverão conhecer o funcioilamento dos sistemas de governo, instalados
a bord~ -~<? navio, e _os procedime_ntos a_ serem ~idos
para PãSsar de -um-sistema
Outro.-- -- ----(d) Além das verificações e testes de rotina, prescritos pelos parágrafos (a) e (b) da Presente Regra, exercícios versando sobre governo do navio em situações de
emergência ·deverão ser efetuados pelo menos- uma vez
erp cada três meses, a fim de se manter o adest~amento
nos procédimentos apropriados de governo p8.ra ~sas situações. Esses exercícios deverão incluir principalmente
o co_man_do direto a partir do compartimento do apare-

dos indicadores de ângulo do leme em relação à

posição real do leme;
(vii) dos alarmes de falhas de alimentação de energia
dos sistemas de comando a distiincia do aparelho de governo; e
(viii) dos alarmes de falhas dos equipamentos moto-

res do aparelho de governo.
(h) As verificações e testes devem incluir:
(i) o deslocamento total do leme correspondente ao
desempenho exigido do aparelho de governo;

para

(H) a itfSp-t!ção visual do aparelho de governo e de
suas conexões articuladas; e
(iii) o bom funcioriailiento dos meios de cornuflt-

caçã.o entre o passadiço e o compartimento do aparelho
de governo.
(c) (i) Instruções simples de runcionamento, acom-panhadas de um diagrama descrevendo as operações de

APENDICE
Modelo de Certificado de Segurança de Construção pàra Navio de
Carga

(Assinatura do funeionârio devidamente

Navio

Data ............•••.•..•.•. ,,..~ ....., •. , •.......•....•.•. ,-.,, ...... _, __ ..

(J.IÚml~ro

)ctras }

In~criç.:\o

Pró;dma vistoria intermediária prevista para
(Timbre ou selo, segundo o caso, da autoridade)
Assinatura .......... ~ ..•••• ·- .. ·-·-•-•-· ,_ .•.............••.•...... _•. _.••

- - ·-- ·-- --·
·---:--Ano de

f>orlL! Druto do
Navio (toncladas mét:dc<.ts)

Assinatura do funcionário devidamente autorizado)

Construção

Local, .... -......•....••••.•••••....._••••.••...• .....• ~~ ..••.....•.. v~

---+--·---

Tipo de na Vi o:
Navio-tanque transportador de óleo cru"'
Navio-tanque transportador de outros óleos que não o óleo cru*
Navio-tanque transportador de óleo cr1,_1[outros óleos"'
Navio de carga, que não seja um navio-tanque, transportador de óleos"'
Data do contrato de construção ou data em que tenha sido assinado um contrato decorrente de uma grande reforma ou de uma modificação de carãter imp?rtante ....... _
Data em que a quilha foi batida ou em que o navio estava em estágio Similar de construção, ou em que teve início uma grande reforma ou modificação de caráter importante
Data de entrega ou de término de uma grande reforma ou de Ull!_a modificação ode carãter
importante , ..... ···---··· ·--~-····-··· .. ·~~~·~w·-----~-· ..... · · ······ · ···

autori~ado)

Local, .........•.•.•... ._ •.•.. ·····-··-·~---·-····

(País)

Expedido em virtude das disposições do
PROTOCOLO DE 1978, RELATIVO Ã CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974
--~

(f) As datas em que são realizados os testes e as verificações prescritos pelos parágrafos (a) e (b) da presente
Regra, e as datas e os detalhes dos ex.erclcios relacionados com as manobras a serem efetuadas em caso de.
emergência, os quais são executados de acordo com o
parágrafo (d) da presente Regra, devem ser consignados
no Diário de Bordo, segundo as prescrições da Administração.

Assinado

(Timbre oficial)

f'nrlo
do

(e) A Administração pode deixar de exigir que sejam
feitos os testes e as verificações, prescritos pelos parágrafos (a) e (b) da presente Regra, no caso de navios que
realizem regularmente viagens de curta duração. Estes
naViOs, entretanto, devem proceder às verificações e aos
testes pelo menos uma vez por semana.

Próxima vistoria intermediária prevista para

SUPLEMENTO AO CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE CONSTRUÇÃO
PARA NAVIO DE CARGA

lnc1i.<·,Jliv_o d_o

lho de governo, os procedimentos de cOmunicação c·om
o passadiçO e, quando aplicável, a colocação em funcionamento das fontes alternativas de energia.

(Timbre ou selo, segundo o caso, da autoridade)

O seguinte modelo de suplemento é adiciooado ao modelo existente:

Navio
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Data ·················~·······~··························-·-----.,~":•·Próxima vistoria intermediária prevista· para ...... ,_ ........ ,_.._. ....•.•.•.
(nrribre ou seio, sçgundÕ

Ocaso,

Assinãíuia ......... _.-_.- ..

da autoridade)

~·.,

....•.•.....•.....••••.......••••......•

(Assinatura do funcionftrio devidamente autorizado)

Local.
Data
Próxiiria vistoria inter'mediária prevista para .............•••...•.•. ~· ..(Timbre ou selo, segundo o caso, da autoridade)
Modelo de Certifica!!g_ de Segurança de Equipamento
pai'à Navios de Carga
O seguinte modelo de Suplemento é adicionado ao modelo existente:

• Suprimir as menc;ões não aplicáveis

O presente suplemento deverá ser permanentemente juntado ao Certificado de Segurança
de Construção para Navio de Carga.
CERTIFICA-SE:
Que o navio foi vlstoriãdo de acordo com as díspOsíÇões da Regra lO do Capítulo I
do Protocolo de 1978, relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974;_e
<J.ue nesta vistoria constatou·-se qüe o estado d_o casco, das mãq~inas e do equipamento, Segundo o -;tefinido na Regra acima mencionada, é satísfatório em todos os sentidos e que o navio está de acordo com as prescrições do citado Protocolo.
. .
O presente Certific:ado ê válido até ..............••...•••• -~-~..-.·._.--~ •.l!UJelto
à (s) vistoria (s) iritermediãria (s) prevista (s) a intervalos de ..•.... ,,_.·-··-~-·:~····
Expedido no ··········-~·-·······--..--···············......_·~---~~··~···-·····;--·_·
{Local de expc:dic;ão do Certificado)

Em .. u.de ......... ~ .. ;de 19 ....
{As.,inatura do funcionário devidamente aulo·
riz:tdo, que expediu o Certificado)

(Timbre ou selo, segundo o caso, da autoridade encarregada de_ expedir o Certificado)

SUPLEMENTO AO CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE EQUIPAMENTO
PARA NAVIO DE CARGA
(Timbre Oficial País)
Expedido em virtude das disposições do
PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO Ã CONVENÇÃO INTERNACIONAL
PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974
-·------------.----·--~----------~-------~

Nome
do
tl01vio

Tndicativo do
N"avio (número
cu let.ras
)

Porto
de
Inscrição

----·

Porte Bruto do
Navio {tonel.:>.das m~tricas )

J\no d~
Const.ruçao

1'

, "tipo de Navio:
Naviowtanque transportador de óleo cru"'
Nav\9.Mtanque transportador de outros óleos que não o óleo cru "'
Navio-tanque transportador de óleo cru/outros óleos*
Navio de carga, que nãQ seja um navio-tanque, tranportador de óleos"'

VISTORIA INTERMEDIARIA
Certifica-se que, nl.ima·vistoria íritermediárla prescrita pela Regra 10 do Capítulo I
do Protocolo dC: 1978 relativo à Convenção Tnternac~onal para Salvaguarda da Vida Hu-:mana no Mar, 1974, foi constatado que o navio satisfaz as disposições pertinentes do citado Protocolo.
Assinado ........ , ...........•.•..•••. ···-~ ... ·-· ............... , ....•...
(Assinatura do fWlcioniriO devidamenle' autoritaodo)

Local..•• ,_.. ·.-·-· .... T~

._ . . . . . . . . .

~

.......

~. ~ -~

... •

••••• -

- · • • • • " " " . . . .; . , • •

·-··!",... ,, • ~

Data ......................._•.. _...... ··~··········~·-······~··"-··-:..::..··~

Data do ç_ontrato de construção ou data em que tenha sido assinado um contrato decorrente de uma grande reforma ou de u:ma modificação de caráter importante
Dlltã. em que a quilha foi batida ou em que o navio estava em estágio similar de c_ons~.
truç_ão ou "~m que teve início uma grande reforma_ ou _modificação de caráter importante
Data de entrega ou de término de uma reforma ou de: uma modificação de caráter impor.:.
tante ........ ·~ .....•...... ,~ •••.. ,....• -~-, .• --~· ........... -•. ·. ~. ·""-"-. ~ .••. ::____ __ _
•suprimir as iilen~ões não ap!iciveis

O pre.Seôte Suplemento deverá ser permanentemente ao CertificaM· -de. Segurança de
Equipamentos para Navio de Carga
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VISTORIA INTERMEDIÁRIA
Certifica-se que, em vistoria-Tntermediâríã., requerida pela regra 8 do Capítulo l do
Protocolo de 1978, Relativo à Convenção Internacional Para Salvaguúda da Vida HUmana no Mar, 1974, o navio foi considerado de acordo com os requisitos priilCipais do

dito Protocolo.
Assinado ........

c.~·, ,A-,_,,.-.-.-.--.- •.•....•.••.••. ..;.,

.• , .•••••••••••••

{Assinaturtl de funcionário devidamente autorizado)

local.-.,,,,,.,, ... ,.,.,,.-~.-·-·~·., ... ~· ... ,, .... .
Data ...............

~·

..... , ...... , ...... ,., ...... .

Próxima vistoria intermediária , . , .... ,_. , ...... , ........ .
(Selo ou timbre da Autoridade)

Assinac;!Q_,_, ,_,_ ...... ···-·---'-'-'---'..:...:.:.~· ~,:..;::;::..:..-~-· .. ,..[~·...:..:...<-~
tAssinuturu de funclonârio devidamente autorizado)

Local ....................................•..•.•.•..•.

local.
Data
(Selo ou timbre da Autoridade)
CERTIFICA-SE:
que o miVio foi vistoriado de acordo com as disposições da Regra 8 do Capítulo I do
Protocolo de 1978 relativo à Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974; e
que nesta vistoria constatou-se que o estado do equipamento de segurança, segundo
o defiriido na Regra acima mencioanda, é satisfatóriO em todOs os sentidos e que o navio
está de-acordo com as pres_crições do citado Protocolo.
O presente certificado é vãlidO afê. ............ sujeitO à (s) vistoria (s) irltermediária (s)
prevista (s) a interva!os _
de ....

ç,

ç, • • • • • • • • ...

De acordo com as provisões da Regra 14 do Capítulo I do Protocolo, a Validade deste certificado nca estendida até .. '.:.: ..... ·-· ~-~-----~_:___~ ... -... '. ~ ...•
Assinado· · , "cA"s~~~t~;a· d;-ç~;:;-~i~~âri~ d;~da;;~;;e· ;-u~;;;;:h;j.--. • • • • • • • • --~ • •

.-. • • • • •

........... ..............

Expedido no

Data ............ --·--· ~--·~·- ·-~ -·-· •.•• ~ .. ~- .......... ·~-.---.- .-.--. • ·--· ~~-~- • · • · · · • · ·
(Selo ou timbre da Autoridade)

(Local de

_

e~pedição

do Certificado}

Em ... de ...... de 19... . ......... ç,, •••••.•••••.• ~

ç

•

•- •

.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Assinatura do funcionário devidamente autorizado que expediu o Certificado)

(Timbre ou selo, segundo o caso, da autoridade encarregada de expedir o Certificado)

SENADO FEDERAL
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• 89, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 5.197.659.784 (cinco bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros).
Art. I' Ê a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, nos termos ao arL 2' da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.197.659.784 (cinco
bilhões, cento e noventa e sete milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros), correspondente a 392.138 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 13254,67, vigente em julho de 1984, junto à Caixa Económica
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinada à execução do programa CURA, no Município, obedecidas as condições admitidas pe.lo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em ~vigor na data de sua publldação.
Senado Federal, 19 de setembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 175• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- N<:>s 211 e 212/85 (n~'s 453 e 454/85, na origem),
restituindo autrógrafos de projetas de lei sancionados.
- N<:>s 213 e 214/85 (n~ts 458 e 452/85, na origem),
de agradecimento de comunicaçã_o_.1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n~' 274/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro~ que altera dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social, para o fim
de excluir a restrição ali_ contida_ contra_ o marido de
mulher segurada.
-Projeto de Lei do Senado n~' 275/8.5Complementar, de autoria do Sr. Senador Raimundo
Parente, que isenta de impoSto pi'edial os promitentes
compradores de imóveis adquiridos através do Sistema Financeiro de Habitação.
1.2.4- Comunicação
Do Sr. Senador Jutahy Magalhães que se ausentará do País.

1.2.5- Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagens n\'s 209 e 210/85 (n\>s
450-e 451/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, solicita autorização do Senado
Federal, para que o Governo do Estado do Rio de
Janeiro possa contratar operações de crédito para os
fins que especifica.
1.2.7 -- D!scursos do Expediente

SENADOR NIVALDO MACHADO, como Líder
- Decretos baixados pelo Senhor Presidente da Re-pública Que altera o ConSelho Deliberativo_ da SUDENE; e que cria a Superintendênda Adjunta.
SENADOR FÁBIO LUCENA- Preocupação de
S. Ex• a propósito d.e anomalias que se registram na
proposta orçamentãria para o exercício de 1986.
- 1.2.8- Comunicação· da Presidência
Convocação de sessão -extraordinãria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.9 - Requerimento
N~'

363/85, de autoria do Sr. Senador Itimar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo que
menCiona:~--

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n~' 330/85, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n~'

145/84, que dispõe sOOre a obrig8.tOriedade de ser designado um representante do Sindicato dos Aeronautàs para acompanhar os inquéritos destinados a apurar Cáusas-de acidentes cOm. aviões; e n~' 152/84, que
torna obrigatória, nas sindicâncias que envolvem a
apuração das causas de acidentes aéreos, a presença
de um membro designado pelo Sindicato dos Aeronautas. Aprovado.
- Requerimento n~' 336/85, solicitando tramitaÇão conjunta para os Projetas de Lei-do Senado nl's

7Ó~ 82 e 132/85, de autoria do Senador Nelson Car-

neiro:· e 79, 85 e 163/85, de autoria, respectivamente,
dos Senadores Itamar Franco, Roberto S:ituinino e
Nivaldo Machado, introduzintlófuodificações na Lei
nl' 7.~83, de 5 de abril de 1985, que regula o exercício
da profissãO de Aeronauta, e dá outras providências.
Aprovado.
~
-Projeto Cl.e Lei da Câmara n~' 103/83 (nç
2.549/79, na C(lsa de origem), que altera dispositivo
da Lei n~' 5..692, de II de agosto de 1971, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 111 e 29 graus, e dã outras providências. Rejeitado._ Ao Arquivo.
-Projeto d~ Lei da_ Câmara n~' 24/84 (nl'
1.319/83, na Casa de ori!iem), que dâ nova redação
ão--art. 15 do D!ereto-Lei n~' 411, de 8 de janeiro de·
1969, Q!-1-e dispõe sobre a ad_!ninistração dos terri:tórios federais a .organização dos seus municípios e
dá outras pY.ovidências. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de ~ei da Câmara n9 81/85 (n9
5.776/85, na Casa 9e orige111), de iniciativa do Senhor

:
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Presidente da_República, que autoriza o Poder Exe~
cutivo a abrir ao Ministério do Interior o crédi_to especial de até Cr$ 22.000.000:00 (vinte e dóis _bilhões
.de cruzeiros), para o fim que especifica. Aprovado. À
sanção.

-Projeto de Lei da Câmara n" 115/85

(n~'

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 de dezembro de
1959, a Hilda Sayão Carvalho Araújo, viúvadQ_exVice-GovCrnã.dor do Estado de Goiãs e ex-Diietof da

Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP, Bernardo Sayão Carvalho Ara_újo.
Aprovado. Â sanção.

-Projeto de Lei do Senado n" 56/79Complementar, que cria a região metropolitana de
Goiânia..- GO, na forma do art. 164 da Constitu_ição
Federal. Discussão adiada, a fim de ser feita na sessão
de 14 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n\" 364/85.
-Projeto de Resolução nl' 47/83, que dá nova redacão ao item XI do art. 16e à alíneaj do art.419do
Regimento Interno. Aprovado, após usar da palavra
o Sr. Virgílio Távora. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~' 12/85, que aprova as
contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao
exercício de 1981. Aprovado. À Comissão de Reda~ão.

SENADOR GASTÃO MVLLER- Documento
elaborado_ pelos pa(ticipantes do V Encontfo E-sta~
dual de Prefeitos e Secretários Municipais de Fínanças do Estado do Mato Grosso.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Decisão do
da União, _que beneficia os serVidores públicos civis, no que tange a aplicação do item
II, do art. 184, da Lei n" 1.711.

Tribunal_9~Co_!}tas

SENADOR JAISON BARRETO- Observações
sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária.

SENADOR JUTAHY MAGALHÀES- Artigo
do Professor José Goldemberg, intitulado O acordo
nuclear e o Congresso Nacional.
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Falecimento
do Professor Aires da Mata Machado Filho.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Concessão da Medalha do Mérito Jornalístico ao Sr. Jorge
Calmon.
ses1;;~2- D~ignac;ão da Ordem do Dia da próxima

IA-ENCERRAMENTO
z::C.ATA DA 176• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1985

-Projeto de Lei do Senado n" 4/83, que-introduz
modificações na COnsolidaÇão das Leis do Trabalho,
na parte que disciplina a jornada de trabalho. Aprovado em primeiro turno.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ALCIDES SALDANHA - Lançamento hoje, em Ceilândia - DF, do Programa de
Alimentação Popular - PAP.
SENADOR LOMANTOJONIOR -Importância
da aprovação por unanimidade, na Comissão Mista,
de proposta de emenda à Constituição de autoria de
S. Ex.~. que aplica 30% dos recursos orçamentários da
União no N ardeste.
SENADOR JORGE KALUME- Apelo ao Reitor da Universidade Federal do Paraná, em prol da
implantação de um núcleo de medicina tropical na cidade de Rio Branco - AC.
SENADOR NtLSON CARNEIRO..- Semana do
Idoso a realizar-se em Brasília, dia 23 próximo.

Ata da
3~

175~

to de 1960- lei Orgânica da Previdência SQcial; e
Projeto de Lei da Câmara n\" 195/84 (n9 2.065/79, na
Casa de origem), que altera o art. 50 da Consolidação
das Leis_da Previdê-ncia Social- CLPS, aprovada
pelo Decreto n"' 89.312, de 23 de janeiro de 1984.
Aprovado.
- Projeto de ~esolução nl' 82, de 1985, que suspende a execução dos parágrafos !I' e 2~> do arL4"', da
Lei n"' 999, de 13 de setembro de 1977, do Município
de lunqueirópolis, Estado de São Paulo. Aprovado. Ã
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n\" 83/85, que suspende a
execução do artigo 2~> da Lei n~> 7.266, de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro. Aprovado. Ã Comissão de Redução.

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n"' 245/84, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n"' 365f85,
lido no [::xpedientç, _Aprova«Jo, o projeto, sendo rejeitada a eEJ1enda, após pareceres das comissões competentes. A sanção.
-Requerimentos n~'s 366 a 370 de 1985, lidos no
Expediente. Aprovados. após pareceres da comissão
competente.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

2.1- ABERTURA
- ,2.2-EXPEDIENTE

-Projeto _de Lei da Câmara n 9 73/85 (n 11
5.390/85, na Cása de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior Eleitoral. Aprovado em primeiro turno.
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2.4- ENCERRAMENTO

2.2.1 --:- Requerimentos
- 365/85, de urgência, p-ara o Projeto de Lei da
Câmara n~' 2A5f84, que autoriza a transferência da
participação da União Federal'no capital da Compahia Nacional de Álcalis.
- N~'S 366 a 370/85, de autoria dos Srs. Senadores
Gastão Mi.iller, Carlos Chiare \li, Cid Sampaio, Muri·
lo Badaró e Nelson Carneiro, solicitando autorizaÇão
do Senado Federal para participarem da comitiva
que acompanhará o Senhor Presidente da RepúbUca
em sua viagem aos Estados Unidos da Améri_ca, na
abertura- da XL Sessão da Assembléía· Geral das
Nações Unidas.
2.2.2 - Comunicação da Presidência
-Recebimento da complementação da documentação necessária à tramitação do Oficio n~' S-33/85,
do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
.-..Do Si'". Senildor Humberto Lucena, proferido
na sessão de 18-9-85.
-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na
sessão de 18-9-85.
-Do Sr. Senador Aderbal Jurema, proferido na
sessão de 18-9-85.
4-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
- N9s 217 a 221. de 1985.
5-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
-Ata de reunião
6_:_:ATAS DE COMISSÃO
7- MESA DIRETORA

2.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento nl' 343/85, solicitando tra~i
tação conjunta para o ProjetO de Lei da Câmara n"'
149/84 (n"' 322/79, na Casa de origem), que introduz
alterações no artigo 39 da Lei n~' 3.807. de 26 de" agos-

8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.
.

Sessão, em 19 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

A7~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli e Mário Maia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Américo de Souza -Helvfdio Nunes- João Lobo- Cesar Cais- José Uns- Virgílio Távora-_ rytoacyr Duarte -M?rtíns _
Filho - Humberto _L_ucena ~-Marcondes Gadf!lha Aderba! Jurema - Cid Sampaio - ~~V-ãldo Machado
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães ~Lomanto Júnior- José lgnácio FerreiraNelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Ba_daró-

Benedito F~rreim Henrique Santill9 - Gastão
Mi.iller - José Fri,!gelli - Roberto WJpych - Enéas
Faria- Jorge Bornhausen -Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (JoséFragelli)- A lista de_ presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a s_essão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr~ 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

E lidQ

Q_

seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
Do Presidente da República, restituindo autógrafos de
Projetos de Lei sancionados:
N~' 21_1/85 (n9 453/85, !}a origem), de 18 de ~e:tembro
do corrente ano. referente ao Projeto de Lei da Câmara
n9 59, de 1985 (n"'4.958/85, na Casa de origem), que reaJUSt<t ,1 rensão especml conced1da pela Le1 n"' 6 610, de 7
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de dezembro de 1978, a Walter dos Santos Siqueira e dá
outras providêncins. (Projeto que se transformou na Lei
n"' 7.367, de 18 de setembro de 1985).
NY 212/85 (n9 454/85, na origem), de 18 de setembro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n"' 7, de 1985 (n~' 3.009/84, na Casa de origem), que autoriza o Instituto Brasileiro d_e D~euyclvimento Florestal
- IBDF a doar o imóvel que menciona. (Projeto que se
transformou na Lei n"' 7.368~ de I_&_ de setembro de 1985}.
De agradecimento de comunicação:
N-i> 213/85 (n"' 458/85, na origem), de 18 de setembro
do corrente ano, referente à promulgação da Resolução
n~' 78, de 1985.
N9 214/85 (nl' 459/85, na origem), de 18 de setembro
do corrente ano, relativo à aprovação das matérias constantes das Mensagens da P!esidência da República n9s
334, de 1982; 196, de 1983; 232,233,234, 235, 236, 237,
241,415,416,417,419 c 420, de 1984; 43, 142,202,278,
286, 307, 319,393 e 395, de 1985.

PARECERES
PARECER
N• 672; de 1985
Da COmissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n"' 81, de
1985.
Relator: Senador Octavio Cardoso.
A Comissão_ apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 81, de 1985, que suspende, por inconstítucionalidade, a execução de dispositivos da Lei n"' 1.042,
modificada pela Lei n"' 1.166, de 1973 e 1977, respectivamente, do MunicíPiO de lbitinga, Estado de São Paulo, e
do art. 4~' do Decreto n9 634, de 5 de julho de 1978, que
regulamentou as Leis mencionjidas.
Sala de Reuniões da ComisSão, 19 de setembro de
1985. -José Ignáclo Ferreira, Presidente -·Octavio
Cardoso, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER W 672, DE 1985
Reda~ào
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final do Projeto de Resolução

n'~

81, de

1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incis-o _VII, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• ·

, DE 1985

Suspende, por inconstitucionalidade, a execuçãó
de dispositivos da Lei n9 1.042, de 7 de.dezembro de
1973, modificada pela Lei n' 1.166, de 16 de dezembro de 1977, ambas do Municfpio de lbltinga, Estado de São Paulo, e do artigo 4'~ do Decreto n'~ 634,
de 5 de julho de 1978, que regulamentou as leis mencionadas.

1983, que regula a utilização e a liberação da conta vinculada do FGTS, para a construção e aquisição de casa
própria.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de setembro de
_1985.- Jorge Kalume, Presjdente-:- Nivaldo_ Machado,
Relator - Octávio Cardoso~

ANEXO AO PARECER N9 673, DE 1985
Redaçio do vencido, para o 2"' turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n'~ 158, de 1983 que regula a utilização e a liberação da conta vinculada do
FGTS, para a construção e aquisiçio de casa própria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' A Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
- passa a vigorar com as seguintes_ alterações:
,...Art. 10. A pedido do titular de conta vinculada, o saldo total ou parcial do_ Fundo de Garantia
do Tempo_de Se~_viço- FGTS, poderâ ser liberado
para aquisição ou construção de casa própria, mediante requerimento-dirigido ao Banco Nacional da
Habitação- BNH, através da agência bancária depositaria.
.
Parágrafo único. O prazo para a liberação do
depósito será de t 5 (quinze} dias, contados da data
da entrega do requerimento, atendidos os seguintes
ieqUisítos:
I - Na aquisição da _casa própria:
a) tratando-se de financiamento-pelo Sistema Financeiro da Habitação_, o requerente anexará os documentos exigidos, em conformidade com as norma-s pertinentes ao Banco Nacional da Habitação
-BNH.
b) quando a aquisição for de particular, deverá
anexar o título de domínio do compromitente vendedor e o instrumento do contrato de compromisso
de compra e venda, cessão ou promessa de cessão,
na forma e com os requisitõs_do artigo 26, da Lei n9
6.766,·de 19 de dezembro de 1979-.
I I - Na construção de casa própria, o requerente anexará escritura defiriitiva do terreno com o correspondente registro imobilíário, õu regular compromisso-de compra e venda, com planta aprovada
e respectivo alvará de construção ou documento
equivalente, quando se tratar de iinóvel urbano."
Art. 29 O Poder Executivo, ouvido do Banco Nacional da Habitação, regulamentará esta Lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 674, de 1985
Da Comissão de Redaçãó

O Senadõ Federal resolve:
Artig" único. Nos termos do art. 4i, inciso VII, da
Constituição Federal, e em face da decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, proferida na Sessão Plenária
de 9 de junho de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n"' 96344-8, do Estado de São Paulo, é suspensa a
execução do artigo 16 i es.eus parágrafos da Lei n' I .042;
de 7 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n91.166, de
16 de dezembro de 1977, ambas do·Município de Jbitin~
ga, Estado de São Paulo, bem assim o artigo 4~' do Decreto n~' 634, de 5 de julho de 1978, do mesmo Município,
que regulamentou os disoositivos legais em referência.

PARECER
N• 673, de 1985
Da Comisslo Oe Redaçilo
Redaçilo do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei ~o. Senado n'~ 158, de 1983.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a rédação do vencido para o 2"'
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado_n.., 158, de

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 99,
de 1981.

"Arl. 213. Constranger alguêm a conjunção
carnal, mediante violência, grave ameaça ou surpresa:
Pena- reclusão, de três a oito "anos.
Art. 215. Ter conjunçiio carnal com mulfter,
mediante fraude:
Pena - reclusão, de um a três anos.
§ !9 Se o crime é praticado contra mulher menor de dezoito e maior de quatorze anos:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 29 Se o crime é praticado contra mulher virgem menor de dezoito e maior de quatorze anos, ou
contra mulher honesta, a pena é aumentada da
quarta parte.
Art. 216. Induzir mulher, mediante fraude, a
pmticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:
Pena - reclusão, de um a dois anos.
§ I"' Se .a ofendida é menor de dezoito e maior
de quatorze anos:
- ----Pena- reclusão, de dois a quatro anos.
§ 2"' Se a ofendida é mulher honesta, a pena é
aumentada de um quarto."
Art. 2"' Os arts. 225 e 226 do Decreto-lei n"' 2.848, de
7 de dezembro de 1940- Código Penal, passam a vigorar com os seguintes acréscimo~:

"Art. 225.
§ )o
§ 3Q

. ....... •-•-• ...... ,. •-· •A~,. ·~••
..•.••••••••••••••••••

§~

.......................... .

Ê facultado à vttima ou a seu representante

legal requerer corram os atos processuais em segredo dejuúiça, quer nos casoS em que se procede mediante queixa, quer nos casos de ação pública,
- Art. 226.
1- ................ .
I I - ... .
III- IV- se o agente é membro da Polícia e a vítima
pessoa detida para averiguações ou por qualquer
outro motivo;
V- se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
VI- se a vítima é mulher grávida;
VII- se a vítima é alienada ou débil mental, e o
~gente corihecia essa circunstância."

PARECER
N• 675, de 1985
Da Comissão de Redação

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 59,
de 1980.
·Relator: Senador OCtâvio Cardoso
A Comissão- apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n9 59, _de 1980, que acrescenta alínea ao
art. 2"' do Decreto-lei n"' 869, de 12 de setembro de 1969,
que dispõe sobre a inclusão de Educação Moral e Cívica
como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do
País, e dá, outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 19 de setembro de
1985. Jorge Kalume, Presidente, Octávio Cardoso, Relator - Nivaldo Machado.

Relator: Senador Octávio Cardoso

A Cõmissão- apresenta a redação fiital do Projeto de
Lei do Senado nl' 99, de 1981, que altera os arts. 213, 215
e pafâgrafo único, 2 f6, 225 e 226 do Código Penal
(Decreto-lei n"' 2.848", de 7 de dezembro de I940- Título
VI - Dos Crimes Contra os Costumes.)
Sala de Reuniões da Coinissãõ, em 19 de setembro de
1985. · - Jorge Kalmne, Presidente- Octávio CardoSo,
Relator - Nivaldo Machado.
ANEXO AO PARECER No 674, DE 1985
Redacão final do Projeto de Lei do Senado R"' 99,
de 1981 que altera dispositivos do Decreto-lei n"'
2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
O Congresso NaciOnal Decreta:
Art. ]9 Os arts. 213, 215 e 216 do Decreto.-lei n"'
2~8~. d~ 7 de dezembro de 1940- Código Penal, passam a vigorar com as seguinte!: rP.dacões:

ANEXO~ AO

PARECER N• 675, DE 1985

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 59,
de 1980 que acrescenta alínea ao art. 2"' do Decretolei nl' 869, de 12_de setembro de I969,'que dispõe
sobre a inclusão de Educação Moral e Cívica como
disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino do País,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O artigo 2~'do Decreto-lei n"' 8b9, de 12 de setembro de 1969 passa a vigorar acrescido da seguínte alínea:
"Art. 29
............. , ..........•.•..••
I) ministrar noções de Ecologia."
Art _29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se _as disposições em contrãrio.
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PARECER
N• 676, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de J)ecreto Legisl_ªtivo n9
15, de 1983 (n" 22/83, na Câmara dos Deputados).

Trata-se de um discrimine inaceitável que, por isto, está sendo ·abjeto de modificações através ôo presente projeto de lei. _
Sala das Sessões, 19 de s~tembro de 1985. -:- Nelson
Carneiro.
LEfllSLAÇÀO ClTADA

ANEXO AO PóRECER N• 676, DE 1985
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"
15, de 1983 (n" 22/83, na Câmara dos Deputados).
Fi.lço saber que o Congresso Nacionf;ll ª-J)ro\:<?u!_ nos
,termos do arL 44, item I, da Constituição, e eu,
Presidente do SenadQ f~deral, promulgo o seguinte
DeCRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1985

Aprova o texto da emenda à alínea a, do§ JY, do
art. XI, da Convenção Sobre º- Co.ID~rcio Internªcional das Esp&ies da Fauna e da Flora Sehaf::ens
Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária da Conferência das
Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J? E aprovado o texto_da emenda à_alíneaa, do
§ 31', do art,_XI, da Convenção Sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da flora Selvagens
Amcnçadas de Extinção, deJde março d71973, adot~da
pela Ses!-iàO Extraordinária da Conferência das Partes,
realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979,
Art. 2<:> Este decretu legislativo entra em vigo_r na
data de sua publicaçãO.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - 0 Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão.- lidos pelo Sr,
!~'-Secretário.

. São lidos os

~eguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 274, de 1985
"Altera dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social, para o liiD de exd.uir a restrição ali conti·
da contra o marido de mulher segurada."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O inciso I do urt. 11 da Lei nl' 3.807, de 26 de
agosto de 1960, pa~sa a vigorar com a seguinte redução:
"I- a esposa, o marido (quando _ca_ssados em
rcgirne de comunhão de bens, sem necessidade de
comprovação de dependência econômlca), a companheira, mantida há mi! is de cinco (5) anos, os filhos
de qui.llquer condição menores de dezoito (18) anos
ou inválidos, e as fllhas solteiras de qualquer condição menores de vinte e um (2l)_anos ou- inválidas;"
- ·
·
Art. 29 Esta lei entrará em -vigor na data de sua
publicação.
Art. 31' Rcvogi.lm~se as disposições ~ contrãr'=º;

Justificação
O legislador de l960 (no caso específico da Lei Orgârii;. .-.
ca da Previdência Soc_ial) procurou amparar, de forma
prioritúrii.l, a espos3 do segurado, relegando a segundo
plano o marido da mulher trabalhadora, segurada da
previdência social, que somente no caso de invalidar-se
podcrfl figü?<!r corria seu dependente (da mulher) e, portanto, pleitear benefícios prevideneiãrios.

Ante o exposto, contamos com a compreensão de nossoS'"ilustres pares que, por certo. cerrarão fileiras conosco
para a aprovação da matéria.
Sala dus Sessões, em 19 de setembro de 1985,- Raimundo Parente.

(Às-Cohzúsões de Constituição e Justiça e de Fina/lca.d

LEI N• 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Relator: Senador Octavio Cardoso
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Decreto Legislativo n? _15, de 1983 (n" 22/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da emenda ã alínea
a do§ J9 do art, Xl_da Convenção Sobre o Comérc~9In
ternacional das Espécies da Fauna e da F1Qra "Selv:igens
Ameaçadas de Extin~ão, de) de março de 197_3, adotada
pela Sessão Extruordinárta da Conferênci~ da"s Pârtes,
realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.
Sala de Reuniões da Comissão. em 19 de setembro de
1985. - José Ignácio Ferreira, Presidente - 0---t_tavio
Cardoso, Reli.ltor- Jorge Kalume.

Setembro de 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes .
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1"-

Dispõe sobre a L~i Orgânica da Previdência Social.
-- -

=-------

..........................................
CAPlTULO II
Dos Qepende~!~s_

_Covside_rc._m-se dependentes do segurado,
- par•t·os efdtos desta lei:
I - a esposa, o marido inválido os filhos de qualquer
condiç<io, quando inválidos ou menores de IS (dezoito)
---.amn, as filhas solteiras de qualquer condiçªo~ quarido
inválidas ou menores de__ 2L(vinte e um anos);
_- JI ~""'Q~_pa! inv~lido e_~ _mã_e_;
III -=.-oSII-IT\3'os irlv~lidÕs os-men.'Ores~de 18 (dez.oito)
anos e as irmãs solteiras, quando inválidas ou menores
__
de 21 {vinte e _um) anos,
§ 1'-' O segurado poderá designar, para finS de perw
cepÇITO-ae prestações uma pessoa que vivã-Sõb sua dependência econômica, inclusive a: "filha ou irmã matar,
solteira, Viúva ou d_esquitada.
__ (2"' t\_p~sso<~_ d~gnada apenas fará jus -à prestação
na faltu dos dependentes enumeraaoTnOTtim fCféSte artigo e se por motivo de idade, condições de saúde ou. encargos domêsticos, não puder angariar meios para o seu
sustento.

Secrêfãrio~

f: lida a seguinte

Ar_t. I L

Em 19 de setembro de 1985.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País, a partir de 9 de outubro do corrente ano, para, devidamente autorizado pelo Senado,
na forma do art 36, § 2~. da ConstitUição e art. 44 do Regimento Interno, partiCipar do 55<:> Congresso da AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL AGENTS- ASTA
~.-na cidade de Roma, Itália. conforme ofício anexo.
Atenciosas sat.tdações, Ju_tahy _Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Fragellt)- A Presidência
fica ciente~(Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n"s 209 e 2f0, de
1985 (n"s 450 e 451/85. na origem), pelas quais-o Senhor
~ Presidente da RePública, nos termos do art. 42.. item VI,
da Constituição, e de acordo com o art 2<:> da Resolução
99Jf/7.S, m_q~~$;~~~ _n9 ~3/76. ambas d~_Senado
Federal, solictta autorização para que o GoVemõ do Estado dQ Rio deJaneirq possa contratar operações de crédito para os fLns que especifica,
_ _ ___
_
As matérias serão despachadas às Comissões de Eco~
nomia e de Constituição e Justiça.
o

Comissões de Constituição e Justiça, de Legis_l!!_ç_êí_2~Q__c_~qj__ e de Fi!Jl!!!_ç_f!s.)
(Às

PROJETO DE LEI DO SENAOO

······· ··· .· -N,.27s; ile
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Complementar
~-· ·- , _Is~n~a ,:d~o- ~~~si9""' _Predial

os ptoo"lite~tes
---~-ÇO.mpradõres: de imóveis adqUiridOs através do Sistema Fin__!-n~i.!:o d_e ~ab~~ção,

O CongresSif"N.:fcTonaf decreta:
ArL !~ Ficam isentos do Imposto sobre a Pr_opriedi.lde PrÇdi<!_!_L_enqui.lnto perdurar o prazo contratual, os
promitcntes-compradores de imóveis, tipo "habitação
popular", adquiridOs através do Sistema Frnanci!iro âe
-- HabTtaÇão", -P..trágrUfo liniCO: Para os efeitos desta le_i, cóilslder-a~
se ·:hubitaçUo popular"- aquela cujo valor venal não ultrapassar T:soo--uPCs (Unidades Padrão de Capital),
ArL 29 Esta lei _complementar entra em vigor na
data de sua publicução,
Art. J9 Revogi.lm-se_as çlisposições em c-ontrário.
Justificação
_ O presente projeto nasceu sob a égide do art, 19, § 2?,
du Cons_tH__L!ição Federal, diante do relevante interesse
social que.ele_alber8a.
_
__
Por outro lado, nào está elejungido à proibição ditada
pelo art. 57, I, da Lei Maior, eis que versa sobre matéria
ti"ibutáda e nUa fimmceira.
Assim, a proposição, isentando do Imposto Predial o
mutuúrio do Sistema Financeiro da Habitação, adquirentc_de imóvel tipo "popular", emoldura-se nos__lind~
constitucionuís, pÔís é íncontroverso setJ a(cane:e sacia[,
no resguardar a bolsa do assalariado, num ~emento de
-crise como a_ qUe estumos vivendo.
_Q!r_~~e-~ gu_~ l}}it:~gua~9S trocados nada representam de
-substunciul, pois o imposto predial e parcela ínfima no
contexto de_ despesas que sofucam o trabalhador.
Redargilir-se~á que qualquer cruzeiro não despendido
suavizará o orçamento do chefe de famflia, premiando
sua prcocupaçüo com o futuro, consubstanciuda na
acju-isi"ção da casa própria,~
Finalmente, enfocand'? a nwtéria s.ob o âpgulo _d~ interesse da Administração Pública, não devee1a lamentar a
il.USênchLdess.a_parte de tal tributo, ante o inequívoco
se_nso :de justiça social que norteia a presente proposição.
o que, Sem dúvÍdu, compensará, com larga margem, essa
ap<lrente perda.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, como
UdeL
O SR. NIV>I.LDO MACHADO (PFL- PE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Se'nadores,
O Presidente José Sariley editou, recentemente, dois
decretos, que têm causado excelente repercussão, não
apenas nas classes empresariais e trabalhadores do Nordeste, mas também no meio Político em geral. Referimonos aos Decretos n?s 91.532 e 91 ,540, de l5__e 19 de agosto deste ano, respectivamente, O prímeiro decretQ, "dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da
Superintendência do DesenvO"lvim_ento do Nordeste
(SUDENE) e dá__outras providências". Sua Excelência o
Senhor Presidente d_a República, houve por bem incluir
na constituição desse colegiado representantes das Confederações Nadoriais da Indústria, do Comércio e da
Agricultura, assim como das Confederações NaciOnais
dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio_e na .Agricultura, Os representantes dessas entidã.des seu-s suplentes serão "nomeados pelo Presidente da República,
mediante proposta do MinistrO do Interiõr; por indicação de-cada uma das COnfederações, escolhidos dentre
filiados às- Federações da respectiva càtegoria sediadas
na âref:l de atuaçãó da SUDENE".
Trata-se de uma decisão genuinamente democrática,
pois dâ a empresários e trabalhadores da região o direito
de participarem das deliberações do Conselho Deliberativô-da SUDENE., ensejando-lhes a oportunidade não
apenas de defenderem os interesses_de suas categorias,
mas também de exercerem certa fiscaliz::.tção em ·relação
à aplicaÇãO dos recursos e incentivos fiscals, Alíás, o art.
69 do Decreto n? 91...532 a_dmite a inclusão de outros participantes nas reuniões do referido colegiado, na qualida~
de de convidados. O dispositivo citado estâ vazado nos
seguintes termos:

e

"'Art 69 Mediante pr"oposta do Superintenden~
te da SUD EN E, ou por indicação de pelo menos um
letço dos membros do Conselho, poderão ser convi~
dados a_ participar das reuniões representantes de
órgãos ou entidades responsáveis por programas e
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projetas de relevante interesse para Região, bem
como constituldas comissõe.<i consultivas, que pode-

rão ser integradas por representantes de sindicatos e
associações de classe."
Outra inovação- esta muito significativa para a clas-se política- foi inserida no art. 51' do referido decreto, in
11erbis:

, "Art. 5~' Poê:ierão participar das reuniões do
Conselho Deliberativo, como observadores, parlamentares designados pela Mesa do Senado Federal
ou da Câmara dos Deputados."
Este ê um convite que ilâa·poaeser ignorado por nós,
representantes do Nordeste no Congresso Nacional. Temos de participar efetivamerite das -reuniões do -Conselho
Deliberativo, na qualidade de observadores, não apenas
para exercermos nossa influência-rio sentidO-de fortalecer a SUDENE, mas também para cumprirmos a nossa
função fiscalizadora.
Os incentivos fiscais têÍn beneficiado principalmente
outras regiões, em detrimento do Nordeste. _
Não podemos admitir a pulverização e a malversação
de recursos tão preciosos. Todo ato que implique corrupção ou fraude deve _ser rigorosamente apurado, responsabilizados e punidos os culpados. Ante as carências
de toda ordem que afligem as populações norde5tíiias,
qualquer desvio de recursos na região é um crime de lesapátria, que impede o Nordeste de vencer a miséria e todas as suas seqUelas. Estamos certos, porém, de que, com
a nova composição do Conselho Deliberativo da SUDENE, será exercida fiscalização mais rigorosa na aplicação
dos incentivos fiscais, o órgão será fortaleCido e terá autoridade moral para reivindicar maiores recursOs eni favor da região, imprescin3íVeis para promover a integração do Nordeste ao processo de desenvolvimento do
País.
- - ---- - No Jo;> Seminário de Integração Nacional, a que nos referimos anteriormente, Goyernadores dos Estados nordestinos e o de_ Minas Gerais debatéi-ã.m-, cotn empresários do Sul e do Sudeste, os meiosde.eHminar as disparidades económicas e sociais no Brasil. Os últimos foram
convidados a participar de um esforço nacional em prol
do desenvolvimento da região nordestina. Entre as diversas sugestões formuladas, enfatizou-se a importância da
irrigação do Nordeste, onde hoje a ârcil irrigada ê de 200
mil hectares, podendo ser ampliada para mais de hum
milhão de hectares. A propósito, o Presidente do Banco
Econôm-ico, Sr, Ângelo Calmon _de Sá, citando estudos
feitos pelo banco inglês Midlaild, afirlnou que,_ "havendo investimento adequado e empresários decididos, se
pode fazer no Nordeste nove CalifórriTâs'-'. E lembi-ã Que
••a Califórnia é o Estado americano que tem um produto
bruto maior do que o do Brasil e que tem mais dificUldades e menos água"
E pedimos vênia para ter o seguinte tre_cho do pronunciamento do Governador de Pernambuco, Sr. Roberto
Magalhães:

••o Nordeste abriga um terço da população brasileira. tem uma renda per c-apita correspondente ·a
42% da média nacional, e concentra um contingente
de pobreza absoluta que afronta a dignidade de to~
dos os brasileiros. Bastaria lembrar que 64% da
força de trabalho da região percebe até um salârio
mínimo mensaL
O Nordeste, superavitârio na sua balança conier~
cial com o exterior, e, portanto, produtor de divisas,
é fornecedor de mão-de-obra e matérias-primas
para o Sul~Sudeste; é transferidor de renda e importador de bens de c_onsumo, importa 80% dos alimen~
tos consumidos nas suas regiões metropolitana$,"
(in Jornal do Brasil), 25-8-85.
Podemos acrescentar que, não fossem todas essas razões de suma importância-;=C(ue·aretam·-os afreilos-maiselementares de nossos irmãos nordestinos, outras há que
dizem respeito à própria segura-nça e sOberania nacional.
Trata-se _de uma área estratégiCa, cujo fortalecimento e
desenvolvimento são essenciã1S, i:an- p-riinCirci lugar, à defesa de nosso País, e, em segundo lugar, à preservação
das riquezas de nossa plataforma submarina,
-
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Fizemos menção também, no iníciQ deste pronuncia_mento·;-ãO Decl-eto il9 91.540, de 19 de agosto próximo
pass-ado, qu~ «crfa, n-a Superirítendêncla do ·Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a SuperintendênciaAdjunta de Desenvolvimento Social e de Infra-estrutura
- SDS, e dá outras providências". O objetivo ·primordial dessa Superintendência-Adjunta, como sugC1fe o nome, t. «coordenar a execução de programas e projetas de
desenvolvimento social e de infra-estrutura".
Temos-de reconhecer, pois, que o Presidente José Sarney procura enfrentar com denodo os problemas seculares que abalam o N ardeste, cumprindo à risca suaS próprias palavras, proferidas a 24 de maio do corrente ano,
no Recife, em memorâvel reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE:
, ...Não venho aqui para repetir a retórica dos convênios: Venho para dar ordens de Presidente. E vêlas obedecidas. O Nordeste vai funcionar. O Nordeste vai ser Brasil.
A SUDENE precisa reviver. Será autarquia especial para recrutar de novo os nossos melhores talentos. Seiâ fonte de debate, germinS.dora de soluções.
prestígio e força."
Em discurso proferido na Câmara dos Deputados, no
dia II do corrente mês, afirmou o Ministro João Sayad:

-

, ..No plano social, o objetivo é o combate à pobreza, através do aumento do emprego,-melhor distribuição da renda e aumento proporcionalmente
maior da renda dos 40% mais pobres.
No plano -regional; o objetivo de reduzir OS deseq'!-ilíb~ios eXistentes exige que s_~ sintoni~em as poHlTc-ãS-nãCTonruÇe setoriais de crescimentO econômico
às políticas -poúblicas regionais,
--' "'o Nordeste -é prioridade absoluta."

Renovam-se as nossas esperanças na redenção da terra
nordestina, que hâ séculos vem sendo vítiina do flagelo
, ora da sec?-, ora das enchentes. Relegada a segundo plaJ)O, tem recebido apenas remédios paliativo~ para seus
males crônicos, que, esperamos, devem ser, afinal, extir~
pados a curto e médio prazo.
Ao finalizar, congratulamo-nos com o Presidente JVJ:>t.
Sarn~y.: peta iniciativa, consubstanciada nos Decretos n9s
_91.532 e..9L54Q, de 15 ~ 19 de agosto próximo passadO. E
fazemos votos para que S. Ex• consiga realizar todos os
planos que visam a integrar a região nOrdestina no processo .de.. desenvolvimento do Brasil. Ao mesmo tempo,
_ conclamamus os nossos Pares a se fazerem representar
nas reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE.
Não podemos desprezar a oportunidade, que nos ê oferecida, de emprestar ao órgão a nossa experiência e colaboração,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
·
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) __: Concedo a
pillãvra ao nobre SeJ)ador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orádor.)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
Desejo manifeStar !!linha profunda preocupação a
propósito das anomalias que se registram na proposta
orçamentária que o Poder ExecutivO encaminhou ao
Congresso Nacional, proposta que, aqui, simplesmente,
será carimbada com a palavr(:\, ••aprovada", eis que as
normas draconianas ainda enquistadas na Constituição
Federal impedem que o Poder Legislativo exerça a
função precípua para a qual foi criado, Ainda hoje, Sr.
Presidente, na ComisSão Interpartidâria que estuda arevogação dos entulhos autoritãrios da Constituição Feder~, __ emin~p:te Depu_!!c!_o pelo Rio de janeiro lembrava,
com bastante propriedade, que a função legifàente, quas~ única, do Parlam~nto britânicO é a de votar, depois de
elaborar, a proposta orçamentária anual, para todo o
impérli:f bi-itâriico.
Esta minha preocupação trago-a à tribuna, embasada
em números, números que são estarrecedores e que desta
vez não atingem tão-somente a Região Amazóniqa, que
teVe esbulhado o __orçamento da SUDAM com um corte
jâ concretizado da ordem de 75%, esbulho que atinge o

Banco ~a Amazônia, que-estâ com um rombo de caixa
de 850 bil~ões d~ Cruzeiros, herança do antigo regime, e
cu_jo Presiden!e es.tâ suplicando um aporte de SOO bilhões
de cruzeiros, sob pena de deixar o cargo.
Mas, Sr, Presidente e Srs. Senadores, observam as
consiganações orçamentárias para os projetas e atividades de hidrovias em todo o País: de um total de 656 trilhões e 100 bilhões de_ cruzeiros, que é o valor da proposta_orçamentãria, o orçamento do próximo ano destina às
hidrovias do Norte ao Sul a ridícula importância de 99
bilhões e 170 milhões de cruzeiros que, conforme cãlculos do eminente Engenheiro Senador Luiz Cavalcante,
representam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 15 milésimos por cento da proposta orçamentária eq_camirhada
ao Congresso Nacional.
\
Para as hidrovias da Amazónia Ocidental, st:m dispêndio orçamentário previsto, porque consignados no orçatpento do PIN, do PROTERRA, da SUDAM, estão reglf!fados 7 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. E para a
Anfazônia Oriental, a mesma importância.
- Pã.ra a hidfovia do N ardeste, 3 bilhões de cruzeiros;
para o São Franqisco, 7 biJhões de cruzeiros~ para a hidrovia do Paraguai, 10 bilhões de cruzeiros; para a La&0(1 de Patos, Ipicuí, ltaquari, no Rio Grande do Sul, 9
bilfiões; para a recuperação debarragnes do Bom Retiro
e Fandangos nO Rio Grande do Sul, lO bilhões; para a
hidrovia do Paranâ, 5 bilhões; para a construção de embarcações fluviais no Amazonas, 4 bilhões; para a construção de terminal fluvial de Porto Velho, 6 bilhões para
o porto de Manaus, o único porto fluvial do País, que
pode ser considerado, Sr. Presidente, o. ••pulmão'' escoador de toda a produção do meu Estado, a parcela ridícuJa de l bilhão e 400 milhões de cruzeiros; para a insta_lação do porto de Marabá (melhorias), l bilhão de cruzeird&; para o porto de Pirapora, 4 bilhões de cruzeiros;
par!, a c;:Q_nstrução- de rampas no Araguaia, 500 milhões
de cruzeiros; reconstrução dos portos de Coari, Parintis,
ltaquatiara e Caracaraí, no meu Estado, l bilhão e 500
milhões de cruzeiros; para o porto de Cãceres, 6 bilhões e
500 milhões; p!J.ra o po-rto de Corumbâ-Ladârio, 8 bilhões de cruzeirOs; para o porto de Estrela, 270 milhões
de cruzeiros; para Petrolina, 4 bilhões e para Barreiras e
lbotirama, 2 bilhões de cruzeiros- num total de desembolso orçamentário de 40 bilhões e 770 milhões de cru_zeiros, para o total de projetas e atividades de hidrovias
constantes do orçamento de 99 bilhões 170 milhões de
cruzeiros, equivalentes a 15 milésimos por cento da proposta orçamentâria_pa~a o próxiii_lo ano.
Ora, Sr. Presidetite, -iStO é um esCárnio, i-tão encontro
- e justifica-se j>ela minha pobreza intelectual - outra
expressão em nosso vernáculo que mais bem identifique
o consignarem-se 15 milésimos por cento da proposta
orçamentária para as hidrovias brasileiras; não encontro
outra expressão que substitua esl:árnio. Pois, conforme
elementos de que disponho aqui, na tribuna, da Superintendência Nacional da Marinha Mercante, o Brasil está
em último lugar no mundo inteiro, na questão da política aquaviáiia. Está em último lugar, Sr. Presidente, com
uma mêdia de 10,7% contra a média de 14% nos países
deenvolvidos, II% no mundo socialista e 12,4% no mundo global.
Ora, isto é preocupante, e essa preocupação vai às
raias do pavor quando vemos que, de 1966 atê 1983, du~
rante 17 anos, os investimentos nas aquavias subiram de
0,0 !%, em t966, para 1,04%, em t 983.
Considerando-se. Sr. Presidente, ainda, que a região
amazôniCa dispõe de um total de 22 milhões e 400 mil
quilômetros de rios navegáveis, é ridículo pretender o
Gdvenro acion"a.r o esquérilá riatui"al da circulação de riquezas, sobretudo numa região em que o homem estâ diM
retamente vinculado ao fator terra-ãgua, dando à Amazônia menos do que estâ concedendo, por exemplo, à hiM
drovia do Paraguai, que representa 1/5 apenas, Sr. Presidente, da grande bacia hidrográfica. que é a bacia amaM
zônica.
A Sra.

Eu~ces MicliUes- Permit~

O SR. FÁBIO LUCENA -

V. Ex• um a:parte?

Com muito prazer.

A Sra. Eunice Mlchllles - Senador Fábio Lucena,
gost_aria de parabenizá-lo pelo assunto que o traz hoje à
tribuna, realmente de grande gravidade naquilo que se
refere.ao nosso Est~do. Os dados que V. Ex• apresenta,
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dão bem a dimensão de como também, no que se refere a
hidrovias, estamos sendo discrimii'üldos. E gostaria de;
trazer aqui um testeniuriho: coriib -v. EX• sabe, o baliza-

mento do rio Madeira recebeu a importância de I bilhão
e meio, dos quais foram aplicados 600 milhões; os outros
900 milhões estão sendo retidos sob a alegação de que
não hã recursos. Ora, o que vai acontecer? O rio estâ e-iichendo, esses 600 milhões estarão perdidos e teremos
que esperar, por outro lado, mais oito meses para recomeçar todo o serviço. De maneira que acho realmente de
uma insensibilidade terrível, naquilo que se refere aos
nossos problemas e a nossa realidade. V. Ex• coloca_muito bem que não podemos admitir que, tendo a maior malha hidrogrãfica do mundo, sejamos aquinhoados c_óm
alguma coisa que V. Ex• classifica de escârnio. Acho que
não caberia realmente nenhuma outra expressão. Outro
dia, ouvi, quando de um estudo, que a soja, da qual so~
mos o segundo produtor do mundo, chega ao porto de
Paranaguâ, saindo de Mato Gros.so, ao preço de 20 mil
cruzeiros a saca, quando, se pudesse chegar através do
rio Madeira ao porto de Santarém ou ao de Itaquatiara,
custaria apenas três cruzeiros e quarenta ceritavos.Yeja
V. Ex• que, no mínimo, iss-o é irracional, ~preciso que
este País tenha um planejamento dentro de um contexto
global, e que, sobretudo, se veja como a coisa pode chegar de maneira mais barata, mais raciona] e que nos be~
neficiaria, Sem nenhuma dúvida, de uma forma siB:iiifi(:aR
tiva. Desejo solidadiãi'Rme neste momento _çom o proR
nunciamento que faz V. Ex• e reafirmar, Como d-iz V.
Ex•: é um escárnio aquito ~om que somos aquinhoados
em relação às hidrovias na Amazónia. Muifo obrigada.
O SR. FÁBIO LUCENA -Agradeço, sensibilizado,
ao aparte de V. Ex•, eminente Senadora Eunice Michilles
que, como sempre, percuciente, inteligente e sobretudo
realista, porque V. Ex•, sem dúvida alguma, conhece a
essência plena da região amazónica. O Seu apafte ilustra~
significativamente, o pâlido discurso que estou a proferir.
O &. Helvidio Nunes- Permite V. Ex• um aparte, Senador Fábio Lucena?
O SR. ·FÁBIO LUCENA - Permito, Senador_ Helvídio Nunes, mas antes lerei para V. Ex• apenas a questão
do rio São Francisco, o rio da unidade nacional, o grande rio que nasce no Brasil e morre no Brasil! Para a hidrovia do São Francisco, estão destinados pelo PIN~
PROTERRA, vale dizer, sem desembolso orçamentário
assegurado - sabe V. Ex;• -, estão destinados 7 bilhões
de cruzeiros e, igualmente, pelo PIN-PROTERRA, estão destinados para as hidrovias dQ Nordeste, sem- deR
sem bolso _orçamentário assegurado, 3 bilhões de cruzei~
r os.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é que vai fázero Nordeste, no pertinente à situação ~as· suas hidravias, com 10 bilhões por cento durante um ano inteiro,
que não representam 10% do faturamento, ao mês, de algumas das grandes empresas do nosso País, Sr. Presidente? Isso é muito grave, muito sério, repito, é um escárnio.
Ouço, com muito prazer, V. Ex•, eminente Senador
Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Fábio Lucena, desejo solidarizar~me com as colocações que V. Ex•
estâ produzindo, da tribuna, a respeito das verbas orçamentãrias para 1986, destinadas ao NortefNordeste.
Na verdade, nobre Senador Fábio Lul!ena, jã está chegando o momento de esquecermos as responsabilidades
do passado e pensarmos nas responsabilidades do presente. Em primeiro lugar, porque jã se vão mais de seis
meses de administração nova e, em segundo lugar, porque o Orçamento para 1986 não foi elaborado pela antiga equipe de governo mas pela nova equipe. Lamento
que o tratamento dado ao Norte e ao Nordeste esteja expresso pelos números que V. Ex• leu há pouco- menos
de 100 bilhões de cruzeiros destínados às hidrovias da
nossa região.
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O SR. FÁBIO LUCENA - Não, nobre Senador, é
para todo _o Pafs - pasme V, Ex•!
O Sr. Helvidio Nunes- Pior ainda, mas o que me entristeceu, particularmente, foi ouvir com atenção a leitura procedida por V. Ex• e não e_ncontrar uma referência
destinando um centavo, sequer, para o rio Parnaíba- o
rio Parnaíba que teve iniciadas, hâ mais de 10 anos, as
eclusas, exatamente nas proximidades da Barragem da
Boa Esperança; o rio Parnaíba que, em passado não
muito distante, jã foi na-vegáVel; o rio Parnaíba, que estã
abandonado~ esquecido; o rio Parna.fba que, construídas
essas eClusas, que jã foram iniciadas ...
-O SRr FÁBIO LUCENA --E que são projetas!
O Sr. Hdví'diONunes- ._.. e que úpresentarii 1.500
quilómetros ~e estrada fluvial, e o que ê mais importante
V. Ex~ há de compreender porque eu digo que é importante, muito importante- é que esse rio separa, exatamente, o Piauí do Maranhão.

-

O SJI. FÁBIO LUCENA- Tem toda a razão V. Ex>,
nobre Senador Helvídio Nunes. Só tenho_u_ma_resposta à
-exclusão do rio Parnaíba: é que as equipes que elaboraram o Orçamento não devem tê--lo encontrado no mapa
brasileiro- ê a única explicação que tenho para a questão.
O Sr. Virgílio Távora -

P~rmite

V.

Ex~

um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA - Ouço V. Ex•, Senador
~iriflio-l:'ávora, com todo o prazer.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador Fábio Lucena, dois adendos ao pronunciamento de V. Ex•, tão
pertinente quanto veraz. PrimeirO, a questãO-das hidravias. No Governo Geisel, sendo Ministro de Transporte
Dirceu Araújo Nogueira, foí feita ·uma tentativa muito
forte que, depois, teve comb conseqUência, apenas, um
compromisso pres_idencial, para que após a criação da
-PORTO BRÁS-- sabendo todos aqueles que se dedicavam ao estudo da matéria, ·o pouco caso qUe existia
quanto às hidrovias - no próprio projeto está prevista
-fosse encetada a criação da HIDROBRÂS, com dotação assegurada, baseada no fundo portuário. Senador
Fábio Lucena, já vão lâ qtiãsi 10 ãrios: Há dias atrás Vímo_s essa promessa repeti~.3.. Não que achemos que a
criaÇão de outro órgão vai resolver o problema, mas pelo
menos obrigará a alocação desses recursos, se cumprida
a lei, para que seja dada a devida importânCia a: esSã hidrovias. O segundo assunto a percutir seria justamente a
má estruturação orçamentária que achamos na proposta
que v~_io, quando novamente o Governo incide em enganos do passado e, ao invés de alocar diretamente aos diferentes ministérios recursos suplementares, coloca-os
substancialmente sob a rubrica "encargos outros da
União". Esses recursos, embora nos encargos ·pela
_União, digam que se destinarão a tal ou qual ministério,
V. Ex~ quando for ao orçamento dos ministérios respectivos, verâ que é dotação além das constantes dos mesmos. além daqtrelas dos ministérios. Em outras palavras,
essas dotações ficam ao critério da Secretaria de Planeja~ento da Presidência da República, que sempre, com dificuldades de caixa; as· coloca na quota do sacrificio.
Para isso é que gostaria de chamar a atenç3.o da sua arguta inteligência, pata verificar que Úm erro do pasSado,
contra o qual, aliâs, sempre nos batemos, ainda se prolonga no futuro, porque é muito-cómodo estar fazendo _
~ecoltcJmia à base de dotações que, na realidade, deveriam
estar no corpo do orçamento dos ministêrios reSpectivos.
E isso que V. Ex' afirma quanto a hidrovias, sedá quanto a irrigação, se verifica quanto ao aproveitamento de
bacias, se dá quanto à luta contra as enchentes. Não sabemos se fomos suficientemente explícitos para dizer a
V. Ex~. porque tudo o que aqui é afirmado, ainda tem
um "se": ..se a Secretaria de Planejamento liberar".

O SR. FÁBIO LUCENA- De todo o P_ais, nõbre Senador: 15 milésimos por cento':_ pior ainâã., m-uito píor ainda.
_

O SR- PRESIDENTE (José Fagelli)-- Peço -que V.
Ex.' não receb~ mais apartes, por-que tem· apenas dois minutos para -Coric~uir a sua oração, nobre Senador.
OSR.• FÁD:IO--LUCENA- V. Ex~êsempretolerante, _
e apelo para a sua magnanimidade a fim de Ouvir o ~na
dor JQ_sê Lins_,__~t_entijo encerrarei.

O Sr. Hehidio Nunes- Veja V. Ex~ que eu jã estava
escandalizado pensando que esses 100 bilhões fossem
distribui dos apenas -ao Norte e ao Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A !Jlagnaninlídade deve ser também dos nossos c:olegas que aguardam a vez de usar a tribuna.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Com a permissão dos colegas, ouço o Senador José Lins e encerro meu pronunciamentõ, apesar de não ter esgotado o assunto.
OS~. Josê Lins- Nobre Senador Fábio Lucena, nós,
na reahdade, nunca tivemos política hidroviâria, as tenR
tativas feítas nesse sentido foram extremamente acanhadas, e lem broRme bem de uma exposição feita nesta Casa
pelo Ministro Eliseu Rezende, que realmente tentou introduzir uma componente hidroviária no nosso sistema
de transporte; também nunca tivemos uma política ferroviária. Os nossos rios estão morrendo. Na medida em
que os desmatamentos são feitos, os rios se assoreiam. O
rio P.drnaíbajã (oi uma grande via navegável e sustentou
o transporte daquela região por muitos anos. Hoje, é um
_rio morto, jâ não permite_ o transporte senão de c_hatas,
de barcos ou de jangadas porque, na realidade, ele está
perdendo o curso da sua navegabilidade. Assim mesmo
estão os rios do Maranhão. O problema ê catastrófico;
todavia, não temos uma política hidroviãria, que deveria
ser o mais barato sistema de transporte num país conti~
nentaf como o nosso, e também não temos um sistema
ferroviário e o nosso sistema de cabotagem também é extremamente precârio. E digo mais, nobre Senador: já
houve neste País uma política rodoviária, ao tempo da
c_riação do DNER, com um fundo reservado que pennitra um largo desenvolvimento do rodoviarismo do Pafs,
mas que hoje também estâ inteiramente acabado. O fun-'do -rodOviáriO foi dfstrihuídO pela reserva de contingências e por outras verbas, entrou no orçamento geral da
União e, hoje, o DNER é um órgão praticamente incapaz de condudizir até a política de manutenção das estradas. Essa repercussão está aí em todos os Estados. O que
eu espero, nobre Senador, é que o plano de desenvolvimento do Presidente José Sarney, que ainda não saíu,
corrija essas distorções. Na realidade, o Senador Helvídio Nunes chamou a atenção para um ponto importante:
os diretores desses organismos são todos novos, e eu
ach_o que esse orçamento deve ter sido feito de modo a
in-õbservar essas necessidades cruciaís e atê as prioridades. Mas espero que com a instituição do I Plano de Desenvolvimento Nac~onal do Presidente José Sarney essas
distorções sejam corrigidas. Estou-me preparando pelo
menos para isso, porque neste orçamento nós não vamos
poder ter influência nenhuma. V. Ex• tem toda a razão,
conta com o nosso apoio, e o que eu espero é que, pelo
menos, o Plano Nacional de Desenvolvimento conte
com a participação efetiva dos congressistas que são os
que conhecem os problemas das suas regiões. Parabéns a
V. Ex'

_Q SR, FÁBIO LUCENA -Agradeço o aparte a V.
_Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) -Nobre Senador, faltando apenas seis minutos, e não havendo tempo para outro orador, V. Ex•
terá mais sei~ minutos, até as 15 horas e 30 minutos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, agradeço
imensamente a sua generosidade, o que não é novidade,
no Senado, porque a sua bondade, $endo V. Ex' do interior do País, é do tamanho de todo o sertão brasileiro.
Muito obrigadO:
Mas, Sr. Senador Virgílio Távora, com referênCia ao
aparte de V. Ex•, quero declarar-lhe que a explicitude e a
clareza são características que sempre marcam as suas
intervenç?es_, das quais nós sempre, em· as-observando,
adquirimos preciosas lições para a abordagem· de questões essenciais! aqUi da tribuna do Senado Federal.
De fato, não podemos consentir que aqueles gritantes
erros a qu·e aludiu o eminente Senador Virgílio Távora, e
qUe vêm de mais de uma década, possam repetirRse na
atualidade, com a agravante de que erro algum de governo nenhum pode servir de espelho para governos que
querem acertar.
E disse bem V, Ex•, nobre Senador José Lins, que tem
a esperança de que- o Governo Federal corrija essas falhas e reveja essas distorções, porque é intolerâvel, é
inadmissível que o Brasil, que possui os maiores canais
-:navegáveis em todo o mundo e malhas hidroviârias verdadeiramente gigantesca-s, não possa aproveita o seu potencial aq uaviãrio para acelerar o seu processo de desenvolvimento econômico e social.
Lembrava a_ eminente Senadora Eunice Michiles a di~
feren~ dos preços do transporte da soja de Mato Gros-
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so. Isto significa sim-plemente que ou o Po"rto de ltacoatiara, em Manaus, ou o Porto de Santarém, no Estado
do Parã poderiam ser os grandes portos da exportação, a
preços muito mais baratos, da soja produzida na região

norte do Estado de Mato Grosso.
E assim, Sr. Presidente, fica na condição de amazônida, a minha estranheza e, sobretudo, o meu protesto que
é o mais veemente. E o formulo porque meu compromisso neste Parlamento é com os supremos e inegociâveis interesses do Estado do Amazonas, e o faço, ainda mais,
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pela perplexidade que se me assalta ao observar que um
assunto tão sério, tão grave, de tamanha importância
para a economia nacional e que deita os seus reflexos em
todos os patamares da vida social da Nação brasileira,
seja tratado com esse desprezo, com esse deboche e com
esse escárnio.
Apelo para o Senhor Presidente da República, apelo
para os seus assessores no sentido de que hâ ainda tempo
de se corrigirem essas distorções na tramitação da Proposta orçamentãria aqui no Congresso Nacional, mas

que tais correções por imposição constitucional, só poderão ser adotadas se forem de iniciativa do próprio Senhor Presidente da Repú.blica.
A verdade, Sr. Presidente, é que a Nação não aceita
que o orçamento do próximo ano dedique miseras 15 milésimos por cento do seu total para a política hidroviãria
de todo o Brasil. A Nação não aceita e o Amazonas protesta contra mais essa injustiça clamorosa, gritante e intolerável.
Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FÃB/0 LUCENA EM SEU PRONUNCIAMEN.TO).
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realízar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
-Requerimento n9 '343, de 1985;
-Projeto de Resolução n~' 82, de 1985; e
- Projeto de Resolução n~' 83, de 1985.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requérimento que vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretário.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 363, de 1985
Senhor Presidente,
Na rorrna do que faculta o art. 239 do Regimento Interno da Casa e tendo em vista estar em tramitação o
Projeto de Lei do Senado n'i' 56, de 1985, que, alterando
dispositivos da Lei nt 4.594, de 1964, dispõe sobre a ftscalização a ser exercida pelo Banco Central nas ~ntida
des integrantes do sistema financeiro, solicitO seja requerido ao Poder Executivo o envio de cópia do inteiro teor
do Processo administrativo que autorizou, ·no curso do
presente exercício, o Banco Brasileiro de Descontos a adquirir cartas patentes do Banco Comércio e Indüstria de
São Paulo.
.
Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1985.- Ita~
mar Franco.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serão solicitadas as informações requeridas.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michites- Raimundo Parente
- Alcides Paio- Gaivão Modesto- Hélio GueirosAlberto Silva- Guilherme Palmeira- João CalmonAlfredo Campos- Severo Gomes - Mauro Borges Jaison Barreto- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está esgotado
o tempo destinado ao Expediente.

__,

-------------- -----~- ----
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Estão presentes na Casa 50 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
330, de 1985, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetós de Lei
do Senado n~' 145, de 1984, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade_ de ser designado um representante do Sindicato
dos Aeronautas para acompanhar os inquéritos destinados a apurar causas de acidentes com aviões; e
n\1 152, de 1984, do Senador Gastão MUller, que torna obrigatória, nas sindicâncias que envolvem a
apuração das causas de acidentes aéreos, a presença
de um membro designado pelo Sindicado dos Aeronautas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir
a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (JÕsé Fragelli)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'
336, de 1985, do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei
do Senado n~'s 70, 82 e 132, de 1985, de autoria do
Senador Nelson Carneiro; e79, 85 e 163, de 1985, de
autoria, respectivamente, dos Senadores Itarriar
Franco, Roberto Saturnino·e Nivaldo Machado, introduzindo modificações na Lei n"' 7.183, de 5 de
·- abril de 1984, que''regula o exercício da profissão
de Aeronauta, e dá outras providências".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir
a deliberação ~o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'i' l03, de 1983 (n'i' 2.549(79, na Casa de
origem), que altera dispositivo da Lei n9 5.692, de li
de agosto de 1971, que fixa deretrizes e bases para o
ensino de I 'i' e 2"' graus, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• !.083, cte
1983, da Comissão
- de Ed.ucação e Cultura.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane-cer sentad()~. (Pausa.)
Rejeitado.
O Projeto será arquivado. rei ta a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado.

PRfrJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 103, de 1983
(N~'

2.549/79, na Casa de origem)

Altera dispositho da Lei n~' 5.692, de 11 de agosto
de 1971, que '"lixa Diretrizes e Bases para o ensino de
l~' e 29 graus, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O § 39 do art. 41' da Lei n'i' 5.692, de li de
agosto de 1971, alterada pela Lei n~' 7.044, de 18 de outUbro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação:
_"Art.
§ ,,
§ 2•

4~'

·
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§ 39 No ensino de l'~ e 29 graus dar~se-áespecial
relevo ao estudo da Língua Portuguesa e da História do Brasil, como instrumentos de comunicação
e expressão da cultura brasileira."

Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'í' Revogam-se as dispoSições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 24, de 1984 (n'~ 1.319/83, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 15 do Decreto-lei
n~' 411; de 8 de janeiro de 1969, que dispõe sobre a
administração dos Territórios Federais, a organização dos seus municípioS e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 313, de 19S4,
da Comissão
-de ,Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, encerro a discus~
são.
Em votaçã'O.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane~
cer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação
à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 24, de 1984
(N~>

1.319/83, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. IS do Decreto-lei n'i' 411,
de 8 de janeiro de 1969, que "dispõe sobre a administração dos Territórios Federais, a organização dos
seus Municípios e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:

Art. li' O art. 15 do Decreto-lei n~" 411, de 8 de janeiro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
, '"Art. 15. O Governador será nomeado em Co- ·
missão, pelo Presidente da República, mediante indicação do Ministro do Interior, que o escolherã de
lista trínômine apresentada pela Bancada de rreputados Federais do respectivo Território."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 5:
Discussão, em turno Gnico, do Projeto, de Lei da
Câmara n'? 81, de 1985 (n~' 5.776/85, na Casa de origem ), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Podçr Executivo a abrir ao
Ministério do Interior o crédito especial de até CrS
22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de cruzeiros),
para o fim que especifica, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n'? 622, de 1985,
da Comissão
- . de

Finan~as.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto iTá à sançãO.

t

o seguinte o projeto aprovado.
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 81 ,. de 1985
(N9 5.776/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério
do Interior o crédito especial de até CrS
22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de cruzeiros),
para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

Art. )9 Fica o Poder Executivo aütorizado a abrir
ao Ministério do Interior, em favor da Secretaria Geral,
o crédito especial até o limite de CrS 22.000.000.000 (vinte e dois bilhões de cruzeiros), para incluir em sua programação o projeto,. "1902.15814867.206 - COntribuição para o Fundo Especial para Calamidades Públicas".
Art. zq Os recursos necessãrioS- à execução do disposto no artigo anterior, jâ consignados na Lei Ofça- _ ment~ria n9 7.276, de lO de dezembro de 1984, à conta da
Reserva de Contingência, decorrerão do produto de vendas, em leilão ou concorrência pública, de mercadorias
apreendidas, conforme estabelecida no Decreto-lei n'i'
2.241, de 4 de fevereiro de 1985.
Art. 3'1 _ Esta lei entra em vigor na data de sua publi_cação,
Art. 4'1 Revogam-se as disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 6:

Discussão, em turno úriico, do projeto de Lei da
Câmara n'? 115, de 1985 (n~ 4.966/85, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que reajusta a p"ensão especial concedida
pela Lei n\" 3.684, de 9 de dezembro de 1959, a Hilda
Sayão Carvalho Araújo, viúva do ex-ViceGovernador do Estado de Goiás e ex.-Difetor da
Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil NOVACAP, Bernardo Sayão Carvalho Araújo,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 645, de 1985,
da _Comissão
- de Finanças.
Em discussão o_ projeto. (Pausa.)
Não hay~ndo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permane~
cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O ptõjeto irá à sanção.
~

o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 115, de 1985
(N\" 4.966, de 1985, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
- Reajusta a pensão especial ~oncedida pela Lei -ri';t
3.684, de 9 de dezembro de 1959, a Hilda Sayio Car~
valho Araújo, viúva do ex-Vice-Governador do Estado de Goiás e ex-Diretor da Cia. Urbanfzadora d~
Nov~ Capital do Brasil - NOVACAP, Bernardo
Sayão Carvalho Araújo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (\" A pensão concedida pela Lei n9 3.684, de 9
de dezembro de 1959, a Hitda Sayão Carvalho Araújo,
viúva do ex-Vice-Governador do Estado de Goiâs e ex-~
Diretor da Cia. Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
- NOVACAP, fica reajustada no valor correspondente
a 4 (quatro) vezes o salârio mínimo vigente no País. '
Art. 2\" A despesa_decorrente desta lei correrâ à conta de Encargos Previdenciârios da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministêrio da Fazenda.
Art. 39 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'1 Revogam-se as disposições em contrãrio.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 7:
Discussão; em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 56, de 1979- Complementar, de autoria
do Senador Henriqde Santillo, que cria a região metropolitana deGoiânia- GO, na forma do art. 164
da Cons_tituição_Federal, tendo
PARECERES, sob n9s 452 e 453, de 1984, das
Comissões:
-de Constitulçio e Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Murilo Badar6; e
-de Economia, favorável.
A matéria con-stou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 20 de agosto do corrente ano, tendo a discussão
adiada a requerimento do Senador Henrique Santillo
para a presente sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19Secretãrio.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 364, de 1985
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento .fuiCr.:-·
no, ·requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei
do Senado n'? 56, de 1979, Complementar, constante do
item n'? 7 da Pauta, a fim de ser feita na sessão de 14 de
outubro de 1985.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1985. - Gastio
Müller.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sairá da Ordem do Dia para retornar a ela
na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)

-~Item

8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 47, de 1983, de 'autoria do Senador Henrique Santillo, que dá nova redação ao item XI do art.
16 e à alínea J do art. 419 do Regimento Int~rno,
tend_o ___
_
.
_
PARECERES FAVORAVEIS, sob n9s 581 e
582, de 1985, das Comissões;
- de Constltuiçio e Justiça, e
-Diretora.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Virgi'Ifo Távora - S;. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
ao nobre Senador Virgílio Távora para discutir.

pal~vra

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O projeto de resolução em questão é daquele, a nosso
ver, dos mais pertinentes e dos mais oportunos.
O que tem vist~ o <;o~gr~so, não hoje, não ontem, e
sempre, é a comparecerem, seja à Câmara, seja ao Senado, S. Ex•s, os Srs. Ministros fazerem belas exposições,
depois serem argUidos, e isto se refere a governos presen. tes, passados, e talvez os futuros; se o projeto não aprovado, como esperamos que o seja, e depois do brilhareco
feito, receber palmas, foram maravilhosamente bem
sem que ao interpelante seja dado o direito de réplica:-'
Achamos nós que, no momento em que o Congresso
procura reassumir todas aquelas prerrogativas que lhe
foram tomadas, este é um ponto de afirmação de conduta parlamentar, é um ponto fundamental na discussão
dos problemas para que apenas não digamos amém a
tudo que, como respostas, os srs. dententores das diferentes pastas ministeriais ptonuriciarem às interpelações
dos Srs. Deputados, dos Srs. Senadores.
Fazemos questão de dar este pronunciamento para
emprestar, em nome da Bancada do PDS, entusiástico
apo.io à aprovação do mesmo. (Muito bem!)
U SK. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discUssão o proJeto. (Pausa.)
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Não__havendo quem peça a palavra, encerro a discus~ão.

Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de_ Red_ação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 47; d!l1983
Dá nova redaçáo ao item XI do art. ui e à alinea
"j"· do art. 419 do Regimento Interno.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ O item XI do art. 16 e a alínea
do~ art._ 419
do Regimento Interno do Senado Federal passam a Vigorar com as seguintes redações:

·•r

Art. 16......••.•••.........•....•.•••..•••
XI- para interpelar Ministro de Estado, por 10
(dez) min~tos e para a contradita, apôs a resposta
deste (artigo 419, j};

Art. 419 ..............._,~··--------j) terminada a Exposição do Ministro dC-EstadO;

que terá a duração de até 1 (uma) hora, abrir-se-á
fase de interpelação, por qualquer Senador, dentro
do assunto tratado, dispondo Q interpelante de 10
(dez) minutos, e sendo assegurado igual prazo para
a resposta do interpelado, após o que podúá ser
contraditado por prazo não superior a 5 (cinÇp~ minutos.

............

·~

•.•.'. -~ ~~-~-~-~·~·-·-·.

·~.

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 49 Revogam-se as diS"posiçõi:S ein contráfiõ.O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 9:
Discussão, em turno G.nico, do Projeto de Resolução n9 12, de 1985 (apresentado pela Comissão do
Distrito Federal como conclusão de seu Parecer n•
86, de 1985), que aprova as contas do Governo do
Distrito Federal, re[atí_vas ao exercício de 1981, tendo
PARECERES, sob n9s 87 e 88, de 1985, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, Pêla constitucioiütlidade e juridicidade; e
- d~ Finanças, favorável.
Ein discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus:são.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprov~m queiram penrianecet
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto irã à Com.issão·ae Redação.

Quadro Permanente do Tribunal Superior Eleitoral,
tendo
PARECERES -FÁVORÁVEIS, sob n9s 620 e
621, de 1985, das Comissões:
..:._de Serviço PUblico Civil; e
- de Finanças.
Em discussãO o projeto, em primeiro turno. (P_ausa.)
l'{ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação da matéria que, nos termos do inci~
so II, alínea b cfo art. 322 do Regimento Interno, depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo
processo eletrônico. Porém, tendo havido acordo entre
as Lideranças, a matéria será submetida ao Plenãrio pelo
processo simbólico.
- Sendo assim, em_ votação o projeto, em primeiro turno.
___ _
- Ck Srs. se-riaOores- que- aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ _
- Aprovado o projeto, em primeiro turno, e decorrido o
interstício de48 horas previsto no art. 108,§ 39, da Constituição, o projeto serâ incluído em Ordem do Dia, para
apreciação em segundo turno.

f: o seguinte o projeto aprovado.
·-PROJETO DE LEI DA CÃMARA
Nt~ 73, de 1985
(N9 5.390/85, na Casa de origem)
Do Tribunal Superior Eleitoral
Dispõe sobre a criaçio de cargos no Quadro Permanente do Tribunal Superior Eleitoral.
O Con_gress9_ Nacion-al decreta:
-d~.rt...J~ Ffcª'm-~iados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Supe;rior Eleitoral, na forma constante dos Anexos I e II desta lei:
I - no Grupo-Díreçâo e Assessoramento Superior,
Código TSE~DAS- 100, 3 (três) cargos de provimento em
comissão de Assessor, Código TSE-DAS-102;
I I - no Grupo-Atividades de Apoio Judiciãrio, Código TSE-AJ-020, 5 (cinco) cargos de Tagrígrafo-Auxiliar
Código TSE-AJ-026.
Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias
do Tribunal Superior Eleítoram ou de outras para esse
fim destinadas.
Art. 39 Estalei entra errí vigora na data de sua publicação.
---Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio.
ANEXO I
, de
de

(Lei n9

de 198)

GRUPQ..DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES - TSE-DAS-100
N9 de cargos

Denominação

Código

É o seguinte o projeto aprovado:

Assessor

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 12, de 1985

(Lei n9

Apfova contas do-GOVerno do Distritl? Federal, relativas ao exercício del981.
O Senado_fed._~l resolve:
Artigo único. São aprovadas as contas do -Governo
do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1981, e de acordo com o Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, aprovado na sessão especial
reâlizada a 20 de setembro de 1982.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item lÓ:

DisCussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara n9 73, de 1985 (n9 5.390j85, na Casa-de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos no

TSE-DAS-102

ANEXO II
de
de

de 198)

GRUPO-ATIVIDADE DE APOIO
JUDICIÁRIO - TSE-AJ-020
N9 de cargos

Denominação

__ )"a_quígrafo~Auxitiar

Código
TSE-AJ-026

O SR. PRESIDENTE (José Fragel\i) -

Item II:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nQ 4, de 1983, de autoria do Senador Nel-

Setembro de 1985

son Carneiro, que introauz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 11 a 13, de 1985, das Co~
missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencído do Senador Hélio Gueiros e voto vencido, em
separado, do Senador José Ignácio Ferreira; e
-de Finanças, favorável.
Em discussão. {Pausa.)
,l':l_ão h3vendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permancer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltarâ oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 4, de 1983
Introduz modificações na Consolidação das Leis
do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho.
O. Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Seção II, do Capítulo II do Título U da
Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 58 a 65), pass.a
a vigorar com as seguintes modificações:
'-'Art. 59. . ..••• ·--· ···---· .• ·-- ..•.•.•••
§ J9 Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho devetá constar, obrigatoriamente, a impor·
tância da remuneração da hora suplementar que será, pelo menos, 50% (cinqUenta por cento) superior
à da hora normal.
Art. 61 ...............•...•....••.....••
§ 29 Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior. a remuneração da hora excedente
será acrescida de pelos menos, 50 % (cinqUenta por
cento) em relação à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto neste artigo o acréscimo será
de 100% (cem por cento) e o trabalho não poderã
exceder de doze horas, desde que a lei não fixe expressamente outro Jimite."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
·publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao eminente Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB·:._ RS. Pronuncía o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Diz um velho brocardo espanhol que entre as grandes
coisas que nós não podemos fazer e as pequenas que
achamos que talvez não valha a pena fazer, existe o perigo enorme de não fazer nenhuma.
Neste País, todos sabem que tem gente que passa fome~o Todos sabem que a maior parte da população, dado
o seu baixo poder aquisitivo, sequer consegue alimentars.e dentro das condições mínimas esperadas para uma sa~
dia sobrevivência do ser humano. E, no entant.o, este
problema vem vindo,há anos, sendo apenas debatido
dentro dos níveis parlamentares, servindo, muitas vezes,
como tema para discursos inflamados, mas até agora,
tnuifo- pouca coisa de efetivo-, muito pouca c_oisa de real,
para que algo fosse feito, realmente havia sido empreendido.
No entanto, hoje, Sr. Presidente, dentro do plano do
Sr. MiOistrõ--da- A&i1Cu1tiii'ã~ -õ-Senaôor-·Pedro-Simon,
inicia-se, aqui perto da Capital Federal, exatamente em
CeHándia, um dos planos que S. Ex• levava ao Ministerio da Agricultura como parte do seu trabalho, desde o
início. Baseado numa experiência que já ocorre no Rio
Grande do Sul, mais pfecisamente na Prefeitura deVacaria, onde o Prefeito Marcos Pa.Iombini,jã há três anos,
e com um sucesso que todf? o Rio Grande do Sul conhece. vinha desenvolvendo um plano de alimentação popu-

lar. Conseguiu o Prefeito--daquela comuna, a nfvel muni-

cip-al, e com os escassos recursos com que contam os município~Tazer

com que as populações de baixa renda, as
populações que habitam as periferias das cidades pudessem comprar alimentos dentro da sua capacidade aquisitiva.
Começoü S. Ex'; aquele Prefeito, a trabalhar primeiro
com o peixe, fazendo com que, através de cooperatiVas
populares de consumo, e em convênios com cooperativas
de pescadores, fosse possível vender, nas vilas populares
de Vacaria, o produto por menos da metade do preço do
mercado. Com issO, não s6 conseguiu o atendiinento aos
que tinham menos e, conseqUentemente, podiam
alimentar-se, como também não fez concorrência sequer
aos que no comércio vendem alimentos pata os que podem comprá~los. Partiu, posteriormente, para a carne e
hoje já em Vacaria, a njvcl_<:lf!: município, esse plano é
consolidado e tem servido, até, de base para que outros
planos sejam desenvolvidos.
Pois bem, a nível de Ministério da Agricultura, foi es~
tabelecido e iriiCiado ,hoje o PAP, o_ Programa de Ali~
mentação Popular, que surgiu de uma proposfção dos
Ministérios da AgdCultura,-FãzeriO:a e Planejamento, devidamente aprovada pelo Presidente José Sarney, com o
objetivo de combater a fome e a desnutriçãO das cla.sses
mais carentes e de melhorar as condições de vida do ho~
mem brasileiro que está na base da pirâmide social.
O PAP deve ainda, alêm desse aspecto, servir de ins~
trumento regulador da oferta e da demanda de produtos
de consumo popular. A COBAL, Campainha Brasileira
de AUmentos, é a executora do PAP, contando tambéiD
com a partiCipaçãO da CIBRAZEM no armazenamento
e processamento dos gêneros alimentícios, e da Companhia de Fina:naa:mentO da Produção na transferência
prioritária dos seus estoques, ·além de outros órgã~-e
empresas do Ministério da Agricultura.
A participação da CFP, Sr. Presidente, que muitas vezes ê obrigada não só fazer o estocjue regulador, mas, às
vezes, também para resolver a nível de produtores os baixos preços de mercado, criou uma contradição: obrltada
que foi a: adquirir o prOduto na hora da safra ...

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

O SR. ALCIDES SAWANHA- Pois não, nobre Se-nador Jorge Kalume.
·
O Sr. Jorge Kalume- Quero me Congratular pela co-municação que estã fazendo à casa. Mas, eu gOS\aria de
adicionar ao pronunciamCrito de v:-Ex'" que o Senado
Federal se antecipou à Nova República, porque, em
agosto de 1983, o Senador que estã aparteando V. Ex•
apresentou um projeto nesse sentido, um programa que
abrangerâ os seguintes produtos: fariiiha de mandioca,
arroz, feijão, carne, leite, açúcar e óleo, pelo preço de
custo, e que seriam distribuídos através dos armazéns do
Governo e de empresas comerciais, cujO ICM serfa creditado a essas casas; os pacotes seriam marcados para se
evitar qualquer irregularidade. Portanto, acho que é uma
necessidade, principalmente para as regiões mais carentes. Por exemplo, li hoje na imprensa que a campanha
começou na Ceilândia. Está Certo. Mas, acho também
que o ~rdêste, principalmente as regiões assoladas pela
s~···

O SR. ALCIDES SALDANHA - Serão atendidos,
nobre Senador. Eu chegarei lã. na minha leitura ...
O Sr. Jorge Kalume ~Mas, li na imprensa que primeiro vamos atender o Rio Grande do Sul, São Paulo,
os Estados de renda per caplta mais robusta ...
O SR. ALCIDES SALDANHA - Absolutanlente,
nobre Senador eu vou ler a lista completa.
O Sr. Jorge Kalume- Então, o jornal está noticiaitdo
o que não é verdade.
O SR. ALCIDES SAWANHA- Absolutamente. Eu
tenho a lista aqui, vou ler para V. Ex• que, se tiver paciência, vêrá que todas as capitaiÇnaciOnais... ~
O Sr. Jorge Kalume- Eu virei à tribuna tratar deste
assunto, na próxima samana. Diz o Correio BrazllienSe,
de hoje:
.. Nas próximas semanas, o programa será estendido para Goiãnia, Belém, Vitória, São Paulo, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador."

O SR. ALCU>ES SALDANHA - f: apenas urna
questão de escalonamento. Todas as capitais do Brasil
serão atingidas imediatamente.
- O Sr. Jorge Kalume - Mas, ao inVés das capitais,
onde a renda _per capita é maior, deveria ser o interior
dos Estados. E uma sugestão. Mas, eu estou de acordo
com V. Ex', inclusive me congratulando por essa iniciativa do Governo.
O SR. ALCIDES SALDANHA - E eu vou me congratular com V. Ex• por ter pensado no assunto há tanto
tempo, dizendo que a diferença apenas é aquela entre o
Leonardo da Vinci, que imaginou que podiam os voar, e
o Santos Dumont, que fez com que nós voâssemos, 1:.
esta a diferença, nobre Senador.
O Sr. Jorge Kalume- Lamentavelmente, o meu pro-jeto ainda estã dormindo nas gavetas das comissões,
con1_0_sempre acontece. Mas quero, nesta oportunidade,
mais uma vez, da! o- meu apoio moral a essa Campanha
que o GoVernO est~ fãzendo, porque é uma nçcessidade
diante dessa inflação galopante que estamos atravessand~. Muito qbrig?-do p~la, sua atenção._
O SR. ALCIDES SALDANHA -Agradeço o aparte
de V. Ext
Continuando, Sr. Presidente, a própria CFP, às vezes,
ao desempenhar a sua função, ao fazer a compra dos
produtos do produtor primãrio para manter os mercados sadios para evitar quedas bruscas na produção de
grãos, via~se depois com o problema de que se estacasse,
teria que desová-lo- como se usa rra linguagem econômica- e ainda ter o cuidado .de não fazê~ lo em cima de
novas safras que viessem aviltar o produto. Pois bem, esses estoques serão usados em conjunto com o trabalho
da COBAL, da CIBRAZEM, dos Ministérios da Agricultura e do Planejamento, para que o Plano de Alimentação Popular possa ser efetivado, possa ser aprofunda~
dp. E dentro daquilo que eu comecei dizendo, no início
do meu discurso, que entre a grande coisa que nós ainda
não podemos fazer, isto ê, dar a todo o povo brasileiro as
condições de vida que todos n_ós idealizamos, c este pouco, que é alcançar alguma coisa às·populações mais carentes, o Governo optou par:lcomeçarcom o PAP, a fim
de que alguma coisa saísse da teoria, saísse do discurso,
saísse do projeto e, efetivamente, fosse realizado.
Foi destjnada .;\ COBAL, Sr. Presidente, uma verba de
407 bilhões de cruzeiros para este ano, com a finalidade
de constituir um fundo rotativo pará. a formação de estoques e compras à vista.
O PAP estã sendo implantado, inicialmente, nas periferias das grandes cidades, não apenas porque ali existem
bolções de miséria, mas, também, porque a estrutura torna possível e viâvel desd.e logo a aplicação do plano. Evidentel_ll_~nte, que o G_overno quçr expanQi-lo e levã-lo a
toda a: população carente do País, mas estã começando a
sua realização onde a viabilização, através dos instrumentos que ele possui no momento, pode ser feita.
Por isso, no_bre Senador Jorge Kalume, o início pelas
capitais, o início pai-a ondejã existe, pelo menos, alguma
estrutura que possibilite o plano, para que não tenha que
se aguardar, depois que todos tenham estrutura, que se
dê início, que se faça desde logo. Mas, fique V. Ex• tranquilo que serão atingidas todas as Capitais do País e,
imediatamente- e temos certeza que o plano terá sucesso - todas as populações que têm necessidade de ser
atingidas por esse plano.
MaS um detalhe: a COBAL, que V. Ex• recorre e que
até hã pouco tempo negociava até uísque estrangeirá,
que negociava cigarro, que negociava produtos que normalmente se pode e deve comprar nos supermercados
comuns, passará a trabalhar exclusivamente com os alimentos do chamado cesto bãsico, isto é, atenderá às poP!l~_ações que precisam realmente desses alimentos. E o
Governo, é verdade, lançarã -verbas suas nesse plano
para atender aos mais necessitados.
A pauta dos produtos b!!sicos, com os quais o PAP vai
trabalhar foi elaborada após uma consult.a para definir
os hâbitos alimentares da população, com flexibilidade
para adaptações conforme os costumes regionais e em
respeito a estes. A lista do programa, inicialmente inclui:
o- feijãot o arroz, o leite, o aç6car, a farinha de mandioca,
o óleo comestível, o fubâ, carnes ou pescados, ovos, café
e macarrão. Inicialmente, seria esta cesta bãsica que o
PAP iria trabalhar.
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V_ai atuar, também, por intermédio de uma rede de pequenos varejistas, cooperativas de consumo e associações comunitárias, que, uma vez cadastradas pela
COBAL, poderão adquirir os produtos nas unidades de
distribuição, onde serão desenvolvidas as unidades atacadistas do programa.
Como tem poder de compra, a COBAL vai transferir a
eles os ganhos de escala, fixando de comum acordo a esses comerciantes qu_e colaborarem uma pequena margem
de lucro, para que a redução nos custos s_eja refletida diretamente no preço final ao consumidor.
O programa prevê a participação de toda a comunidade, seja pela formação de cooperativas de consumo, seja
pela fiscalização no cumprimento dos preços, que serão
mantidos no mímino por 3Q dias em cada programa.
A cidade~satêlite de Ceilândia, no_ Distrifo Federal,

foi escolhida pela COBAL para o lançamento do programa de alimentação. Nesta comunidade, onde ocorre a
maior concentração de pobreza do Distrito Federal, a
COBAL cadastrou _m_ais de: cem pequenos varejistas, que
vão adquirir os gêneros alimentícios no chamado ..primão" e vendê--los em suas próprias lojas, dentro daquelas características que hã pouco nos referimos, a preços
reduzidos, beneficiando uma população carente de aproximadamente 500 mil pessoas.
Da verba que lhe foi destinada, de 407 bilhões de cruzeiros para a únplantação do PAPe a sua execução este
ano, a COBAL vai aplicar 12 bilhões no DistritO Federal. Inicialmi::llte, o PAP não v<ií operar com todos os
produtos da lista bãsica hâ pouco enunciada, em função
das condições atuais de mercado, por ser período de entressafra, o leite, o charque e a sardinha estão com os
preços muito elevados, e como o objetivo do programa é
atender a classe de pequeno poder aquisitivo, os mesmos
serão incorporados gradativamente na pauta de comercialização. Essa exclusão temporária desses produtos visa, também, evitar que a situação de escassez no mercado seja agravada, prejudicando os demais segmentos do
mercado, e criando problemas ao próprio PAP.
O plano estã sendo implantado a partir das grandes
metrópoles ...
A Srf ~ice Michiles - V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Alcides Saldanha?
• O SR. ALCIDES SAWANHA- Ouço V. Ex• com
muito prazer, nobre Senadora Eunice Michiles.
A Sr• EUNICE MICHILES- Pados da UNICEF e
da FAO dão conta que 86% dos brasileiros estão na condiçã_o de _desnutrido§ ou subnutridos. Acho que final~
mente este País tomou consciência disso, porque temos
visto q_ue todos estão pensando, sobretudo, em alimentar
a nossa população. Ontem, funcionários do INAN me
visitaram, tambêm, para expor um programa de doação
de alimentos que me pareceu da maior relevância. Fiquei
Surpresa de ver que no seu planejamento, 71 dos 73 municípiOS--do Amazonas seriam atendidos; o que me parece
um esforço gigantesco desta Nação, deste Governo para
atender essa necessidade mais urgente, mais premente,
que ê a fome. Se é um programa eleitoreiro, se vai trazer
saldos políticos, isto não tem a menor importância,
parece--me. Sem nenhuma dúvida, o que é necessário é
que chegamos lã, chegamos exatamente àqueles que carecem, àqueles que precisam. De maneira que, nesse aspecto, apesar dos defeitos que ele ainda irâ apresentar,
acho que neste momento estamos de parabéns, sem nenh_uma dúvida, e parabéns a V. Ex'- pela maneira como
anuncia este programa tão importante à Nação brasilei~

ra.
O SR. ALCIDES SALDANHA-- Fico honrado com
o aparte da ilustre Senadora e diria a Senadora Eunice
que se _estâ tentando de uma maneira tímida, é
vêrdade, inicialmente, com defeitos, ê verdade, inicialmente, garantir ao povo brasileiro - para mim, a primeira liberdade a de comer c sobreviver.
-Sr. Presidente,
O PAP estã sendo implantado a partir das grandes metrópoles, onde beneficiarã as famflias de baixa renda, em
t~rno de dois salários mínimos, que moram nas áreas perifériCas, estima-se que dois milhões e 800 mil famílias serão_assistidas pelo programa em todo o_ País, a partir de
sua implantação, na Ceilândia, o PAP abrangerá áreas
mais yastas estendendo-se até as regiões metropolitanas
~ich_iles
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de todo.o Pafs._J')entre :as capitais brasileiras beneficiadas
pelo PAP, estãO:·
Goiâilia: a p-revisão para· a capital Goiana é a de beneficiar cerca de 56 mil pessoas distribuídas em 22 baírrosconsiderados carentes.
Os recursos destinados à primeira fã.Se do prógfatila
gira em torno de CrS 10,5 bilhões, ou seja, 2,59% o dos

recursos nacionais. ·
Os produtos do PAP _com~rcializados aos peqUenos
varejisfas já Cadastrados, e que f~ncionar:ão na p~iméria
operação, são: arroz- 370 toneladas, feijão- 120 toneladas, óleo de soja- tr;_s mil cai~as, fubâ -_seis tonela~
das, farinha de mandioca~ 206 toneladãs, inacãrrão31 toneladas· e açúcar 158 toneladas jâ estocadas,__ os demais produtos, carne, ovos e: café: nio serão com~ciali
zados na primeira fase dó PAPem Goiãnia devido aos
elevados aumentos dos preços dos produtos.
Porto Alegre: o PAP irá atingir, na capital gaúcha,
uma média de 60 mjl con_sum.dor~ das comunidades periféricãs localizadas no_s bairros a seguir: CrUzeirO d~
Sul, Vila Santa Rosa_e_ Vila São José. Foram alocados
para as três comunidades carentes de Porto Alegre, recursos-da ordem çle C:r$ 17 bilhões, num percentual de
4,19% do montante de CrS 407 bilhões.
Os produtos depositados nas unidades distribui~gras
dessas vilas perfazem 600 tárieladas de arroz, 200 ton~la
das de feijão,-cerrl mil çaiX.as de óleQ de soja, 2_42 toneladas de farinha de milho, 60 tonelada_s de farinha de~ mandioca, 60 toneladas de macarrão, e 753 toneladas de açúcar. Não serão vendidas nessa tegião, fubá de milhL?,
Ovo~~ café, devido ao hábitos alime·ntares dó homem do

Sul.
São Paulo: serã atendida, na grande São Pauto, numa
vasta área da zona leste dois, na primeira fase do PAP.
Será beneficiada a população dos bairros Itaquera,
Guaianazes, Sãq Miguel Paulista e Itaim Paulista, que
representa 14,2% da população daquela metrópole com
renda familiar na faixa de dois a cioco salários mlnimos.,.
Os produtos que irão atender a essas comunidades estão distribuídos na seguinte ordem- L200 toneladas de
arroz, 500 toneladas_d_e feijão, 16.000 caixas de óleo de
soja, 40 toneladas de fubã, 60 toneladas de farinha de
mandioca, 150 de macarrão, e soo-de açúcàr_. Não_ estão
na pauta dos produtos comercializados no primeiro mês,ovos e café.
. __ _
_
_ . ..:~Vitória: as âreas selecionadas compreendem, além da
capital, as cidades de Vila Velha, Cariacica, Víana e Município da Serra, compreendendo uma população de 97
beneficiârioS qUe Sefão atendidos por uma rede de 610
vareJistas, jã cadastrados. As unidades de distribuição
serão-- instaladas provavelmente em ltararé, Oimpo
Grande, Maria Ortiz e Laranjeiras. Em Porto Alegre, serão atendidos o·s bairros de Cruzeiro do Sul, localizado
no centro; com uma população de 60 mil pessoas; Vila
Rosa, ãrea norte, com 50 mil beneficiãrios; e Vila São José, localizada no setor leste da cidade, também com 50
mil pessoas-.
_
Os produtos vendidos nessas localidades são ;;,.;,. ;. 110
toneladas de arroz, 45 de feijão, 12-de farinha de milho,
20 de farinha de maridioca, 170 de açúcar, e 1.800 cãiXis
de óleo de soja. Nessa região, o fubá, o macarrão, os
ovos e o café não serão vendidos. Isso na primeira etapa.
Os.recursos são de 17.053 bllhõe$,
Belo Horizonte: na capital mineira, o PAP atenderâ os
moradores carentes do aglomerado COHAB, que compreende os conjuntos Cristiri3. A e B, e os bairros de Palmital, São Benedito, Morro Alto, Baronesa, Asteca,
Londrina e Jaqueline; o aglomerado Serra, englobando
Fátima, Cafezal, Marçola, Nossa Senhora Aparecida e
São Lucas; e aglomerado Olaria, abrangendo o Tirol,
Córal e Bairro Presidente.
Os alimentos vendidos pelos varejistaS dessas comunidades estão distribuídos da seguinte forma: 255 tonela-das de arroz, 90 de feiJão, 45 de fubá, 120 de farinha de
mandioca, 20 de macarrão, 230 de açúcar, e 6.000 caiXaS
de óleo de soja, para -tanto, foram enviados fecül'sóS daordem de CrS 19.780 bilhões, ou seja, 4,86% dos 407 bilhões totais.
- - Rio de Janeiro: Irajã, considerada área Prioritária
para implantação do programa, por ser a mais populosa,
foram aplicados CrS 53.980 bilhões, equivalente a
13,26% do orçamento geral. O Bairro do Irajã serã a primeira localidade atendida pelo PAP, devido à maiOr incidência de pobreza. O PAP atenderâ, somente no Irajã,

ce!Cl:! de !8_0 mil pessoas. Também serão assistidos nessa
·primeira-Tas-e-O morro do Borel, com a população de 40
mil beneficiãlios, o parque São Francisco, com 40 mil
elementos, e o Catum.bi, com 25 mil consumidores.
Foram destinados, para os armazéns ~-e distribu_ição
dessas localidades,.l.300 toneladas de an:Pz, 490 de feijão, 70 de fubá, 25 de farinha de milho, 70 de farinha de
mandioca, 15 de macarrão, 880 de açúcar, e 13.500 caixas de óleo de soja~- Não sef~o comercializados, n~a
primeira etapa, os ovos e _o caie._-'
_
_ _salvador: na_capftal baiana, _serão ~tiilgidos pelo PAP,
uma média de 560 mU 'consumidores, onde foram sele~onados os l;lairros de SãO Caetano, Marechal Rondon,
~pina de Pirajá e Péla Porco.- Para isso, _foi efetuada a
compra dos seguintes produtos: 1.000 taneladas de arroz, 1.294 de feijão, 200 _9e farinha d~mqh~, 1.85Qde farinha de mandioca,
de macarrão, 718 de açúcar e
9.000Caixas de óleo de soja. Não seriio comerciaiizados_,
.. __o fu_b_â, os ovos e o café. Foram alocados recursosç.ia ord-:-eiTl---d~. :ca~23_.32"I -bilhões, 9~ isi.a.1. ~,73 %.. dO t_otal.
Veja, Sr_. Presidente, Srs. Senadores, que, como dizíamos no início, enti'e as grandes coisas que ainda não podemos fazer, e as pequenas, que às vezeS desprezamos fazer, existiria o perigo de nãó fazer nã.da. O Ministério da
Agricultura :-o Governo Josê Sarney começa,, pela prinl~ira ve:~ a ~ir da teoria e a buscar na prática, a realizar
al_gurl).a coisa para combater o mais terrivel dos males, e
aquilo qqe_ nós chamamos o. primordial direito do homem, _o alimentar-se, o poder sobreviver.
Sr. Presidente, ~ra o Tegistro que queríamos fazer no
Senado FederaJ, nesta oportunidade.
~
Era o que tinha a dizer. (Muito _bem! Palmas_.)

n-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior:

O SR. LO MANTO JúNIOR (PDS- BA. Pronuncía
o seg_uinte discurso. Sem revisão do or-ador.)- Sr. P_resi.dente, Srs. senadores:
Registro,_ com a niliior sa.ITsr<iÇão~- a apfovãÇão--áa-emenda à Constituição, de minha autoria, por unanimí-dade, na Comissão Mista,- composta de senadores e Deputados. Registro essa unanimidade como um -sinal de
muita significação e que, sem dúvida, representa o infdo
de uma compreensão que tarda para com o Nordeste.
Essa emenda, Sr. Presidente, _!lo_ meu_entender e no entendef de muitos Senadores e DePutados e tambêm da
Nação, é a única forma de assegurar ao Nordeste aqueles
recursos indispensáveis e inadiáveiS para, não direi para
equilibrar o desenvolvimento, inas, pelo menos, diminUir
o desnível_ e evitar~se que Continue-essl? quadro terríVel na
gC:ogriifia humana do nosso País, um· Brasil rico, um Brasil vestido, um Brasil alimentado, um Brasil maiS feliz, e
um Brasil d~calço, roto, para não dizer, nu, famirito,
morrendo_ os_ú!timos resquícios de esperança no coração
da sua gente.
Esta figura díspare, de um Brasil rico e de um Brasil
mi~eráv~l, rião pode continuar. Já_ disse mesmo que_po.:
derá surgir; e DeUs-nOs livre que isso ocorra, um líder
afoito que possa até coriduzir este país para ã. secessão,
·tal é a revolta, tal é o desespero, tal é a miséria em quevive um terço_ da população brasileira, não diria Umterço, porque hã áreas também desenvolvidas no Nordeste, mas um percentual bastante signíficativo da população brasileira que não vislumbra, que não enxerga, que
não vê o mais leve sinal de esperança para o seu desenvolvimento.
Sr. -PI--esid(::fite, esperar por c8ridade- não adianta, pedir, que ê terrível se pensar isso, até aguardar i:ts vicisSitu~
des, as catástrofes para que recursos sejam para lá dirigidos, isto é real!!J.ente o _que nós não desejamos. ,
Esperar pelã ·generosidade, pela misericórdia, também
o Nord~stejã não tem nem mais confiança na misiricórdia, -nem- na generOsidade, a não ser minguadas esni.olas
que lã chegam quando _aS intempéries, Quando as calamidades o atingem, através das estiageris das secas, que arrasa!ll, que-ãssolam, que dizim?JD-, ou através das chuvas, das inundações, que faü:ín--desaparecer as esperanças..--O l(liéO(f:fpreíendemos é regiOnalizar ó -orçamento, é
aPliCar õ pê"fCentUal do Orçamento-aa República obrigatoriamente, por dispositivo constitycional, fazef com
que o Governo aplique naquela r~ião estes recursos.
Para quê? Para minorar o drama daquela gente, para diminuir este fosso que a cada ano que passa mais seapró-

funda, entre o BraSil, a que me referi há pouco, e o outro
Brasil, de lá das bandas nordestinas.
Nós pretendemos, Sr. Presidente, que, a partir de
1987, o Governo aplique JO% dos recursos orçament~iOs .õ.a regiãO nordestina. E por que 30%, fixando in-_
clusive u_m prizo de 30 anos? Exatamente porque ali residem cerca de 30%_da população brasileira. Quase 40 milhões; ou talVeZ, hoje;· mais de 4_0 milhões de brasileiros
_n_aguela região.
.
- E uma noVidade? Não, não é uma novidade. Há nos
váriçs PõlJSes_do_mundo. Bastaria citar<? que ocorreu na
Itália, por exemplo, quem conheceu o ·sul da Itália empobrecido~ era uma espécie de Nordeste. Quem conheceu
o sul da Itália, um povo que também passava necessidades,. chegando até às raias da fome. Pois _o Governo,
atrávés de um programa de especificação e de reserva de
recursos durante um determinado tempo, programa que
os itaJiaMs chamararp. de Casa di Mezzoglorno. Quem,
porventura, teve a oportunidade, como eu tive, de conhece:r, hã uns 30 anoS, ó sul da Itâli~, pobre! miserâvel,
sêm indclstrias, com uma agricultura a mWs atrasada e,
hoje, visitar o sul da Itãlia, depois desse programa, verifica que houve uma transformação fantástiCa.
Ora, Sr. Presidente, o sul da Itália não tem a potencialidade que tem o Nordeste. Se o Nordeste fosse um país,
se aqueles Estados se configurassem num país, seria, dePQ~_~5!_o Br3sil e da~_!ge!Jtina, talvez o país mais importante da América Latina. :Nós faríamos parte-da OPEP,
nóS -ti~iíamos auto-SUficiência de petróleo e estaríamos
ex_porta tldO pe~-róll::o. SeríamOs o terceiro maior produ~
toúle c-aCau -do mundo. Seriamos os maiores produtores
de_sisal. Possuir.iamQS_a maior reserva mineral, dos rpinerà"iS.mais nob-rr!S, colno o urânio·, ouro e ta ritos outros. E
atê hoje não pensem os senhores que o Nordeste, que
vive--desta esmola que se repete anualmente, esperando
as secas e as inundações, não pensem que o Nordeste é
um peso morto na e_conontia brasileira! Se ana_l_isarmos a
nossa balança de_ pagamentos, se analisarmos a nossa
renda, no que tange à produção de divisas, vamos verificar que anualmente o Nordeste contribui com mais de 2
bilhões de dólares que sobram para que o Brasil- estamos-ajudando a pagar- pague esta terrível dívida externa às custas da nossa fome e do nosso sofrimeilto, Sr.
Presidente; Srs. Senadores.
O Sr. JQrge Kalwne- V. Ex• concederia um aparte,
nobre Senador Lomanto Júnior?

O SR. LO~TO JÚNIOR -

Ouço V. Ex• com

muito prazer, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Lomanto Júnior, V. Ex• foi_ muito bem inspirado ao apresentar à
consideração do Congresso Nacional, esta emenda, destacando 30% do orçamento da União em favor daquela
-parte sofrida dÕ Brasil. E a melhor proVa do acerto da
medida de V. Ex•, ou da íniciativa salutar de V. Ex•, eu
tiye con~ecimçnt()_, hoje que a Comissão Mista, por unanimidade, aplicou a sua idéia, a sua iniciativa. Estou cer~
to de que os nossos_ pares do Congresso Nacional não
haverão de faltar com o seu voto para que se materialize
essa idê.ia_salutar, para que se tire o Nordeste do caos_~m
que se encontra e se torne uma região próspera para ajudar, ainda mais, o Brasil. Parabéns a v_ Ex•
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex•, nobre Senador Jorge Kalume. O parabéns que V.
Ex• me endereça; eU o transfiro par_a aqueles irmãos nordestinos que estão ansiosos-para que esta providência se
torne -realidade.
.
O brilhimte parecer de um nordestino à presente proposta de emenda constitucional, de autoria do Hustre Senador João Lobo, um homem de uma região das mais
sofridas, do pedaço de terra mais ang~ iado, mais s-ofrido, repito, do nosso Nordeste, do Piauí, que tem tanibém potencialidades, qUe tem condições de se desenvolver. Bastou que o Governo Cas_tello Branco construísse
uma barragem, ~-de Boa Esperança, e levasse um pouco
de energia elétrica para aquela região, para ali se injetar
11m surto 9e progresso no Piauí.
Então, tudo o que se faz pelo Nordeste, desde que não
seja esmola, a resposta vem de imediato, desde que seja
aplicação séria, orientada para o desenvolvimento, a resposta é positiva.
Vou ler alguns trechos do brilhante parecer do eminente _Senador João Lobo, um dos líderes mais proemi-
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nentes do Nordeste e um dos Senadores atuantes, um homem que, realmente, veio para aqui imbufdo do espírito
de luta e, sóbretudo, vestindo a couraça, eu diria mesmo
a couraça do sofrimento daquela gente, para aliar-se aos
seus demais colegas nessa difícil caminhada. Espinhos
sangram os nossos pês, escolhos por toda parte, obstãculos nós encontramos em todos os momentos dessa longa

caminhada, mas nós chegaremos ao nosso ponto de direção afastada. E V. Ex• sabe o que é o ponto de direção
afastada, como e:ngenheiro que ê, e, naturalmente, estudioso e cultor nesse setor.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o parecer do-Senador
João Lobo, eu vou_

l~r_a_qui

a1guns trechos:

..0 que tem concorrido mais visivelmente para o
atraso, a penúria-e a repetida destruição de sua fraca
infra-estrutura é a irregularidade do regime pluviométrico, causador de cruéis e prolongadas ~tiagens,
as secas ·destruidoras."
Mas antes ele diz:
.. Uma enorme diversidade de solos, rios, lagos, e
principalmente um inesgotáVel lençol subterrâneo
de água potável compõe as suas possibilidades mais
imediatas."
Sr. Presidente, vou ler também esse trecho, para demonstrar o descaso com que o País tem tido com a nossa
Região_. Basta mostrar as estatísticas do Departamento
Nacional de Obras Contra â Seca, o 6rgão mais biiportante, ou o órgão especializado no combate às secas e na
construção de açudes, enfim, de enfrentar o problema
mais crucial do Nordeste.
Dizem que de 1909 até 1982, istO é, durante 73 ariõs, o
Governo Federal dispendeu recursos, diz o Senador
João Lobo, o que é uma realidade gritante, triste realidade, dispendeu recursos do valor aproximadamente de um
bilhão e duzentos milhões de dólares americanos. Mas só
na construção de Itaipu, quer dizer, o que estou fazendo,
reservando os_30% não é novidade nenhuma, apenas nós
estamos colocando como um dever constitucional, reservando uma verba, porque isso se fez em itaipu, onde o
Governo gastou cerca de doze e meio bilhões de dólares,
até 82; 73 anos durante os quais várias secas ocorreram;
várias intempéries, váriaS desgraças mereceram do Governo menos de 10% do dispendido em ltaipu, menos de
10%, numa só obra, na construção de uma usina, que sabemos da mais alta importância, mas· que muitos afirmam que poderia aiitdii esperar um pouco. Pois bem,
para uma gente morrendo, faminta, o GOverno não tem
dinheiro, não tem reCUrS-os e as desculpas se repetem
numa insensibilidade criminosa.
Sr. Presidente, o privilégio que se deu a Brasília e nós
aceitamos. Os beneficiários dos recursos aqui empregados foram São Paulo, os grandes vendedores dos produtos e a região circunvizinha. Brasília, hoje, realmente, já
esparge, já reflete o seu desenvolvimento para todo o
BrasiL Mas, foi um preço caro que todo o País pagou, inclusive o Nordeste, para a construção da Nova CaPital.
Sabemos que o Brasil está construindo, atê hoje, dois
metr6s. O Sr. Helmut Schmidt, quando esteve aqui, disse
que este era um País muito rico. Esteve no Banco Central
e realmente admirou aquele majestoso edifício, qui:: ê talvez um dos mais belos do mundo e disse: "Os senhores
não preCísarri de ajuda, porque nós levamos a vida inteira para construir o metrô de Berlim; os senhores estão
construindo dois metrôs ao mesrito te-mpo, um em São
Paulo, e outro no Rio de Janeiro, mas construindo c·om
recursos da União, não são recursos locais não. Grande
parte de recursos é ajuda de todo o resto do País.
Ora, Sr. PreSidente, eu não tenho com isso. Acho que é
natural, agora que se esqueça que um país transforme o
Nordeste numa região pennanentemente es-quecida, e
que sem nenhuma comoção, sem nenhum espírit9 de solidariedade, a Nação assista anualmente o dizimar-se vidas humanas. Assistisse-permanentemente aquela região
se estiolar, exatamente porque falta sensibilidade para
promover o desenvolvimento daquela região, que é uma
região viável, e responderá a tod_o esforço que o pa'ís fizer, ela dará a devida resposta.
Continuo lendo o parecer do Senador João Lobo,
onde ele diz o seguinte: Tivemos ocasião de conhecer há
poucos meses quando _visitamos os Estados Unidos, um
projeto de irrigação na Califórnia,_ que foi iniciado em
1930, em pleno New Deal, e que ainda está em implan-

tacão; sem descontinuidade, ano após ano, apesar dos
enormes recursos do país, enquanto nós do Nordestecontinua afirmando o Senador João Lobo -estamos
-calejados, irritados de ver a presteza com que se pâram
os programas, mal caem no solo calcinadas as primeiras
gotas de chuva.
Por estes e outros motivos - conclui o Senador João
Lobo - é que queremos apoiar a grande idéia do Senador Lomanto Júnior, autor da proposta. Não há maior
justiÇa para a mais esquecida e sofrida região deste País
do que tornar imposição constitucional o fluxo de recursos capaz de provocar o desenvolvimento do Nordeste
brasileiro.
O Sr. Nivaldo Machado - Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sr. Presidente, vou
conceder os apartes aos nobres colegas e prosseguirei, Sr.
Presidente, mostrando porque é urgente e necessário que
- o País compreenda que a Nação tome conhecimento,
que cada um dos brasileiros perceba de que é impossível,
de que é insuportável, de que não se pode mais adiar o
atendimento às mais sofridas e sentidas aspirações daquela região nordestina. E ela responderá, repito, ela não
será fundo perdido, os recursos que lá forem colocados.
Tudo que se tem feito no Nordeste, e quando se faz objetivando o desenvoJvimento, nós encontramos a resposta
imediata. 1:: Claro que não vem com a rapidez das áreas
desc:nvolvidas, porque não é fácil montar-se, não é fácil
instalar-se o desenvolvimento quando a infra-estrutura
ainda está muito a desejar para suportar esse desenvolvimento.
Conceda o aparte ao nobre Senador Nivaldo Machado, de Pernambuco.

O Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Lomanto
Júnior, em que pesem os esforços que têm sido feito nos
últimos anos, mormente a partir da criação da SUDENE, em dezembro de 1959, o Brasil, hoje, ainda apresenta um quadro de dualismo na sua fisionomia económica,
social e cultural, marcando a diferença entre um país
pobre e um país rico, que ainda hã pouco acabou de se
reportar V. Ex~ no início do seu brilhante e vigoroso discurso, que faz, nesta tarde, em defesa da emenda. em tão
boa hora apresentada, destinando do orÇamento daRepúbHc:a 30% para a aplicação na região nordestina. E o
que é preciso que se saliente, neste momento, é que o
Nordeste é credor do País, porque esta é uma Região, e
V. Ex• acentuou ainda há pouco, superavitãria no comércio externo: Nós, e aqui tenho um depoimento, há
pouco feito pelo Governador de Pernambuco, em São
Paulo, na balança comercial somos, como disse, superavftâiiOs, -e fornecemos mão-de-obra e matéria-prima
para o Sul e para o Sudeste, transferindo renda e importando bens de consumo, de modo que o Nordeste não é
devedor, o Nordeste é credor~ E o Nordeste espera e confia que,_ agora, à frente do Governo nc;>rdestino que conhece toda a problemática, se torne ·realidade aquela
afinnativa do próprio Presidente José Sarney, no Recife,
quando disse em alto e bom som: "Não venho aqui para
repetir a retórica dos convênios, venho para dar ordem
de presidente e vê-las obedecidas. O Nordeste vai funcionar, o Nordeste vai ser Brasil". Agora, quando serenovam as esperanças, com a presença de um Presidente
nordestino, nós temos também razões, apesar de toda a
(fustração do passado, de confiar que agoia o País se
volte para esta Região a quem muito deve e dê um pouco
de si, em troca do muito que já recebeu do Nordeste bra·
sileiro. E V. Ex' proporciona os meios, porque apresenta
à consideração do Congresso Nacional, a partir aqui do
. Senado, um~ emenda_ das mais necessá.rias que poderá
representar a chave para a solução dos problemas do
Nordeste, a fim de que o País não continue marcado pelo
dualismo e possa apresentar uma só fisionomia de bemestar, de progresso, de desenvolvimento e justiça sócia!
para todos os seus filhos.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Agradeço o aparte
do nobre Senador Nívaldo Machado...

O Sr. ·João

Lobo~

Peimlte V. Ex' uni: ãparte1

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Concederei o aparte
V. -EX,-Senador- João LobO, com muito praZer. Senador
Nivaldo Machado, V. Ex• tem sido, desde o dia que assumiu o mandato nesta Casa, o grande defensor dos
problemas nordestinos, lutando pela sua região, trazen-

a
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d_o sua longa experiência de Parlamentar. Mas, V. Ex,fala bem, acho que ê hora de se fazer um apelo ao Presi~
dente Sarney, para que Sua Excelência convoque a Bancada, os seus amigos, os seus liderados, para votar essa
emenda. Sei que é difícil para Sua Excelência, que deve
estar enfrentado os moinhos de vento de todos os demais
Estados que são insensíveis para levar recursos para o
Nordeste, para a Amazónia. Então, é chegada a hora de
Sua Excelência procurar aprovar essa emenda para que
possa ter suas mãos soltas, para que algemas não permaneçam a impedi-lo, como sabemos que existem e nem o
próprio Presidente da República, querendo tomar certas
atitudes, não pode, às vezes desejando aplicar recursos, e
os obstáculos intransponíveis, as gavetas intermináveis
da burocracia, da administração pública, sobretudo da
federal, impedem-no muitas vezes de realizar sua tarefa.
Então, Sua Excelência terá recursos para faier, a lei
complementar naturalmente definirá como aplicar esses
recursos, e os programas de desenvolvimento absorverão
os recusas provenientes dessa emenda.
Mas, antes de dar o aparte ao Senador João Lobo, que
vou ouvir com o maior carinho, pois o seu parecer me
sensibilizou profundamente, quero agradecer ao Senador GaStão Míiller, do Mato Grosso, e ao Senador Alcides Saldanha, pelo apoio que deram, manifestando aprovação n.a Comissão, com os seus votos,
~
Eu queria dizer, Srs. Senadores, aos que reagirem a
essa proposta, alegando que a situação económica do
País é grave, e desaconselha comprometimentos daReceita Federal como ora proposto, que cabe responder
que a medida prevista não cria despesa, remaneja, apenas, recursos nonnais jã exístentes. E o que ocorrerá será
sempre uma maior concentração de aplicação de dinheiro públi~o em objetivo agora identificado pelos legisladores como de íncontestãvel prioridade nacional.
- AOS- que~f!llalirienie-renovarCm, face à proposta, ovelho argumento de que um tratamento, como o que estâ
sendo sugerido para o Nordeste, encerra a figura e o fato
de um privilégio, e que esse privilégio, no caso, atenta
contra o equilíbrio da Federação, diremos que o assunto
exige enro·que niais amPlo e objetivo. A organização federativa não impede tratamentos diferentes, tanto é que
nós sofremos até agora, desde o nosso descobrimento,
desde a nossa Independéncía, desde a Proclamação da
República, essa discriminação. Os recursos são aplicados, especificamente, naquelas regiões mais ricas, em detrimento das mais carentes, mais necessitadas. Portanto,
a organização federativa não impede tratamento diferente pelo espaço de tempo que for necessário do Governo,
da União, para regiões que apresentam problemas que
exijam esse tratamento. A igualdade e a justiça continuam existindo quando o Poder Federal, através de suas
agências administrativas, atendendo ao tipo e a extensão
das carências, dá a um Estado ou a toda uma região do
Território nacional um tratamento diferenCiado, e mesmo que não haja a ocorrência de uma situação critica,
em determinada área geográfica do País, pode prevalecer
ajusta decisão de ser nela realizado um empreendimento
de grande vulto.
·Já citei, ainda há pouco, o que ocorreu e vem ocorrendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que ocorreu em
Brasília, o que ocorreu em Itaipu e com outras grandes
obras realizadas pelo País em regiões que não são a do
Nordeste.
Portanto, Sr-. Presidente, quero fazer um apelo aos
iiofôeStirióS~ pari!" que- todos ·estejam presentes na reunião
do Congresso em que se vai vOtar essa emenda. ];: nossa
vez, é a nossa oportunidade e, aos companheiros de outras regiões, pedimos sua solidariedade, sua compreensão. Não ~tamos pedindo para o Nordeste, estamos pedindo para o Brasil, o Nordeste desenvolvido é o Brasil
mais feliz, mais equilibrado, é_o Brasil mais progressista;
o Nordeste só serã feliz se se extirpar esse cancro da
pobreza e da miséria que nos envergonha, neste pedaço
do Território brasileiro~-Faç:o um apelo a todos os companheiros para que estejamos atentos para aquele dia. Digo que essa oportuni·
-dade é muito dificil, é muito rara, é quase impossível de
se repetir; um nordestino está à frente do Governo. O
destino quis que assim ocorresse, nós que também somos
discriininados na política, na política também não temos
a oportunidade de dirigir os destinos do Brasil e, agora,
que foi eleito, -que o destino quis que um nordestino chegasse ao comando da República, com um mandato inte1

3544

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 20

gral, não há desculpa, não haverâ desculpa. O Nordeste
não perdoará o_ Presidente José Sarney se ele se c-omportar como um indiferente, como Um apático, se ele, realmente, achar que os recursos devem ser dis!ribu[dos
equitativamente. O Nordeste não o perdoarâ por essa
omissão e por ter perdido a única oportunidade que
Deus nos deu para termos, na Chefia do Governo, um
nordestino capaz, conhecendo por demais os problemas
do Nordeste, tendo vivido as suas angústias como Governador do Maranhão, tendo sido representante do seu
Estado nas duas Casas_ do Congresso Nacional. Uma
longa carreira política, portanto, um cabedal enorme de
experiência. O Nordeste não o perdoarã se ele for um
omisso e deixar que o tempo passe.
Ouço o aparte do nobre Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Senador Lomanto Júnior, as pala~
vras de V. Exf- disse sobre a minha pessoa, eu as recebo
com o c-arinho com que cuido da nossa amizade, mas
toda esta Casa e tod_o o Brasil sabem da enorme genero~
sidade, d_o _eoorme coração de V. Ex•
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Nunca fui tão juSto.
O Sr. João Lobo-_ E elas são ditadas pela generosida~
de de V. Ex•, pela bondade do seu coração. Mas, Senador Lomanto Júrlior, tudo tem o seu tempo de maturação, tudo tem o seu momento propício. Aliás, isto
consta das Escrituras, hã tempo de plantar, tempo de colher. Todos nós tínhamos mais ou menos a intenção de
ter uma emenda como essa de V. Ex', todos nós, nordestinos, gostaríamos de subescrever uma emenda c:omo
essa. de V. Ex~, mas, é a isso que eu quero chegar, foi preciso que a ·coisa se consQlida__s__s_e_, amadurec~se e era preciso que um homem como V. Ex• a encampasse, a apresentasse nesta Casa, homem caldeado pela e~oção, pela
vibração, pela eloqüência adquirida nas praçãs públicas,
homem cuja eloqUência este Senado aprendeu a conhecer desde o primeiro momento, homem cuja elo.qüência,
sinceridade o Brasil todo admira. E ninguém melhor do
que V. Ev para ser o patrono dessa emenda- que faz uma
justiça social que estâ tardando c;lemais a acontecer neste
País. Não vou acrescentar nenhuma palavra, pobre de
mim, sem nenhum repertório, sem nenhuma capãcidade
de aduzir nenhum fato novo ...

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Não apoiado.

O Sr. Joio Lobo- ... à eloqüência e aos argument_os
de V. Ex'- Vou apenas dizer a V. Ex.t-, quase que encerrando este aparte, que V. Ex• tem a nossa solidariedade, do
Nordeste e, tenho certeza, desta Casa, porque não há nenhuma quebra na unidade da federação em tratar diferentemente uma das suas regiões. Isso ê feito em todo~ _t;?S
países onde existem desigualdades. A Inglaterra faz para
com a Irlanda, a ltália fez para com o Sul, a Espanha, o
Canadã, a Austrália, todos os paises administrados sensatamente sabem que essa é a única solução. Só o Brasil
retarda em reconhecer isso. Então, é_b:om que V. Ex•
transforme isso numa imposição constitucional. Quebra
da unidade, quebra da federaçã.o seri.a. esses dois brasis
desiguais, seria esse Nordeste discriminado. Atê quando
nós suportaremos esse tratamento discriminatório, essa
maneira de sermos tratados e assistidos pela Federação?
V. Ex• presta um grande serviço, um serviço de patriota
preservando a unidade, a continuidade territorial deste
País, ao tentar desenvolver igualmente todo este País,
que é um continente e que todos amamos, que é o Brasil.
V. Ex'- tem hoje uma tarde de grande inspiração. A História marcará, nos Anais desta Casa, a tarde que V. Ex•
defendeu com tanto brilho e com tan.~a eloqUência, esta
emenda constitucional que torna imposição a aplicação
de parte do Orçamento da União no Nordeste bçasileiro.
Meus parabéns a V. Ex' e a minha total e_çQmpleta solidariedade.

O SR. LOMANTO JúNIOR- Sr. Senador João Lo·
bo, fui económico, fuijusfo, mas com economia de palavras ao relatório, ao-parecer de V Ex', ã contribuição
inestimâvel de V. &• a esta providência que estamos
propondo. E V. Ex• foi por demais generoso, de uma g;e~
nerosídade que apenas compreendemos pela estima, pela
amizade e pelo desejo que V. Ex• tem de ver esses recursos destinados à nQs_~ª região. Por isso sou_muito grato
pelas suas palavras. Elas não me envaidecem, mas me estimulam, me encorajam, fazem com que eu ptossiga nes-

ta luta. Os cabelos jã estão brancos, as fac~ já estão enrugadas, jâ não sou mais aquele jovem de37 anos que assumiu o Governo da Bahia, já sintó que: os primeiros sinais, não direi da velhice, mas aqueles sinais l1ltimos da
maturidade jâ começam a tocar e q·ueremos dar tudo de
nós, o resto que ainda temos, nessa luta de mostrar _ao
País in(eiro, de abrir os olhos_c;lesta, N_ação, de fazer com
que os nossos irmãos do Centro-Sul, os nossos irmãos da
região mais rica do País compreendam que nãoj possível, numa família só, porque somos uma grande família,
a.. famí_li~ b~asileira, não é possível que, habitando numa
ffiesma casa esta famflía, alguns recolham apenas as mígalhas _do banquete orçamentârio do País, alguns recojham apenas o resto, o que so_?r_a da cozinh~.da f~Hia.
Não quero alegar o que fizemos p~lo Brasll. Ftzemos
com que a Pátria nascesse naquela região, ali nasceu o
Brasil, ali nasceu a terra brasileira. Foi na Bahi~ que ela
nasceu. Foi no 2 de julho, na Bahia, que consolidamos a
Jndependência do Brasil. Se não fosse o 2 de julho, o 7 de
Setembro não daria a unidade da independência brasileira. FOrãm os braços vâlidos, oS mais vãlidos braços nordestinos que adentraram o Sul do País, derrubaram os
seus matagais, plantaram as suas riquezas, para que este
País hoje possa se orgulhar de ser um grande País. Foram as inteligências nordestinas que povoaram as escolas
e as universidades de todo o País, para que hoje tivéssemos o _grau de cultura que desfrutamos. Então, nesse esforço, nessa vocação _materna, nessa vocação fraterna,
materna e fraterna, não hã uma recíproca? O resto do
País não compreende que chegou a hora de fazer com
que O-NordeSte saia da misér~a em que se· encontra?
O seu exe~plo, nobre Líder, ainda hâ pouco, agrãdeci
sensibilizado a sua aprovação, o seu voto, a sua assinatura, a sua aquiescência a esta emenda.
V. Ex• esteve ali à altura do povo ga_úcho, ~os riograndenses que são brasileiros por opção, que ·optaram
por ser brasileiros, que desejaram ser brasileiros. Estamos todos_c.om~morando a Farroupilha, que é um grande exemplo para muitos, ou para poucos, de brasilídade,
para ·nós,- de integração. V. Ex• ali, representou o povo
---gaúcho, como esteve também o Senador Gastão Miiller
a ·representar o centro brasileiro, a representar o Estado
do Mato Grosso, pãra onde os baianos também foram e
Iá gastaram a sua sal1de, até a sua vida, pa~a qu_e o Mato
-Grosso despontasse hoje como uma unidade viva da Federação brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda aí está. Aprovada pefa Comissão, ela va!_ ao_ Plenário d_o Congresso.
Não quero terminar estas palavras sem endereçar o meu
·apelo ao Presidente José Sarney, ou aos seus assessores
que aqui estejam presentes, e a V. Ex: que s~o os seus representantes diretos, seus companheiros dlletos, peçam
ao Pres.idente José Sarney que ajude a aprovação dessa
emenda, pois ajudar a aprovação dessa emenda ê facilitar a sua tarefa de Governo. Eu sei que S. Ex' tem a sua
missão, S. Ex• estâ imbuído da responsabilidade dessa
missão que lhe deram Deus e o povo; o povo atravês dos
seus_representantes, e Deus na s~a sapiência e na ~ua.sa
bedoria, que não nos compete drscutrr os seus des1gmos,
ao colocá-lo na Chefia do Governo. E o Nordeste, pela
primeira vez, sente aquela se~s~ção de estar insfítu?onalizado no Governo da Repubhca e quer um Pres1dente
- --eminentemente nordestino, um Presidente que a longa
experiência, a sabedoria de quem viveu e sentiu o dram.a
da sua região. Queremos fazer um apelo a S ... Ex'-, pots
que, ajudando a aprovação dessa emenda, S. Ex• terá recursos para procurar redimir, durante o seu governo, e
pelos demais governos, durante 30 anos, a terrível situação, a dramâtica situação do Nordeste.
Sr. Presidente, agradece_ndo a atenção de todos os
companheiros, agradecendo a colaboração através dos
apartes, agradecendo o parecer magnífico do Senador
João Lobo e o ap9io dos colegas, quero deixar__aqui,
como última frase,- aquela que nósjâ cUnhamos nõ co~
ração dos nordestinos, aquela que está sendo repetida
pelos Senadores do Ceará, do Piauí, de Alagoas,__ ~e Pernambuco, do Maranhão e de todo o Nordeste;._Srs._Senadores, agora ou nunca. (MuitQ bem! Palmas.)_~
O SR. PRESIDENTE (Mürio Maia)- Concedo a palavra a_o nobre Senador Jorge Kalume.
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O S~. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
sêjiUinfe diSCUfs-ó'.f _:..~sr-.- Presidente e Srs. Senadores:
Acabamos de tomar conhecimento da iniciativa da
UniverSidade Federal do Paraná, de implantar um Nú~
cleo de Medicina Tropical no Estado de Rondônia, coo~
forme notícia dada pelo seu Magnífico Reitor Alcy Ra~
malho, após encontrar-se, em Perto Velho, com o Go~
-vernador Angdo Angelim, com quem acertara os deta~
lhes relativos ao empreendimento.
A providência é das mais salutares. Além de levar a
saúde e o conhecimento de medicina a cidades extremas
do nosso PaíS, os promotores desse Núcleo de Medicina
Tropical irão realizar estudos ln loco, através do traba~
lho de estudantes e pesquisadores, não só para realizar
tratamentos médicos, mas tambêm no sentido de identi~
ficação dos melhores e mais eficientes meios de combate
às principais moléstias que assolam a região Amzônica.
Sem intuito algum de inveja, ou qualquer sentimento
subalterno, queremos dirigir daqui ao Magnífico Reitor
da Universidade do Paraná, ou mesmo de outras Universidades interessadas no problema, apelo no sentido de
estudar a implantação de um nlÍcleo semelhante na cidade do Rio Branco, Capital do meu Estado.
Todos conhecem a precariedade do sistema de saúde
existente em toda a Amazônia devido àa dificuldades
dentre as quais se incluem a distância, preparo de pessoal
e.h.ostilidade do m~io físico.
Alêm disso, o Estado do Acre representa um campo
propício para esses estudos, devido à tipicidade do ambiente, não só da capital, como também das cidades interioranas, próximas da selva e das fronteiras com o Peru e
a Bolívia. Um núcleo nos moldes do recém~criado em
Rondônia trarâ benefícios aos dois lados: à Universidade, que terâ um campo de atividade amplo e adequado,
exatamente dentro de suas finalidades; aos habitantes do
meu Estado que contarão com mais um organismo promotor de melhorias em sua saúde.
Dentro desse espírito de cooperação, os Magnificas
Reitores de outras Universidades mais robustas, no desejo de expandirem as suas fronteiras até o Acre, por certo
colherão mais experiências e informações em prol da
ciência, mesmo porque a Universidade Federal acreana,
com seus 15 anos, jâ dispõe de uma relativa estrutura.
Era o que eu tinha a dize:r, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Coneedo a paJiwra ao nobre Sefiador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (
- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaríamos "também de fazer o seguinte registro:
Honrado com o convite do Sr. Presidente da República para fazer parte da comitiva que o acompanhará aos
USA, não estaremos nesta Casa na próxima semana,
ocasião em que aqui deverão estat, em visita, os idosos
assistidos pela Legião Brasileira de Assistência.
Sendo o idoso, uma das granr;Ies preocupações que te-mos, com projeto jâ aprovado no Senado e estando na
Câmara dos Deputados tramitando sob o número PL4.693; de 1984, onde buscamos recursos para assisar aos
ídosos, não podemos, nesta oportunidade, de deixar registrado em nossos Anais, a nossa solidariedade e o nosso carrnno a todos aqueles que tiveram a felicidade de
atingir idades qtie a grande maioria do povo não consegue.
Na programação da LBA o inicio da Semana do ld9so
será no dia 23 com missa de Ação de Graças na Catedral
de Brasília e terminará no dia 27 com o tradicional Baile
da .Saucl_ade, no Clube dos Previdenciârios de Srasília.
Para ess:es eventos, nesta oportunidade, conyidamos to-dos aqueles que se preocupam com 'nossos idosos para
:'!Ue participem dessas comemorações, na certeza de que,
para os que-não são hoje idosos, o serão no futuro, se
Deus quizer.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Conced(fã palavra ao nobre Senador Gastão Maller,

O sa_GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Reuniram-se em Cuiabã, no dia 5 último, os Srs. PreR
feitos MatogrOsSinses. Essa jornada teve o patrocínio da
Associação Matogrossense de Municípios.
Em decorrência desse congraçamento dos Srs. Prefeitos, vindo estudar e debater os problemas que os ~fligem,

foi editada a intltuhlda ''Carta de Cuiabã".
Leio-, Sr. Presidente, Srs. Senadores o referido documento que expressa os anseios dos Srs. Prefeitos de Mato

Grosso.

Essa ''Carta de Cuiabã''-Coniém sérios subSídios referentes aos. Municípios de Ma~o Çirosso e por que não dizer, muito comuns a todos os Municípios brasileiros.

"CARTA DE CUÍABÁ"

Os participantes do V E~contrO Es_tadual de PrefeitoS

e Secretârios Municipais d~fi_nanças do Estado de Mato
Grosso, reunidos _em Coiabá, no Auditório da
EMATER~MT, no período de 19 a 2 de agustó de 1985,
aprofundaram e debaterem os seguintes tem3!>:
___ _
A política financeira do Estado de Mato Grosso;
Novos critérios da distribuição do ICM em Maio
Grosso;
- - -Incremento da Receita Tributária Mumc1pa1 - ISS,
IPfU, Contribuição de Melhoria, Taxa de Conservação
de Rodovias Municipais, etc.;
O)_TR e sua distrih..!_licão- aos Mui1icipios;
I ransferência de Kecursos Federais aos MunicípiOS,
FPM. I1 JM. FRN. etc.:
A Centralizaçao Tributária e o empobrecfffiento dos
Muriicipios, e cOnsiderando:
a) que a Reforma Tributária de emergência em: nego~·
ciação parlamentar no CongreSsO Nacional precisa ser
aprovada ainda neste mês, para possibilitar a orçamentização nos prazos ·constitucionais e legais;
b) que referida Reforma deverá até que a constituirrtede nova estrutura tributária ao pais, injetar recursos :suficientes e imediatos para p_elo menos, evitilr o iminente
colapso !inanceiro q!!_e aterroriza as administrações municipais e serem administradOs;
c) que enquanto os constituintes não derem os oontornos defmitivos à partilha tributâria nacional, de forma à devolver aos municípios os recursos necessârios
para satisfaZer o p-eculiãr interesse local e ampliá-los de
forma a permitir que as administrações possam satisfazer as espectativas de melhores condições· de vida urbana
e rural, reclamadas pela população desta potência emergente;
d) que os municípios como base política da sist~mâd
ca eleitoral brasileira devem influir como meio democrático de pressão, no sentido da escolha de constituint~
comprometidos com uma divisão tributâria ju"Sta, sem a
total dependência de transferências sujeitas ao talante.~
das esferas da União e do Estado;
e) que, finalmente enquanto a Reforma não vem, Resolvem:
I - Como ponto de partida dar seu apoio a Emenda
••Airtons Sandoval" e empenhar-se junto aos_ Congressistas para sua imediata aprovação, incluindo-se nela, a
transferência teta! do ITB't.Q_ara o Município, o crédito
automático do ITR e da TRU instante do recolhimento,
o pagamento dos "royalties" devidos pela produção do
ãlcool e rtJ.inei'ais, a obrigação do INCRA em submeter o
cadastro ao município e responder pela Dívida Ativa
não éob~ada;
II- Pedir ao Governo Federal que as cotas do FPM
sejam repassadas em duas parcelas mensais;
III - Conseguir junto ao Estado fiscalização eficiente
no controle do ITBI e do !UM; ·
IV- Solicitar ao GovernO do Estado o reestudo dos
critérios de distribuição do IÇ~ contidos na L:J n9
4.868, objetivando defender as finanças dos munictpios
de menor arrecadação;
V- Convocação no próximO ano, dos Prefeitos e Secretários das Finanças Municipais para elaborar a proposta Tributária Municipal Mato&ressense aos constituintes;
VI- Solicitar ao Governo que envie proposta de
Emenda Constitucional crian·ao o Conselho de Contas,
como ocorre na quase totalidade dos Estados Brasileiros
e empenhar-se junto aos Deputados Estaduais para sua
aprovação e promlllgação ainda neste exercício;
VII- Que o INCRA oriente os Bancos a exigir o recibo do ITR _dos contribuintes no ato do pedido de financiamento do seu interesse."
Era o que tinha a dizer. (M~ito bem!)

O SR. PRESIDENTE(Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador NelSon Car_nejro.

0 SR. NELSON CARNEffiO (RJ. Pronuncia o seguinte diScUrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eg-régio Tribunal dé CoUtas da União tomou decisão, em 26 de março do corrente ano, merecedora Qos
maiores encéimios por favorecer aos seryidores públicos
civis que, na~ oportunidade de sua aposentadoria, não
puderam gozar de vantagens do art. 184 da Lei n'1 1.71 1,
de 28 de outubro de 1952, mais conhecida por Estatuto
dos Funcionário_s Públicos Civis da União.

1:. silbiqo, Sr. Presidente, que ..o funciOnário que contar 35 anos de serviço será aposentado com provento
correspondente ao vencimento ou remuneração da classe
imediatamente superior" (art. 184, item I); ou ..com provento aumentado de 20%, quando ocupante da última
classe da resp~tiva carreira" (art. 184, item II). Se em
...,.ativiáade o servidor não ocupou ao menos por um dia
cargo em Comissão ilo qual tivesse percebido paga superior ao Seu vencimento ou remuneração, não será, dado a
ele fruir de qualquer das vantagens acima referidas, por
·força do disposto no § 29 do artigo 102 da Constitução
Federal, segundo o qual ••em caso nenhum os proventos
da inatividade poderão exceder a remuneração percebida
na atividade". Por falta de conseqüências práticas, dada
a _ljmiJaç_ª--º- constili,lcio~I. é comum omitir-se meJ:Jç_ã_o,
nos atas de aposentadoria, ou ao item I ou item II do
preCit_ido art. 184.
Assentou, porém, o egrégio Tribunal de Contas d,a
União que o que não era fruível à época da aposentadoria, pode vir a sê-lp posteriormente. Daí por que determinou apostilamerito da vantagem do item U do ~rt, 184
ein favor _do interessado n.o processo· TC-23.755/84.
- Conforme se vê no Diário Oficial, de 22 de abril. do
ano em cu_rso, às páginas 6391 e 6392, o mencionado tribunal, sendo relator o Ministro Alberto Hoffmann, decidiu, acatando parecer da 2• Inspetoria Geral de Contas
Externas, que, posteriormente à inativação, era suscetível de apostilamento a vantagem do art. 184, item II,
pois, em. desfavor do inativo, viera a SJCOrrer diferença de
valor entre seus proventos e a remuneração de seus ho~
m61ogos em atividaáe. Respondia-se consulta sobre requerimento formulado por Sebastião Ribeiro Salomão,
que se inativara ein 1982 como Procurador da 1~ Categoria (cargo final de sua carreira), sem vantagem do multicitado preceito estatutário. Mais tarde, em 1984, com o
advento do Decreto~lei n9 2.119, veio a ser criada Gratificação de ~-Desempenho em favor dos Procuradores,
mandando-se incorporar aos proventos dos inativos apenas metade do vl,llor atribuído aos Procuradores em atividade. A diferença que por Isso se abriu entre remuneraç~o-r; provento serviu para: justificar determinação pelo
egrégio Tribunal de Contas da União de apostilamento
da vantagem do item II do art. 184, em beneficio_do requerente, observada, porên)., a limitaçãO cQnstitucionai. Entendemos, Sr. Presidente, que o mesmo fundamento que serviu para justificar o apostilament~ ~ causa
ta~_bém serve par~ autc;t_~r o da yantagem do i~ I do
art. r84. Quem não a pode fruir no ato da aposentadoria,
poderã vir a fruí~la a partir do momento ep1 que ocorrer
infeiiorização do prOveOto relativamente à remuneração
em virtude de causa semelhante à do caso da consulta.
,Sr. Presidente:
_
_
Devemos lÕuvar a lucidez e sensibilidade do egrégic
Tribunal de Contas da União. Esperamos que sua decisão frutifique, inspirando_ o egrégio Tribunal de Contas
do Distrito FCderal a tomar o mesmo rumo. Achamos
oportunO concitar o Governo-Federal e o-do Distrito Fede~al a adotar essa orie~taçã_o, revendo gs atas de apose~~aaona,- elide coUber, independentemente de provoçação d-OS inãtivos: De ~esta, sirva nossº---Pronunciamento para divulgar o fato e alertar os aposentados dO serw
viço público local e do federal para que examinem seus
caSos a fim de ver seguard~_s_emelhança com o de Sebastião -Ribeiro Salomão. Em caso afirmativo, devem
ent_rar com pedido de apostilamento junto aO órgão próprio, sugerindo que, em caso de dúvida, seja o processo
encaminhado, a título de consulta, ao tribunal de c_ontas
competente.
Vão,_ Sr. Presid~te, com nosso pronunciamento, dois
documentos:_o Diário Oficial em que foi publicada a decisão proferida, no TC-23;755/84, pelo egrêgio Tribunal
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de Contas da União: e, por foto~ópia, o parecer naquele
.
feito erÍlitido pelo lnspetor~Geral Aldo Zaban.
Era o que eu tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito
bem!)
DOCUMEN.TO~ A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:

O Dr. Sebastíão Ribeiro Salomão foi aposentado em
23-8-82, no cargo de Procurador da República de 1• Categoria, sem asvantagensdoart. 184da Lei n'1 1.711/52.
A referida concessão foi registrada na Sessão de 2-1282.
Com o advento do Decreto-lei n9 2.159(84, o inativo
requereu o reajustamento dos seus proventos pretendendo que passem a corresponder à remuneração do .. Cargo
de Su_bprocurador-Geral da RepÇ!blica - vencimento
mais representação mensal".
O requerente fundamenta sua Postulação no ••precedente firmado pelo Egrêgio Tribunal de Contas da
União no Proc. TC-23.941/8~" do interesse d.o Dr. Antônio Pereira Diniz.
O Exm'1 Sr. Procurador~Geral da República, considerando que o pedido envolve "mudança do fundamento
legal de <~,to d_e aposentadoria jã registrado no Tribunal
de Contas da União", encaminha o processo à Egrégia
Corte de Contas, em grau de consulta.
Trata-se de consulta em caso concreto, que, dada arelevância: dil riiatéria, pa.i-ece-me deve ser examinada.
Analisando o pedido do inativo, o Sr. Coordenador de
Pessoal do órgão consulente assim se pronunciou:
~"2. O inteiessado foi aposentado no cargo de
Procurador da República de 1' Categoria, sem a
vantagem do art. 184, da Lei n9 1.711/52, limitados
os seus proventos ao artigo 102, § 29, da Constituição Federal (fls. 23).
3. Integraram os seus proventos, de início, os valores correspondentes ao cargo de Procurador da
República de I~ Categoria, gratificação adicional
por tempo de serviço (20%) e gratificação deprodu
tividade (60%).
4. Posteriormente: foram incluídos nos mesmos
proventos a Gratificação de Nfvel Superior (20%) a
partü_ de _17 de _abril de 1984, conforme a Lei n9
7.184/84, e a Ç}rati!icação de Desempenho das Atividades de Tiibi:tta.çãQ, Arrecadação ou Fiscaiização dos Tributos F~derais (20%) a partir de 15 de
maio de !984, de ãêordo com o Decreio-lei n9
2.119/84.
.
5. Pretende agora o requerente, com o advento
do Decreto-lei n9 2.159/84, seja mudado o fundamento legal da sua aposentadoria, para incluir-se o
artigo 184;inciso 1, com o que os seus proventos seriam elevados aO vencimento do cargo de
Subprocurador-Geral da República, incidindo aí o
cálculo daS demais gratificições.
6. Entende esta Coordenadoria de Pessoal que,
não estando o interessado excluído do teta constitucional no momento da inativação, nem se lhe tendo
concedido, Ipso facto, a vantagem do artigo 184, do
Estatuto, descabe agora fazer-se a inserção dessa
vantagem; pelo s(> fato da alteração estrutural da
carreira de Procuraaor da Reptíblica detenninada
pelo Decreto-lei_ n9 2.159(84."
8

Releva salientar que o Presente caso não guarda identidade com o precedente invocado pelo requerente, tendo em vista que o Dr. Antonio Pereira Diniz foi aposentado com as vantagens do art. 184, da Lei 09 1.711/52,
por ser amparado pelo art. 177, § 19, da Constituição;
Entretanto, tendo em vista que o Decreto-lei n9
2.119/84 determina a incorporação da metade da Gratificação de Desempenho aos proventos, parece-me que a
outra metade (20%) poderá servir de suporte à concessão
da vantag,emdo art. 184-1, da Lei n9 1.711/52, nos termos da Súmula n9 154.
Isto posto, oPino pela restituição deste processo à origem com o esclarecimento de que poderá ser atendida a
pretensão do inativo, apostilando a vantagem do art.
184-11, da Lei n~ 1.711/52, a partir da vigência do
Decreto-lei n9 2.119/84, observado o limite previsto no§
2t>, do art. 102, da Constituição, utilizando-se, para esse
fim, a parcela referente a 20% de Gratificação de Desempenh~. Com est~ mesmo critério, a vantagem supra deve-
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rá ser substituída pela constante do art. 184-1, a partir da
vigência do Decreto-lei n' 2.159(84.
_
2• IGCE, 13-2-85. - Aldo Zaban, Inspetor-GeraL

. "DIÁRIO OFICIAL
Seção I
Segunda-feira, 22 de abril de 1985
Diante do exposto, a IRCE/RJ opina pela legalidade
da concessão e registro do ato de fls. 60.
O ilustre representante do Ministério Público, Dr.
Laerte José Marinho, está de acordo com a manifestação
da Inspetoria.
1: o relatório.
Ã vista dos esclarecimentos prestados pela repaf1icã0de origem e feita a devida correção nos cálculos do provento, acolho os pareceres e seu por que se considere legal a conce_ssão para ordenar o registro do ato de fls.

6{);"

-

-

O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro Alberto Hoffmann (v: Anexo IV desta Ata), de
acordo com os pareceres emitidos nos autos, conheceu,
para dar-lhe resposta afirmativa, da consulta formulada
pelo Exm<1 Sr. Procurador-Geral da República, no processo da aposentadoria do Dr. Sebastião Ribeii'o Salomão (Proc. 023.755/82).
O Tribunal, ao ac:olher as conclusões do_Relator, Ministro Alberto Hoffmann (v. adiante transcritas)_, de
acordo com os parecCTes emitidos nos autos~ mandou
restituir à repartíção de origem, em diligência, o processo da aposentadoria de Antônio Cianni, para ser excluído do ato__ conc_essório a GratiTíc"iÇão Adicional por
Te·m-po de Serviço (Proc. 007.012/83). Vai, também.
mais adiante transcrito, ·a teor do parecer do
Procurador-Geral, Dr. Francisco de Salles Mourão
Branc_o, ao qual se referiu o Relator.

Relatório e voto
. *'Aprecia-se a aposentadoria de Antônio CUúüii;- no
cargo de Juiz classista, com fundamento na Lei n>?
6.903(81.
Em diligência- prelimíriar, o proCesso for-TêstifUTdCfà origem para ser reexaminado o cálculo dos proventos a
fim de ser reajustado ao -decidido oo TC 18.643(83 (sessão de 26.10-82), bem como para alterar a vigênCia- da
concessão.
Retorna o processo após cumprimento dessas exigências. Verifica-se, porém, que no cálculo_dos proventos foi
incluída a parcela de gratificação adicional, o que tem
sido considerado ilegal por esta Corte de Contas, uma -vez que os ''juízes temporários da Justiça do Trabalho-sejã.m vogais de Juntas ou membros classistas de Tribunal -não exercem cargo público, em sentido próprio, esim mandatos por tempo determinado" (cf. TC
6.942(82. Ata n' 75(83),
A 2• IGCE é de parecer que_o processo deverá retornar em·nova diligência a fim de s.er.retirada dQ atQ delis.
32- aquela parcela.
O. ilustre Procurador-Geral, Dr. Francisco de Salles
Mourão Branco, estâ inteiramente de acordo com a Inspetoria quanto à exclusão da gratificação adicional por
tempo de serviço, invoc-ando as inúmeras decisões desta
Corre Citadas em seu parecer.
~ o relatófío.
Acolho os pareceres e, à vista da jurisprudência desta
Corte, alicerçadas nos parãdigmas invocados, sou por
que .se restitua o processo e diligênci~ Para que se_exc:lua
do ato de fls. 32 a gratificação adicional."
Parecer

Proc. 007.012/83
"Entendemos, com_ a instrução do processo, a cargo
da 2• IGCE, que é de ser mantido o julgamento em diligência, com vistas à exclusão, dos proventos, da parcela
relativa a gratificação adicional por tempo de_ s_er_viço, a
que o inativo não faz jus Pelo exercfcio do cargo de Juiz _
ClãsSista- no' Qual veiO ·a se aposentar, eiri conformidade_
com a iterativa jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto (cf. Sessão d~ 16-8-1983, Proc. TC 012.709/82,
Anexo VII da Ata n~" 58/83; Sessão_de l3Ml0-1983, Proc~
TC 006.942/82, Anexo III da Ata n~" 75/83; Sessão deJ5-

3-1984, Proc. TC 023.610/82, Anexo VI da Ata n• 17/84;
Sessão de5-6-l984, Proc. TC 012.709/82, Anexo XIII da
Ata n~" 39/84; Sessão de 29~11-1984, Proc. TC
031.329/82, fls. 7/8 da Ata n• 86/84; Sessão de 4-121984, Proc. TC 023.881/83, Anexo XIII_da Ata n~" 81/84;
Sessão de 4-12-1984, Proc. TC 003.896/82, fls. 9 da Ata
n• 87/84; Sessão de 11-12-1984, Proc. TC 001.464/82, fls.
8 da Ata n~" 90/84 e Sessão de 13-12-1984, Proc. TC
006/46Q/_83, fls. II da Ata n• 91/84."
O .Tribunal, quanto à aposentadoria de Joel Campos
Filho (Proc. 032.444/83), resolveu, ao acolher as conclusõ_es do -~elaNr! Ministro Alberto Hoffmann, de acordo
corri o PareCer do SU:bprocurador-Gei-al, Dr. LaerteJosé
Marinhõ (v.)\ilexo V desta Ata); a) determinar._a r:etiflcaçào da vigênGia d_a_.alteração da aposentadoria constai1ú~_-de- os:J"9 do processo; b) conhecei do pedido inatiVO, para dando-lhe provimento, em parte, reconsiderar a
Decisão deJO de abril deJ984 (Ata_o:~" 25/84, in DOU de
-8-de mai_o--segUinte) e determinar a diligência ã.lvitrada
em seus termos.
~Relator, Ministro Bento José Bugarin.
O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro Bento José Bugarin (v. Anexo VI desta Ata), resolvei-C-=- -aLe que;por-determinaçào da sua Presidência, fossem realizadõs estudos, por inteimédio dos órgãos competentes da SeCretariãUetal deste Tribunal, com vistas a
encontrar um denominador comum que propiciasSe o esclarecimento da questão relativa à fixação dos proventos
dos Juízes Classistas- sobrestar na apreciação da legalidade_ __da concessão de apo!!entadoria a Rodolpho Cunha, Vogal de Junta de Conciliação e Julgamento, Representante dos Empregados, do Tribunal Regional do
Trabalho da 6~ Região (Proc. 021.657 /84). Na oporturiidade, o Sr. Presidente__em exercício determinou, em face
da referida Decisão do Plenário, que a 2~ Inspetoria Geral de Controle ExtCTno realizasse e submetesse_ à Presidência os estudo_s_ requeridos nesta data.
Pe..são Civil
-Relator, Ministro Bento José Bugarin
O Tribunal, quanto ao pro-ceSso da pensão especial,
prevista na Lei nl' 6.782, de 19 de maio de 1980, a Marília
Proença Gomes de Souza (Proc. 015._159/84), resolveu,
por propOsta do RC!ator, MinistrO Bento JosePensão
Militãr
~ Relatof, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza
O Tribunal, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, de .aCordo com
o parecer do Subprocurador-Geral, Dr. Laerte José Marinho (v. Anexo VIII desta Ata), considerou legal, para
fíriSde-I-eg'iStro -do respedi\iO-ato, a concessão de pensão
militar a Constantina Rodrigues Pereira da Silva, companheira (Proc. 015.717/84).

__ " Encerrame11to
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados ostrabalhos em Plenârio às dezesseis horas e, para constar,
lavrou-se esta Ata, que, depois de aprovada pelo Tribunal, será assinada pela sua Presidência, na forma regimental. Eu, Raul Freire, Secretâfio- das Sessões, a subscrevi.
__ Aprovada em II de abril de 1985- João Nogueira de
R~n~_e,- .~r~i~~-~-te.

Anexo I da Ata n'i' 14/85
~elaçõ~ _de processos_ o~ganizadas pelos respectivos
Rela_toreS ar_rovadas pelo Tri~unal, na fOrma do artigo
102 do s_eu Regimento Interno, ao acolhe.r cqofor.me
figura nó contexto desta Ata~ os Votos emitidos e as~
_e:ropost.-ª_s d_e_ Decisão, na Ses~ão Ordinária realizada em
26 de_ma_n;O __de 198:5~
-

e_

=

_ Relaç~~ n'i' 12(85
Relação dos processos submetidos a Plenário, para
votação, na forma do Regimento Interno, arts. 91', III e
102.
Relator: Ministro Ewald S. Pinheiro.
Pensão Civil
Ol-02Ú.623/&0:i -

RuTh-- AI vis de Barros
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02~375.967/8~-0 .,....- Maria Cla~a ªrandão de Almeida
03-450.100/85-5 - Antonieta e Silva Ferreira c outros
Q4-.5Q0.089 /85-0--Alzíra Calixto Bueno
05-5.00.138/85-0 -:- Olintí_na_ Alves Amazonas
06M500._145/85-7_- Dirce: Pina Padilha
07.5.00.171/85-8- Maria Helena de Oliveira Jacques e
outra
08.517.071/85-8- Almerinda Mesquita Frinha
09-615.011/85-6- Maria Nov~koski Kuchnir e· outros
Voto -pela legalidade das concessões, de acordo com
os pareceres, para fins dC? registro dos respectivos atas.

Pensão Militar
Ol-011:-996[83-8- Hermínia L_eandro Machado
01.:032.558(83-0_ - __ Su_eiy_~Mendonça da Silva
03-024.31Tf-84-_5__ --_Lourdes César de Moura
04-024.295/.84- t ~ D-ªvina_ de Jesus Batali~e e outra
05-024,2,~1/84-_9 -:- ~at~l,tna. Marcolan Piz~i
06_-Q24.46_Z-f85-5,- Tereza de Paula Rockenbàch e outras
07,.026273/84-5 - Aser Reznik. ,
07-576.869/85-6- Dalva de Britto Duarte
Voto- pela legalidade das concessões, de acordo com
os pareceres, para fins- de registro dos respectivos a tos.
Aposentadoria
Ot-005.058/77-5 -Joaquim Corrca da Silva
02-050.580-/77-9 - Edna Lourdes Vare\la
03-034.65_7 /78-9. _::_Antônio Alves Ribeiro
04-027.351/80-7- Francisco de Assis Cardoso Nunes
05-031.558(80-1- Francisco Fernandes
06-025.229/81-8 _-:-_--Theodoro Cassanha
07-030.425/82-4--- Fe:rnan_do Ângelo Alberto de Aguiar
08.012.991/83-0- Manoel dos Santos Brito
09-029.083/83-4 -José de Alencar Feijó Benevides
10-004.956/84-2- Manuel Holanda de Bessa
11-017.736/84~6- Nair de Lima Mello
12-023.746/84-0- Magnólia de Azevedo Monteiro
\3-026.388(84-7- Leônia Ida Bielefeld
14-576.864/85-4 --Aparecido Poselia
15-576.851(85-0 -Joaquim Elias da Costa
16-002.271(85-0- Proêncio Pereira da Silva
17-002.705/85-0- Olécío 'dos Santos
18-002-729/85-7- Heleno Muniz Falcão
19-002.262/85-l -Antônio Moreira Sobrinho
- 20:Q02JJQtJf85-4 - João Vitalino de Freitas
21.002.606/85-2 - Leonita Qarbosa Fragoso
22-002.686/85-6 __- José_ A1meJda ~esta
23-001-299/85-9- José Maria Sampaio
Voto - Pela legalidade das concessões, de acordo
com os pareceres, para fins de registro dos respectivos
atas c-onstantes do Certificado de Auditoria (fls.
t 69 f 170), opina no sentido de;
a) ser dada baixa na responsabilidade dos agentes mencionados às fls. 003, nos respectivos perCodos, arquivando-se o presente processo, nos termos
do Enunciado 142 d_a Súmula de Jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal; e
b) arquivar o a penso, TC nl' 6.904/82- aparta-do da Tomada de Contas do ex-DAU, exercíCio de
1976.
A douta Procuradoria manifestou-se de acordo com a
proposição da 6• IGCE.
É o relatório.
~____:-- _
_:_~Voto
-A: diligência proposta pelo Tribunal logrou trazer resposta a suas argUições.
As improp-riedades apontadas pelo Controle Interno,
também sob o crivo da Corte, foram esclarecidas algumas, outras explicadas.
É necessário, -no enl.anto~ enfatizar a nosSa preocupação com os recursos concedidos pela SESU às entida:
des estaduais e que estão sem comprovação.
O seu tota), por parte dos omissos, alcançou a cifra de
mais de 300 iiiilhões de CruZeirOs.
Em seguildo lugar, e que no eritanto não faz parte das
presentes contas e sim do e;.;er:cício de 1982, é a consta_.:_::
taGão de que servidor~s da SESU, que exerceram a titula-
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ridade do órgão em 1982, COmo informa
345 dos au~ _
tos, foram berreficiários de alguns dos aludidos convênios, como estâ a demonstrar o item 45 do Relatóiio de
Auditoria" referente às contas da Fundação de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa~FADESP, exercícios de
1978 a 1982, por cópia às fls: 241, bem como o item 23 do
Relatório de Auditoria sobre as contas da Fundação de.
Apoio à Pesquisa e à Extensão- FUNAPE, exercidos
de 1977 a 1980 (fls. 291).
A propósito, parece-nos coitveníCnte trazer à colação
que o assunto retromencionado estã sendo investigado
em toda sua extensão e profundidade em processo reservado em curso da 6• IGCE.
O referido processo do ex-Departamento de Assuntos
Universitários, exercício de 1976, trata da contabilização
do Acordo de Empréstinio n9 512~1~90, firmado entre a
SESU (ex~DAU) e a Michigan State University- MSU,
em 30-1-74, no valor de USS 6,843,784.33, o qual reajustado contabilmente à taxa cambial do dólar de 30-12~81
(127,16) importou no montante- de Cr$ 870.255.615,40.
Destaque-se que o assunto foi menciõnado nestas contas
em virtude _de _despacho de Os. 61 daquele processo (TC6.904/82), especialmente no item 5 e subitens da instrução de fls. 292(299.
Esclarece-se por final que o Relatório de Auditoria relativo à Tomada de Contas da SESU/MEC, exercício de
1982 (TC-32.944/83) em seu item t5,juntado aos presentes autos por cópia às fls. 341, evidencia que a questão já
se encontra saneada.
_
Assim, de acordo com a lúcida proposição da 6' IGCE
e de acordo com a douta Procuradoria, voto:

a) pela baixa na responsabifidade dos Agentes
indicados no rol de fls. 3, no prfodo de l-1- a 31-1281, com o arquivamentO do processo, nos termos do
Enunciado n\'1 142 _da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal;
b) pelo arquivamento do a penso TC n\'1 6.904/82
(apartado do TC n\'1 37.465/77- TOmada de Contas do ex-DAU, exercício de 1976);
c) por que se recomende à SESU que insista na
obtenção da comprovação das duas entidades que
não prestaram suas contas: Associação dos_ UniversitáriOs -de Juazeiro e o Diretório de Estudantes da
UFSCc
d) por que também a SESU envide esforço_s no
sentido de obter das entidades beneficiadas por recursos oriundos de lâ, fls. 311 dos presentes autos,
as respectivas comprovações;
e) por que se solicite à zelosa 6• JGCE faça o devido acompanhamento nos exercícios subseqUentes.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985. -_Li_ncoln Magalhães da Rocha, MiniStro-Relator.
Anexo UI da Ata n9 14/85
Relatório _do Sr. Ministro-Substituto José Antônio
Macedo, cuja Proposta de Decisão foi acolhida pelo Tribunal, na Sessão Ordinária ralizada em 26 de março de
1985, ao deliberar sobre as contas do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - HNSC, exercício de 1983
(Pro c. 020.303 (84).
Processo TC-20.303/84
Prestação de Contas
Hospital Nossa Senhora da ConCefçio S/A HNSC - exerclcio de 1983~
O Sr. Inspetor-Regional da IRCE-RS, levando em
conta os esclarecimentos prestados pela Direção da empresa, relativamente às ressalvas constantes do Relatório
e Certificado de Auditoria, ressalta os seguintes- aspectos, quanto ao mérito destas contas, in verbis:
. "a) a extrapolação dos gastos, em relação ao
orçamento aprovado pela SEST se relaciona diretamente ao cumprimento ou não dos objetivos e compromissos sociais da instituição-preservação da vida
e da saúde da sua clientela;
b) a existência de débitos de grande vulto (especialmente Impostos a Recolher- CrS 48.660.515; e
Obi'igações Socíais--e Tributá rias - C i$
2.969.402.998, bem como gastos com juros de mora,

multas e incidência de correção monetária, se relacionam à cãrência de recursos, cuja origem, fundamentalmente,_estã ligada à natureza dos seus encargos sociais, a sua dependência e tratamento dispensado pelo INAMPS, que patrocina 95% (noventa e
cinco por cento) da clientela do Hospital gerando,
em conseqüência, uma situação de acentuado e progressivo desequilíbrio, visto que á -remuneração pelos serviços hospitalares prestados à responsabilidade do INAMPS não suporta o ônus econômico_adicional que é ínerente aos objetivoS sociais do Hospital (cfe. ns. 159, item 4); c) a regularização definitiva da sitUação de cedência de pessoal do Hospital a outras entidades
(fls~J87_ e 192/234) e, em andamento, referente ao
levantamento físico dos bens móveis e imóveis (fls.
I~3, letra "i");
- d) índicaçã.o do encaininhament.o à CISET_ _MPAS, das prestações de contas da empresa subsidiária SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS
~MÉDICO-HOSPITALAR CONCEfÇÃO LTDA.,
refeTetiteS à exercidos de 1982 e_ 1983, cfe, comprovantes (fls. 188), inclusive já auditadas pela SECIN/SEPLAN, (fls. 163, item. "j");
e_) existência de grande número__ de contas a receber, referentes aos exercícios de 1977 a 1983, consi--deradas incobráveis, e que terão baixa contábil em
balanço de 1984; reservando-se providências a nível
judiciªl para aquelas relativas ao exercício de 1984;
f) ausência de previsão quanto ao recebimento
dos saldos das contas devedoras do INAMPS, referentes a RDPSjJVEs, de 1980 a 1983, informandose que o- Órgão devedor - entidade governamental
---não faz qualquer comunicação fOfmal sobre o as-- suntcr.~·
2. Após tecer considerações a propósito da questão
qbjeto dessa última alínea, conclui o zeloso Titular da
IRCE-RS COir! a_~~_;guíntes proposições_:
..a) arquivamento do processo com baixa na responsabilidade dos adminiStradores;
b) expedidas recomendações às autoridades
competentes:
l) Entidade, atra'l.és da CISET/MPAS, para os seguintes- fins:
---I) observar, permanentemente, todas as recomendações contidas no Relatório de Auditoria da
SECIN/SEPLAN;
H) adequar a incidência do disposto no art. 21,
do Decreto-lei n~' 2.065/83, nos múfuOS eStabelecidos entre as empresas que constituem o denominad9 Grupo Hospi~alar Conceição;
III) agilizar, oportunamellle-, providências paTa
prevenir ou efetivar a realização dos créditos do
Hospital, de modo a evitar-se situações irreversíveis
que induzam à simples baixa contábil.
2) ao Exm' Senhor MiniStro de Estado, para
que, no exercíciO da supervisão miriisterial (Dec.-lei
n9 200/67), determine providências visando: oportunizar medidas para · o saneamento
económico-financeiro da Empresa, entre elas, o pagamento oportuno das contas hospitalares de_ serviços prestados à responsabilida'de da INAMPS, inclusive créditos de_exercfcios anteriores, além doestabelecimento de política financeira condizente à
natureza e objetivos da Empresa, notadamente em'
face da incidência quase absoluta de clientela do
INAMPS;
3) à SEST/SEPLAN, para que se considere a
adequação da sistemática de limitação de despesas,
em face da sua natureza e objetivos."

3. A douta Procuradoria manifeSta-se de acordo_ .
Proposta de Decisão
4. Com a devida vênia, dissentimos dos pareceres no
tocante à proposta de recomendação de que tratam os
n\"s 2 e'3 da alínea b, item III, do parecer do Sr. tnspetorRegional (fls. 247).
5. Teinos- por oportuno, não obstante, dar conhecimento ao Exm"' Sr. Ministro de Estado da Previdência e
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Assistência Social,_ a título de colaboração, das ressalvas
consignadas no Relatório de Auditoria, a fim- de que, no
exercício da supervisãO ministerial que lhe compete, possanl. ser 3dotadas ffiedidas que atentem para o efetivo saneamento econômico-financeiro da empresa, com vistas
ao que ressalta o Sr. lnspetor-Regional (item III, letra b,
n\"s 2 e 3 - fls. 247).
Nestas condições, acolhendo no méritO- õs pareceres,
propomos o arquivamento do presente processo com
baixa na responsabilidade dos administradores sem embargo de, além da medida acima pi.-econii:ada, ser feita
recomendação à entidade, nos termos propostos no item
III, alínea b, nY I, às fls. 247.
TCU, em 26 de março de 1985- José Antônio B. de
Macedo, Mirii-str-o-Relator - Substituto.
Anexo IV da Ata n9 14/85
Relatório e vpto do Sr. Ministro Alberto Hoffmann,
_cujas conclusões, de acordo com os pareceres emitidos
nos_autos, foram acolhidas pelo 'Tribunal, na Sessão Ordinãria realizada em 26 de março de 1985, ao conhecer,
para dar-lhe resposta afirmativa, da consulta formulada
pelo Exml' Sr. Procurador-Geral da República, no processo da aposentadoria do Dr. Sebastião Ribeiro Sala~
mã_? (Proc. 023.755/82).
TC - 23.755/82-2
Aposentadoria

A aposentadoria do Dr. Sebastião Ribeiro Salomão,
no cargo de Procurador da República de J' Categoria;
concedida a partir de 23-8-82 foi considerada leg31 em
sessão de 2-12-82 (fls. 275).
POsteriormente, requereu o inativo o reajustamento de
seus proventos, pleiteando que correspondam à remuneração do "cargo de Subprocurador- Geral àa República
- vii:tcimenlO mais reprf:sei1.taçã.o mensal", fundamenta
~seu pedido em "precedente firmado pelo EgrégiO Tribunal de: Contas da União nO Processo n'-23.941/84:',
d.Oiitter~se de Antonio Pereira DíniZ.
-Em raziO de-StCfa."to, ÕExm\'1 Sr. Procurador-Gerai da
República submete o assunto à consideração deste Tribunal, com.o consulta, por tratar-se de pedido que "envolve a mudança -do fundamento legal de ato de aposentadoria já regi_str'ado no Tfi.bunal de Contas da União".
O par~ da Coordepadoria de Pessoal da PGR é
contrário-à pretensão do i nativo pofque ..não estando o
intereSse excluído do teta constitucional no momento da
ÜJ.atívã.çáo, fiem se lhe tendo concedido, lpso facto, a
vantagem do art. 184, do Estatuto, descabe agora fazerse a inserção_dess_a_vantagem, pelo só fato da alteração
estrutural da carreira de Procurador da República determinada pelo Decreto-lei n\'1 2.159/84".
Eis, em síntese, a situação dos proventos do inativo;
a) inicialntente: vencimento do cargo de Procurador da República de I • Categoria + '20% de gratiftC:â.Ção adícional por tempo de serviço + 60% de
gratificação de produtividade;
b) posteriolmcitte acrescentou-se: 20% de gratificação de nível superior, a partir de 17-4-84 (Lei 11'1'
7.184/84), e 20% de gratificação de Desempenho
das Atividades de Tributação, Arrecadação ou Fiscalização dos Tributos Federais, a partir de 15-5-84,
de acordo com o_ Decreto--lei nt 2.119/84.
A 2• IGCE ao examinaT a consulta, dada a sua reievância, destaca, de início, que a espécie não guarda iden:jidade com o paradigma invocado, uma vez que o Dr.
Antonio Pereira Diniz foi aposentado com as vantagens
do art. 184, da Lei 11'1' 1.711/52, por ser amparado pelo
art. 177, §' 19, da Constituição.
Entende o ilustrado titular daquela Inspetoria que se
poderia na hipótese em apreciação, utilizar-se a parcela
de 20%, correspondente à metade da gratificação de desempenho não incorporãvel aos proventos (Dec.-lei n\'1
2.119/84), como suporte para concessão da vantagem do
arL 184, I, da Lei 1.711/52, nos termos da Súmula TCU
n9 154.
Conclui, propondo a restituição do processo à origem
com o esclarecimento de que poderia ser atendida a pretensão do inativo, apostilando a vantagem do art. 184,
II, da Lei n9 1.711/52, a partir da vigência do Decreto-lei
n"' 2.1 19/84, observado o limite previstO" no§ 2il, do art.
102, da Constituição, ut!lizando~se, para esse fim, a par-
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ce1a !eferente a 20% da Gratificação de Desempenho.
Com este mesmo critério, a vantagem supra deverã ser
substituída pc:la constante do ari. 184, I, a partir da vi.o
gência do Decreto-lei n~' 2.J 59J84. •
O ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Laerte Marinho,
está de acordo com a manifeStação da Inspetoria.
~
o relatório.

e

Voto
Acolho .o judicioSo ·pareCer do Ministério Público e.
sou por que se proceda na forma nele prevista.
TC, Sala das Sessões, em 26 de março de 1985. - Alberto Hoffmann, Ministro-Relator.
TC-32.444/83-4
Parecer

Voto

Conheço da consulta para respondê-la afirmatiVãmCnte, uma vez que poderâ ser atendido o pleito do inativo,
na conformidade do bem lançado parecer do Sr. Inspetor da 2' IGCE, acqlhido pelo Ministério Público.
TC, Sala das Sessões~ 26 de março de 1985. - Alberto
Hoffman:n, Ministro-Relator.
Anexo V da Ata B' 14/85

Relatório e Voto do Sr. Ministro Alberto Hoffmann,
cujas conclu:oões, de acordo com __ o parecer do
Subprocurador-Gera1, Dr. Laerte José Marinho, forarri
acolhidas pelo Tribunal, na Sessão Ordinária -fealizada
em 26 de março de 1985, ao ter novamente prCSenfe o
processo da aposentadoria de Joel Campos Filho (Proc.
n• 032 444/83).
TC-32.44d/~

Aposentadoria
A .aposentadoria de Joel Campos Filho no cargo de
Controlador de Arrecadação Federal, Referência NS-22,
a partir de 5-8-83, com fundamento nos arts. 176, item
III, e 178, item I,._ alínea ..b", da Lei n9l,711/52, foi considenida legal em sessão de 104-84 (fls. 33v.).
Reaprecia-se o procesSo em face da .inclusão, nos câl-'
clllos do'provento, das Gratificações de Nível Superior e
de Desempenho, nos percentuais de 20% e 40%, concedidas: respectivamente, a partir de 21-12-83 e 19-11-84 (fls.
37 e 39).
A Delegacia do Ministério da Fazenda no Piauí encaminha, também, requerimento do inativo, dirigído a este
Tribunal, em que pleiteia a· reintegração em seus prOventos da gratificação DAI-III, 2-NS e dos 20% de vantagem pessoal que percebia ao aposentar-se, sob a alegação do exercício, por mais de 15 anos, de chefias, e do
~paro da Lei n• I050f50. Invoca, ainda, a seu favor, o
despacho ex.arado· no Agravo de Instrumento n~> 88.9744-DF, do Supremo Tribunal Federal, ln DJ de 24-9-82
(fls. 46). ·
A IRCEfPI é de parecer que:
a) sejam considerados legais os ato_s de fls. 37 e 39, à
vista do decidido no 'TC 5101/84, sessão de 19-6-84; •
b) seja. recomen~ada a inclusã.o; nos proventos, da
parcela relativa à vantagem pessoal a que faziã.jus Q servidor, respeitado o teta constitucional.
O digno -Subprocurador-Geral, Dr. Laerte Marinho,
após analisar minuciosamente os autos, veriftcou que a
"'apostila concernente a inclusão da Gratificação de Desempenho· deve ser corrigida, u.ma vez que é devida somente a partir da vigência do Decreto-lei n' 2.119/84, ou'
seja, J S-.5-$4.
Quanto 'ao-requerimento do inativo, manif~ta-scpela
incorporação da parcela correspondent,e a 5/5 (cinco
quintos) na fornia prevista no''ãrt. 2~', da Lei n9 6. 732/79,
em face da retroação pennitida pelo Decreto-lei n'
2.153/84. Todavia, no que diz respeito aos 20% pleiteados, ente~~_quç. =tão devidos, somente, nos casos<!~ C8!'~os

do ·grUP:{?:QAS. ·

Conclui o representante do Ministêrio Púbfíco:
a) .Pela retificação ·da vigência da alteração de fls. 39
para 15-5-84;
b) por que se conheça do pedido inativo para, ao darlhe provimento, reconsiderar, elft parte, a decisão de 104-84, e determinar diligência para que a repartição de
origem providencie:
I - informação quanto às transformações havidas
nos cargos de Chefe de Exatoria e Chefe da Receita Fe-'
dera!: ocorridas com· a aplicação da Lei nt 5.645/70;
II- concessão, ao inativo, da vantagem pessoal prevista no art. 29 da Lei n' 6.732/79, a partir da inicial, com
as devidas retificações, observados os termos da decisão
de 23-10-84, TC 23.460/78-4.
e, o relatório.

Joel Campos Filho foi aposentado no cargo de Controlador de Arrecadação Federal, Referência NS-22, a
partir de 5-8-83., com fundamento nos arts. 176, item ·rn,
e._17,8; item ~~-alínea l•õ·", da Lei fl'i' J.1llf52. A concessão
fof- Considerada legal em Sessão de 10-4-84 (fls.33-v).
2... Retornam «?S autos com as apostilas de fls •. 37 e39,
iricl-uilido nos proVentos, as GratificaÇões de Ní~el Superior e a de Desempenho, nos percentuais de20% e40%, a
partir de 21-12-83 e 19-l-84, respectivamente.
1. Encontra-se presente, tambêm, petição do inativo
em que requer a este Tribunal a reintegração, no câlculo
de seus proventos, da Gratificação de DAI-2-NS e dos
20% relativos à v;mtagem pessoal que vinha percebendo
- ao se aposentar, alegando o exercício de mais de 15 anos
de chefias e o amparo da Lei n' 1.050/50. e buscando artimo !lOS_Jei"rt;t9s do despacho exarado no Agravo de Instrumento n• 88.9744-DF, do Supremo Tribunal Federal, publícado no DJ de 24-9-82 (fls. 16).
4.. A instrução, a cargo da IR CE/PI, nenhuma objeção faz o informante à legalidade das conc~sões, ante
a decidido na Sessão de I 9-6-84, no TC-005 101/84.
Quafito· aó pleiteado pelo inativo, entende deva ser recomendada a inclusão nos proventos da parcela relativa à
vantagem pessoal a que fazia jus o servidor, respeitado o
limite Constitucional, e negada a incfusão da Gratificação de DAI, ante o entendimento deste Tribunal, qual
seja o de exigir o implemento de tempo necessário à aposentadoria voluntãiia. ·
·
5"•. O Sr. .lrn;petor endossa os termos da informação.
7 6. ·A apo-stila concernente à Gratificação de NíVel
iJperior (fls. 37) não merece reparO. Quaii.to à de fls. 39,
IU.cius_ão da Grat!ficação de Desempenho, conforme precedente colacionã.do, data venit., é devida somente a partir de 15-5-84, vigênciã..do Decreto-lei n~' 2.119/84.
7. No tocante ao pedido .do inativo, cabe salientar
Que da orientação adotada pelo Supremo Tribumil. FedeTal, no despacho invocado (fls. 46), não diverge este Tribunal, eis que se trata de reconhecimento à inclusão nos
proventos das Gratificações· de Produtividade e Nível
Superior nas aposentadorias" de servidores amparados
--pela Lei n'i' I .050/50, independentes do tempo de serviço,
8. Pelas certidões de fls. 42/45, verifica-se que o servidor exerceu as funções de Chefe de Exatoria, Símbolo
4-F (3 anos e 3 meses), Chefe de Posto da Receita Federal (8 anos e 3 meses), e Chefe da Seção de Orientação,
Controle e Auditoria, Códigõ DAl-111.2 (5 anos e 5
dias).
9. Com a edição do Decreto-lei n9 2.153/84, ante a
retroação determinada em seu art. 2~. esta Egrégia Corte
em recente juJgado (Sessão de 23-10-84, no Proc. TC
23.460j784) admitindo a orientação preconizada nos
Pareceres n~'s 667f84 e 735/84 do DASP, entendeu que
bo$ efeitos çla contagem autorizada por aquele diploma le&Pt:":(DL n~> 2.153/84) retroagem à .. vigC:nciã da Lei n9

iMJ2j79.
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10. Assim, o requere.nte faz jus à inCorporação da
parcela correspondente a 5/5 (cinco quintos) na forma
do disposto no art. 29 da retrocitada Lei n~' 6.7~2/79.
11. No que se refere aos 20% pretendidos, são devi-dos somente nos casos de cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores.
-Pelo exposto, manifestamo-nos no sentido de que:
a) seja determinada a retificaçãO da vigência da alte~ação de fls. 3_, para 15-5~84 e
b) o Egrégio Tri~unal cl?nheç~ do pedido de fl.s. 47,
pãra,_ dando-lhe Provimento, em parte, reconsiderar."
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR- JAISON BARRETO (PMDB- SC Pronuncia o seguinte discursõ.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Chega às mãos do Presidente Josê Sarney o Plano Na..cion8.1 de Reforma Agrãria, após fase de recebimento de
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propostas e sugestões, incorporando, segundo os respon:s:áveis por sua e1aboração, características que o qualificam como efetivo plano,dé ação governamental. O conceito de reforma agrária sã.í dos limites de mera redistribuição de terras -limites esses que causaram tantos desentendimentos e-acirramento de ânimos- e compõe-se
nurri, qUadro mais realista que contempla ações sociãís
aas áreas de habitação, saúde e educação e novos procedimentos na produção e comercialização de alimentos.
Se atingimos tão rapidamente, embora com percalços
·inevitãveis,- ial amadurecimento no trato da questão
agrária é cabíVel, senão necessâriti, fazer algumas reflexões a respeito.
Em primeiro lugar, não percamos de vista as contingências da realidade. Implantar a reforma agrãria conti_-n·ua sendo tarefa dC toda a Nação, fundamento de uma
redefiníçãO consequente de nosso desenvolvimento, prioridade estrutural na constcução de uma democracia sólida iló País. Portanto, jamais um assunto só para técnicos
ou só para as instâncias do poder.
Reforma agrária não é um plano. );: uma causa. Uma
causa do povo brasileiro, arrast~.da ao longo de todo. o
período. republicano e agora entregue às mãos da Nova
República como su.a última esperança de solução institu-=cional. Ao próprio sistema capitalista, no Brasil, urge o
estabelecimento de relações económicas mais estáveis,
racionais e produtivas no campo. Numa abrangência
ainda maior, é impensãvel, ao final do século XX, a
Sf<J.nde reserva de terras cultivávcis do planeta continuar
entregue a interesses menores, especulativos, autoritários, abusivo~, improdutivos.
Reforma agrária, por essa dimensão progressiva, sucintamente exposta~ não tem caminho de volta e seu momento histórico não há de ser outra vez escamoteado. Se
louvãvamos, porém, a evolução do plano na área governamental, ocorrem-nos variáveis que consideramos essenciais e que constituem a prc.ocupação m'aior e o fio
condutor deste prc;munciamento.
Reforma agrái'iil não existe fora da maturidade dos
trabalhadores rurais para recebê-la, assimilá-la e
transformá-la em .realidade.
Peço, assim, a àtenção dos Senhores Senadores, das
autoridades governamentais envolvidas no Plano Nacional de Reforma ·Agrária, para· o nivel dessa maturidade.
A exPectativa dos trabalhadores em relação a mudanças
no campo não é vaga. b objetiva. Não é formulação
idOOlógica. );: concreta e identifica, um a um·, os entraves
a serem removidos para uma nova era de produtividade
no campo.
Tomemos um exemplo representatiVO.
Há pouco mais de um mês, cerca de 4 mil trabalhadores rurais do município de Mondaí, Estado de Santa Catarina, reuniram-se na Terceira Romaria do Agricultor.
O documento que r_esulto!.! ~esse encontro revela dois
pontos fundamentais:-maturidade na discussão e reivindicações indicadQras de conhecimento profundo da real
abrangência do problema. O arrocho e a repressão de
duas dêcadas de atbítrio não impediram que se formasse,
no campo, uma classe trabalhadora forte e consciente.
Para oS agricultores reunidos em Mondai, a reform·a
agrária deve, sem meias palavras, desenhar uma novaes~
trutura da propriedade fundiária, com mudanças nas relações de trabalho existentes, reconhecendo a figura-do
trabalhador rut~.. najlu.a plenitude,_com direitOs e garantias trabãlhistaS, ·sindiCã.ls e ·previdenciárias.
A redistribuição de terras, respeitando as características regionais, deve ser feita em etapas delimitadas e. com
prazo mâximo para terminar. Seria inadmissível que os
graves problemas que atingem a massa de. trabalhadores
!':lra~ !-I!'e.~s~.seu fim decreta.do apenas no papel.
E quais são esses problemas? Começam, conforme expressa o documento de Mondai, pela própria reorganização política do País, através da Constituinte. O homem do campo reivindica definições constitucionais
para a função social da propriedade, a participação do
trabalhador no lucro da empresa, fechandO as portas a
novas eras de abuso de poder.
_Na política económica, reivindica-se o fim da submissão ao FMI. E mais: prioridade aos investimentos nas
áreas de saúde, educação, habitação e saneamento; substituição do modelo concentrador de renda e orientado
para o mercado externo; impostos compatíveis com a neçess.i.dade de capitalizar a atividade agrícola e outras me·
didas correlatas.
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Quanto à política agrfcola,

espera~se

que seja orienta-

da para dar prioridade aos pequenos agricultores na produção e comercialização, com o fortalecimento das enti~
dades de classe para que representem os interesses dos
trabalhadores nas decisões que lhes afetem a vida social,
política e económica.

Reconhecer a cidadania do homem do campo implica,
inclusive, nova filosofia de produção de alimentos, com
parâmetros justos para a concessão de créditos, fixação
de preços e a integração da ciência e da tecnologia, de
maneira harmônica, às experiências e costumes do agricultor brasileiro.
Neste elo da cadeia, entram soluções realistas e criativas para dois nós históriCos: o papel da assistência técnica e da pesquisa agrícola e os programas educacionais específicos desde o primeiro grau.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no universo dos agricultores de Mondaí estão universo do trabalhador do
campo no Brasil, a base à qual se acresce a riqueza das
variações-locais e regionais.
Na palavra dos agricultores de Mondai estão pleitos
justos, de quem já suportou farita-·ínjlistiça. Está o interesse patriótico que converge para a consolidação de
uma estrutura agrária racional, produtiva, democrática,
competente.
·
Os trabalhadores rurais estão cônscios de que a herança do regime de 64 é uma estrutura social doente. O
remédio, embora amargo para alguns, não pode deixar
de ser ministrado_. Parte dele é a reforma- agrária, que Serã inócua e até lesiva caso a dosagem não seja correta. E
a medida está em auscultar as reivindicações da massa de·
trabalhadores rurais. Fora disso, não hã solução duradoura, nem sociedade estável.
Era o que des.ejava dizer, Sr. Presidente. (Muito _bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PFL- BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden_t_e, Srs. Se,nadores:
Trago ao conhecimento do Senado, em uma breve co~-
municação, artigo do Professor José Goldemberg que
merece ser transcrito em nossos Anais. Não tanto pela
defesa implícita dos congressistas, mostrando que aqui
não vivemos ausentes, nem desatentos às nossas obrigações. já que votamos mitêrias da maior importância,
que são debatidas nas comissões e analisadas pelos relatores. Mas, Sr. Presidente, é preciso que aceitemos também as sugestões que visam ao aperfe"iÇoamen{o dos nossos trabalhos e uma maior di Ciência em-riosSa ação fiscalizadora.
Lembra o Prof. José Goldemberg, em seu artigo que, o
Executivo ainda não atendeu ao disposto no decreto legislativo aprovado pelo Congresso e promulgado no dia
9 de abril do_ corrente ano. Até o momento não submeteu
ao Congresso os contratos e--demais atas que permitiram
operacionalizar o Programa Nuclear.
b necessãrio, Sr. Presidente, que sejam tomadas as devidas providências para fazer cumprir as determinações
contidas"llo decreto legislativo aprovado pelo Congresso.
~"'trabalhando em conjunto, sociedade, imprensa e
Congresso, que atingiremos a plenitude democrática. A
fiscalização dos nossos trabalhos é tão importante quanto a fiscalização do Legislativo aos atas do Executivo.
Perdem o sentido quando transformam-se em críticas
sem a preocupação de aperfeiçoar nossas atividades.
Aproveitei este artigo -do Prof. José Goldemberg exatamente para demonstrar que junto~. sociedade e COngresso, poderemos trabalhar melhor, mais efiCientemente em favor da comunidade.
Para encerrar, Sr. Presidente, transcrevo, para constar
dos Anais, o artigo citado:
.. "0 ACORDO NUCLEAR E O
CONGRESSO NACIONAL
Não deixa de ser curiosa a abertura que os principais
órgãos de imprensa do_ País dão às atividades do Congresso Nacional; op. são os escandalosos episódios em
que deputados são apanhados em flagrante votando por
colegas, ora ê a ausência OOinpleta do plenário (ou até de
Brasítia) 1 sem prejuízo no reCebimento de alentados jetons.

Apesar disso, contudo, o Congresso Nacional tem
mostrado que tem capacidade de trabalhar quando deseja, quer removendo parte do "entulho autoritário", quer
votando legislação eleitoral. Além disso, há o silencioso
trabalho das comissões, ao qual freqUentemente não se
dá o crédito devido.
É por esta razão, provavelmente, que passou totalmente despercebida a_ aprovação de uma lei de iniciativa
do próprio Legislativo, que emenda o Acordo Nuclear
Brasil-Alemanha de 1975. Este é o Acordo Quatro aprovado pelo Congresso Nacional, que permitiu o estabelecimento de acordos comerciais da Nuclebrás com a
KWU (Siemens) e outras empresas alemãs, através dos
quais foi executado o Programa Nuclear, isto é, a construção das usinas nucleares Angra dos Reis II e III, além
da fábrica de componentes pesados da Nuclep e outras
atividades na ár-ea de mineração e do ciclo do combustível nuclear.
A nova lei (Decreto Legislativo n'i' 3) aprovada pelo
Congresso Nacional e promulgada em 9 de abril de 1985
"determina que sejam submetidos à aprovação do Congresso todos os ajustes protocolados, contratos ou atas
de qualquer natureza que tenham por objetivo implementar ou dar executoriedade" às disposições do Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da
Energia Nuclear assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Federativa da Alemanha em
Bonn, a 27 de junho de 1975 (e aprovado por decreto legislativo em 20-10-75)~
-~ ____ _
Esta lei se constitui nUma das mais importantes já
aprovadas pelo Congresso, porque submete à apreciação
do Legislativo atividades que ficavam exclusivamente no
ã(obh_O da em-presa esüúã.Cencariegãda de -um determi~
nado programa, no caso o Programa Nuclear. Como é
notório, a Nuclebrás se beneficiou _do segredo que cercava suas atividades para comprometer vultosos recursos
públicos em programas mal concebidos que não tinham
nenhum respaldo efetivo, nem mesmo na ãrea _econômica do governo Figueiredo. Aos poucos, estes compro me~
títri.entos foram sendo desvendados, sobretudo graças à
operosidade da imprensa, mas não se sabe até hoje quanto existe ainda para desvendar.
'
- _A-lei, que" óbriga o ·Executivo a submeter ao Congresso
Nacional contratos e outros atas decorrentes do Acordo
Nuclear, não significa nada mais do que a aplicação do
bom senso em matérias de administração pública.
Ao aprovar o Acordo Nuclear em_l975, o Congresso
Nacional deu um cheque em branco ao Executivo, e a ex_periência dos (lltimos dez anos mostrou que nes!a área
em particular o cheque foi mal usado. Como se sabe, o
programa executado pela Nuclebrásjá redundou em gastos-de cerca de quatro bilhÇes de dólares (a maioria dos
quais em endividamento externo com bancos alemães)~ E
a N uclebrás tem muito pouco a mostrar, apesar destes
dispêndios, como aliás é admitido com toda a franqueza
pelo seu presidente atual, Licinio Seabra.
Nada mais natural, portanto, que o próprio Congres- ·
so Nacional obrigue o governo a lhe prestar contas (não
no sentido contábil, o que é feito para o Tribunal de
Contas), mas no· Sentido mais geral de preservar o interesse público.
Apesar de aprovada, a··nõVa leí, ao que parece, estã
sendo contestada pelos Senadores Murilo Badaró e Ro. berto Campos, que desejam sua revisão, argumentando
que ela estabelece uma ingerência indevida do Legislativo no Executivo, dando origem a conflitos entre os dois
Poderes.
Estes argumentos provavelmente foram usados ao scif
discutida a lei, e constituem matéria vencida, uma vez
que ela foi presumivelmente aprovada Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça; o argumento de inconstitucionalidade não parece portanto ter qual-quer-validade.
_ Apesar disso, _o Executivo- ao que se saiba- ainda
não cumpriu as determinações da lei, submetendo ao
Congresso os contratos e demais atas que perrnitiramoJ)efacionaHzar o desastrado Programa Nuclear.
1! importante que isso aconteça logo para que se possa
verificar com clareza o que e de que forma foi feito. Não
se trata apenas de saber como foram esbanjados vários
bilhões de dólares. Trata-se de saber se a soberania- e os
interesses nacffihais -nãO foram preju_dicados, uma vez
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que são muitos os que acham que isso efetivamente ocor·
reu.
José Goldemberg."
(O Prof. José Goldemberg é presidente das Empresas
de Energia do Estado de São Paulo.)"
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-·
dores:
Por mais consternador tenha sido o falecimento do
Professor Aires da Mata Machado Filho, homem de singular notoriedade como digo representante da famHia
mineira, tão deplorável foi a lacuna deixada na intelectualidade brasileira, em especial junto aos gramáticos e
filólogos dedicados ao estudo de nosso idioma.
Avesso à vaidade a que teria pleno direito, aliou sua
inteligência à simplicidade, tornando-se alheio às tradicionais contendas lingUísticas que se travavam em seu
meio e reservando boa_ parte de sua sabedoria para as
análises de consultas populares, as quais respondia com
irrefutáveis argumentações colhidas junto aos sustentáculos da nossa língua: os mestres da arte literária..
Nas bancas examinadoras de concursos públicos de
provas e títulos realizados para progressão ou preenchimento de cargos na carreira universitária, sua atuação
sempre se caracterizou- pe-la cautela e pelo respeito ao
candidato. Sem jamiis ter-se gabado de seus profundos
conhecimentos em demérito do examinando, estabeleceu
um real confronto com a característica marcante de determinadas comunidades, em determinada época.
Por muito mais, o Professor Aires está sendo pranteado. Pelo pai exemplar que soube ser; pelo mestre que se
impunha pela firmeza de suas posições; pelo amigo que
nunca distinguiu classe social, raça, credo ou convicções
pessoais como empecilho ao bom relacionamento.
Em conjunção, sobressaiu a companhia inseparável de
D. Solange, presente em todos os momentos, em todos
os locais e, sobretudo, agora, em uma nova vida, em harmonia constante com os ideais de uma união que canse·
gaiu ultrapassar as próprias dimensões de tempo e espaço, para perpetuar-se na construção de uma eternidade solidificada por laços que a própria morte foi incapaz
de dCsfái:i!r.
Era o que _tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA(PDS- SE. Pronun·
cia o.seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:
Ao regressar de viagem ao exterior, tomei Conhecimento das homenagens tributadas na Bahia a um dos valores mats expressivos do Jornalismo braSileiro.
Refiro"7me a_- Cõllce5sãÕ -da Medalha do Mérito Jornalístico a Jorge Calmon, Diretor-Redator-Chefe de A
Tarde.
Com a finalidade de comemorar, condignamente, os
50 anos âe suas ininterruptas atividades na imprensa, a
Associação Bahiana de Imprensa promoveu, no dia lO
de setembro passado,- por coincidência, data que assinala a passagem dQ, "Dia da Imprensa", - uma homenagem especial consagrando o desempenho desse eminente jornalista que, no decorrer de meio século de uma
fecunda e brilhante atuação, dignificou a Bahia e honrou
a sua nobre profissão.
Circunstâncias especiais contribuíram para estreitar os
laços de minha amizade com Jorge Calmon, desde quando, colegas no tradicional Colégio Antonio Vieira nos
preparamos, conjuntamente, para enfrentar as futuras e
duras pelejas da lutã pela existência, - ele enveredando,
posteriormente, pelos caminhos do Direito e do Jornalismo e eu, os da Medicina e da Política.
Â medida que os anos foram passando, pude observar
e acompanhar, com a mesma velha estima e admiração,
a tr3jet6(ia de Jorge Calmon nos campos em que demonstrou o seu talento e capacidade- o jornalismo, o

serviço público, o magistério e,inclusive, as suas incursões na política.
Mas foi, sobretudo, como um dos mais comp1etos e
notáveis jornalistas do nosso tempo, e do Pais, que Jorge
Calmon revelou a sua personalidade inconfundível, sempre ao serviço das causas mais nobres e justas, integralmente devotado a fazer o bem e promover o desenvolvimento cultural, econômico e Socfarda Bahia.
A homenagem promovida pela Associação Bahiana de
Imprensa se consubstanciou na outorga do digno
diretor-redator-chefe de A Tarde, da Medalha do Mérito
Jornalístico durante a solenidade que reuniu, nos salões
da entidade, entre muitas personalidades, o Governador
João Dur:val, o Cardeal Brandão Vilela, o Vice~
Governador Edvaldo F'lm:es, o Prefeito de Salvador Ma~
noel Castro, o Vice-Almirante Murilo de Souza Lima,
comandante do II Distrito Naval, Dona Regina Simões
de Melo Leitão, Presidente de A Tarde, secretários de
Estados, deputados federais e estaduais, presidente e
conselheiros do Tribunal de Contas, membros do corpo
consular, presidente e membros da Academia de Letras
da Bahia, diretores de jornais e rádio~emissoras, presi~
dente e di retores do Sindicato dos Jornalistas Profissio~
nais da Sabia, além de diretores da ABI e de figuras re~
presentativas da comunidade baiana.
Agradecendo as consagradoras homenagens que recebeu, e aos oradores que o saudaram, Jorge Calmon proferiu uma magnífico discurso, em que traçou o perfil de
A Tarde, relembrando os grat:~des vultos que consolidaram esse conceituado órgão da imprensa brasileira, além
de analisar, com eloqiiência e rara objetividade, os múlti·
pios aspectos e funções do jornalismo moderno e seu decisivo papel na promOÇão de uma sociedade bem informada e do desenvolvimento global da Nação.
Associo~me, destarte, às homenagens que lhe foram
prestadas e solicito à incorporação-desse documento ao
texto destes meus breves comentários, como um documento de valor permanente, digno de registro nos Anais
do Senado Federal. (Mui to Bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURc _
SO:
~'A
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Tarde- Quarta-feira, 11 de setembro de 1985

O AGRADECIMENTO
O jornalista Jorge Calmon agradeceu a homenagem
com as seguíntes palavras:
·
-... Recebo esta medalha não como seu destinatário,
propriamente, mas como um representante daqueles que
concorreram, de modo substancial, para que ela fosse
concedida. Quero referir~ me aos mestres e_ aos companheiros de profissão, Entre os mestres, invoco natural~
mente ao primeiro plano a figura tutelar de Ernesto Si:.
mões Filho, que me abriu a porta do seu jornal e que, a
seguir, me deu a mão para que eu pudesse galgar, degrau
por degrau, os sucessivos patamares da carreira - en~
quanto me permitiu observar, ao longo de 23 anos de relacionamento, o seu próprio desempenho como jornalista, um dos mais completos jornalistas que jamais houve
neste País, sabendo da i,_mprensa todos os segredos e pos~
sibilidades. Soube conhecer como poucos a indústria do
jornal e as formas maís ap-ropr~adas_ de c.om_unicação
pela palavra impressa; raros, tambéin, o terão igualado
na utilização do jornal como instrumento da influência

Ata da
3~

junto ao povo, para orientá~Jo de acordo com seus apelos e suas idéias. Foi um privilêgio ter estado tanto tem~
po ao seu lado, aprendendo, verificando qUe ele sempre.tinha razão quando reclamava ou corrigia, mas, sobretudo, buscando assimilar seus conceitos sobre os homens e
sobre os assuntos públicos, conceitos derivados de uma
sagaz experiência que, entretanto, de nenhum modo estiolava a pureza dos o_bjetivos, seu ,.espírito público, sua
apaixonada baianidade.
Mestres, tive vários: Ranulfo Oliveira, que me ensi~
nou, pelo comportamento e pelas opiniões, a preciosa
lição do equilíbrio; Antônio Marques Pinto, modelo de
discrição e companheirismo; Aloysio de- Carvalho, pai,
de quem recolhi conselhos sobre a arte de escrever, e que
rrie habituou a recorrer ao dicionário para dirimir dúvi~
das; Florêncio Santos, corrigindo os meus primeiros ori~
ginais e mostrando Como titular matérias; Aristóteles
Gomes, Ci irreverente e honesto Aristóteles, exemplar na
caPacidade de trabalho; e, dentre os de geracões mais re~
centes, ressucitando~Jhe a presença, Heron de Alencar,
jornalista nato, que, certa feita, solidariamente, prepa~
rou comigo; a quatro mãos, um editorial a ser impresso
com urgência..t adequado e oportuno que convoque eSSas Sombr-aS
queridas para estarem junto a mim, neste momento, a
fim de receberem, também, um tributo que principalmente a eles é devido. E _que chame, igualmente, os irmãos de trabalho, os mortos e os vivos, para que seja
contemplados com a larga parte que lhes cabe nesta homenagem, a que muitos deles fariam jus, sem nenhum favor. Mas não excluo nenhum deles. Cada qual deu, ou_
vem dando, uma determinada cóntribuição para o tipo
de jornalismo que neste instante é distinguido. Porque,
em verdade, Q_ que se procura destacar, hoje e aqui, não é
uma pessoa, porém a espécie de serviço que essa pessoa
supo§tamente _encarna; não é o homem, em si, mas o
complexo de trabalhos e princípios nele benevolamente
identificado. Salienta-se, recomenda~se- eis a realidade
...,..... o jornali§mO praticado conforme Os padrões· da boa
comunicação; o jornalismo comprometido unicamente
com a verdade; o jornalismo que informa com exatidão,
sem nada esconder; o jornalismo que lealmente fornece
ao leitor os elementos necessãrios a qtie ele forme a sua
própria opinião; o jom"alismo ·consciente de sua funcão
educativa; o jornalismo que se abstém de emprestar sen~
sação ao registro de fatos escabrosos, ainda que sabendo
·que isso lhe renderia mais leitores, e aumentaria a média
publicitária; o jornalismo que despreza as seduções oferecidas pela sua própria influência, para manter~se fiel à
sua missão; o~ jornalismo desvinculado de intimidades
com o poder e com grupos de qualquer natureza; o jor~
nalismo que assUme, sem vacHações, o papel que a sociedade implicitamente lhe confere, de fiscal dos assuntos
públicos; o jornalismo elevado à condição de intérprete
do pensameÕ.fo e dos reais interesseS da ·cóletividade; o
jornalismo intransígentemente engajado na preservação
da liberdade da qual a imprensa retira o oxigênio vital.
A es~a espécie do exercíêio pioftssional é que cabe atri- .
buir o mérito jornalístico, ou, pQr outras palavras, o
m~rito da ética jornalística. Merecem~ nos todos os jor~
nalistas, de quaisquer órgãos de imprensa, nesta ou em
outras cidades, neste vasto mundo de Deus, que desem~
peTihem a profissão orientados pelas mesmas normas.
Quanto a mim, contento-me com a limitada colaboração
para o reco_nhec_~rnento de que esse m""érito eXiste.
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Agradeço à díretoria da Associação Bahiana de Imprensa a forma generosa com que entendeu de premiar
os-· meus 50 anos de jornalismo. Ainda que ambicionasse
coleção de lauréis, não poderia conceber peça mais esplêndida do que essta medalha, de tão fino lavor artísti~
co. Quando, vez por outra, a retirar de entre os meus
guardados, apreciarei a sua beleza, como trabalho de
jo-alheria digno do gõsto mais apurado. Não a vejo, no
entanto-, como uma jóia, ainda que tão preciosa. Por is~
sõ~ tomo~a com sincera emoção. Nela se resume meio século de vida e trabalho. h a síntese de uma silenciosa e
contínua ativjl]ade, que se exercitou por mihares de dias,
comportando a inevitável rotina, e os dissabores também
itleVitãveis, más incluindo, como sufiCiente Compensação, o entusiasmo pOsto na transmissão da grande
notícia, ou !i satisfação de acionar ·a cobertura informa ti~
va ffiais completa, tanto quanto a consciência do dev!=r
atendido mediante a palavra de advertência ou d~crítica,
- e, de quando em vez, o eufórico sabor da vitória ao
termo de uma útil campanha bem sucedida.
Tudo isso se consubstancia neste simbólico objeto;
pertence ao seu conteúdo. Mas notai que dele, por fora,
do seu polido metal, desprendem-se reflexos de luz, num
brilho singular, é um halo que deriva de sua própria essência - é uma auréola resplandescendo em derredor
dos ideais do meu oficio!"
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Não há mais
oradores inscrito~.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e
30 minutos, anteriOrmente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do requerimento n' 343, de
1985, do Senador Gabriel Hermes, solicitando tramitação conjunta para o Projeto de Lei da Câmara n' 149,
de 1984 (n"' 322/79, na Casa de origem), que introduz al~
terações no artigo 39 da Lei no;. 3.807, de 26 de agosto de
1960 --Lei Org~nica da Previdência Social; e Projeto de
Lei da Câmara n' 195, de 1984 (n' 2.065(79, na Casa de
origem), que altera o art. 50 da Consolidação das Leis da
Previdência _Social - CLPS, aprovada pelo Decreto n'
89.312, de 23 de janeíro de 1984.
-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 82, de 1985 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n"' 395, de
1985), que suspende a execução dos parágrafos 1' e 2' do
art. 4', da Lei no;. 999, de 13 de setembro de 1977, do Municfpio de Jun_queirópolis, Estado de São Paulo.
-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n' 83, de 1985 (apresentado pela Comissão de C~nsti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n' 417, de
1985), que suspende a execução do artigo 2'í' da Lei n'
7.266, de t7 de outubro de 1973, do Estado do Rio deJa~
neiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) da a sessão.

Está

encerra~

{Levanta-se a sessão às I 7 horas.)

Sessão, em 19 de setembro 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Frage/li,
ÀS I8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Alt~vir Leal- Mário Maia- Eunice !\'fichiles- Fábio Luc;cna- Raimundo Parente_-

Alcides Paio - Gaivão Modesto - Gabriel HermesHélio Gueiros- Alexandre Costa- AméiiCo de Souza
--Alberto Silva- Helvídio Nuiles- JoàQ Lobo -César Cais - José Lins - Virgíliõ Távora ·- Moacyr

Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Mar~
condes Gadelha - _Aderbal Jurema - Cid Sampaio Nivaldo Machado- Guilherme Palmeira- Luiz Ca~
valcante - Lo~rival Baptista - Jutahy Magalhães -

Setembro de 1985

Lomanto Júnior -João Calmon --José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Severo
Gomes - Henrique Santillo - Mauro Borges - Gastão MUller- José Frage!H- Roberto Wypych- Enéas
Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir
Vargas- Carlos Chiarelli- Alddes Saldanha- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalJ?.os.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1'-Secretário.
~

lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 365, DE 1985
Requeremos urgência, rios termos do art. 371, aUnea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câma-ra:n' 245, de 1984 (n' 3.858/84, na Casa de origem), de iriiciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza a
transferência da participação da União Federal no capital da Companhia Nacional de Álcalis.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1985.- Nivaldo
Machado - Humberto Lucena - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esse requerimento serâ votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 375, H. do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1~'-Secretãrio.

Sãa. lidas os seguintes

REQUERIMENTO
N• 366, DE 1985
Tendo sido convidado a participar da Comitiva qtie
acompanharã o Senhor Presidente da República em sua_
viagem aos Estados Uriidos, na abertura d~ XL Sessão
da Assembléia Geral da OrgaitíZãção das Nações Uni_das, solicito que me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 2', da
Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1985. -Gastão
Müller.

REQUERIMENTO
N• 367, DE 1985
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viagem aos Estados Unidos, na abertura da XL Sessão
da Assembléia Geral da Organização das ~ações Unidas, solicito que me s_eja concedida autorização para desempenhar essa misSão, nos termos dos arts. 36, § 29, da
Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1985. - Murilo
Badaró.

REQUERIMENTO
N• 370, DE 1985
Tendo sido_ çonvidado a particiPar da Comitiva que
acompanhará q Senhor President~ da República em sua
viagem aos Estados Unidos, na abertura da XL Sessão
da Assçmbléia. Geral da_ Organização das Nações Unidas, solicito que me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos arts. 36, § 29, da
ConstituiçãO, e 44 do Regimento Interno.
Sala das_ Sessões, 19 de setembro de 1985.- Nelson
-- Cirneiro.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --De acordo
com o_ art. 44, § 49 do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão -remetidos à Comíssão de RelaçÕes Exteriores,_ devendo ser submetidos à deliberação do Plenário
após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José FragelTi)- Na sessão ordinária do dia 9 de setembro do corrente ano foi lido o
Oficio n' S/33', de 19'85, dO GOve'rriO do Estado do Rio
de Janeiro, solicitando autorização do Senado para que
aquele Estado possa realizar operações de empréstimo
externo, no valor de USS 44,800,000.00 (quarenta e quatro milhões e oitoceilfoS mil dólares), para o fim que especifica.
A matéria ficóu aguardando, na Secretaria-Gerai da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
Tendo a Presidência recebido os referidos documentos, despachara- a-ma:rérta-as ComisSões de Finanças e de
Constituição e JU.stíça.
--0 SR.

:PR~SIDENTE

(José Fra.g_elli)- Passa-se à

ORDEM DO niA
Item 1:
Votação, em turno único,-do-Requeriinento n~
343, de 1985, do Senador GabríelHermes, solicifando tramita_çãQ c;onjunta para o Projeto de Lei da Câmara n'l49, de 1984 (n'í' 322(79, na Casa de origem),
que introduz alterações no artigo 39- da Lei n"' 3.807,
-de 26-ãe- a:gostõ del960...:... lef Orgâniéa- Oa- Preví~
dência Sóclal;--e PrOjeiõ de Lef da Câmara n' 195,
de1984 (n' 2.065f7<J, na Casa de origem). que altera
o art. 50 da Consolidação das Leis da Previdência
Social- CLPS. aprovada pelo Decreto_ n~' 89.312,
de 23 ~e jan,~~o d~-~~~4.
-

Tendo sido convidado a particípar da Comitiva que
acompanhará o Senhor PreSidente da República em sua
viag~ aoS Estados Unidos, na aPertura. da, X L ~~o
da Assemblêia Geral da Org_al')ização das Nações {.!~i _____ Em votação' Q requerimento.
das, solicito que me sejã cõncedida au-tOrizaÇâõ paTa diOS Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer
sempenhar essa missãO, noS teimás dos arts: 36, §" 2~. da
sentados. (~~usa.}
Constituição~ e 44 do Régímeitfo Interno.
Estã aproVado.
s·ala das Sessões,. 19 -de setembro de l9BS. -._Cªr_lo'
Serâ cumprida a deliberação do Plenário.
Chiarem.
•
O SR. PRJ;:SIDENT~ (José Fragelfi) - I~ 2:

REQUERIMENTO
N• 368, DE 1985 .

Discussão, em tmno único, do Projeto de ResQ~
luçào ~-~ 82, de 1985 (apresentado- peta ComisSão dd
Consúi1,1ição e iústiça como cÕndusão de seu ParC-"'
ter n' 3'95, de 198-5), que susperide a execução dos
_par!gtafos i' e 2' do art. 4~'., da Lei n' 999, de 13 de
'sCtem6ro de 1977~--c;io MunicfpíO-de Junqueírópons:Estado de SãO Paulo.

"{endo sido convidado a p-artidpar da c4mitiva' que
acompanharâ o Senhor Presidente era ltijrâbli2a em sua'
Viagem _aos Estados Unidos-, na abertura da XL Sessão
da Assembléia Girãl âa--=:Organiiação: da~_ NaÇões Ü~i~
das,. solicit9 que me seja coitce,did~ !1-l;lto~iia~ão paia de~
semperihar essa missão. nõs termos dos_ a_fts-. 36. ~ 2\", áa.
Em.. diScussik, Opr(lje1~k(Pau_sa.i _
_
Constituição, e--44 do Regimento Interno.
Não havendo quem peça a palavra, encerra- & discus.~
Sala da> S.essa.,., 19 de sotembro de 198!;. ~ Cid So!n- ___ sãQ.
Em votaçjo.
paio.
Os Srs. Senadores qUe o. aprovam queiram perm.anec.er
REQU€RIMEN1:0 _
-sentados.. (PaUsa.)
N• 369, DE 1985
Estâ aprovado.
O projeto ira à Comissão----de Redação.
TendO sido ccinvidado a participar da Comitiva que
~ ó seguinte o projeto aprovado.
acompanhará o Senhor Presidente da Reptlblica em sua
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
n• 82, de 1985
Suspende a execução dos parágrafos ]9 e 2' do art.
49, da Lei n'í' 999, de 13 de dezembro de 1977, do Município de J unqueirópolis, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo úniç_o. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão do Supremo Tribuna( Federal,
_proferida em 18 de novembro de 1982, nos autos do Recurso.Extraordinârio n'í' 98.581-6, do Estado de São Paulo, a execução dos parãgrafos 19 e 2' do art. 4' da Lei n'
999, de 13 de dezembro de 1977, do Município de Junqueirópolis, daqUele Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8J, de 1985 (apresentado pela Comissão de
ConstituiÇão e Justiça como conclusão de seu Parecer n' 417, de 1985), que suspende a execução do artigo 29 da Lei n~ 7.266, de l7 de outubro de 1973, do
Estado do Rio de Janeiro.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diScussão.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
lentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
Ê o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
n• 83, de 1985
Suspende a execução do art. 2~' da Lei n' 7 .266, de
17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve;
Artigo único. 1:: suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 7 de junho de 1984, nos autos do
Recurso Extraordinário n' 101.955.-7, do Estado do Rio
de Janeiro, a execução do art. 2~ da Lei n~ 7.266, de 17 de
outubro de 1973, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Vai-se passar, agora, à apreciação do Requerimento n~
365, lido no Expediente, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n' 245, de 1984.
Em vota~o o requerimento.
OsSrs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
- -. A Presidência esclarece que a matéria constou da Ordem do_ Dia da sessão ordinãrla de 8 de agosto último,
quando teve a discussão encerrad~ indo às Comissões
Competentes em ·virtude do recebimento de emenda em ·
plenário.
·
- Passa-se, portanto. à
Votação, em turno úitico, do Projeto- d~ Lei da
Câmara n• 245, de 1984 (n• 3.85g/84, na éàsa de
origem), de. iniciativa dO Senhor Presidente da República. que autoríia a Trans(erênci~ da Partici:
j>ação da União Federal no Capital da Companhia
Nacional Q.e _Álcalis~ tendo
PARECERES_ FAVORÁVEIS. sob n•s 209_ c
2 IO, de I985, das. Comissões:
- de ECQOorp.ia, ~ d.e Minas e Energia.
(DependC:ndo dê pareceres das Comissões de
Constituição· e Justiça. de economia e de Minas e
Energia, sobre a emenda de Plenáóo~
SolicitO ao nobre Senàdor Nivaldo M:actiadO:-;-p.are.
cer da ComissãO de COnStitUição e Justiça.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
pro(eór o parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De autoria d·o Poder Executivo (Mensagem n~'
200/84), após submetido à apreciação da Câmara dos
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Deputados, vem a exame do Senado Federal o Projeto
de Lei da Câmara nt 245, de 1984 (n' 3.858~8, de 1984,
na origem).
A proposição· inicial objetiva transferir para· a Petrobrâs Quíniica S/ A - PETROQUISA, mediante operação através da Petróleo B:rasileiro SJ A - P&
TROBRÁS, as ações do capital da Companhia Nacional
de ÃlcaliS, de propriedade do Tesouro Nacional.
Após pareceres favoráveis das Comissões de Econo-.
mia e de Minas e Energia, foi incluído na Ordem do Dia_,
tendo recebido, em Plenário, Emenda de autoria do Eminente Senador Martii;J.s FHho, que propõe a supressão

dos artigos 2t e 3', ensejando que o controle pretendido
se exerça diretamente pela PETROBRÃ.S.

Considere-se, no entanto, que o art.

6'~'

da Lei n"'

2.004/53, o art. 4t dos Estatutos da PETROBRÃS e o
art. J9 dos Estatutos da PETROQUISA _deixam claro
que a vinculação proposta somente~ viâvel se estabeleci~
da com a PETROQUISA, pois, foge à competência da
PETROBRÃS operai- diretamente com-indústrias químicas.
A Companhia Nacional de Álcilis, comõ f:iliiiCante
de barrilha, é, de fato, um·a indústria química,
enquadrando-se, portanto, dentro dos objetivos opera~
clonais da PETROQUISA. que são .. a participação em
~ociedades que se dediquem à fabricação, ao coniét't'io, à
distribuição, ao transporte, à importação e à exportação
de produtos das indústrias químicas e petroquímicas!_ em
geral", diferentemente dos da PETROBRÁS, que sào. ''a_
pesquisa, a lavra, a refinação, o c:.oinêrcio e o transporte
do petróleo - proveniente de poço ou de xisto - , de
seus derivados, bem como de quaisquer atividades c_orrelatas ou afins".
A exposição de motivos que acompanhou a Mensa-gem n' 200/84 deixa bastante clara a necessidade de se
incorporar a Companhia Nacional de Álcalis ao complexo petroquímica brasileiro, como forma de integração e,
principalmente, de fortalecítnento, visto encontrar-se em
considerável dificuldade financeira. Além do mais, essa
integração corresponde a uma tendência natural voltada
para o estabelecimento de uma correlação de forças
compatível com a dinâmica do moderno setor industriaL
Assim exposto, e não havendo qualquer impedimento
quanto aos aspectos constitucionais e juridicos,
manifestamo-nos pelo acolhimento do Projeto_ de Lei da
Câmara n9 245, de 1984, nos termos em que foi enviado
por aquela Casa, e pela rejeição da Emenda n9 1, de PieM
nário. _
~o parecer,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para emitir- o
parecer da Comissão de Economia.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRON.UNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO -POSTERIORMENTE,
O SR, PRESIDE~TE (José Fragelli)- Conéedo-a
palavra ao nobre Seflii_dru Alberto Silva, para proferit:_
parecer da Comissão de Minas e Energia.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para emitir
parecer.)
Da C:omissi() de Minas e Energia. à Emenda n9 1,
de plenário, de autoria do Senador Martins Filho, ao
Projeto de Lei do Senado n9 245, de 1984, de iniciati·
va do Senhor Presidente da República que "autoriza
a transferência da pai'tlcipação da União Federal no
capital da Compãnhia Nacional de Álcalis".

A Emenda n9 I, de Plenário, de autoria do nobre Senador MartinS Filho, propõe a supressão dos artigos 29 e 39
do Projeto, os quais estabelecem que as ações da Campa"
nhia Nacional de Álcalis_ serão utilizadas pela PE"
TROBRÁS para integrâTi:Ziir O capital da Petrobrás Quí~
mica S.A.- PETROQUISA., a qual passa à condição de
Sociedade Controladora da Companhia Nacional de Ãl"
calis.
A Companhia Nacional de Álcalis é uma sociedade de
ec,onomia mista federal que exerce atividades no setot
químico. h sabido que a Petróleo Brasileiro S.A.- PB-

TROBRÃS desempenha relevante papel no complexo
petroqulmico em operação no país, airavés de sua controlada -especializada, a Petrobrás Química S/ A - PE"
TROQU1SA. Ao §e propor a transferência do controle e
da gestàO(fa Corôpaiihia Naci0riâ1 de Álcalis para o Sis~
tema PETROBRÂ.S, a medida a,cert~da,_ d~ ponto de vis"
ta técnico administrativo e operacional, é vtnculá~la hie-rárqujc.a e funcionalmente à PETROQUISA que, naquelt;.Sisteina, deSegvolve e coordena as atividades do seto~
químico. A não viriêulação de uma à outra implicaria na
duplicaçàO, a nível do Sístem:a PETROBRÁS, de contra~
!adas atuando num mesmo setor da economia, o setor
químico, o que nos_ parece desaconselhâve~ do ponto de
vista de racionalização técnica e administrativa.
Pela razão acimã C?'-Posta, so_~os de parecer contrário
à acolhLQª_il.~ Em_~-~-ª n9 1, propo~~a _pel'? nobre Senador
Mar_tins~filho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --O parecer da
C_omissãQ de Constituição e Justiça conclui pela constiM

tucionalidade e juridicidadC do projeto e contrariamente
à emerida:-os demais pareceres são contrários à emenda.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação
do projeto, sem prejuízo_ da einçnda.
Em votação o projeto.
Os Srs: Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Estâ aprovadO.
t--o seguirite o projeto: aproVado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•24?,_ de 1984
(N9 3.858/84, na Casa de origem)
De iriiciativa dó Sr. Presidente· da República
Autoriza a transferência da participação da União
Federal no capital da Companhia Nacional de Álcalis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Fazenda autorizado a
transferir, para o património da sociedade de economia
mista federal Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS,
a totalidade das ações, de propriedade do Tesouro NaM;
cional, representativa do capital da sociedade de econqtfiia-mista federal Companhia Nacional de Álcalis, bem
como os crêditos do Tesouro Nacional já contabilizados
ne&~:LYI1Lma Companhia à C!)nta de futuros aumentos de
capftal. ----- --- -~
§ 19 O lote acionãrio será. transferido por valor apurado nos termos da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de
1976, tOmando por base o patrimônio líquido integrante
do b"ã:laD:çO' da L:ompanhia Nacional de Álcalis.
§ 29 Pata os tllls ·do Parâ8rafo anterior, a CoinpaM
_-!!Na ~~-cJonal de Ãlcal_is fará levantar balanço patrimoM
nial nos trinta diá.s segUintes à data- de entrada em vi,&or
desta lei.
§ 39_ A transfer~nCfa'das ações para a "Petróleo BrasiM
teiro S.A.- PEtRúBRÁS fai~Si-á ffiedia-nte-a lavratura de termo no livro próprio da Procuradoria Geral da
Faz~da Nacional, na forma da alínea b do inciso V do
art. fO do DecretoMlei n9147, de 3 de fevereiro de 1967.
§ 49 O valor das ações e dos créditos serâ contabili-zado peta--Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁSl a
crédito da União _Federal e à conta de futuras int.egi"aliM
zaçôes de capital na sociedade, pelo Tesouro Nacional.~
observado, pela empresa, o disposto no art. 185 da Lei n"
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Ar.t.. 29 As ações e os créditos referidos no art. J9
desta lei serão utilizados pela Petróleo Brasileiro S.A.PETROBRÁS, para integrã.Iízação de capital, na PETROBRÁS Química S.A. -

PETROQUISA:

Ar~. 3-? Efetuadas as operações referidas nos arts. ]9
e 29 desta lei, a CompaÕhia Nacional de Álcalis passará à
classe de sociedade controlada pela PETROBRÁS Quí-

mica S.A. -

PETROQUISA.

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação a
emenda.

Setembro de I98SL

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
dos. (Pausa.)
Rejeitada.
b a seguinte a emenda rejeitada

senta~

EMENDA N• I
(De plenário)
Ao Projéto de Lei da Câmara n~ 245, de 1984 (n9
3.858/84, na Casa de origem), de iniciativa do Se~
nhor Presidente da República, que autoriza a transfe-rência da pa.rticipaçio da União Federal no capital da
comPanhia Nacional de Álcalis
Suprimam-se os artigos 29 e 39 do Projeto.
- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o
projeto e rejeitada a emenda o projeto vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se passar,
agora;- à apreciação dos requerimentos lidos no expe~
diente, de autoria dos Senadores Gastão MUller, Carlos
Chiarelli, Cid Sampaio, Murilo Badaró e Nelson Carnei#
ro, solicitando autorízação do Senado para acompanha~
rem ó Senhor Presidente da República em sua viagem ao
exterior.
As matérias dependem de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Conce~o a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora
para proferir o pifecer sobre o Requerimento n9 366, de
!985.

_O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA
D/SCUR!>O QUE. ENTR/iGVE À REVISÃO DO
-oRADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE,
O SR. PRESIDENTE (José Frag:elli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora para emitir
parecer sobre os Requerimentos n9s 367, 368, 369 e 370,
de 1985.

O SR V/RG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Os pareceres
são favoráveis:
Completada a instrução das matérias, passaMse à votação.
Em votação o Requerimento n9 366, de 1985.
Os Srs. Senadores que Q aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n9 367, de 1985.
Os SrS. Sf;naâores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n9 368, de 1985.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n9 369, de 1985.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Em votação o
Requerimento n" 370, de 1985.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (PaU5a.)
Aprovado.
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as _licenças solicitadas. ~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão; designando para a sessão de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
Votação, em turno único,-do requerimento n' 347, de
1985, de autoria do Líder Gastão MUller, requerendo,
nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei~do Senado n1'_257, de 1985, de
sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade dQcadas-

tramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dã outras providências.
Votação, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n9_ 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969-, qUe ínstitui a Loteria Esportiva
Federal e dá outras providências, tendo
PARECERES; sob n"'s 23 ·a 25, de 1984, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça- 1"' pronunciamento: con~
trário;
29 pronunciamento: pela constitticionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; e
- de Finanças, favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.

- de Legislação Social, favorável;
- de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n~ 96, de 1980)
Discussão, em primeiro- turno, do Projeto de Lei do
Senado n1' 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direção das empresas públicas e sociedades de conemia mista, tendo
PARECERES, sob n"'s 351 a 355,.de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
---=-- ---...de ServiÇo PúblicO Civil, l'i' pronunciamento: favorável; 2"' pronunciamento: pela prejudicialidade, em face
parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n'i'
96, de 1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade, em face parecer
favorãvel dado ao ProjetO de Lei do Senado n' 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores Alberto Campos
eJ_.osé Lins.
--

8

3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'l' 98, de 1980 (n"' 3.181/80, na Casa de origem), que- dispõe sobre isenção da multa prevista no art. 8"' da
Lei n'i' 4. 737, de I 5 de julho de 1965 - Código Eleitoral,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 329 e 330, de
1981, das comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Finanças.
4
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n'l' 116/80)
Discussão, em-turno (micO; -dO--Projeto àe Lei da Câmara n'l' 50, de 1982 (n"'- 2.056/79, na Casa de origem),
que altera o§ 29 do art. 389 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de I"' de
maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n'i'S 418 e419, de 1984, das Comissões:
- de Legislação Social, contrário; e
- de Finanças, favorável.

5
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n"' 50, de 1982)
DiscUsSão, eni primeiro turno, do PrOjeto de Lei do
Senado n"' 116, de 1980, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que obriga a construção de. creches nos conjpnt~s habitacionãís; tendo
__
_ _
PARECERES, sob n'l'S 418 a421, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- de Legislação Social - 1"' pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: ratificando seu parecer anterior;
e
- de Finanças, contrário.

6
(Tramitando em conjunto com--O
Projeto de Lei do Senado n'l' l29/80)
Discussãó, em primeirO- tilirio, do Projeto de LC:i· do
Senado n'l' 96, de 1980, de autoria d~ Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
·
PARECÇEES, sob n•s 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaltdade,
iur!dicidacÍe e, qua.f!!o a~ m![it_o, J~_v~rável;

9
Discussão, em prinieiro 4urno, do Projeto de_ Lei 1do
Senado n'l' 62, de 1981, de autoria do Senador Raimundo
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de ener~
gia elétriCa, água, gás e telefone, pelas empresas conces~
sionárias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sOb n9s 975 a 978, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade;
-de Economia, favorável;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador José Lins.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a-seSSãCl.

i9 ho--,.~s e 6 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR,
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE /8-9-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE
~o SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
discutir-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, lembro que ã urgência é um regime
que está disciplinado pelo Regimento do Senado para ser

utili~do.

caso, por exemplo, deste projeto de lei de iniciativa governamental que visa a restabelecer o princípío da eqUidade entre categorias de servidores públicos federais. E
tenho certeza de que não foi por outra razão que o Sr.
Senador Murilo Badaró, Líder do PDS; anuiu à minha
solicitação, assinando o requerimento de ufgência para
-;sta proposição que ora se discute.
Se fonnoS faz.er um histórico do que ocorreu no País
em relação à remuneração dos servidores públicos, ficaremos estarrecidos, porque ao longo de todos ~tes anos,
particulannente destes últimos 20 anos de autoritarismo~
as distorções foraril tamãnhas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, no final das contas, sem dúvida alguma, os
servidores públicos civis da União são a classe de assalariados mais sacrificada deste País, em face dos índices in~
flacíonários. E; por isto, teriam o direito, pelo menos em
tese, a uma reposição salarial de alguns milhares por cento. Inclusive, é de se sublinhar que os servidores públicos
civis da União não ganham sequer o 13'i' salário, que é
uma velha reivindicação, que ora está em exame no âmbito do Minístério da Administração, e creio eu, com
grandes possibilidades de vir a ser atendida, dentro de
pouco tempo, de acordo com as -disponibilidades do Tesouro Nacional.
O Sr. Murilo Badaró - O nobre Líder me permite um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
"Senado n' 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro_Si-mon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências, tendo
_PARECERES, sob n9s ~48 a 250, de 1983, das Comis_sões:_
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Coxv.iss-ão de Cósntituição e Justiça. com voto vencido dos Se'nadares José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Varga~;-e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitu\ivo
da Comissão de Constituição e Justiça.

(Levanta-se a sessao às

Sexta-feira 20 355l

,Sr. Presidente, vejani V. Ex• e os Srs~Senadofes qUe
"àfnda na tarde de hoje, durante a sessão ordinária, à Senador votou quase 20 projetas de lei em tramitação ordinária, com pareceres das comissões. Agora, é natural
que, Se ferrios a preocupação de dígníficar o CongfesSoagilizando a elaboração legislativa, que vez por outra re~'
corramos à urgên~a, quando ela se torne necessária. ~ o

Pois não.

O Sr. Murilo Badaró- Nós, do PDS, estamos absolutameiite de acordo com a necessidade de se promover, o
mais rapidamente possível, essa questão da resposição
salarial, inclusive o 139 salário, ao funcionalismo público.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Perfeitamente. Tão
logo o Tesouro Nacional disponha dos recursos necessãrios, evidentemente que essa justiça terâ que ser feita,
que foi governo e hoje estâ na Opocomo sabe V.
sição, mas nem por isso deixa de ter o espírito público
que todós nós reconhecemos e proclamamos.

Ex•.

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me pennite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA nobre Senador.

Um momento,

O Sr. Jorge Kalume- Teria que ser agora, para nio
perder a oportunidade.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Com prazer.

O Sr. Jorge Kalume- Nós temos um projeto autorizando o Governo, ou propondo ao Governo, o 13"' salário e mais o salário-família, no mês de dezembro de
cada ano, ao funcionalismo p11blfc0, inclusive aos aposentados. f: o caso .de V. Ex•, como Líder da Maioria hoje, ajudar na tramitação rápid~ desse nosso projeto.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex•, melhor do
que ninguém, conhece a Carta outdrgada pelos militares,
;<JUe está em vigor, e sabe _que, por elâ., os Parlamentares
-"'eStão vedados d_e tomar iniciativa em matéria de vanta~ens para servidOres públicos ou de aumento de despesa
pública.
O Sr. Jorge Kalume- O projeto é autorizativo, é uma
lembrança, é uma sugestão. Essa defesa de V. Ex• é impertinente.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Não. O projeto de
V. Ext temo parecer da Comissão de Constituição e Jus-'
tiça favorável?
O Sr. Jorge Kalume -Já está na Comissão de Constituição "e ·Justiça.
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Mas n~o hã parecer favorável.

sr.

O
-Jorge Kalume- Vou aguardar. Ainda não foi
julgado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Custa-me acreditar
que a proposição de V._Ext...
;
O Sr. Jorge Kalume- De qualquer màneira, fica a su~
gestão.

3'554
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o- SR. HUMBERTO LUÇEN<'\ -:- ...sc:j!l aprovada
pela Comissão de CõnStilulçãõ e-Justíc.a..
·_··
_
Agora, posso assegurar a V. Ex• que, dentro do proje~
to dejt.iStiça social da Nova República; serii dúvida alguma, está ill.cluida uma Remuneração Condigna para-o·
servidor público civil da administração direta e indireta
da União.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Que é mais sui
generis em tudo is.so, para usar a expressão do nobre" se:
nadar Murilo Badaró, -é que quem criou essa chamada
gratificação de desempenho de atividades previdenciárias e, bem assim_, a_ chaiJ1ada gratificaÇã_o de apoio à
atividade de. ensinO' fOi o Gov_erno_ Figu~iredo, att;ávés
dos Decretos-leis n9s_2_.121J84 e-2.123/84. Portanto,
quem discriminou entre os servidores públicos itão foi o
Presidente Josê Sarn_ey. Su_a Excelência já encori_~_rou·es_
sas gratificações definidas nã:o por lei ordinária, -mas-pOrsimples decretos-leis que foram aprovados no Congresso
Nacional, por decurso de prazo. Então, não há póf quese r~clamar do atual Gover~~ quando o Presideitte da
República envia ao Congresso N ~.cional uma proposiçãO
tentando restabelecer o_princípío da eqUidade. - - -0 Sr. Murilo Badaró- y. Ex.• permite uma nova
terrupção e brevíssima?
O SR. HUMBii:RTO LUCii:NA ?x• fosse rápido.
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Eu pediria que V.

O Sr. Murilo Badaró - É só para dizer que nós não
estamos estranhando nem criticando- a remeSsa· desse
projeto. Ao contrário, nós estamos fazendo com~ntários_
à margem do projeto, de vez que hoje o PMDB~é o-ímico
responsável pela condução da politica econômica do Go-

verno.
O SR. HUMBii:RTO LUCii:N;\.-.,. O PMDB. não; a
Aliança Democrií._tíca.·-

0 Sr. Murilo Badaró- Não, o PMDB. V. Ex• não
pode deixar essa responsabilidade ser díluíd;:t.; o PMDB é
o responsáveL
~
O SR. HUMBERTO LUCENA- O grande responsável pela política econômica do Governo chama-se o
Senhor Presidente da República, José Sarney. Sua Exc;~:_._
lência é quem a determina, ~ guam a orienta. ~ós ainda
estamos no sistema presidencialista de governo, como
sabe V. Ex•
Mas, Sr. Presid_e.nte, Srs._Senadores,_dizia eu que o
nobre Senador Murito Badaró baseou praticamente a
sua .intervenção na tarde de hoje na crítica à discriminação que o Governo teria feito com essa chamada gratificação de desempenho de atividades previdenciárias, e_
eu estou_ comprovando agora, com os números dos
decretos-leis, de 1984, que não só essa gt-atificilÇão como
a chamada gratificaçãO de apoio à atividade de ensino,
foram criadas pelo GovernO ~Figueiredo. Não houve assim nenhuma responsabilidade do atual G9verno da-R6~
pública. O que se pretende no momento é tão-somente
restaurar o princípio da eqUidade, como jâ solicitei.
Senão vejamos:

"'1. A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHQ DE
ATIVIOADES PREVIDENCIÂRIAS é privativa dos
servidores de nível médio do Ministério da Previdê-néia"·e
Assistência Social e das Autarquias e ele viriCuladas, ou
seja, INAMPS. INPS e lAPAS.
-Trata-se de gratificações específica, na base de_20%,
inacumulãvet com a GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE APOIO; deferida a todos os servidores de nível mêdio dos demais Mihistérios
e Autarquias a eles vinculadas.
. _
~
-O pessoal da área de ensino do MiniSiéri'o da Ed~~
cação percebe tambêm uma gratificação especifica, insti·
tuída com os mesmos fundamentos da gratifiêação preVTdenciãria e, originalmente, no mesmo perceritual..._desta.
A partir de 1" de julho de ~985, pelo disposto nó" artigo
9"' da Leí no;o 7 .333, o pessoal beneficiado peta-GRA~IFI
CAÇÃO DE APOIO A ATIVIDADE DE ENSINO.
passou a receber 40%.
_ _
_ "_- - 2. Não tendo sido os previdenCiários contemplados
com a ressalva que beneficiou o pesSOal de ensino, o :Pro·
jeto de Lei n., 6.266/85, visa a restabelecer a isonoiriia a~é
então existente e'ntre as duas referidas gratificações:-

de APOIO Ã ATIV!DADE DE ENSINO e
de DESEMPENHO DE ATIVIDADES PREVIÕENCIÃRIAS.
• Ambas instituídas para atender aos mesmos fins,
valores e realidades sociais;
• Ambas deferidas a servidores de uma área restrita
de atividades, Previdência e Ensino, especificamente voltadas para atendimento prioritário de det:reminadas parcelas da população; "
• Ambas fixadas originariamente no mesmo percen~
tua] (ZQ.% ). __ .
• Ambas sem similaridáde com- as demais gratiti~
-~cações estendidas_ ao funicioalismo público em gi>.
ral.
~-

3. A natureza da <;~ratificação ·de que trãta o Projeto
~de Lei n"' 6.266/85 não perinitiria sua extegsão _a qualquer outra área, além da- Previdencia Social, e mesmo no
âmbito desta, restringe-se aos serVidores do próprio Ministério e das AutarqUias, regidos pelo Plano de Cargõs e
Sa.J.ários da Lei_ nY 5.645 j?O.
4. Os demais servidores da administração indireta:
vinculados a entidades lioje genericamente denominadas
de estatais tem seus planos de cargos e salários aprovados pelo CISE, recentemente criado para este fim. ~
Tais entidades pagam salários, via de regra, bem superiores aos da administração direta e autárquica.
5~ -A extensão do benefíclo de que trata o Projeto de
Lej n<?_(J.266/85 aos servidores da administração in_direta,
se viabitizado, viria aumentar a defasagem entre os saláríos dos fundonários públicos e dos das empresas estatais, além de onerar excessivamente o tesouro, vez que a
despesa na forma do Projeto será col?erta c_om recurs~s
da Previdência, abrangendo inclusive os {nativOs <Ie.sta:6. Registra-se que o Projeto, tal como proposto, inclui os inativos, cujos proventos serão atualizados a partir de 1~> de julho de 1985, na forma da Lei n~> 7.33.3. da
mesma data; o Projeto de Lei n~' 6.266/85 cogita de aumento percentual da Gratificação de Desempenho de
Ativiçl.ades t?ieVidenciãrias, a fim de atender justos·reclamos dos servidores da área. fesünir3.Iido~lhe o valor ori·
ginal.
7. A_ reversão das punições não deve preocupar;
trata-se de assuntos a ser resolvido na esfera administra
tiva, no ambito dos órgãos da Previdência."
Sr. Presidente, Srs. Senadores eu, pessoalmente, como
--Senador, sou fa vorâvel a que um dia cheguemos a um plarib global de remuneração dos servidores públicos ci·
Vis da União, de tal sorte que todas essas gratificaÇões
discrlminàt6rias desapareçam por inteiro da nossa legislação. Realmente, elas não têm -sentido e não foram criadas, como já disSe, 'pelo atual GOverno. Ne&te caso, o
Presidente José Sarney, diante da situação de grave crise
social que existe no País, em decorrência da inflação, que
apesar~ dos --esforços do GoVerno ainda não foi inteiramente e.ontrolada, o que está fazendo, repito, é apenas o
reStabelecimento do princípio de eqUidade e.m faVor de
uril.a deterrriinada categ"Oria de servidores púbHc9s federais.
1\llas estou certo de que Sua Excelência, atraVés do_Ministério da Administração, estã atento ao problenia glo·
bal" do servidor público civil da União.
Qt~.a:ntO. aõ dêficlt ·da Previdência, Sr. Presidente, em
rápidas palavras, para concluir, o que eu sei é que o sr.
Ministro Waldir Pires, que é um hmem digno e sério, que
estâ trabalhando, acima do normal, em termos de horas
de serviço, ·-para:- fazer jus à tarefa que .lhe foi entregue
pelo Senhor Presidente da República, de restaurar o bom
nome da Previdência Social no Brasil~ tomou duas mediclãs que estão surtindo um efeito impr~sionante, -no que
tange à receita da Previdência: a primeira foi não dar soluÇãO de c_ontín_t!.idade ao com~ate à fraude, com muita
justiça, iniciada, como bem lembrou o nobre Senador
Murilo Badaró, na gestão do Ministro Jarbas Passari~
nho, nosso ex-colega e digno ex-Presidente desta Casa ,do
Cõng~ssa_Nac_ional. E a segu!lda foi a <intecipação de
frinta Par8."dez dias, pelos bancoS, -do recolhimento dos
recursos da Previdência. Os b?-ncos- que estavam re~e
bendo os recursos das contribuições da Prevldência Social pasSavam trinta dias girando-os em seu beneficio;
enqUanto- íSsó- haviã um déficit imenso na Previdência

SociaL Pois bem, apenas com esse passe de mágica para lembrar as palavras do Senador Murito Badar6, o Ministro Waldir Pires conseguiu um resultada finan~
ceiro extraordinãrio: em v~ de recolher a PrevidênCia
em trinta dias, os bancos passaram a recolher os iecursos
em- dei dias, e isso foi altamente salutar para a vida
econômico-financeira da Previdência Social.
POr fsso é que S. Ex• tem anunci_ado até a possibilidade
de uffi superávit Da Previdência Social no p"ieseitte ano.
Aliás, quem poderã fazer uma investigação em pro fundi·
dade nessa matéria é a própria Comissão Parlamentar de
Inquérito, que apura a situação da Previdência Social
instalada no âmbito do Senado Federal.
Era, o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FR;i.NCO NA SESSÃO DE /8-9-85 E QUE,
ENTREGUE À REViSÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o segliíflte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
Algo estranho estã acontecendo com a proposta de
emenda ao Projeto da Constituinte.
Sr. Presidente, leio hoje nos jornais a seguinte notfcia:
. "Os líderes da Aliança Democrâtica informaram
ao Presidente José Sarney, que a sua emenda de
colwOcação da Constituinte, ao contrário do que ele
desejava, deverá receber_um substituttvo, com três
novidades, a s-erem votadas em separado, por destaque:.. ampliação do prazo de destncompatíbilízação
de cillco ou seís meses (con.forme o caso) para nove
meses; ·eleição de 120 delegados constituintes com
vinculação partidária, mas sem martdato no Con~
gresso".
É nesse ponto, Srs. Senadores, que quero me ater, porque tenho defendido, no Senado da República, que realmente deveriam_QS ter uma Constituinte separada, não
deveríamos dar poderes _constituintes aos Srs. Senadores
e aos Srs. Deputados na eleição de 1986. Cheguei a tentar apresentar uma emenda à Proposta n~' 48 de l985 de
Sua ExCelência o Sinhor Presidente da República, que
·
dizia o seguinte:
Ã PROPOSTA DE EMENDA CQNSTITUCIONAL N' 48 DE 1985.
Dê~se

ao artigo

l~

a seguinte redação:

.. "Art. Serã realizada eleição, no curso do ano
de 1986, para compor a Assembléia Nacional Constituinte.
§ 19 A eleição a que se refere este artigo far-se-ã
juntamente com a de deputados e senadores, observadOs Õs · ciitér'íos estabelecidos no artigo 39 da
Constituição,
· § 29 "Os Constituintes eleitos terão mandato de
um ano e serão emPosSados no dia· previsto para a
posse dos deputados e senadores."
E justificava, Sr. Presidente. E vale a pena essa justificativa, face a- esse desejo agora, que a mim me parece
inusitado, de 120 delegados constituintes com vinculaçãõ
partidária, mas sem mandato no Congresso. Dizia o seguinte:
....A convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte para dotar o País de um autêntico o r~
denamento jurídico-institucional constitui aspiração geral do povo que hoje se ··~ materializada.
A Proposta enviada a esta Casa pelo Poder Exe~
cutivo c-o~ fere ao Congresso Nacional, a ·ser instalado em 19"8'7. poderes constituintes priginãrios, v-ale
--dizer pOderes amplos para votar e promulgar a nova
Lei Fun-damental da Nação. Constituirá esta sem
düvída um marco histórico na vida republicana bra~
sileira não só pela importância do diploma como
sobretudo pela grande expectativa que está a gerar."
E continuava, Sr. Presidente:
~<A relevância da matéria entretanto_ nps leva a
sugerir a realizaçao-do pleito específico para a e-sco-
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lha dos futuros constituintes. Em primeiro lugar, é
de ser considerado que- a campanha eleitoral para a
Constituinte deve cen"trar os debates exclusivamente
nos assuntos que ali serão objetos de deliberação.
Não é oportuno nem conveniente que os temas próprios de uma legislatura ordinãría venham, no curso
da propaganda eleitoral, a permanecer atrelados àqueles inerentes às grandes aspirações nacionais, estes sim próprios da Constituinte-:- Pior ainda, correrse-ía o risco de virem aQUeles assuntos a ser prioritariamente debatidos pelos candidatos com manifesto
prejuízo para as grandes tese-s que Certamente serão
o núcleo das controvérsias no âmbito da Constituinte."
E por que ísso, Srs. Senadores? Nós vamos ter eleiçõeS
no ano que vem para GoVernadores., DeputadoS-e-pãra a
renovação de 2/3 do Senado. Ninguém desconhece aqui
que a candidatura ao Governo SciâacandidaturaMchefe.
Pelo menos no meu Estado, o Estado de Minas Gerais,
ela tende a ser realmente, _o_carroMchefe. Ora, o candidato
a Governador estará preocupado em mostrar ao_seu eleiM
torado aquilo que pretende exercitar, caso seja eleítO, na
soa órbita administrativa e política do Estado. Dedicará
nos debates e nos palanques mais tempo a mostrar o seu
programa do que os assuntos referentes à Con:Stituinie.
Evidentemente, a ConstitUinte, QUe é- a grã.nde aspiração,
porque vai dar novo ordenamento jur[dico à Nação, pode rã ser relegada, em alguns Estados, a segundo plano.
É por isso- que insístimóS e tentamós3présenta:r-essaEmenda para que se elegessem constitüintes.lnfelizmeilM
te não conseguimoS-o nlltriCfo de-assffiã.turas: A Coristituinte seria eleita separadilniente. Os Co.Dstiluintes
riam 'mãndato específico de um ano, findo esse prazo,
tariam libertos desse mandato e o Congresso estaria funM
clonando com os seus poderes ordinários. -

te-

es.

O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Com niulto pnfier,

nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume - Não vou entrar no mérito da
Emenda que V. Ex• pretende apresentar, que reputo atê
louvável. Mas, o meu pensamento está derivado para a
questão financeira dos candidatos. Num País inflacionãrio, onde todos nós lutainos com dificuldades, se formos proceder eleição apenas para um ano, V. Ex• já calculou a despesa que este Pais vai fazer? E cada um dos
candidatos? E o desinteresse que vai trazer também para
o cidadão, para o candidato eleger-se apenas para um
ano? Essa a pergunta que faço.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jofge Kalume,
a pergunta de V. Ex• é pertinente.
Entendemos que num País que precisa ter mais
eleições, o significado daqueles que seriam eleitos apenas
por um a,no _dependeria da vontade do cidadão. E por
.que estou levantando esse assunto? _f'! por que a gran~e
maioria do Congresso, ao que parece; rejeita exatamenie
essa tese de elegermos constituintes apenas com mandato
específico de constituintes. No -entanto, os líderes da
Aliança Democrática irifornlarii -ao Presidente da Re..
pública ...

O Sr. Jorge Kalume --E Os eleitos em 1986, não são
considerados constituintes?
O SR. lTAMAR FRANCO_- Mas veja V. Ex•, o que
é _que os lfderes da Aliança Democrática apresentaram
ao Presidente da República? A páSsibilidade de eleição_
de 120 delegados constituintes. A idéia era até fazer-se
sem vínculação partidáría:-Ao qrie Pãrece, o Senhor Presidente da República aceitou, mas com viitculação partidária e sem mandato no COngtesso. Então, vejã. V. Ex':
120 cidadãos eleitos aperias para serem constituintes~
Pergunto eu: se hã esse desejo dos líderes da Aliança Democrática de se eleger 120, pof que não eleger só os constituintes?
O Sr. Jorge Kalume - t: uma incoerência de quem assim pensou, de se eleger 120 para servir de constituintes.
Acho incoerência e incongruência, inclusive.
O SR. ITAMAR FRANCO- É por isso que volto a
defender a minha tese de se eleger uma constituinte ape-

nas e dando poderes ordinários ao Congresso Nacional
que será eleito em 1986.
O Sr. Jutahy Magalhães l-Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Com muitq p~az~r.

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Itamar Franco,
V. Ex• vê que esse é o mal do nosso. "jeitinho brasileiro"
para tudo. Em primeiro lugar, estamos inovando em matêria de convocação de ConStituinte. Só o fa'tO do pró·
prio Congresso Nacional convocar a Constituinte já é
- uma inovação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Concordo com V. Ex•
- quarlto ao jeitinho.

O Sr. Jutaliy Magalhães- O Executivo, através do
Congresso, que aprovarâ ou não. Agora, a tese de V.
Ex•, de se eleger os constituintes, eu poderia até concorM
dar, mas não se fossem eleitos concomitantemente para
o Congresso normal. Poderíamos, __ numa hipótese um
põuco absurda, mas uma hipótese-i:[ue pode ocorrer. Se o
Congresso funCiO-nar, normalmente,- ao mesmo tempo
que a Constituinte, os dois plenários podem entrar em
choque. E o Congresso tem poder Constituinte; pode
mudar a Constituição nf? momento que quiser, 4-esde que
-atinjã o quorum, agora, em duas Casas separadas, por~
que a Constituinte ficaria numa só e o quorum seria me~
nor: Há diferença, mas o Poder Constituinte é íneiente à
-atividade do próprio Congresso. Então, a ConStituinte
começaria a votar uma ConstituiçãO e o Con&resso
manifestavaMse contra a idéia da Constituinte e votaria
uma emenda mi Constituição ao contrário daquilo-Que a
Constituinte estivesse estabelecendo. Era o choque de
dois plenários. Então, eu aceitaria se os constituintes fos~
sem escolhidos como normalmente se faz quando há
uma quebra de regime. Aí o consti-tuinte é escOlhido para
votar uma nova Constituição e posteriormen(e far~se-ia,
ou uma r10va eleição ou, como no caso de 46, os consti~
tuintes posteriormente teriam uma atividade congressual
normal. Essa duplicidade de ação é que acho perigosa;
entendo que pode haver, até choque ideológico entre os
dois plenários.
O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, nobre Senador
Jutahy Magalh~t;_s, V. Ex• tem razão. O que acontecerá
em 1987 se permanecer o quadro atual, se for aprovada a
Emenda do Sr. Presidente da República? Nós teremos
-um Congresso em 1987 com seus poderes originais e esse
Congresso-; como diz V. Ex•, e o diz bem, poderâ modifi~r a Constitu~ção nesse p~ríodo ~-Q de~~jar. No entanM
to, óu- à noite, oU à tarde, ou pela manh_ã, ele estará reunido c;omo _Asse~blêia N~cio_nal Constituint~ e, em Seguida, após a ãprovação da nova COD.stítuição·, esse mesmo Congresso Nacional terá poderes para alterar a
Constituição.
EÕtão_.__ o que se preconiza? Evidentemente, a
lem_brança__de 1945, e veja V. Ex• que hOuve uma ruptura, ou houve na certa Um período dita,torial ~ ~;rn seguida
se convocou a Assembléia Nacional ConstitUinte,- terminando logo com Q chamado Tribunal de Segurança e outras leis mais autoritárias. Mas, -qual seria, no nosso entendimento, sobre nosso ponto de vista, o ideal? Era que
·a Assembléia Naciçu;tal Çonstituinte: tosse constituída
Parã aquele fim __ determinado. Os Constituintes seriam
eleitos para o fim específico de dar uma nova Constituição ao País. Bom, não querem aceitar essa tese, mas,
querem, por incrível que pareça, Senador Jutahy Mae;~
lhães, colcocar 120 delegados avulsos mas com vinculação partidária. Aí é que me parece, realmente, uma in·
coerência ao não se aceitar a convocação.
O Sr_._~utahy Magalhães- ~ o tal problema d-0- jeitinho brasile?ro, qUerem inventar.
- O_SR.ITAMAR FRANCO- f:ojeitinho, mas o jeitinho por quê?- Porque não querem permitir ...
Q Sr_. Jutahy Magalhães- Querem inventar. Não dâ
certÕ. _Se começarem a _inventar soluç_ões par_a at~nder
--reivindicação a, b, ou c, não pode dar- certo. Uma coisa
s"êría como a votação de uma nova Constituição, com
esse jeitinho que querem dar não poderâ dar certo nun-
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O SR. ITAMAR FRANCO - ~ exatamente, Qob~e
-Senador. É esse jeitinho que se -pretende dar, porque,
doutrinariamente; nós- entendemos que os constituintes
deveriam ter um mandato específico parã faze~ a noVa
Constituição do País.
E veja que nós vamos -ter, e Ilós temos levantado aqui
este assunto no plenário do Senado, o problema dos Senadores de 1982, nós que fomos eleitos em 1982. -e_ cla-ro
que dentro da Mensagem do Senhor Presidente da República ninguém tem dúVida que os Senadores de 1982
poderão fazer parte. Mas quem evitará, e eu não tenho
díivida que_ isso vai acontecer, tão logo se instale a Assembléia Nãcional ConStituinte, qUe algUém levante uma
-QueStão de Ordi:m e diga, ela é livre e soberana, que os
Senadores de 1982 não poderão fazer parte da Constituinte. E ã.i está estabelecida uma dificuldade.
-

O Sr. Helvídio Nunes -_Permite V. Ex• um_ aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• com muito_ prazer. V._ ?x• é aqui o nosso _prOfessor da ordem
constitucional juntamente com o S.enador Murilo Badaw
r6, tenho muito prazer em ouvir V. Ex•
O Sr. Helvídio Nunes- Eminente Senador, em compreendO e justifico plenamente os comentários que V.

-Ex• Taz na tarde de hoje. Mâs eu gostaria de lembrar ,que
a Comissão trabalha sobre três mensagens: uma, que
apenas pede a Utgência para outra, e mais uma que foi
anexada.. Na realidade, são dois projetas: um do Gover~
no ·e outro de iniciativa particular. E, além desses dois
projetas, a Comissão também trabalha sobre treze emendas. Essas treze emendas tratam de aspectos variados, de
pontos importantes todos, embora alguns coincidentes.
E é natural que ao fim dos nossos trabalhos, quer dizer,
os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas Comissões Mistas, o Relator apresentará o seu parecer. Mas
claro e evidente que o parecer do Relator não é uma peça
'que expresse o pensamento apenas do Relator, ele deve
expressar um posicionamento mais dentro daquelas matérias que foram oferecidas ao -estudo e à apreciação da
Comissão.
De maneira que, gostaria de, aproveitando a oportunidade deste aparte, lembrar que a partir do dia 6 do próxi!J10 mês ê que todas essas questõt:s serão debatidas e de~
cididas no plenário da Comissão Mista. Por enquanto,
são apenas declarações, pontos de vista que são fornecidos à imprensa, posições pessoais. Mas, a partir do dia 6,
todos _quantos estiveram interessados ·no debate da matéria, do debate específico, deverão comparecer à Comissão Mista a fim de que esses aspectos, cada qual mais importante do que outro, possam ser tratados, discutidos e
Votados na Comissão Mista.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Helvídio Nunes, a Comissão estâ bem entregue sob a presidência de
V. Ex• Mas veja que a preocupação é vã lida, porque aqui
diz, pelo menos a imprensa está noticiando, que os líderes da Aliança Democrática. Evidentemente, vão tentar
estabelecer, ou já estabeleceram com os seus membros
nesta comissão, eSte desejo, que-a mim me parece realmente um absurdo, de incluir 120 delegados. Absurdo
porque defendo a tese que todos os Constituintes deveriam- tef Um mandato específico. E aqui, como diz o Senador Jutahy Magalhães, q"uerem dar um jeitinho, porque nós sabemos que esta é a posição doutrinária da
OAB e de outros estudiosos tio assunto, que a Assembleia Nacional ConsüiU.inte deveria ser convocada separadamente da eleição do Congresso Nacional em 1986. J;: a
razão pela qual eu estou levantando o assunto, porque se
são os Líderes._ Agora, V. Ex• lembra uma coisa importante, e, evidente~ O Regimento Comum, nesf.e caso, não
tem sido obedecido, quando se fala aqui em substitutivo.
Se nós fofmos rea~mente nos apergarmos ao R.Çgimento
Comum do Congresso Nacional, este substitutiVo nem
poderia ser apreciado, porque está claro lã que cabe ao
Relator apreciar as emendas apresentadas à proposta de
emenda à Constih1ição. Mas, evidentemente, nós, inclusive, temos uma emenda, como sabe V. Ex•, que preconiza a eleição do Vice-Presidente da República, o que
acharilos da maior ímportância. Pelo menos até a nova
Constituição do Pars: "il6S entendemos que-·ê PrecisO
eleito o Vice-Presidente da República. Ainda outro dia.
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tive a oportunidade, mesmo que rapidamente, de disCutir
com o Líder Murilo Badaró, este aspecto, mostrando
que é nece~ãrio eleger o Vice~Presidente da República.
Porque, o que reza a Constituição do no_sso País, hoje? E
Deus nos livres e guarde se alguma coisa acontecesse ao
Senhor Piesidente Sarney, e Deus perfuita que isto não
venha a acontecer. Nós teríamos qUe ter"i,t_ma eleição diR
reta neste País, em 30 dias, teríamos que eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Repúblíca. E veja V. Ex•
não só do problema da gravidade estabeleceria, neste
momento, no Pafs, se tivesse que eleger o Presidente e o
Vice--Presidente da República, o problema da desimcompa~ibilização. Muitos Governadores e Ministros que desejassem, por exemplo, ser candidatos à Presidência da
República, não poderiam sê-lo face à Constituição que
reza o Processo de desincompatibilização.
Portanto, é esta a emenaa, e eu espero que mereça de
V. Ex•. que é um estudioso do assunto, um carinho, uma
apreciação, evidentemente técnica, mas que julgo da
maior importânci"'
Mas, o assunto, Srs. SenadÕres, quC.
é exalamente esse. EÚ continuo na defesa da tese: nós deveríamos ter mais essa intervenção dos Líderes c;la Aliança
Democrâtica junto ao Senhor Presidente da República
me leva à convicção, de que deveríamos ter os constituintes eleitos só para fazer a Constituição. Temos que serrepetitivos, temos que ser enfáticos nesse sentido. Porque,
·Senador Jutahy Magalhães, eleger 120 delegados com
mandato de 1 ano, para quê? Então vamos eleger todos
os delegados, para que eles façam a nova Constituição
do País.

me traz

O _Sr. Murilo Badaró -

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR ITAMAR FRANCO - Com muito prazer, Sena~
dor Murilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró- Estou acompanhando atentamente a dissertação de V. Ex'- realmente causou-se estupefação a proposta do Uder do Governo, na Câmara, de
eleger delegados, sendo em número de 120 pã.ra a Constituinte. Esta é uma idéia estapafúrdia, porque nós devia:
mos criar aqUi uma espécie de cOnStituintes especiais,
distintos da grande massa de constituintes, que e·caracterizada pelo Congresso Constituill:fe que vai ser eleito
, com este mandato específico para a elaboração 'da nova
Carta. Jâ tive oportunidade de trocar idéia com V. ~x•
sobre vârios desses pontos. Mas não hã nenhum impedimento, salvo melhor entendimento de V. Ex• e de outrOs
:companheiros, que o CongreSs6 tenha atividade parale-.
· la: ele serâ, a um só tempo, Congresso Oi'dinãrTo e Assembléia Nacional Constituinte. Não hã nenhum impe.:dimento de ordem jurídica, não hã nada que violente
princípios e conceiros de elaboração constitucional_que
possam impedir que exista essa dúplice ação do Congresso. O que mais me preoCupa, Senador Itamar Franco,
não é esse asP,ecto fonnal da Constituinte. ~Esse é um
problema que o engenho, a arte e a inteligência dos polfw
ticos resolvem. Mas o mais grave de tudo é o que vai ser
a Cons_titujnt!:, qual o seu perfile qual o regime, quàfã. H-'
nha filosófica que vai predominar nessa Constituinte~ O
debate de natureza. fonnal é importante porque esclarece
muitas dúvidas, mas a mim me parece que o grande em~
penha em que se devem dedícar qs políticos todos, as en~
tidades de çlasse, a OAB, afinal, todos, é no sentido de se
criar um'a cçmsciênCía c01etfva com relação àqueles pontos fundament'ais, para que a Nação saiba que tipo de
Cons_tituinte vai escolher, para que o mineiro, quando
votar, saiba que estâ votando em alguém que vai defender tais e tais postulados. Esse é que é o debate fundamCntal que deve preceder o grande debate que se instal_a~
râ na Constituinte. Antes da eleição a criação dessa coqs~
ciência Coletiva para discutir amplamente qual é o tipo
de regime - vamos ser presidencialistas, vamos ser parlamentaristas, vamos restaurar a Monarquia, vamos permanecer República, vamos modificar a figura da Fede~
ração brasileira, vamos inserir na hierarquia constitucio~
nal a figura da região, vamos caminb_ar na direção de um
regime sociali~ta o~ vamos manter_incólum~ o priricípio
da livre iniciativa, ..:.:. esses é que são os pontos cardeã.is
sobre os quais a Constituinte tem que s-e debruçar. E~ses
aspectos formais que V. Ex'- aborda são realmente im~
, portantes, mas não são definitivos, porque, tal como

apartearam o Senador Jutahy Magalhães e o Senador
Helvídio Nunes, a inteligência Uos políticos conseguirã
resolver isso, de certa forma. Desculpe se me alongo
muito no aparte, não é do meu feitio, mas o tema comporta. A questão dos Senadores que foram eleitos em
1982. Essa é uma discussão rigorosamente bizantina, ela
não tem nenhum contéudo de natureza jurídicoco-nst_ituciorial. Porque, quando foram eleitos em 1982,
eles receberam um mandato de uma amplitude total, só
tlmitado-----pêlo texto da Constituição. E a própria convo~
cação da Constituinte, conforme emenda aqui enViada,
ao nãd fazer a distinção consolida, de forma definitiva, a
tes~-e a idéia de que os senadores de 1982, Que têm mandato de 8 anos, outorgado pelo povo, e essa outorga tanto vale para fazer Constituição como para reformã-la,
como para legislar ordinariamente, não havendo, pois,
qualquer impedimento de natureza jurídicoconstitucional a que participem da Constituição. V. Ex•
cJ.j.rã, m_a:s ela é livre e soberana para decidir o oontrário.
ESse :ir8ument0, do ponto d-e-Vistajurídicõ, teiirtão pOUc·a imp'ottãncia, porque ele nos leva ao abs_trrdo de ad9;lltirmos que a própria Assembléia Constituin_k; pode, num
detennínado momento, deliberar não fazer nenhuma
COristitt.iição, o que seria uma contraditio in terminis, ou
seja, uma contradição definitiva que elimina a própria
razão de ser da sua existência.

O SR. ·nAMAR FRANCO -

Eu quero destacar o

-substancioso aparte de V. Ex•, nobre Senador Muriio
Badaró. Em primeiro lugar, admito que V. Ex• ache formal a colocação que nós fazemos. Nós entendemos que
não. Sinceramente, não ê o aspecto formal, e mesmo que
ele fosse~ na sua formalidade- a expressão pode não ser
correta- n6s continuamos defendendo o ponto de vista
- de que os constituintes deveriam ser eleitoS,_ definitivamente, para fazer a Constituição. Este é um ponto doutrinârio nosso, e aí estã, hoje, a Liderança da Aliança
Democrática querendo inserir 120 delegados avulsos,
mas com vinculação partidâria. V. Ex• toca num ponto
9ue a mim me parece por dem-ais importante, e é pOr isto
que no-debate com o.Senador Helvídio Nunes chamei a
atenção para a nossa emenda em relação ao VicePresidente. da República. O nobre Senador M ~riJo Badaró_d.isse que é preciso que se dê à idêíifilos6fiça, e rlós estamos de acordo_. _E quando se preteride, então, nobre Senador Murilo ~adaró, a eleição do Vice-Presídente da
República, é porque Sua Excelên_cia pode ser, realrrÍente,
-_a vertente do pensamento c:ons_tilllCÍOnal_J,rasileirp. Há
pouco, dizia aqui, num aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães que, pelo menos no nosso Estado, o carrot::he_fe serâ a ~leição de quem? Do Governador. Esse Governador derenderâ o seu programa, cOmo o Senador
Henrique Santillo que, praticamente, jâ é o Governador
eleito para o Estado de Goiás, quando S. Ex• _subir no ·
palanque, ele mostrará o seu programa e dirã ao povo
goiano o que pretenderá f~r como Governador e dedicarã, talvez- é possível que não- uns poucos minutos
à Assembléia Nacional Constituinte. Então, a eleição do
Vice:Presidente da Repóbiica d-aria esta- Vafitagem de
mostrrir que tipo de federalismo n6s queremos _.::·se nós
queremos continuar a defender ou não a propriedade
privada que aí estã, que tipo ·de regime este País precisa,
-se vamos voltar à Velha República, e ontem s/J se defendia o federalisffio polítiCo, e hoje já se rala no federalisfmo econômico-financelro, e n6s- eStamos vendo _esse federalismo econômico-financeiro hoje totalmen[e dominado por um Estado atípico que ê o Estado de São Pal.Io. Portanto, concordamos com V. Ex•, estamos na ex~
P.~,ç:-~ªtiY.~.!!~.S.~J!_q~e- V. Ex• prete_l:!~e, l_?-aj~ ~~ ~?.Eju~
· gaç!o filosófica, que venha defender, também, a eleição
_do Vice-~residente da República.
_
Agora, quanto aos Senadores de 198_2, no seu aspecto
jurídico-constitucional que diz V. Ex~, estamos de acordo. t preciso saber a correlação de forças que sei'â eleita
em 1986. Se essa correlação_ de forças eleita em 1986, Senador_ Murilo Bacfaró, a·o se instalar_ a Assemb!éia Na"'cional Constituinte, permitira: ou não·que -os Senadores
de' 1982 permãlleÇa-m. Porque s_e ela é s_obe-rana e li_vre, se
ela-poctera faier o que fez--vejãV:.Ex~. V. Ex• diss~-ql!e
não ~a de 1946, o que fez a de 1946 diminuiu um ano
-:ao-mandato do SenhOr Presidente di República. ~ver
dade ou não é? V. Ex'- sabe que o mandato do Presideiite
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Outra foi ditriínuído em um ano pelos constituintes de
1946. Ela poderá, inclusive, se quiser, diminuir o mandato do Presidente José Sarney.
Portanto; Sr. Presidente, eram essas as observações
que queria deixar claro aqui, estranhando que não se
faça a Assembléia Nacional Constituinte com delegados
exClusivos, mas os líderes da Aliança Democrática façam
um-a inováção que a mim me parece absurda, permitindo
que 120 delegados constituintes, com vinculação partidária, venham a fazer parte dessa Constituinte. Continuamos defendendo nossa tese de que o Brasil precisarapida~ente de seu ordenamento jurídico, mas numa Assembléia Nacional Constituinte apenas com poderes
constituintes.
O Sr. Henrique :3antillo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Santillo- Acho que V. Ex• tem inteira razão, como tambêm o eminente Senador Murilo Ba..
daró. Nós temos que nos preparar para, nos próximos
meses, estabelecer um amplo debate nacional sobre o
tipo de Estado que queremos, o tipo de relacionamento
que queremos, Estado-sociedade, de que forma criarmos
os instrumentos jurídicos para um regime democrático
autêntico, duradouro, que dê segurança à sociedade brasileira para que ela retome o desenvolvimento com jus_tiç_a social •. desenvolvimento entendido como o crescimento harmônico de toda a sua população, que nos permita, através de um in:;;tr~.~-mento jurídico, e ao povo brasjleiro, inCOrporar ao processo econômicâ mais de 40 milhões de irmãos nossos que se encontram ai marginalizados, em pobreza praticamente absoluta. Que nos dê condições de um amplo esforço nacional, com a participação de todOs, para acabar com o analfabetismo, para
refonnular a educação, para cuidarmos mais dos aspectos sociais em relação à população brasileira. Tudo isso
deverá constar desse amplo debate nacional que precisarã dar-se, não apenas no âmbito dos partidos políticos.
Concordo com _y_. Ex•, plenamente. Não poderá
restringir-se aos Iirtíites, relativamente estreitos, dos partidos políticos, rhas precisarâ abarcar toda a sociedade,
através de todas as instituições da sociedade, todas as en~
tidades da sociedade civil, das universidades às escolas
.. primárias, dos sindicatos às associações profissionais,
das associações de moradores às associações de trabalhadores sem terra, e assim por diante. Também advogo a
necessidade de que os constituintes sejam eleitos independentemente da eleição dos Deputados e Senadores.
Convenci-me, debatendo çgse problema com os meus
coestaduanos, e -debatendo intensamente com várias entidades organizativas da população do meu Estado, e
dentro do meu próprio Partido, ser essa a melhor forma,
a de encontrarmos os meios para a eleição de uma Assembléia Nacional Constituinte independente, autôno_tna, soberanª" e _ifl:dependente, inclusive, do Congresso
Nacional. Serâ, a meu ver, a forma dela ser, realmente,
mais eficiente mais representativa. Sabemos o que existe em termos de cerceamentos em relação aos Partidos
políticos, em relação à legislação eleitoral que ai se encontra. São 6bkes que dificilmente podem ser superados
no âmbito_dos Partidos políticos. Advogo. portanto, a
necessidade de estabelecermos normas que permitam a
eleição de uma Assembléia Nacional Constituinte o rüafS
livremente possível, e independente íiü:lusive do Congresso Nacional. Entendo que essa é uma idéia que precisa ser discutida, debatida pelo Congresso Nacional, jâ
_que_?.L~~agvo s~ 3:-E'r.~nta_para aprovar, homologar,
pelo menos, a convocação dessa Assembléia Nacional
Constituinte para o próxini.o ano. ~claro que outras posições existem, que outros conceitos podem ser emitidos,
mas rião cfe1o qUe isso seja apenas uma fo-rmalidade.
Con-Cotcl_O com V. Ex'-, que isso também faz parte da essência do _processo, porque é preciso que ela seja a maiS
livre posSíVel, a mais representativa possível e a maiS sobi:railã, sem o que correremos o risco_de frustrar c:normemente todas as expectativas da sociedade. da população brasileira cõmo um todo. Certamente estamos ten~
do a preocupação de levar também, por todos os meios,
ao nosso pdvo a informação, que a meu ver é própria e
oport~_na, de que a Assembléia Nacional Constituinte.
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uma nova Constituição para este País, por mais demo~
crâtica que seja, não hã de s~t uma panacéia, Capaz de resolver todos os seus problemas de estado, mas certamen~
te há de ser um instrumento jurídico adequado, para que
o povo brasileiro realmente conquiste o regime democrâ~
tico e se democratize mais, e construa assim uma sociedade mais solidária e mais juSta. Estou com V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obeigado, Senador Henrique Santillo.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar a
campainha)- Senador Itamar Franco, a Mesa informa
a V. Ex• que seu tempo está esgotado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Se y. Ex• me permite,
Sr. Presidente., eu ouviria -o aparte do Senjidor Nelson
Carneiro e do Senador Josê Lins, e encerraria o meu pro~
nunciamento. Apenas quero dí:zer ao Senador Henrique
Santillo que folgo em oUvir V. Ex•. O que pretende a
nova Constituição? Ela tem que mostrar a realidade na~
cional no seu campo econôm_ic;_p, social e político; ela tem
que ser independente do Congresso Nacional. Essa tese
tem que frutificar aqui e já vejo que hoje, quahdo secomeça a querer colocar 120 delegados, ê possível que che~
guemos à defesa do que nós dois pretendemos.
O Sr. Henrique Santill-º.::·-:: Estamos nos 3fr0ximando.

-=

Com a p_efmissãõ ·ae V.
O SR. ITAMAR FRANCO
Ex•. Sr. Presidente, vou ouvir o Sena'"dor Nelson ,Carneiro e o Senador José Lins, e encerro o meu prohunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Mesa pede
que os aparteantes sejam breves, porque os oradores seguintes já começam a cobrar da Presidência 'a exigência
do tempo.
O Sr. Nelson Carneiro - Eminente Senador Itamar
Franco, com o maior apreço aos ilustres colegas que
pensam em contrário, eu me permito afirmar, invocando
a e;rcperiênciã--do meu velho companheiro Agapito Duw
rão, que essa tese· de uma Assembléia Nacional Consti~
tuinte independente e depois a eleição de um .Congresso
futuro é uma idéia amadorista; não doS que vivem a realidade política do País. Nós não podemos fazer, num
ano, duas eleições custosas, dificeis de resultados, que
nós já podemos prever. Os constituintes serão necessa'riamente, ou quase, todos os futuros legisladores eleitos
depois da Constituinte. ~uma tese amadorista fazer primeiro uma Assembléia Nacional Constituinte,- dissolver
essa Assembléia e depois realizar, então, uma eleição por
4 ou ·8 anos . ~ uma ideia inteiram~nte amadorista, de
quem não vive a luta política. De modo que, com o
maior apreço aos ilustres colegas que pensam em contrário, a razão, desta vez, está com aquele meu colega
Agapito Durão que ê o único Senador desta Casa que
não pode ser acusado de r:eceber jeton. S. Ex' apenascomparece quando é oportuno para intervir nos debates.
tl uma idéia muito bonita 120, 140 delegados, mas é inw
teiramente antadcirista para quem conhece a vida públiCa
do Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO- Só que o SenadotAga·
pito Durão nãQ entendeu, nós não faríamOs âuas
eleições não! Nós faríamos eleição de Deputados e Senado'res, e dos Constituintes. ·creio que o Senador Agapito
Durão precisa se modernizar um pouco - com todo o
respeito que _lhe temos- S. Ex• não só não entendeu a
tese, como precisa se modernizar, e vamos usar uma eX~
Pressão que estâ muito em moda, em relação a determinados c3ndidatos, que são modernos, quando disputam
a prefeitura de nossas capitais .

é fácil. V. ~•Sabe que qualquer que seja o caminho que
seguirmos, não teremos um processo de decisão isento de
falhas para a convocação _da Constituinte . O grande
problema é que a Constituinte, realmente, represente a
comunidade nacional, e ne.sse sentído eu, pessoalmente,
seria contra a íildusão de constituintes não eleitos pelos
partidos, e acredito·que a notícia não corresponde tainbém ao pensamento da Aliailçã. Democrãtica. Não conheço nenhuma_ declaração oficial das Lideranças da
Aliança que nos conduza ao pensamento de _que a
Aliança admitiria a inclUsãO de candidatos fora dos Parw
tidos.
O SR. ITAMAR FRANCO- São 120 delegados com
vinculação partidária. O Presidente, Senador Enéas Faria, não está me permitindo debater com V. Ex• Mas são
120 delegados que eles querem incluir com vinculação
partidária, apenas para o mandato de constituinte.

"··o Sr. José Liiis- ACreditO que V . Ex• pode ter em
conta, que essa idéia não é da Aliança Democrática . Essa
decisão não está tomada e __não se ço_gita disso e, eu pessoalmente, seria contra a decisão dessa natureza. O
problema é tão complexo, nobre Senador e V. Ex~ citou
por exemplo o caso dos Governadores, homens que vão
ser eleitos sem saber com que Constituição irão governar, então nós devemos estar preparados para que a
Nação decida soberanamente, através dos seus represenw
tantes eleitos escolhidos, e para nos ajustar, exatamente
aos ditames dessa Constituição que será elaborada e qUe,
afinal de contas, não encontra outra forma de ser feita,
_ senão através de uma convocação de Constituinte, cujas
falhas não deixarão de existir, porque ilão houve_ ruptura
no sistema. Então, o que se procura ê uma maneira que
concilie, dentro da norma vigente, da Constituição vigente, a forma de escolha dos constituintes. __
O Sr. Itamar FraDco - Sr. Presidente, lamento não
responder ao Senador Josê Lins. Apenas vou encerrar dizendo que discordo, com muito respeito, do pensamento
do senador José Lins, e insisto, Sr. Presidente, que a
Con-stituinte 'deveria ter um mandato específico para os
constituintes .
Era o que tinha a dizer Sr . Presidente . Mui to obrigado
a V. Ex• (Muito bem! Palmas . )

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE·
NA DOR ITAMAR FRANCO,
EMENDA No
~. proposta de Emenda Constitucional
n'i' 48 de 1985
Dê-se ao artigo I 'i' a seguinte rêdação:
''Art ..... Será realizada eleição, no curso do ano
de 1986, para compor a Assembléia Nacional Cons~
titllinte. -- § I'i' A eleição a que se reíefeeste artigo fat-se-â
juntãmente com a de deput~dos e senadores, obser~
vad:os oS --Crité-riOS -estabelecidos no ·artigo 39 da
constituição.
§ 2'i' Os constituintes eleitos terão mandato de
um ano e serão empossados no dia previsto para a
posse dos deputados e senadores."
J ustificaçilo

A convocação de uma Assembléia Nacional Consti~
tuiitte para dotar o País de um autêntico ordenamento
jurídico-institucional constitui aspiração geral do povo
que hoje se vê materiali~ada.

A proposta enviada a esta Casa pelo Poder Executivo
confere ao Congresso Nacional, a ser instalado em 1987,
poderes constituintes originários, vale dizer poderes amO Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? ..
plos para votar e promulgar a nova lei fundamental da
Nação. Constituirá esta sem dúVida um marco histórico
O SR. ITÀMAR FRANCO - Com muito prazer, e
na vida republicana brasileira não só pela importância
vou permitir que o Senador José Lins termine o meu prow
do_ diploma como, sobretudo, pela grande expectativa
nu.nciamento, Sr. Presidente.
que está a gerar .
A relevância da matéria, entretanto, nos leva a sugerir
O Sr. José Lins- CónCordo inteiramente-com o pen~
sarnento do nobre Senad_or Murilo Badaró e também - · -areaHzação do pleito específico pãi'ã a esCOlha dós ftitu~
ros constituintes . Em primeiro lugar, é de ser consideracom a do Senador Nelson Carneiro . Penso que uma
~o que a campanha eleitorª'! para a COnstituinte deve
eleição de constituinte isolada d.o. Congresso é uni. cOmcC:-iitfã.r os debates exclusivamente nos .assuntos que· ali
plicador maior nesse momento da vida nacional'que não
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serão objeto cJe deliberação. Não ê opórtuno nem conve~
niente que os temas próprios de uma legislatura ordiw
n_âria venham_,_ oo_ cur~ da propaganda eleitoral, a permanecer atrelados àqueles inerentes às grandes aspiw
rações nacionais, estes sim próprios da Constituinte.
Pior ainda, correr-se-ia o risco de virem aqueles assuntos
a ser prioritariamente debatidos pelos candidatos com
manifes.t,p prejuízo para as grandes teses que certamente
serão o núc;leo das controvérsias no âmbíto da Cons_ti~
tuinte.
Ao argumento supra deduzido pode~se acrescentar outro não menos signifiCativo. t notório que as funções
próprias a uma legislatura ordinária são por si sós extremamente abrangentes. A atividade parlamentar, com a
multiplicidade de ericargos que acarreta, consome por
inteiro o tempo útil do congressista. Nestas condições,
seria dificil imaginar o desempenho eficaz e concomitante da função constituin,te com aquela específica do legislador comum . - --Convém, neste passo, lembrar que, historicamente, os
constituintes só passam a exercer a atividade congressual
ordinária após a conclusão dos respectivos trabalhos e
promulgada a nova lei fundamental.. No interregno, outra autoridade, comumente o ExecutiVo, acUmula a
função legislativa. Ocorre que o presente momento histórico não recomenda tal alternativa, sendo, por conseguinte, imperativo que se controle fórmula capaz de
atender às contingências aluais.
Finalmente, julgamos impróprio que a Assembléia venha a ser composta por representantes do povo e dosEstados. É ínsito à idéia de Constituinte que todos os seus
membros representem exclusivamente a cidadania. O Es-tado federado não tem por que opinar sobre o estatuto
do poder, dado que ele próprio é uma criação da vontade
sobeiana do povo.
A emenda que ora apresentamos prevê a realização da
eleição para a Constituinte simultaneamente com a de
deputados e senadores, observados os critérios numéricos previstos no texto da Carta vigente. O mandato será
de um ano e a posse dar-se~á na mesma data prevista
para os membros da legislatura ordinária.
DISCURSO PRONUNCIADO PELQ SR.
A VERBAL JUREM A NA SESSÃO DE 18-9.[15 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. AOERBAL JUREMA (PFL - PE. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs . Senadores:
Venho a esta tribuna para assinalar as comemorações
que estão se realizando em todo o Pais, sobre o difol, "D"
da Educação Nacional. Ainda há pouco ouvimos o Líder
do PDS falar sobre as greves dos professores universitários, dizendo que uma grande quantidade de mestres se
_ ....encontrava no Congresso Nacional . O Senador M urilo
Badaró referia-se ao problema cruciante das greves no
corp-o docente._das universidades, greves estas que não estão apenas cingidas às universidades, mas, também, aqui
mesmo; em Brasília, estamos assistindo a um movimento
paredista dos professores do ensino privado do 1'i' e 2'i'
graus.
Tudo isso, Sr. Presidente, dâ motivação para que, no
dia instituído pelo Ministro da Educação, Senãdor Marco Maciel, a fim de pôr a educação nacional em debate,
nós da Comissão de Educação e Cultura, como seu Presidente, ocupamos esta tribuna para narrar o que essa
Comissã-º hoje pela manhã realizou, com a presença dos
Senadores Jorge Kalume, José Lins, Nivaldo Machado,
Eunice Michilles e do Secretário de Educação do Distrito Federal, o Jornalista e Professor Pompeu de Souza .
DuraD.te duas hofas, debatemos os problemas cruciantes da Educação Nacional, desde o número de analfabetos, que vem crescendo assustadoramente neste País, até
~o salârio Íllfiino -da professora subvenciOnada~-Segundo
denúncia do operoso Ministro da Educação, Marco Ma.w
ciel, temos atualmente cerca de 20 milhões de brasileiros
que não sabem ler nem escrever. Ao mesmo tempo que
sé constata esse fato, temos diante de nós, o problema do
despreparo do professorado de 1'i' grau, sobretud~ aquele
1 pi'ofessorado que nós, políticos, conhecemos: O professo.rado ~ubvencionado pelas prefeituras do País, que ganha.
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uma miséria. Declarou uma técnica de educação, presenemendas que venham sempre aumentar o percentual
te ao debate na ComisSãO-de Educação, que, através de
orçamentáriO ·para·a educação, serão gotas d'água nesse
uma pesquisa, chegara à conclusão de que a maioria oU a
problema educacional do País, porque, antes de mais na:quase totalidade dos professores subvencionados deste
da, precisamos, como o Ministro da Educação está fa'País não ganha mais do que- vejam bem, Srs_. Senado~
zendo com o dia ...D" da educaçã(), sensibilizar a socieres! - 2% a 3% do salãdo fuínimo. São aquelas proressodade brasileira para que ela participe dessa grande luta a
rinhas semi-analfabetas, que vão dar aula nos sítios, nas
fim de qUe ·ainanhã não continuem ouvir o slogan,, "Efazendas e nos povoados.
ducação vergonha nacional".
Estamos, portanto, Sr. Presidente, com uma estrutura,
Sr. Senador pelo Ceará, homem experiente como-Gonão digo imperial nem colonial, mas uma estrutura mevernador e como Ministro e ClUe agora honra esta Casa
dieval. Por que estrutura medieval? Porque na Idade_ Mf:..
.como Parlamentar, sabe que a escola não pode ser apedia, é preciso que se -diga, só quem sabia ler era-m os panas formal, lirriitadá pelas qliãtro paredes de uma sala de
dres e os frades dos conventos. Os próprios reis, na sua
aula, sobretudo quando vemos pafses como o Japão,
maioria, eram analfabetos .. Por isso, no momento em
como a Alemanha, com um progresso técnico admirável
que o MiníStro Marco· Maciel promoveu esse dia. "D..
depois da última guerra. E por quê? Porque investiram,
para debater a Educação Nacional, a ComiSSão de Edu- _ --não apenas na alfabetização dos seus filhos, mas, sobrecação e Cultura do Senado da República respondeu pretudo, nas suas universidades. A universidade brasileira
sente com uma reunião especial, onde tivemos o priviléaté hoje não foi desafiada no sentido de conduzir tepnigio de ouvir _Senadores, como o Senador Nivaldo Macamente o processo de desenvolvimento do noss_o f:ais.
chado, que fez uma análise da educação na sua Região;
E o Ministro da Educação, sabedor de que, ao lado do
como o Senador Jorge Kalume, que falou das difJculdagrave problema da alfabetização, existe o problema da
des da educação no Brasil setentrional; como o_ Senãdor
geração de professores que devem ser cada vez mais
José Lins, que, com a eJtperiência de economista, chaaperfeiÇOados. Esses professores, como assinalou o Semou a atenção de todos nós que educar é investir Capital
cretáfío Pompeu de Souza, têm de sair do cadinho uniem seres humanos e, finalmente, com o apoio da Senadoversifâflo b-rasileiro.
ra Eunice Michiles, representando a mulher brasileira.
Por isso, como V. Ex• verifica quãõ complexo é o
problema da educação brasileira. Ao mesmo tempo em
O Sr. César Cais- Permite um aparte, nobre Senador
que
constatamos que aumentou o número de analfabeAderbal Jurema?
tos, o _nível do professorado de I'? e 2<? grau, e mesmo uniO SR. ADERBAL JUREMA - Ouço V. Ex• com
verSitário, no Brasi1, não está em alta e sim em baixa,
_muito prazer.
porque em alta neste País só tem se mantido a inflação.
Ao constatarmos essa dolorosa realidade vemos que o
O Sr. César Cais- Nobre Senador Aderbal Jurema,
Ministro Marco Maciel está certo quando no Diª, .. D"
lamentavelmente não pude atender ao convite atencioso
procura ·chamar atenção para a problemãtica educaciode V. Ex• para ·comparecer à Comiss_ã_o de Educação e
nal não lançando ao País uma reforma pré-fabricada,
Cultura para participar do debate sobre educação. Na
mas pedindo a todos os segmentos da sociedade brasileirealidade, o que V. Ex:• disse não só é verdadeiro, como
ra - às escolas, às Igrejas, aos trabalhadores, aos inteapavorante. Nós sabemos - pode até ser que haja um
lectuais, aos produtores- que dêem a sua contribuição
erro decimal - que o salário das professoras é insignifipara que S. Ex:• através dos seus assessores, possa formacante, pelo que se paga nos municípios, 20 a 30 mil crulizar uma programação na luta de todos os dias, na camzeiros, coisa que não se pode nem justificar.
panha da alfabetização, no sentido da melhoria de nível
do professorado e no sentido maior, económico-social
O SR. ADERBAL JUREMA- Nobre Senador, se V.
que é o de melhorar, sem tardança, o salário, não apenas
Ex• me permite-interrompê-lo, quanto dá 2% de 400 mil
do professor oficial, mas também do professor da escola
cruzeiros?
privada.
O Sr. César Cais - Oito mil cruzeiros. Talvez haja
O Sr. Nivaldo Machado - Permite V. Ex' um aparte?
uma modificação nos dados, mas não tira o sentido da
O SR. ADERBAL JUREMÃ -Tudo isso é uma teia
verdade. Na realidade, como_disse, é realmente incrível,
enorme de problemas que hoje foram discutidos, não
e podemos constatar, principalmente na Região N ardesapenas pelos Senadores que compareceram à Comissão
te - no Ceará e em outras partes do Brasil, que professoras possam se capacitar a dar aulas com salários de 30
de Edt!cação, mas também por outras pessoas, como
professores e estudantes, que me deram a honra de coma 40 mil cruzeiros. Isto é impossível e é tão grave porque
parecer à reunião especial da Comissão de Educação e
vai formando toda uma juventude incompetente, atê
Cultura.
para aprender os ensinamentos que lhes são transmitídos
Ouço V. Ex•, nobre Senador Nivaldo Machado.
por um professorado que não tem acesso aos livros. A
minha indagação é no sentido do que pensa o Sr. MinisO Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Aderbal
tro Marco Maciel que, neste momento, tem à sua dispojurema, atuante Presidente da Comissão de Educação e
sição para a educação uma soma muito maior, fa-Ce à
Cultura dQ.Senado Federal, V. E:V fAla sobre a realidade
Emenda João Calmon, de recursos e fico a pensar se vai
educacional brasileira como mestre fala. ex-cátedra. Por
S. Ex• entrar no processo de construir mais esColas, mulisso é que seu depoimento nesta hora, a respeito da initiplicando escolas com professores mal pagos, ou se lá no
ciativa louvável, sob todos os pontos de vista, do MinisMinistério da Educação- se V. Ex• conhece algum protro Marco Maciel de instituir o Dia ••o", o dia do debate
jeto que possa subvencionar, atravês de convênios, os
da Educação, tem a maior significação. Esse problema
municípios ou as comunidades que não têm recursos fique V. Ex' abordou hoje, também em boa hora, no plenanceiros para pagar o salário condigno à professora.
nârio da Comissão que preside, foi objeto dos mais amNa realidade, acho que este éum grave problema nacioplos debates, que V. Ex• agora dá conhecimento à Casa,
nal, a remuneração baixa dos mestres. preciso que, se o
ao louvar a iniciativa do Ministro Marco Maciel. Sem
Ministro da Educaç_ão ainda não tem esse projeto, nesse
dúvidas, seria repetir e até usar lugar comum dizer que
debate que V. Ex• fala, esse assunto seja colocado em
não hã problema maior neste País do que o da educação.
prioridade, como possibilitar que comunas de poucos reTemos que procurar vencer o atraso, superar os aspectos
cursos possam remunerar justamente as professoras.
negatiVos que-marcãrfi historicamente a situação da educação n_o País. para podermos dar os passos decisivos no
O SR. ADERBAL JUREMA- Respondo a V. Ex•
caminho
do desenvolvimento e do aperfeiç-oamento da
O Ministro Marco Maciel lançou um projeto glObal:
próprias instituições democráticas, porque, com o povo
••Educação para todos". Esse projeto eStâ sendo estudado para que na sua aplicação se subdivida. de acordo com
ªlfabetizado, __CfJ!ll up1 nível cultural dos mais elevados,
-poderemos dar ainplitude maior ao si~tema cft~ocrático,
as regiões, com os Estados e com os Municípios.
pela participação também mais intensa da população.
S. Ex:' quando instituiu o Di(!., "0" para o Debate da
Essa a razão pela qual quero, ao mesmo _tempo em que
Educação Nacional é porque, com a sua formação deregistro a SlJa_atuação COI1\0 Presidente da Comissão de
mocrática, está esperando amanhã o _resultado desse deEducação e Cultura, dizer que o depoimento de V. Ex:•
bate, sensibilizando a sociedade brasileira. Ainda hoje,
i qui -ê para nós_ dã inaioi- significação, ·nós que ést3.nlos
na Comissão de Educação e Cultura, cons,tatamos que as
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atentos a essa problemática dificil, uma das mais difíceis
com a qual se defronta o Pais neste momento.
O SR. ADERBAL JUREMA - Agradeço a participação de V. Ex• no meu discurso sobre os problemas
educacionais brasileiros. Ela se repete magnificamente,
porque, hoje pela manhã, V. Ex• prestigiou a reunião especial da Comissão de Educação e Cultura.
Sr. Presidente, diante das palavras dos Senadores. que
acabam de meapartear, quero, como velho educador, dizer a esta Casa e à Nação que, diante de número de anal~
fabetos, diante do problema crucial da evasão e da repetência, já disSe neStã Casa, em pronunciamento há poucos meses, que estatísticas acusavam a repetência como
um fator maior de_ prejuízo da escola do que propriamente a evasão. Educação é vida e a escola brasileira, na
-sua maioria, não é uma escola integral como queria o
grande educadot: brasileiro e baiano Anísio Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O tempo de
V. Ex• está esgótado.
O SR. ,ADERBAL JUREMA- Peço apenas um minuto para conclUir, Sr. Presidente.
Em geral essa escola não ê nem integral, formadora, é
apenas perfume .de escola. Por que não é formadora?
Porque é dividida em dois, três e quatro turnos e reduz a
permanência da criança na classe a duas horas apenas.
As grandes nações do mundo possuem escolas de tempo integral, das 8 horas da manhã às 16 horas. Aqui mesmo, em Brasília, Anisio Teixeira criou o sistema em que
o aluno pela manhã freqUentava a escola de letras e à tarde ia para a Escola Parque. No entanto, por motivos outros, por sinal lamentáveis, acabaram com sistema que
Anísio Teixeira havia preconizado e estabelecido em
Brasília, sob a inspiração de Juscelino Kubstichek de
Oliveira.
O -Sr.-Jorge Kãlume- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. ADERBAL JUREMA -Concedo a palavra a
V. Ex• para um aparte rápido porque o Presidente já me
advertiu.
O Sr.lorge Kalume- Serei rápido como sempre fui
· nos meuS ãJ)àrteS. Primeiramente, quero louvar V. Ex'
pela iniCia-tiVa da convocação do Secretário de Educação
do Distritõ FederaL.
O SR. ADERBAL JUREMA cação, foi apenas um Convite.

Não houve

convo~

O Sr. Jorge Kalume- ~questão de semântica, V. Ex•
pode convocar, também. Não tire a inspiração do meu
aparte, nobre Senador.
O SR. ADERBAL JUREMA Ex• está sempre inspirado.

Pelo contrário, V.

O Sr. Jorge Kaiume - Quero louvar a sua iniciativa.
E o encontro foi louvável. Discutimos, muitO" aprendemos e chegamos à conclusão que temos que sair da teoria
para a prática, do sonho para a realidade. O pivô, o ápice da questão, no meu modo de pensar, como disse hoje,
consiste em boa remuneração ao professor. E fique V.
Ex:• certo de que o seu antigo Partido, o PDS, está pronto para dar apoio integral e incondicional para uma remuneração condigna a esses apóstolos que são os professores e professoras que se dedicam em preparar os homens e as mulheres que dirigirão a nossa Pátria. Fique V.
Ex• certo de que só sairemos do subdesenvolvimento se
soubermos educar os nossos patrfcios e as nossas patrl~
-das:- Eu louvo V. Ext pelo seu amor à educação, que
tambêm nos sensibiliza e sempre sensibilizou de que, em
reuniões como a de hoje, que V. Ex• levou a efeito, sejam
realizadas muitas vezes, porque da discussão vem a luz.
Parabéns a V. Ext
O SR. ADERBAL JUREM A- Concordo com aspalavras do Senador Jorge Kalume porque elas coino que
fazem a minha autobiografia. Professor durante quase
40 anos, aposentei-me há alguns anos como professor
universitário da U~B, e minha aposentadoria pelo INPS
-foi iniêíalmente de 116 mif cruZeiroS. De maneira que
ninguêin melhor -_que- eu conhece o drama do professor
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brasileiro, do seu salário de fome. Mas, ao lado dessa
precariedade de salário que avilta a educação brasileifa,
precís:ún6s taffibém pensar na form-ãÇão do professor,
sobretudo, para o 111 e 29 graus porque um pafs com tanw
tos problemas sociais precisa ter no professor, não o antigo meStre-esCola, mas o ajust~d9r sócio-cultural. Que
seja, ao mesmo tempo, o orientador e o assistente social.
Por isso ê que fazeinos um ·apeio para que os currículos de formação dos professores de 19 e 2t~ graus se modifiquem, se atualizem, diante da grave crise social e econômica que nós estamos viverido.
Mas, Sr. Presidente, vou concluir dizendo: brasileiros
de todo País, uni-vos em torno deste problema, porque
ele é, sem dúvida, o problema prioritãrio dos prioritãi'ios
desta Nação. (Muito bem! Palmas!)
ATO DO PRESlOENTE N• 217, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe_rem 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 nq 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 014572 85 O, resolve
aposentar, voluntariamente, Maria Tavares Sobral no
cargo em Comissão de Diretor da Subsçcretaria de
Coordenação Legislativa do Congresso Nacional, código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo
úníco e 102, inciso I, alínea a, da Constituição Ua República Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, inciso II, 429, inciso I, 430, inciSos I e V e 414, § 41'
da Resolução SF nq 58, de 1972 e artigo 2q, parâgrafo único da Resolução SF nl' 358, de 1983, artigo Jq da Resolução SF nq 13, de 1985, com proventos integrais do cargo efetivo de Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS25, do Quadro Permanente, acrescido de 20%
em virtude da opção prevista no artigo 21', § 2q, da Lei nq ·
6.323, de 14 de abril de 1976 e a gratificiição adiciOnal
por tempo de serviço a que faz jus, observado o limite
previsto no artigo 102, § 2q, da ConStituição Federal.
Senado Federal, 19 de setembro de 1985. --José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 218, 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 Jnterno 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 014314 85 I, _resolve
aposentar, voluntariamente, José Gregório da Fonseca,
Técnico em Legislação e Orçamento, Class~. "Especial",
Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Fedc;ral, nos termos -dos artigos 101, inciso III, parâgrafo
único 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 I e V, 437 e 414, §
4q da Resolução SF_nq 5_8, de 1972 e artigo·zq, parágrafo
único, da Resolução SF nq 35~. de_l983, e artigO 3q da
Resolução SF-ri913, de 1985, c..1m proventos integrais
correspondentes ao cargo em comissão de Assessor Legislativo, Código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente, acrescidos da gratificação de Representação de 85% e
a gratificação adicional por-tempo de serviço a que faz
jlfs, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da
ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 19 de setembro de 1985. -José Frl;lgelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 219, 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 conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9l2, de 19&3, da
Comissão Díretora, resolve nomear Maria Th_ereza Magalhães Motta, Técnico Legislativo, Classt;, "Especial",
Referência NS-25, do Qu_adro Permanente, para exercer
o cargo em Comissãõ de Diretâf da Subsecretaria de

Coordenação Legislativa do Congresso Nacional, Código SF-DAS-101.4, a partir desta data.
--SeDado Federal, 19 de setembro de 1985. --José Fragelli, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE N• 220, 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 delegãçãÓ de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretõra n9 2, de I 973, e à vista do disposto na
Resolução nl' 130, de 1980, que permite a contratação de
I (um) Assessor Técnico para cada -senador, resolve autorizar a _contratação, sob o regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, de Eudes Marques Lustosa, para o
emprego de Assessor Técn-ico, cófu O_- salãrio niensal
equiValente ao vencimento do cargo DAS-3, a pàrtir de
20 dejunho de 1985, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Odacir Soares.
Senado Federal, 19 de setembro de 1985. --José Fragelli, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 221, 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 dele·
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2. de 1973, e à vista do disposto na
Resolução nq 130, -de 1980, que permite a contratação de
1 (um) Assessor Técnico pàra· cada Senador, resolve autorizar a contratação, sob o regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garanti~ por
Tempo de Serviço, de Eber Soares Leão, para o emprego
de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 22 de agosto
de 1985, co_m lotação e exerdcio no Gabinete do Senador
Raimundo Parente.
Senado Federal, 19 de setembro de_I985.- José Fra~
gelli, Presidente.
. CE.NTRQ GRÁFICO
CONSELHO DE SUPEl!VlsÃÓ
ATA DA 111• REUNIÃO
~ As_doze horaS do dia vinte dÕ mês d~_igo-Sto ~:l,o__ã.M

de

hLUQ. mil nQvecentos e oitenta_e cinco, na 5_?-la de reunião
do Conselho de_ S_!.!pervisão, no CEGRAF, sob a presidência do Senador Enéas Faria, e presentes os_conselhei·
ros Lourival Zagonel dos Santos, Marcos Vieira, Vicente
--Sebastião de Oliyei:fa, Leonardo Gomes de C. Neto e José Lucena Dantas, reuniu-Se o Conselho de SuperVisão
do CentrO Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Senador Enéas Filria, colo~a
em discussão a Ata da 110• Reunião, deste Conselho de
Supervisão, distribuída anteriormente para apreciação
dos Senhores Conselheiros, e após manifestação favorável de todos os presentes, a mesma foi aprovada. A se·
guir o Senhor Presidente, passou a palavra ao Conselheiro Leonardo Gomes de C. Neto que apresentou parecer
homologatório sobre a Tomada de Preços n9 005{85CEGRAF, relativa à aquisição de chapas e produtos
químicos para impressão offset. Em seu parecer o Conselheiro diz que analizando o referido Processo constata-se
que todas as formalidades legais instituídas com o advento do Decreto-Lei n9 200/67, e legislação pertinente,
foram cumpridos em comunhão com os crité_rio_s e inte:
resses da administração, visando garantir-se menor
pre-ço, prazo, qualidade, garantia de fornecimento e reposição, etc., conforme previsto no Edital. Logo após, o
referido parecer foi colocado em discussão, sendo aprovado por toCos os prese~tes. Passando-se ao segundo
item da pauta, o Conselheiro Marcos Vieira apreseritou
parecer conc1usivo sobre a Tomada de Pre~os nq 07/85
- CEGRAF, constante do Processo nq 783/85, para
aqUisição de 51mes e papéis fotOgráficos com produtos
químicos para fotocomposição e fotomecânica. Concluindo seu parecer, o Conselheiro diz que o processo ticitatório _em questão atendeu às exigências legais e_ estã
em condições de ser homologado pelo Conselho de Supervisão, cOmo determina o Regulamento Administrati·
vo do ÇEG_RAF. Cont_udo, entendeu que duas providên·
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das-deveriam ser adotadas, c_omo norma para as futuras
_Toroa_d_a_s__d_e_ Preços ou concorrências que vie:i-em a ser
rea1izadas: I - Antes d~deflagração do processo Iicitatófió. o Diretor Executivo deverá dirigir um expediente
ao Presidente do _Conselho de S_upervisão justificando a
necessidade da compra_e encaminhamento do Edital respectivó, para conheCimento e concordância do Conselho
de Supervisão e que- a minuta do contrato, quando este
se fizer riecCssãrio, como no caso em espêcie, sejaencaminhado para aprovação do Conselho quando di ocasião da homologação da licitação de acordo com o item
VIII" do art. 15 do Regu1amerito do- CEGRAF. Após a
conclusão do pare_cer, a matéria foi colocada em discussão, sendo amplarnellte apreciada por todos os presentes. A seguir, o Senhor Presidente, Senador Enéas Faria,
colocou a matéria em votação, sendo a mesma aprovada
por todos, ficando definido que a minuta do respectivo
contrato a sei elaborada, para a licitação erit tela, será
s~bmetida posteriormente ao Conselho para a aprovação, ficando também, aprovadas as sugestões apresentadas peJo Coriselheiro Marcos Vieira. A seguir, dando
continuidade à reunião, o Conselheiro Vicente Sebastião de Oliveira apresentou parecer s-obre
pi'Ocesso nq
0765/85, referente â Tomada de Preços nq 008/85, para
aquisição de tintas para impressão OffSet, Offset rotativa-; tipografiã e produtos auxiliares. Acolhendo o relatórío e oS pareceres, o Conselheiro conclui favor'avelmente à homologação da tomada de Preços em todos os
seus itens. Imediatamente o Senhor Presidente coloca a
matéria em votação, sendo a mesma aprovada, nos termos do parecer do-Conselheiro ViCente Sebastião de Oliveira. Nada mais have_ndo a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente Senador Enéas Faría, deClara encerrados os trabalhos às doze horas e trinta minutos, e para constar, eu, Maurício Silva, Secretário
deste Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e- demais Membros. Brasí1ia, 20 de agosto de
1985. - Senador Enéas Faria, Presidente - Lourival
Zligonel dÕS Saritos, Vic6-Presidente - Marcos Vieira,
Membro - Vicente Sebastião de Oliveíra, ~embro José Lticenã Dantas, Membro - Leornardo Gomes -de
Carvalho Leite, Membro.

o-

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARÚMENTAR DE INQUtRJTO
Criada !ltravés _da Resolução nq 01, de 1985, destinada a _apurar irregularidades no transporte marítimo
brasileir~ e est~!eiros naclonai~"·
9' Reunião, realizada em 14 de maio de 1985,

A~s quatorZe dias do mês de ffiaio: do ano de mil nove:
centos e oitenta e cinco, às dez horas e trinta e- cinCO mi~
,- nutos, lia "Sala de Reuniões da Comissão de Economia,
presentes os SenhOres Senadores Virgilio Távora (Presidente), Altevir Leal e Roberto Saturnino, reúne-se a Ci:imislõão Parlamentar de Inquérito, criada através daRe-_
solução nq 01, de 1985, destinada a apurar irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais.
Deixam- de comparecer, por motivo justifiCãdo os Senhores Senadores Alexandre Costa, Benedito_ Fe"rreira,
Marcelo Miranda, Alfredo Campos, José Lins. e a Senadora Eunice Michiles.
Havendo número-- r~gimental o Senhor Presideg.te declara abertos os trabalhos da Comissão e designa como
Relator ad hoc o Senhor Senador Roberto Saturnino.
Em seguida, o Senhor Presidente, passa a palavra ao
Comandante João Carlos Palhares dos Santos, ExSuperintc!ridente da SUNAMAM que inicia seu depoimento expondo sobre a situação da SUNAMAM em
março de 1979. Discorre, ãinda, sobre o II Programa de_
Cólfsfi"uÇã(iNãVal; as novas contratações; a elevação do
custo dos navios; a captação de recursos no País e no Extefíór,·- a execução Orçamentária de 1979 e 1980; a emissão de duplicatas que a partir de fevereiro de 1977 pasS'?.ll a ser utilizada_pela SUNAMAM; a Resolução 6043,
crítérios e nOI"Jlias para Sua aplicaÇão e, finalmente, t'az
uma sfntese_sobre sua administração na SUNAMAM no
período de março de 1979 a março de 1981.
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Dizíamos

Prosseguindo, passa-se à fase iriterpelatória, quando
usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores
Senadores Altevir Leal, Roberto Saturnino na QUãlidade
de Relator, além do Senhor Presidente que, nesse momento, passa a Presidência ao Se1üidor Altevir Leal.
Finalizando, o Senhor Senador Virgnio Távora, retoma a Presidência e agradece o_ depoimento, determinando, em seguida, que as notas taquigráficas tão logo traduzídas e revisadas sejam publicadas, em anexo, a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Josê Augusto Panisse_t Santana, Assistente da Comissã.o, lavrei à presente Ata que, lida e aprovad3 será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação.

t~?'tualmente:

nham ingresso em data bastante posterior à do desem-

.. Em todos os setores da SUNAMAM, quer nos
-de planejamento quer nos de execução, há falta absõluta de Tecnicos especializados - Engenheiros,
Economistas, EstatístiCos,-etc. ..
Existem, é verdade, centenas de funcloó.ários que
foram praticamente depositados_ na SUNAMAM
por não desejarem seguir para Brasília, quando- da
transferência dos órgãos em que serviam. Gra·nde
parte desses funcionários estão atingindo a idade de
aposentadoria, o mesmo acontecendo com os servidores que estão na autarquia desde a criação da COmissão de Marinha Mercante."

bOiso

pro-graniado.

·

A autarquia passou a recorrer, para acerto de seu fluxo de caixa, aos bancos de investimentos locais, tendo
assim operado, de novembro de 1975 a fevereiro de 1977,

nO volume financeiro bastante significativo de CrS
l.356.386.700,0Cf(um bilhão, trezentos e cinqUenta e seis
milhões, trezentos e oitenta e seis mil e setecentos cruzei-

ros).
Em t 977, o governo proibiu esse tipo de operação financeira-e liêou a SUNAMAM, outra vez, em dificuldades sérias com a defasagem entre o prazo de pagamento
dos eventos aos estaleiios (físicos e financeiros) e a entra-

da-dOS recUrSós.-Fõf, eiffão, adotada a solução casuístka
N.es_se_ doclimento sugeríamos algumas meâidas preli-_
de fazer-se o aceite de duplicatas de serviço,
submetendo-se o "óigão aos ônus financeiros impostos
minares que considerávamos adequadas e que poderiam
ANEXO À ATA DA ()v- REUNIÃO DA- COMISsolucionar o grave problema da falta de pessoal qualifipelo sistema bancário para evitar os ónus das sanções
SÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, CRIAcada para -as tarefas bastante· comple~as- atribuídas ao
contratuais, que surgiríanl, ri um futuro próximo, com a
DA A TRAVEs DA RESOLUÇÃO N'Ol, DE1985_.
~Org~ó.__ ____ ___
_.
inadi~plência no pagament(! aºs estaleiros.
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
Apesar de termos solicitadO, riOs -dOis- anós;insiste~lliC:.
-···É éiarÓ que Poderiã.Seridotada-ã solução Sinlples do
NO TRANSPORTE MAR/TIMO QRASIL~RO_E
mente, que_nos fossem dados os ~rso_sfinanceiros sunão pagamento aos estaleiros quando não houvesse os
ESTALEIROS NACIONAIS. _D$ST_IN(1.D_A A
fici~ntes Para aten:~er ~os pagamerltos dos_navios em
recursos financeiros,comOêfeito,emgeral,pelosórgãos
OUVIR O DEPOIMENTO _DÕ-_COMÀNíiiN-TE--cQ_ó~tfl!ÇãO- e oS recU_is_o:s _hun:tanQs Qualificact:Os,: não_ W-~ - pUblicas e-empresas estatais do Pais em situação semeJOÃO CARLOS PALHARES DOS SA1!/TÕ§.~eJ(-_ --!nõs~~ii_(JT<fg§"ª-_~~~Õ _dO~ pt-azoS razoáveis na atocãÇão
llüinte.
SUPERINTENDENTE DA SUNAMAN, Q(/E SE
dos r~l}_rso_s financeiros e nenhuma solu~ão Correta foi
DevemoS levar em conta, entretanto, que a paraliPUBL!CA COM A DEVIDA A tfTQJ{l_ZA_ÇÃO
dada para o problema do -pessOal. Adiante desenvolvesação __ da construção de um navio acarretaria a paraliDO SENHOR PRESIDENTE DÁ COM~Q..
mos com mais detalhes esses dois_assuntos da mais alta
sação da construção de todos os outros navios contrata-

~i!er~t~~::::~~~~:~~fr!::

--~ ~~11::~U':r~a~ ~~~s~~~~~~-dj~1~~=:::~ãa -~o~~~::;:é~ou~~!~~~~o~~:P:c~:~.n~~ d;ei~~t~~~

(Integra do apanhamento taquigráfico da reunião.)
O SR. PREsiDENTE (Virgílio Táv"on)- Eatá_ a_b_erta a_

reunião.
Estã esgotado o prazo que a Presidência desta Comis~
são concedeu para o comparecimento dos demais _
membros. De acordo com o P~rágrafo único do ~_rt. 173,
do Regimento Interno do Senado_ Federal, designamº~-~
como relator ad hoc S. Ex• o Sr. S~o~dor Roberto Satu_r;
nino Braga, e passamos a ouvir" o depoimento -do cOmandante João Carlos Palhares, e_x-Superintendente da
Superintendência Nacional da Marinha Mercante.
Tem ã palavra o ilustre depoente,
'
.
O SR. JOÃO CARLOS J>ALHARES - I. SITUAÇÃO DA SUNAMAM EM MARÇO DE 1979
Logo que nomeado para o cargo de Supe_rilitendente
da SUNAMAM para atender à solicitação do Dr. Eliseu
Resende, então nomeado para o cargo de Ministro dos
Transportes, encaminhei a S. Ex_• em 13 de março de
1979 um documento, classificado na ocasião como
CONFIDENCIAL (Anexo I a este Relatório), que continha o detalhamento das atividades a ~em desenvolvidas pela SUNAMAM, no período de 1979 a 1985, com
base nas DirCtrizes Bãsicas que foram apresentadas pelo
Dr. Eliseu Resende ao então Presi_dent~ eleits:t_do ~ra~il.
. Nesse documento, chamávamos a atenção_ do futuro
Ministro dos Transportes, n-o item· to - SitUação
Econômico-Finai:tceira, para o fato de que, enfmar'ço-de
1979, havia no orçamento anual o item "E.ecursos a definir" no valor de CrS 5.175.318.000,00(35;3% da Receita)
e ressaltávamos que era elevado o grau de endíVídamento da SUNAMAM, principalmente no exterior, em conseqUência da execução do II Pr_ogramª- de Construçã9~
Naval (II PCN), ainda bastante atrasado em relação ao
prazo previsto de conclusão. Dizfaro9~. tamb_ém, quç a
situação mais difícil seria no per{o do de 1979 a 1981, pois
a partir de 1982 o órgão já di_sporia de recursos financeiros suficientes, com o ret(irflo prOpiciado pelo in[cio do
pagameôto dos financ_i_am~ntQ.S, dOs nªvios.
Infelizmente, eSsas pi'evisões se confirmaram e, da faw
to, enfrentamos dificuldades de toda a ordem para gerenciar a execução do referido II. PRO_GRAMA dura!"Jte
o tempo em que permanecemos à frente da SUNÃMAM, tanto por falta dos Recursos Financeiros neces-·
sários, como peJa falta de recursos humanos qualificados, face às responsabilidades assumidas pelo Orgão
com a implantação do II PCN.
No item 12- Reestruturação da SUNAMAM focalizamos a situação precária em que se encontrava Q órgão
no que dizia-i"CspeitO aos recu·rsos humanos nele existen·
tes.

~-

O ilustre Dr. Clor'ªldino Severo, ex-Ministro dos
Transportes, ressaltou em seu minucioso e preciso depoimenta, nesta CPI, o esforço que foi desenvolvido_ pelas
diy~rs_:3,ª-Superintendências para que a SUNAMAM fosse colocada em situação capaz de gerir com eficiência o

-'I

~N.

2. ii -PROGRAMA i:> E CONSTRUÇÃO_ NAVAL
Em 31 de junho de 1974, 0 Exm9 Sr. Presidente daRepública aprovava a Exposição-de Motivos n 9 161-B pela
qual era a SUNAMAM autorizada a atender às encomendas de navios de todos os tipos e portes, num total
de 5.300.000_tQneladas de porte bruto e determinava que
rassem concluídos os navios, num total de 1.300.000
Tpb, remanescentes do I Programa de Construção, inidado em 1970.
Por essa Exposição de Motivos, impfaOúlVà--sC no Bra~- _sil 0 1_1 Pr_ogramª de C~mstrução Naval- II_ PCN (AfieXQ U), a ser executado no-·petÍodo di 1975 a-1979.
Era, sem dúvida, um dos maiores programas de construção de navios mercantesjã realizados no mundo. Terminada suã execução, estaria dobrada a tonelagem da
frota mercante brasileira.
_
_
Os recurso·s financeiros para o cumprimento do II
PCN deveriam afluir de 3 (três) fontes, a saber:

_ 1• Recu.!"~!! p~J!riOs do Fundo de Marinha Mercante
Compreendendo:
- Arrecadação do Adicional de Fretes para a Renovação da Marinha Mercante- AFRMM.
_,;Retorno do Capital já emprestado à Armação e_ dos.
finanCiamentos dos próprios naVios do II PCN, já entregues.

:Z• Recursos do Teso"uro Nacional
.=-o~-d~-t~~Õ~s do-T~ouro atê Qlimite de comple-mentação necessária à liquidação do reSsarcfmento do
Fundo Perdido (Prêmio concedido aos Armadores).
3• Recursos decorrentes de operações de crédito no exte-

rior

-~-~-Compr~d~~d~- ~mPrésÚmos li"nanceiros ~ em-

préstimos parã a aquisição de máquinas e equipamentoS.
J;rn!fl_pr~istQ_sLem t ~7~4, os _seguintes percentuais com
relacão a esses recursOs:
-:.......orç·amento da União
~12%
-F.M.M ............ .
30%
-Empréstimos externos
46,6%
~ Armadores ............•..........
11,4%
Já no início da construção dos Primeiros naviOS a
NAMAM começou a sentir dificuldades à medida em
qu~ os_rCC':':~s~s de_correntes das operações externas ti-

·su-

muita antecedência. Todo esse material encontra-se estacado nos pâtios dos_ estaleiros. antes de o navio passar a
ser construído.
Portanto, a construção naval tem caracterfsticas diferentes e m9itQ peçtJliiD'®...._
A paralisaçãoporfaltadepagamentoaosestaleirosteria efeitos graves, sob todos os aspectos, principalmente
o__problema socia_l dele decorrente, com o desemprego de
milhares de operãrios empregados na indústria de caostrução naval. Por outro lado, a falta de pagamento aos
estaJeiros poderia levar a liquidação da indústria de
construção naval em fase de ampla expansão.
O aceite de_duplicatas pela SUNAMAM foi conside-- rado vãlido pelo Ministério dos Transportes, Ministério
da Fazenda, Banco Central e pelo Tribunal de Contas,
ao aprovar as contas dos anos de 1977, 1978, 1979 e
1980
Depois a.e assinados os contratos de construção de todos os navios previstOs no II PCN, resolveu o Governo
brasileiro aumentar o índice de nacionalização dos equipamentos que seriam empregados nos mesmos.·
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) - Para economia de tempo, em função dos assuntos que têm sido
discutidos, em sua exposição V. S•_ diz: o Governo decidiu esse aumento do índice de nacionalização. Quem decidiu aí? Não vamos discutir o mérito.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Esse aumento não foi feito -n-ã--rriinha gestão, ocorreu antes, mas a
idéia é que foi determinado pelas autoridades financeiw
ras, se não me falha a memoria, pela SEPLAN e foi entregue ao CDI proceder essa nacionalização. Essa nacionalização não envolvia apenas a nacionalização dos navios, mas também a nacionalização de vários outros
equipamentos pesados .
Essa decisão, louvável sob todos os aspectos,_deveria
ter sido tomada apenas para 90% dos navios contrataw
dos, ficando os primeiros navios já em carreira com o
índice de nacionalização já previsto no contrato.
Pelo procedimento adotado, houve necessidade de ree-xanie- de todas as listas de importação e, como conseqüência a rerratificação de todos os contratos. O atraso
•na execução do programa foi de quase 2 (dois) anos.
Devemos ressaltar que graças à decisão acertada de ser
aumentado o fndice de nacionalização de 80% para 92%
dos navios a serem construídos, além da econ·omia de divisas, o Brasil dispõe hoje de uma indústria de navipeças
de primeira ordem.
Além do aumento dos custos dos navios, já que os
equipamentos nacionais são sempre de custos mais altos
que os estrangeiros, o aumento do índice de nacionaliza~ão. dos navios retardo~ a execução do Programa, con-
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tribuindo para o agravamento, num futuro próximo, da
situação econômico-fin<i.nccira -da SUNAMAM, pois
houve um retardamento no início do pagamento pelos
armadores, dos navios já entregues do II PCN.
Os últimos navio dos Progr-ama que deveriam_ estar
sendo entregues no ano de 1979 só o foram no ano de
1984.

Exposição de Motivos
n9161-B/74 .. , ..... .
us~ 3,3oo,ooo.ooo_oo
Exposição de Motivos
550,000,()()().00
n• 17/79 .......... ..
Exposição de Motivos
n•57/79 ... : ................. .
30,2001JOO
Justa-causa, Nacionalização
_e Parâmetro uz" ..... ·-·- ·-·-·-· •.
393,858~000
3. NOVAS CONTRATAÇÕES
----TOTAL ...................... USS 4,224,058.000
Em 5 de fevereiro de 1979, antes, portanto, de assu5. CAPTAÇÃO-DE RECURSOS NO EXTERIOR
mirmos o cargo, o Exm9 Sr. Presidente da República,
E NO PAIS
pela Exposição de Motivos n'í' 17 (79 autorizava a contraEm novembro de 1974 já estava praticamente concluítação de 14 (quatorze)_ ..supply boats" para os armadoda a contratação dos navios previstos no II PCN.
res nacionais que operam em apoio às plataformas, de
perfuração da PETROBRÃS.
Ano de 1975
Em 8 de março de 1979, nos últimos dias de seu goverEm 1975 para atender às necessidades de caixa da SU_no, o Exm~' Sr. Presidente da República, pela Exposição
NAMAM foi solicitada a autorização para a contrade Motivos n' 57/79, autorizava a contratação com o Estação
no exterior de um empréstimo de USS 200 milhões.
taleiro EBINSÓ de 4 (quatro) navios para a cabotagem
A SUNAMAM foi autorizada a contratar apenas USS
no valor de USS 32,5 milhões.
20
milhões.
A operação só foi concluída em 19 de deDevemos exaltar o rB.to de que na nossa gestão, no
zembro daquele ano.
período de março de 1979 a março de 1981, só fizemos a
contratação de 2 (dois) navios-hospitais para: atender à
solicitação do Ministério da Marinha ~ de 2 (dois) empurradores para serem empregados na nevegação do Rio
Paraná a fim de facilitar o escoamento da safra de ,milho
e de trigo da região. Eram embarcações de custo muito
baixo.
Houve também a cqntratação de 28 (vinte e oito) embarcar;ões para transporte de passageiros e carga para serem empregadas no Rio Amazonas.
O projeto para essas embarcações foi feito em 1978
pelo Instituto de Tecnologia de São Paulo- IPT. Os recursos financeirOs fonim- alocados à SUNAMAM pelo
Ministério dos Transportes. A SUNAMAM só deu assistência técnica ao Governo do Estado do Amazonas.
Infelizmente, esses navios mostraram-se inadequ-ados
por falhas do projeto.
4.

ELEVAÇÃO DO CUSTO DOS NA VI OS

Em 22 de janeiro de 1979, o Sr. Ministro dos Transportes homologava o parecer da ~rocuradoria da St:JNAMAM pelo qual era reconhecida aos estaleiros a
justa-causa pelo atraso havido na contratação da maioria dos navios do II PCN. Essa decisão fundamentava-se
nos atrasos havidos na assinatura das escrituras de terratificação para nacionalização de itens de materiais e
equipamentos e também no registro dos financiamentos
externos pelo Banc_o Central.
Em 13 de junho de 1979, com base na decisão do Sr.
Ministro dos Transportes, o Conselho Con~ultivo da
SUNAMAM aprovou a Resolução n' 6.032/79, pela
qual era reconhecida ajusta-causa para todos os atrasos
havidos na construção dos navios, prorrogando o prazo
contratual da maioria das embarcações em 540 (guinhentos e quarenta) dias. Em virtude dessa decisão houve o desbloqueio dos reajustes contratuais para os novo6
prazos de ent.rega e, em conseqOência, um aumento nos
custos do~ navios com relação aos previstos inicialmente.
Eilill 29 de dezembro de 1979, após estudo minucioso
dQs _órgãos da SUNAMAM e da Consultaria Geral do
Ministériõ-dos Transportes, dê" aCordo com as diretrizes
do Sr. Minisfro dos Transportes e com baSe no Memorial de 12-7-79 do Sindicato Nacional de Construção Naval - SINA VAL e como conseciUência da justa-Causa
concedida aos estaleiros, foi feita a âtualização dos contratos no que dizia respeito aos custos indiretos dostnavios nos períodos previstos na justa-causa, uma _vez que
os estaleiros ficaram impOSSibilitados de prosseguir na
construção dos navios e ti~ram suas instalações subutilizadas durante o período do atraso da responsabilidade
do Govern_o brasileiro::-- Revisão do valor contratual do
ParâmetrQ. uz".
Esse item, juntamente com o da justa-causa, representou um aumento substancial na despesa com a construção dos navios, onerando de modo significativo o
orçamento da SUr~AMAM.
Podemos resumir esses aumentos dos custos do n
PCN como no quadro abaixo:
Verifica-se que os dispêndios, antes previstos em USS
3,300,000.000 passaram a ser de USS 4,224,058.000.

Ano de 1976
Nesse ano,- dos recursos previstos a serem captados no
exteriõr;-num valor de USS 200 milhões a SUNAMAM
foi autór1i:ada a contratar_ apenas USS 60 milhões. A
·crperãÇãõ- concluiu-se em 6 dejulbo.
Ano de 1977

Face aos desembolsos com o pagamento dos eventos
era -neceSSãria a .contratação deUS$ 200 milhões e nesse
ano, finalmente, a autorização conseguida correspondeu
a tJSi 160 mHhões, embora a operação só se concluísse
em 23 de dezembro.
Ano de 1978

O empr~-Ümç _obtido no exterior foi de USS 300 milhões:-üperaÇâo coflCllilda em julho.
Ano de l979

FOi contrat~do_~ o_ empréstimo de USS 250 milhões,
contravalor em cruzeiros dessa operação somente
foi liberado em parcelas a saber: 20% em 3 de dezembro,
40% em 28 de dezembro e40% no mês de janeiro de 1980.

mas· õ

Ano de 1980

Da autorização jã dada à SUNAMAM para contratação do empréstimo no exterior deUS$ 160 milhõês, o
Ministério dos Transportes, para atender necessidade urgente do DNJ:;.I}1 t~ve que transferir do empréstimo da
-- - SUNAMA~_l':ffa aqueleÓ"rgão, USS 60 milhões. Desse
modo a SUN_JVÀ,AM viu, mais urna vez, sua situação financeira ag~a'{ada pela falta dos recursos que foram
transferidos p_;{,f.a o DNER.

i;. EXEéui;:Ão ORÇAMENTÁRIA DE 1979
Como dissemos, anteriormente, em março de 1979 a
SUNAMAMfião sabia de onde viriam recursos da orde_ni dos Cr$ 5 bilhões para custear os dispêildios com a
construç_ão naval naquele ano, que constava no orça..:
menio como a definir.
Apesar de feita a operação de crédÚo no exterior relaJiva ao ~Qg de 1"979, no valor de USS 250 milhões, o valor em cniieirtis correspondente a uss 73 milhões ficou
blo_queado pelo Banco Central até janeiro de 1980.
O Mini_s_t._ério dos Transportes considerou esses recur~
sos .que eram; sem dúvida, recursos para pagamentos de
dispêndios em 1979, difbridos para o ano de 1980. Esse
saldo de USS 73 milhões foi indevidamente caracterizado cOmo receita sem vinculação às despesas já compromissadas de 1979.
7c EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 1980
Eril 25 de fevereiro de 1980, nos estudos apresentados
a'o-MiniStêrio dos Transportes relativos ao ano de 1980,
a SUNAMAM considerava como válida e correta aprevis;q_ de desp~sa _para a _construção naval de Cr$
24.9?3-.102.000.00_ (vinte e quatro bilhões, novecentos e
setenta e três milhões, cento e dois mil cruzeiros). Infelizmente, os recursos fixados pelo Ministério dos Transpor-
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tes para esse item foram exatamente de Cr$
14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de cruzeiros), isto ê,
aproximadamente menos Cr$ 10.000.000.000,00 (dez biJhô.es d~ cruzeiros) do que o mfnimo necessário para que
~o órgão pudesse cufnj:>rir seus compromissos.
Como já dissemos anteriormente a SUNAMAM para
fazer face aos seus compromissos teve a autorização para
faz:er a operação de crédito no exterior de USS 160 milhões, mas só recebeu US$ 100 milhões.
No primeiro semestre de 1980, os Estaleiros já tinham
apresentado uma produção na construção de navios correspondente a Cr$ 19.200.000.000,00 (dezenove bilhões,
duzentos milhões de cruzeiros), faltando ainda a produção do 29 semestre que deveria ser de valor próximo
ao do t.,. trimestre·. Assim, para o dispêndio de cerca de
CrS 39.000.000:000,00 (trinta e nove bilhões de cruzeiros) o orçamento aprovado consignava recursos de aproximadamente Cr$ 25.000.000..000,00 (vinte e cinco bilhões de cruzeiros):
Pela simples análise dos números verifica-se que tanto
em 1979 como em 1980 a situação financeira da SUNAMAM muito se agravou pela não alocação dos recursos
hecess.árloS, em tempo, para atender às obrigações contratuais relativas à construção dos navios, do II PCN,
dos remanescente do I PCN, dos navios contratados fora
do ii PCN, do aumento dos custos resultantes do aumento do índice de nacionalização e dos custos financeiros causados pelo descompasso havido entre as épocas
-dãS necesSidades dOS recursos e de seus apartes.
8. EMISSÃO DE DUPLICATAS
A partir de fevereiro de 1977 passou a ser utílizado
peta SUNAMAM o procedimento do aceite de duplicatas de serviço emitidas pelos estaleiros, como reconhecimento das dívidas do Órgão relativas aos eventos de
construÇão já executados, arbitrados e não pagos.
Tal prática, como dissemos, anteriormente, embora
não f~sse proibida pdas Iels brasileiras quando utüizada
por órgãos públicos não era de uso corrente na administração pública de nosso País.
Retirada da SUNAMAM a possibilídade de levantar
nos bancos de finand3.mento os recurSos para f:izer o pa:..
gamento aos eslaleiros, havia de ser adotado outro procedimento que permitisse a não paralisação dos mesmos,
p& .falta de recursos e ser. evitada_a série de conseqüências dela decorrentes.
No II PCN em seu item VI, n9 11 consta:
.. "Adoção de providências a cargo do Ministério
dos Transportes (SUNAMAM) para que os recur-sos necessários à construção dos navios sejam entregues aos estaleiros com oportunidade sem antecipações nem atrasos, de modo a evitar ex.cesso de financiamento ou incidência de custos financeiros
desnecessários."
A insuficiência de recursos financeiros para honrar as
obrigações contratuais assumidas com o II PCN gerou a
prática do aceite de duplicatas que foi autorizada pelo
ex-Ministro dos Transportes (período de 1974 a 1979 e
aprovada pelo então Ministro da Fazenda).
Além disso, as operações de aceite de duplicatas foram
aprovadas pela fiscalização do Banco Central, em cumprimento às determinações. do Conselho Monetário Nadona!.
-

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Um momento, vamos aqui conferir dados porque assim ecoti.omiza a sua exposição.
Segundo V, S' foi o período de 74 a 79, outros depoen·
tes nos dão de 77 a 79.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Evidente que
aqoi hã um engano porque é de 77,
O SR. PRESIDENTE _(Virgílio Távora)- De 77 a 79.
Desculpe-me a interrupção.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Talvez esse
perfodo de 74 a 79, eu quisesse dizer o tempo do outro
Minístro.
--0 SR.- PRESIDENTE (Virgílio Tãvora) - É porque
justamente estamos conferindo depoimentos aqui. Período de 77 a 79.
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O SR. JOÃO CARL.ôifPALHARES falando do outro Ministro..

Sini, estou

<;te Aplicações.
Nor~as

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- 1:: porque
esse parêntese aí se refer~ ao perlodo do outro Ministro
da Fazenda.

~sse
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O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Apenas
para conhecimento da Comissão, j.â que do meu é, quem
era o diretor financeiro à época?

Protocolo se intitulav:t "Critérios e

para a Aplicação da Resolução

n~

6.043".

Por esse Protocolo foram estabelecidos os critériOS
para as faturas emitidas após 28~3~ 79 e para a prorrow
gação ou novação de duplicatas emitidas anteriormente
a 28-3-79.

O SR. PRESIDENTE(Yirgílio Távora)- Entendi<;!~.
~para ficar bem claro aqui, para não haver, depois, cOii~

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES mandante Rodolfo de Castro.

Era o Co-

O SR. PRESIDENTE (VirgLiio Távora)- Informo à
Comissão que é o ~róximo depoente.
tradições.
_ ~---==-----.~~_!_Ço~~n~~t~ qu~~-~do ~<?L~E~d_9~~r;>!~colo,________ QSR_RELAIOR_(Roberto Saturnino)- O Coman0 SR. JOÃO CARLOS PALHARl;S ~ Deye;ng_s
~m dos ponto~ que e~a em duvJda aJ. Porque Otzem que
dante assumiu a diretoria financeira no mesmo momento
chamar a atenção para -o fato de que o ritm~- .de
-e um protoco ~ se_m _~~~· _
__
em que Y_. s~ assumia a superintendência?
trução de navios muitQs.C:_acelerou a partir de janeiro_ de
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Ele não tem
--O SR. JoÃO cÃRLOS PALHARES _Não, Ex.~, 0
1979 e por isso; também, o ritmo dos pagamentos dos
data.
Comandante Rodolfo de Castro, quando, eu assumi a
eventos. Focalizarem-oS e-SSe ãssunto mais adiante. O fato
O SR~ PRESIDENTE (Virgílio Távora)_- Mas só poSUNAMAM, estava há 9 anos como diretor financeiro.
é que os recursos finãifceirOs foram insuficientes Pãrã
deria ter sido firmado antes da resolução. Não é? Então~
O SR. RELATOR(Roberto Saturnino)- E fíOOU até -1
o fim da sua gestão?
Em agosto de 198~. quando da substituiçãO ~o tilulru; ____ luçào 0 .,. 6.041 foi publicada no Diário Oficial e, portanO SR. JOÃO: CARLOS PALHARES - Não, Ex•,
da Diretoria Finanúíra_dQ.órgão, a SUNAMAM tinfia
to, começava a ter validade.
__
_
saiu meses antes de mim.
uma dfvida interna total, com os bancos do I:als~ de yaSó podemos tomar esse dado, Senador Roberto Satut::
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Saiu antes,
lor aproximado de CrS 14 bilhões.
nino, pórque há algo aqui que fico_u muito em dúvida ..
em 1981, no caso_._
O Ministério dos Trãtls-põ-rtes preocupado ri.éSsa êpóca, com o endividamento da SUNAMAM, decidiu subme~
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES -Essa questão
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES -Sim, ele peter à apreciação da Presidência da República a assinatu~
redunda dos _s_eguintes fatos: apesar de haver uma_ del_ediu demissão e foi substituído pelo Dr. Tarcísio Arantes.
ra do Decreto-lei n"' 1.801 que aumentou a alíquota do
gação de poderes ao diretor fi_nanceiro- e, de qualquer
O SR. ALTEVIR LEAL - Sr. Presidente, este co~
adicional_ de fretes de 20%. para 30%. Com issO: esper·a·va:
- forma, quandO dl!ssa resolução, nós já estâvãmos pfátio- Ministério melhorar muito a situação da_ SUNA-_
camente em fim de administr_ação, tanto que S. S• saiu
mandante não está inclutdo no inquérito?
MAM. Embora tenha havido um aumento significativo
logo após, e eu, também saí em fevereiro de 1981. Mas o
O SR. PRESIDENTE (Virgtlio Távora) --Quintana arrecadaçã-o d_o AFRMM foi insuficiente, irifreta-tifõ; fato é que ele tomou essa decisão, baixou esse protocolo
feira V. Ex~ o ouvirá, por isso é que eu pedi permissão ao
para solucionar 0 pagamento da dívida da SUNAMAM
sem data, foi incluído no processo sem a formalização
depoente
para ..
com os bancos, na forma de _duplicatas.
rr~al de quando se faz um aditamento ao processo. Ele
A sugestão de ser essa_dívida absorvida pela União,
col1sta do processo, mas incluído, ele não está devida~
O SR. ALTEVJR LEAL -O Sr. Rodolfo de Castro
como foi mais tarde, e pOr ela paga para evitar o seU romente aditado ao processo.
passou 8 anos como_ diretor financeiro?
O SR. PRESIDENTE (VirgOio Távora)- Nós_ vamos_
lamento com índices de inflação galopantes e de aumen0 SR. JOÃO CARLOS PALHARES -Ele passou li
to de despesas financeiraS em ftfveis drãmátkOS.
deter-nos um pouco neste caso, Comandante, porque
anos.
Infelizmente, nã'o foi acelta a sugestão na época e a
justamente o fulcro de toda a cori_trovérs_ia es_tá baseado
SUNAMAM continuou na situação difícil de pagar O
no reconhecimento ou não decantas que, segundo o aleO SR. PRESIDENTE (VirgL!io Távora)- ... para jusgado pelos interessados, aqui tinham seu fundamento na
que podia com os recursos de que dispunha e renovar
tamente interromper aqui o depoimento porque essa
execuç_ãQ do chamado protocolo que tinha o título de
junto aos bancos a grande maioria das duplicatas.
parte não tem sido p fulçro de toda a discussão.
Em 31 de janeiro de_ !,?8l,_o vato_rtotal da~ d~t!pljç~s~-=
'Critérios e Normas para Aplicação da Resolução n~'
O SR. JOÃO . CARLOS PALHARIÕS - EXE·
com vencimentos em 1981 e 1982já_era de CrS: 4Q.4_Q2_b_í_:_ -- --6.043". Portanto, essa parte aqui, V. S' já está informado
CUÇÃO DO 11 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO
lhões, como se vê no Anexo 2.
--- cjue VaT Sef ffiUiTOperculidã na parte dos debates, da ar~
NAVAL.
Em 25 de junho de 1980. em reunião realizada na su.:gUição. Porque realmente, primeiro, esse protocolo não
NAMAM, ficou ciecididO,-PordeterminaçãodO-Sr. MI~
-foi firm-ado por V. S•, não é?
Com base no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvinistro dos Transportes, Com o conhecimento dos Mini.so SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Esse protomento (I PND) e tendQ em vista o relatório elaborado
tros da Fazenda e do Planejamento, que o ó_rgào não
colo não foi firmado por mim, nem era do meu conheci~
pelo GrUpo Intermínisterial, o Governo Federal lançou
mais aceitasse duplicatas de serviço e que em substimento.
um Programa QUinqüenal, denominado Primeiro Protuição passaria a emitir prúinissórias Com as á:WõãffifãS' ··--·
gtama de Construção Naval (1971 a 1975), dimensiona-O
SR.
PRESIDENTE
(Virgílio
TávoraJNão
era
do
do Superintendente e da Díretoria Financeira·.----- - do para I ,6 milhão de toneladas de porte bruto, quantiseu conhecimento?
dade que foi elevada, posteriormente, pelo Programa de
Essa prática foi posta em e·xecução e mais tarde alteraAjusta_mento, para_ -2 mHhões de TPB.
da para a emissão·_ de cartas de crédito, jâ na_ adminis_~
~
0 SR. ALTEVIR LEAL ~O.Superintendenteda SUPara o período SubseqUente (1976/80), ó Governo totração do Superintendente gue nos sucedeu ern ma_rço de
NAMAM na época era V. Sf'?
mou a iniciativa dt; elaborar novo programa, de maior
1981.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES -Eu era o Suamplitude. Em 5 de agosto de 1974 era entãÕ autorízada
. peiinterideilfe-·aaSUNAMAM, na época.
9. RESOLUÇÃO. No- 6.043 E PROTOCO~O
a realização do Segtindo Prog_(am_a Qe Constrl!ção_ Naval
- II PCN, regulado pelo II PND, em decorrência da
O-SR, Al. TEVIR LEAL- E não.era_do conf!ecim~Q.
Para atender às neces-s.id.ad_es de compatibiH:f;ção das
aprovação pelo Senhor Presidente da República dos tertodeV,Sf'?
duplicatas com as condiÇões -estabelecidas nos con_t~;:<H_O!i
mos de Ex:posição de Motivos n'l 16t--B. de 3!-7-74. Fo~
de construção viu-se a iidrilínistração da SUNAMAM
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES-'- Queosrepreprogramada
a. construção de l~O navios, e.n~re cargueina situaçã-o de ter de. rec®hecer, por ato formâl, o aceite
sentantes dos estaleiros se tivessem reunid.o com, Q- dlr~
ros,. graneleiros, petroleiroS* Combinados, navios quíriliele duplicatas· qUe vinha Sendo adotado descf~;. _l917~~A
Cor (inancei.t:o- nas Instalações dQ diretot fi_rian~iro_._ I]ão
COS. semi~porfaco~fainef"e roD-Qn-roll-off, perfazendo a
Resolução n'~'" 4.402, de l-(~74, em vig_or, que. regulava a_-era do roeu_confu;c_i_rTlevto._
tonelagem total de S,J ~!liith(?es de TPB. ~ii- 3fl_aVê- pagamento_ dos eventOS àos eStaleiros ilão mais':i_(e:il_"dtaigação interíor fora:fh_ rrevistos 112 empurradOres e rebo:noya_sist~tica ãdofadi.
c;
- ---cad0res, So.mando t40.8t0 lJHE e. 4~3 _emba.rçações que
0
Assim. roí emít.ida a ReSolução n~' 6.043, ap"iõ.Wcfzd~xif·~~~ie~J"e~~eV~~ã~E~; c-;;-n:~:e~~o~u,e pade ser sutàtafizavam 219.t6Q_TPll._ destinados à nav~.gaç_ão pOrReunião do ÇQll_sefbÕ. Çoli~IJI_tívo da ~UNJ\Mt\~•C.~,~-w
-- tuária. Este programa fof iriicíalmente orça:do em USS
publicada no DO' de 23-í'~/9. c;:cançelaQa_a R~-9~cào o?- ..o.'Q"s-1(. -PifESIDENTE (Yirgíliõ TávOra)·~ bsSePorito
J,3 bilhões. e, postei:iormênte"atn:Dliado para5,7 milhõts_
4.402.,. de 22-l:-14~ _ ~ ;_ _
__ ~~ -- --:-~-- - af Vamos es-clarecer bem, porque, feito (são~_ 90% das dú~
dC: TPB e USS 4,4 bilhões. face_ aos termos da ExposiÇão
Por Cssa Resol,.u'çlO-ert'reclinhecida a possi"f:llfi'd"ãdêdeVldas- aqui estarão: espancadas. porque fu$t~ri\eil~-sobrede_ Motivos_ n"' 009~A/ 1978." Que' foi aprov~ ~!lf a-cor~
·a,c:eitar a SUNAMÀM dupHcatas de serviç(f~_itíd-ª.S_ _ essa resolução. cujos_termos ~ãQ oontestadQs,_ ma,~ ]::lJin·ci~ndente alocaçOO de recursos. de CrS 9";8 bilhões e
peto estaleiro, -pOdeit.áo 'ãS mesmas ~er-neg04ftâas,· qa~ · ~ Patmente sobre o protocolo, os tais critétioo e:-normaS
Exposições de MotiVos n9Sl7, 18 e 57~ todas. do início de
rede bancária pri'tadâ. _ --_-· _
·_·
para a aplicação· da Resolução n? 6.043~ é que pratica~
1919", que foram apiõvadas sem a incorporação de novos
_- ('O r outroJa_do, 'pêlO i~ 3- dessa ReSoluçãO iicaVitc;S~~ _ _ "·Tente girou aqut to~~ a controvên>!a ate~g_~t~t~nta.~a
reçursos que montayam_ a _Ç($ 2,4 bílbões: =-::;:- ~
ta~eleddO, .farii.b~ri,l. (ruêi. "as despesas ffrianc·erra:s-~··:_..__~~--J~sta~~nt~ ~~lo M1nrstr? Cl~rald1no Sev_erQ. E~ct:epms,
O_SR. PRESIOE,\'ITE (Virgílio Távora) -~~Ot'tãriro;
a ear~<fdC?.~~ es~a~~~~os:, contratan~~· os
§U- ~'-~-~tão, a~~ma '!-__·_ que rião_ tl~ha conh~c~~e-~t~ ;rtsto?
12.:tbilhões, não ç.!
<;_oQtrapartlda, s~an1 criÍJtaãos pelo ~eaJustecqntratuâ!; __
t OS~ JQÃ.O-:-CA.RL'?S. PALHAR E$~ Eu tenho até
até a data real-~ H_quTáaÇ_~o das duplicatas a~itãS_iiQS_ · , ufn doclmi~n{O -~n_t~n1o, ~osferiôr, quando\Orrlii:çaram_ à _ - . ci SR. JOÃO ~RLOli .fATH.ARES _,;,-f.qu[ ~stã
Bancos negociâdm:es~. ,
-:.":':"--:- · ~--: -:-~ s~· feitaS:ã~~pesC{bísas -d'entro ãa SUNAMAM em que. ·
mostrada, predsameóte. a distribuição do u_e_cli, - ...
No primelro quadro vê~se a distribuição das percenta· . Foi .firmado na bi~ef~rii t:lnanceírã: da SUNÃMÃJ'tl_ __ um dos exami~adores, ,lá dos_ papéis,· Peta co_ncfus3.6,um· protocolo, eotre __ os.__Çs_taleiros_ IS.HIKAWt\~1~~4,~- _
pela seqú'ênci?. <!~(eitu~a que ele (ez dos process.os e dogens do que era nacional~ do que era destinado à_ expor~
tação, sempre totalizando I_OO%, para amarrar os outros
VEROLME, CCN', CAN'ÊCO~ EMAQ, SOe MAC LA-~___ C:\.lm_entos, afirma que isso não me tinha sidQtrazirl:O ao
_ qua~ros com ele:
R.EN, o então DiretOJ:: financeiro e o Chefe c;l.ê.,._!}ivi§~,~~:_,_ , C()n~eci_J!leftt()

0 SJC PRESIDENTE (Virgílio Távora)- V.

s~ tem

coD.s:

:e~:;~a~g~~~j~~~ ~ !~~~~~~~c~r~~i~~~i~Jr~:__

:~e;~~7~:~~~~~rr:~~~ ~~~~!i~3~;-~. ~u~~~~mfie~~~

4

o

vam

tum!.

s_'_

Nacional

1976/80

Embarcações
TBP
BHP

346
4.698.185
140.810

%

Export.

%

82
83
100

77
993.060

18
17

Embarcações
TPB
BHP

Nacional

255
4.310.950
19.239

%
IIPCN

Total

%

423
5.691.245
140.810

100
100
100

veriticamos que, face aos compromissos assumidos, restavam por construir o seguinte:

Ao assumirmos a SUNAMAM em março de 1979
avaliamos a situação em que se encontrava o 11 PCN e
Março/79

Export

74

51
"343.440

92

%
IIPCN

66
35

14

Total

%

IIPCN

301
4.654.390
19.239

71
82
14

Ainda existiam quatro embarcações do I PCN a serem
entregues, a saber:

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Foi resolvida?

a) 2 (dois) navios de 116.500 TPB, cascos 36 e 37_ d_o
VEROLM E, já concluídos mas rejeitados pelo Armador
PETROBRÁS;

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Sim. Finalmente, foram entregues os navios e a PETROBRÃS os
vendeu.
b) 2 (dois) rebocadores de 1680 BHP, cascos 1-32 e
133 da ESTANAVE, encomendados pela POR-

Isso foi uma- briga que a PETROBRÃS teve com a
VEROLME durante muito tempo.

1979

Nacional

%

ToURAS.

Export.

IJPCN

Embarcações
TPB
BHP

1980

521.090,090
7.770

Nacional

15
23
6

11
323.740

%

Export.

IIPCN
Embarcações
TPB
BHP

Jan/mar/81.

Embarcações
TPB
BHP

Estaleiro
CENTROMOR
VELASCO
LEV.VALENCIA
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62
1.052,150
9.936

Nacional

18

22

%
IIPCN

Total

14
32"

63
1.413.830
7.770

%

Total

IIPCN
11
151.614

.14
15

7

%
IJPCN

10
70.940
1.526

Export.

Semi-container
Rolt~on·roll-off

Qui mico
QuímicO

17
21
7

73
1.203.764
9.936

%

IJPCN

11
79.040
1.526

•

43E/Ol
438/01
48>/01
152

%

IIPCN

IIPCN

'j:ipo

15
25
6

Total

%

1
3.100

Casco

%

IIPCN

TPB
11.500
11.500
6.800
8.900
9.300

Assim,- aõ iniciarmos os nossos trabalhos na SUNAMAM, constatamos que cercn de 90% do Programa ainda estavam por concluir, o que signiticava ser grande o
atraso. Nos dois subseqUentes anos o II PCN deveria ser
encernido, conforme a previsão inicial, o que eri:t inexeqUivel. Portanto, o cronograma estava impi-itTcâvel de
cumprimento e, por isso, sérias _conseqüências adviriam.
Pelo andamento da construçãO, o prazo inicial deveria
ser aumentado de, pelo menos, 5 anos.
Resolvemos, então, adotar providências para estimular o melhor andamento do Programa. Decidimos não
autorizar mais contratações que implicassem a utilização
de elevados recursos do Fundo de" Marinha Mercante,
com vistas a não agravar a sua situação financeira. Determinamos ao Diretor de Engenharia atuação eficaz
junto aos nossos inspetores de estaleiros para desenvolverem maior controle das fases de construção. Com re~
laçãõ à Diretoria Financeira determinamos fossem ado·
tadas medidas cautelares com relação às liberações dos
pagamentos de eventos de construção. Inúmeras reuniões foram realizadas para avaliar as conseqüências do
p-roblema e adotar novas providências que fossem julgadas necessárias. Inúmeras foram as nossas idas a Brasília
para debatermos o assunto com os escalões superiores.
Este foi o grave problema que nos martirizou e nos desa·
tiou a encontrar soluções menos traumatizadoras para o
sistema marítimo. Convivemos com ele permanentemente.

No decorrer do ano de 1979 foram efetuadas as seguintes entregas:

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES -52%, em
1979, e 62%, em 1980.

Eu tive o recorde de entregas, quer dizer, o recorde de
pagamento, conseqUentemente, cm cada um dos anos foram feitos um milhão de toneladas de porte bruto.
Está dito, aliás, aqui 3.diante.
Observaçio:94% do total construído no decorrer de
1979 foram relativos à nossa gestão.
No decorrer do ano de 1980 foram efetuadas as seguintes entregas:

Pelos dois qUadros apresentados, podemos veriticar
que, na nossa administração, de cerca de dois anos, fo·
ram entregues 45% de tonelagem total do II PCN. O ano
de 1979 caracterizou-se a marca recorde da produção industrial de navios no Brasil.
No período janeiro a março de 1981, ainda dentro da
minha administração, foram entregues:

A IMPORTAÇÃO DE NAVIOS NO 11 PCN
O II PCN previu a importação de 11 (onze) navios, no
total de 87.790 TPB. Até 31-3-79 foram entregues 3 (três)
embarcações que totalizaram 29.510 TPB. No período
de março a dezembro de 1979- foram entregues 6 (seis)
embarqtções, num total de 44.680 TPB. No período de
janeiro a março de 1981 foi entregue 1 (um) navio de
6.800 TPB.
O quadro III mostra onde foram feitos e para quem
foram feitos os navios.
Contratações realizadas no período de março de 1979
a fevereiro de I981.

Armador
U~yd Bras.~leiro

Flumar

SUMÁRIODAS ENTREGAS- 1979/80
Em 1979 foram entregues aos Armadores nacionais 52
(cinqUenta e duas) embarcações, perfazendo 1 milhão de
toneladas, Em 1980, igual tonalagem foi entregue, porém
relativas_a 62 embarcações.
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Entregas

No
Embarcações

TPB.
1000 tons

1979
1980

52
62

1000
1000

GASTOS COM AFRETAMENTOS DE NAVIOS
ESTRANGEIROS EM )979 E !980
Time
Charter

1979
N9Navios
TPBTotal

uss

1980
NqNavios
TBPTotal
US$

yoyage
Charter

Total

325
13.122.826
190.551.774.

860
.Jtj.889.Ql8
78!1.143.207

Time
Charter

Voyage
Charter

Total

535.
26.613.189
780.931.443

. 325
9.963.614
189.968.049

860
36.576.803
970.899.492

535
23.766.192
598.591.433

uss

FROTA MERCANTE BRASILEIRA
NAVIOS PRÓPRIOS
%TPB

1979

TPB

LongoCu_rso
Cabotagem
Interior

139
!66
1.032

5.786.528
1.072.491
343.710

80
IS
100

1980

No

TPB

%TPB.

Longo Curso
Cabotagem
Interior
Total

!51
165
1.156
1.472

6.541.531
1.140.963
386
8:069.279

81
14
5
100

O SR. RELATOR {Roberto Saturnino) - Comandante, v. s• poderia esclarecer, rapidamente, o que é
Time Charter e Voyage Charter.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Tlme Charter
é quando se contrata um navio por tempo, enquanto, o
Voyage Charter é quando se contrata o navio por viagem.
Normalmente, para pequenas deficiências, usa-se o
Voyage Charter e, para problemas grandes, o Time Charter. Houve, inclusive, quem criticasse, em determinada época, a PETROBRÁS porque tinha Time Charter Muito
grande, muito extenso,
ECONOMIA COM O DISPEND!O DE DIVISAS
FACE ÀS ENTREGAS DE NAVIOS AOS
ARMADORES NACIONAIS
Eu quero aí, com isso, incidentalmente, off the record,
chamar a atenção. 1:. que com a cosntrução naval houve
uma falta, houve um desequilíbrio profundo no cash
Oow, no fluxo de caixa. Mas os navios foram construídos, produzir_am divisas em frete, estão produzindo divisas em frete, e os armadores estão devendo a pagar em 15
anos, com juros só de 8%, mas estão pagando. Quer dizer, não é semelhante a um furo em que haja um desvio,
desaparecimento. O que existiu foi, por várias circunstâncias, um profundo desequilíbrio de caixa, quer dizer,
fluxo de caixa, cash flow .•.
O SR. RELATOR (Rob~rto Saturnino)- O fluxo de
2% tem correção cambial?
O SR. JOÃO CARLOS FALHARES - Tem correção monetária mais 8%. NóS tõmâvamos com juros
bem mais pesados. Houve tambêm o inconveniente de

que o libor e oS juros americanos foram lã para cima depois de contratados, e há 20 anos não subiam tanto.
Na hipótese de ocuparmos 20% de ptodução nacional
CQni :reposição de navios, e 20% destinados à cabotagem,
teríamos 600.000 TPB em condições de substituir afretamentos. Em t 981, o mercado Hire, mercado d_e aluguel,
estava em alta e o custo/dia de afretamento V.C. variou
de US$ 9.000 por dia no início do ano para um máximo
de USS t 1.000 no início do ano e um mínimo de US$
5.500 no final.
Essas cotações são relativas ao porte aproximado de
20.000 TPB, que se aproxima do porte médio entregue
nos anos de 1979 e 1980.
As 600.000 toneladas destinadas a substituir afretamento resultaram uma economia aproximada de: _
H x N x T 1 = 5000 x 30 x 365 __:. USS 54 milhões de
dólare."> anuais.
Evidentemente, para dois anos consecutivos, sob a
m~ma producão a economia total resultante foi superior a USI 100 milhões ao ano.
Este modelo de análise é na condição VQyage Chart.
1- H:Hirr
N ,. NUmero de navios
T,. Tempo

REESTRUTURAÇÃO DA SUNAMAM
Como afirmamos no início deste Relatório, assumimos, com muita apreensão, o cargo de Superintendente
da SUNAMAM, devido ao endividamento do órgão e
também ao problema da inadequação do pessoallo_tado
no órgão.
Logo nos primeiros dias de nossas gestão, soubemos
que já estavam em fase final de conclusão os estudos que
haviam sido encomendados à Fundação Getúlio Vargas
{FGV) pelo Superintendente anterior, relativos à reestruturação da SUNAMAM.
A principal conclusão preliminar a que chegou a FGV
em seus estudos era de _que a SUNAMAM, para poder
dispor de uma estrutura de organização flexível e que imprimisse dinamismo em suas atividades deveria ser trans~
formada em uma autarquia especial, já que só assim teria
a possibilidade de contar com um quadro de pessoal
qualificado ampliado e revisto e remunerado dentro dos
níveis vigentes no mercado de trabalho.
Foi, também, estudada a possibilidade de ser a SUNAMAM transformada em uma empresa pública, mas
essa hipótese foi descartada, já que a SUNAMAM, pelos
seus vínculos com autoridades governamentais de outros
países, ao celebrar acordos bilaterais de; navegação, deverá 'semp_re· dispor do poder de:"império" e de. "polícia".
·
Com base nesses ,estudos foram preparados todas as
minutas dos a tos que s~am encaminl).ados pelo Ministério dos Transportes à Presidência da Rep"i:íblica, via
SEPLAN.
Infelizmente, jâ estávamos informados de que o alto
escalão do Governo, para evitar críticas, nUin"a "fase em
que muito se falava em desestatização do País, não estava de acordo em fazer qualquer alterações nos quadros
de pessoal dos órgãos públicos e empresas estatais que
redundas_se em aumento de ~uneração do pessoal.
Abrir uma exceção para a SUNAMAM seria estender
ao DNER o mesmo tratamento e a outros órgãos do serviço público brasileiro: O DASP era frontalmente contrário à mudança das regras de jogo.
O pedido feito pela SUNAMAM encaminhado ao
DASP recebeu um frio e lacônico indeferimento.
Fizemos contatos pessoais com o Diretor-Geral do
DASP que nos prometeu que iria reexaminar o assunto.
O fato é que em quase 2 (dois) anos em que estivemos à
frente da SUNAMAM, apesar de todo o apoio que tivemos do Ministério dos Transportes, nada conseguimos
para alterar a situação precária de ineficiência da SUNAMAM, por falta de pessoal qualificado das diversas
especialidades.
Foi conseguida, apenas, a solução paliativa de ser concedida à SUNAMAM e ao DNER uma pequena verba
eJr;tra para atender à contratação de alguns elementos de
maior necessidade e conceder-se gratificações de reduzido valor a alguns funcionários.
Quando tivemos o pedido de demissão do Diretor Financeiro, em julho de 1980, o cargo foi preenchido por-
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que o Ministério dOs TranSJ:i"O,rtes conseguiu o destaque
de um economista do BNDE e que continuaria a receber
seu salário por aquele banco.
O nível de salário do Diretor Financeiro da SUNAMAM (DAS-3) acrescido de um complemento que era
pago a todos os diretores, situava-se em nível equivalente
à met~.ck d_QS Pir~tores Financeiros Qas ç:mp~as estatais e praticamente um quarto do nível pago pela empresa privada.
_Na oportinudade, devemos ressaltar o fato importante
'de que o II PCN, em seu artigo 14, previa a necessidade
de ser a SUNAMAM [eestruturada, de modo a ficar em
condições adequedas para gerenciar o programa que teria investimento de US$ 3,3 bilhões, mais tarde de USS
4,4 bilhões.
Artigo 14, do II PCN:
.. "fortalecimento da estrutura administrativa e
técnica da SUNAMAM, especialmente no cargo de
planejamento e controle e de análise têcnica, económica e financeira dos programas e projetas apresentados por estaleiros e armadores".
Na nossa opinião, uma autarquia como a SUNAMAM, ainda que bem estruturada, pelo fato de ter que
ser administrada com base em regras, regulamentos e
preceitos- muito rígidos, estava em condições adversas
para gerenciar um programa industrial como era o II
PCN.
É fácil imaginar o que representou de dificuldades
para os administradores da autarquia o gerenciamento
do li PCN, dispondo a SUNAMAM de uma estrutura
arcaica, ineficiente e com uma carência total de pessoal
qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Antes de
passar adiante, comandante, desejaria uma explicação.
Um depoente aqui nos afirmou, em referência a V. S• falar que havia uma diretoria de engenharia, que a SUNAMAM possuía nos seus quadros apenas um engenheiro
naval. V. S• confirma?
O SR. JOÃO CARLOS FALHARES- Não é verdade; o número praticamente, é equivalente a um, mas havia três.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-~ a mesma
coisa.
O SR. ALTEVIR LEAL - Comandante- com sua
licença, Sr. Presidente- quantos diretores tinha a SUNAMAM?
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Vamos enumerar. o diretor executivo, o diretor administrativo e de
pessoal, o diretor de navegação, o· diretor de planejamento, o diretor de finanças e controle. Havia ainda mais
uma procuradoria e uma auditoria.
O SR. ALTEVIR LEAL- V. S• diz que o diretor financeiro na SUNAMAM era DAS-3~ Hoje quanto ganha um DAS-3?
O SR. JOÃO CARLOS FALHARES afastado ...

Eu estou

O SR. ALTEVIR LEAL- Em 1980, quanto ganhava?
O SR. JOÃO CARLOS FALHARES lembro.

Não me

O SR. ALTEVlR LEAL- E por que os cargos da
SUNAMAM eram os mais desejados neste País, seganhava tão pouco?
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Não, eu posso afirrriar-lhe que não eram tão desejados, porque- eu
não vou situar qual dos diretores -mas para substituir
um dos diretores~ logo que eu entrei, eu pro-curei no mercado de trabalho e não houve jeito de conseguir alguém.
Por exemplo, um dosdiretores da DOCENAVE, que me
ajudou muito, depois largou a DOCENA VE- como se
largam todas as estatais e tudo que ê serviço público,
onde a pessoa quase que só faz aborrecer-se o pagamento não compensa, eu quis levâ-lo para a SUNAMAM
mas não houve maneira de eu conseguir isSo. Ele estava
n~. ''Casas da Banha" onde ganhava muito mais ...
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O SR. _AL TEVIR LEAL_- M~s, comandante, esses
cargos de diretoria, na SUNAMAM, eram todos preenchidos.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Sim, e normalmente porque acabávamos preenchendo com colegas
que estavam na reserva. Eles, já trazendo a sua remuneração de refom::aados, de homens da reserva, o pagamento na SUNAMAM era como que uma complementação
salarial.
O SR. ALTEVIR LEAL-- Então, V. s~ acha que
para se conseguir um diretor havia uma dificuldade muito grande porque ninguém qUeria sei diretor da SUNAMAM?
O SR. JOÃO CARLOS PALHADRES- Era d!licd.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas nunca os cargos ficaram vagos.
O SR. JOÃO CAR!..OS.PALAARES- Eu encontrei
dificuldade no mercado de trab~lho, e procurei mais do
que se possa imaginar.
-
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pensassem nisso, que, ao ficar parada a discussão do negócio, o dinheiro ficava parado, então, o fato de se ter
dado aquilo poderia ser justificado. E ltã majs, não se _pagava no momento do aceite da duplicata, mas ficava
para o final, porque um dos enganos graves do nosso Dr.
Clodoo.ldo _i= que, nos pontos levantados por S. Ex~ ele
entende o aceite como um pagamento, __ quando a__quitação só se dâ com a liquidação. Mas, então, dentro deste prinCÍpio, não tci:ia havido um favorecimento com o
destino que se suspeitou, ou com o que está sendo apresentado a(. Não tenho delegação para defender o Comandante Rodolfo, especialmente por uma coisa que ele
nã.o submeteu a meu conhecimento.
Agora, algo que se pode usar em defesa da SUNAMAM, é que a SUNAMAM, naquela época, não tinha
só os aspectos económico-financeiros. Tinha que lidar
com estrangeiros, debater problemas com estrangeiros,
tinha ,que debater as questões com os armadores na_cionaís.-0 campo de atuação era enorme e não cabia a SUNAMAM ir ver a execução, para isto o Decreto-Lei n~'
200 atfi6ui ao delegado as responsabilidades por aquilo
-que ele praticar. Não quer dizer que se houver excessos_o
delegante fique, ou q~_em deu a delegação fique responS~vel pelo que os outros fizeram. Agora, todo mês havia
unlJíalaná:te, que rião era submetido só a ·mim, subia
aos escalões e tribunais, e o balancete mensal da SUN AMAM era examinado. Havia o balanço mensal, atê semestral, não estou bem lembrado.

O SR. ALTEVIR LEAL- Agora, esse Comandante
Rodolfo passou 11 anos sofrendo essas dificuldades ...
O SR. JOÃD CARLOS PALHARES':_ Não me conipete julgar, atualmente, o Comandante Rodolfo, mas o
fato é o seguinte: quando ·assumi o cargo, ele tinha 8 a 9
anos naquela função, passando por vários superintendentes. Ele passou por 4 ou 5 administrações, e teve as
suas contas aprovadas, durante 8 anos, mas nos três anos
em que eu ocupei o cargo, ele esteve comigo durante dois
anos.

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES --,. O balancete
- -era mensal.

O SR. ALTEVIR LEAL- Como _era que a SUNAMAM tinha um superintendente que desconhecia as
operações do· diretor financeiro?

O SR. ALTEVJR LEAL -:_"_E o balanço pode ser de 6
meses a _um ano.

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES - Não, não
desconhecia as operações do diretor financeiro, o- diretor
financeiro, sim, é que tinha uma delegação para executar, porque ao Superintendente competia estabelecer as
políticas, estabelecer as diretrizes, e a n' 6.043 era uma
diretriz. Agora, a resolução era basta_nte limitada no .seu
escopo, que era apenas acabar com os empréstimos mensais qUe a 4.402 pertnítia aos Csfãleiros fazer e era o de
formalizar a adoção das d1,1plicatas e adaptar as coisas
aos contratos que foram assinados a partir de 1975.
O SR. AL TEVIR LEAL- Não, Comandante, é porque V. Sf disse que desconhecia as operações feitas pelo
diretor fin8.ncCiro. Eu nunca ·entendi o superintendente
de uma empresa deixar a critéríO de um só diretor os
problemas mais graves que se têm numa empresa que ê o
problema de remuneração, de dinheiro, de levantamento.
O SR. JOÃO CARLOS i>ALHARES- Mas eu não
deixei a cargo de um diretor. QiJand~ eu fiz ã 6.Ú43, eu,'
iniCialmente, ouvi o diretor financeirO, depois foi o as-.
sunto submetido à procuradoria, depois tudo isto foi
submetido ao Conselho Consultivo, onde estavam 3 diretores d_e_ empfesas estatais de vultos que eram o Lóide
Brasileiro, a DOCENAVE, e a PETROBRÁS. Eu-ouyi
detalhadamente esses homens, e, então, emiti a 6.043~A
parte do protocolo já era-~ parte de execução. Agora, o
protocolo não poderia ter modifi_cado ern _na~a. não poderia ter ampliado o que estava na 6.043.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Houv~ ampliação.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Claro. Ago.
ra, essa reunião foi feita sem o meu conhecimento. Normalmente, uma reunião em que se convocassem representantes dos estaleiros, deveria ser realizada com a minha presença.
O SR. ALTEVIR LEAL -_Mas o Senador Roberto
Saturnino disse que fo"i ampliada.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Eu diria, hoje, sabendo da leitura desse protocolo, que talvez ela tivesse ampliado os prazos de aplicação.
Agora, quanto a se dar uma remuneração, eles estariam em parte compenSando, e eu gostaria que V. Ex•s

-o SR. ALTEVIR LEAL- Balancete pode ser de 15
erif -15 dias, de um mês, ...

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES - Só sei que
quando eu vim da DOCENAVE, onde passei cinco anos
como diretor-superintendente, lá usava-se a escrita, a
contabilidade, o balanço, tudo feito por empresa privada, e eu entendia direitin11<:i. -Quarido ·cheguei à SUNAMAM fiquei muito surpreso com a forma pela qual o balanço da coisa pública é feito. Ele é muito frouxo, não temos elementos para fazer um exame minucioso.
O SR. ALTEVIR LEAL- Comandante, V. s~ chegou à Superintendência da SUNAMAM em 1979J

O SR.

JOÃO~CARLOS PALHARES- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Senador
Alteili leal, faço um apelo a V. Exf no sentido de que
Cssas.eja a última indagação de_ V. Ex~ para que oComariâante Palhares termine o depoimento. Aliás, V. Ex•
é o primeiro dos debatedores inscritos.
- O SR. ALTEVIR LEAL- Então, que S. §f-terminC.
Q SR._ PRESIDENTE (Virgílio Távora) - EstÕu
-achando interessante que V. S• contipue a leitura.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES - JNFORMACÕES:ADJCJONAJS SOBRE A ADMINISTRACÃObA SUNAMAM DE MARÇO DE 1979
A MARÇO DE 1981 ~
a) Enfr~nta_mos, como previmos no inicio de nossa
gestão, dificuldades sérias para bem cumprir a missão
que nos foi atribuída pelo Presidente da República ao
nos nomear para o cargo de Superintendente da SUNAMAM.
b) Embora O Ministério dos Transportes tenha sempre dado apoio à nossa administração, no período de
1979 a 1981, ainda assim, tivemos uma situação adversa
que foi_ a_ da não alocação dos recursos financeiros nas épocas certas, de modo a permitir o pagamento ~os estaleiros das quantias ·que lhes eram devidas.
__
C) ·sabemos que o País passou a conviver, a partir de
19'74, com a crise econ-6ffiica de vulto, decorrente do bru_!!~ ~~:~menta havido nos preços dos combustfveis líquidos
impOrtados. De uril dispêndio anual deUS$ I bilhão ao
iní_cio da década de 1970 passamos, quase que abruptamente, para US$ 9 bilhões.
·
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d) As autoridades da área económica ficaram em situação tão _difícil que não puderam dar à indústria de
coristrução naval, eni plena fase de expansão, e aos outros empreendimentos que estavam sendo realizãaos no
País, os recursos financeiros suficientes para serem corretamente conduzidos, como planejados.
e) Alguns desses empreendimentos puderam ser reciclados e atê paralisados. Como a construção de navios
tiin características peculiares e o II PCN foi executado
com a contratação de todos os navios previstos, não pôde se.r Jcita-ã. iecidag'em do programa, para fazer face à
crise económica e à séria recessão que se iniCiava em todas as- atividades do País.
f) _Ainda que fosse dó interesse do Brasil a contratação de créditoS no exterior para equilíbrio do balanço
de pagamentos, o contravalor em ~ruzeiros era sempre
repasSado à SUNAMAM com grandes atrasos devido
aos pro_blemas do endividamento interno.
g) Foi um trabalho árduo o de se conseguir manter
os estaleiros nacionais erii plena atividade, em ritmo bastante acelerado na construção dos navios do II PCN.
EvitOu-se de todo O modo a falta de recursos na descapi~
talização dos estaleiros.
h) Devemos ressaltar que, apesar de todas as dificuldades, omissões e falhas porventura ocorridas, a SUNAMAMJ com a ajuda do Ministério dos Transportes, conSeguiu levar adiante a exeCução do Programa de Cons~
trução Naval pelo qual foi dobrada a tonelagem da Ma~
rinha Mercante do País.
i) Importante é dizer-se que o Brasil possui, hoje,
:____ uma;nçjóstria de contrução naval, bem implantada e de
__padrão tecnológiCo que nada fica a dever às indústrias similares estrangeir~ dos países desenvOlvidos e de grande
tradição marítima.
j) Certamente, se tivesse sido adotada a solução de
executar o TI PCN por etapas, com a falta de recursos
que se verificou logo após a sua implantação, o País hoje
só teria acrescido alguns navios à sua frota própria. Estaríamos como, anteriormente, transportando um volume considerável de produtos de importação e expor~
tação, em quase sua totalidade, em navios estrangeiros.
Está haveitdo, de fato, um pequeno superdimensiona~
menta dos nossos estaleiros, simplesmente porque o Pais
entrou em recessão económica muito acentuada.
I) A nossa indústria de construção naval, se não_so~
frer uma desestabilidade como se vem verificando atual~
mente, está em Cohdições de c_ontribuir, em um futuro
próxirrio, de modo significativo, na geração de divisas
com a exp-ortação de navios para países estrangeiros. A
exportação de navios pode ser um item muito impo"rtante de nossas vendas no exterior, se pudermos financiar
essas vendas.
m) Embora a SUN AMAM tenha um endividamento
-~Xterno e interno sigilificaiivQ, devemos ressaltar o fato
de que_ part~ desse endividamento resultou do financiamento para ã.rmadores brasileiros de mais de 100 (cem)
navios; cujo custp total será ressarcido ao Fundo de Ma*
riltha Mercante durante o prazo do financiamento. O endividaJ11ento da SUNAMAM não guarda semelhança
com o de alguns órgãos, empresas estatais do País e entidades de previdência so.cial, em que hã déficits -definitivos entre oS recursoS disponíveis e os gastos. Ele ê resultante de um déficit- de caixa de um órgão que pagou aos
estaleiros o custo_ de todC?s os navios construídos em prazo relativamente curtOC que vai reCebendo os valores pa-góS, n<i prazO de 15 (quinze) anos. Esse endividamento
fo_i muito aumentado com as despesas financeiras decorrentes da necessidade se se fazer levantamento de recursos junlO à fede bancária do País.
-n) Devemo-nos lembrar que a incorporação de mais
de 10:0 (cem) navios à frota me:rcante brasileiras representa uma substancial economia de divisas pela menor
utilização de navios estrangeiros no transporte de nossas
mercadorl!t-ª __e _também pela reduç_ão dos navios que são
.;termalmente afret(ldos pela armação nacional e que são
pagos em dólares.
o) Reconhec_emos que a SUNAMAM não dispunha
de uma estrutura de organização adequada, face à complexidade de; suas atribuições, principalmente daquelas
decorrentes da construção naval. Além das suas atribuições de executora da política naciomi.l do transporte
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aquaviário, tinha ainda a atribuição de um banco de fo-

mento _a indústria de construção e reparacão naval, se
dispor dos recursos humanos, tanto em quantidade

como em qualidade.
p) Í"'inalnlente, queremos atirmãr que durante quase
dois anoserri que estivemos ã frente da SUNAMAM não
tivemos conhecimento de nenhuma irregularidade na
gestão_ dos bens da União, praticada por qualquer de
seus diretores e funcionãriõs. Se tiVCssemos conhecimen-

to de irregularidade certamente teríam_O_§_ ~mado todas
as medidas punitivas que se impunham e acauteladoras
dos__interesses do Brasil. Podemqs afirmar, também, que
todos os atas, e decisões tomadas rjo período semPre o
foram levando-se em conta apenas os interesses do País,
sem nenhum favorecimento a quaisquer pessoas físicas
ou jurídicas. Essas decisões devem ser analisadas
levando-se em conta a conjutura ~cqnômica -e política vi·
gente na época em que foram tomadas.

OBSERVAçÕES SOBRE O "CASO SUNAMAM"

1. Com a mudança da estrutura da SUNAMAM, deveria ser feita uma tõfnada de contas relativa a todos Õs
ati vos e passivos financeiros, principalmente das dívidas
ainda pendentes no sistem~ bancãrio, resultante~ da
emissão de duplicatas, promissórias· e cartas de crédito.
2. Essa tomada de contas vinha sendo ~ita, norinaJmente, pela Comissão Especial para isso designada pelo
Ministério dos Transportes, tendo sempre a presença de
representantes dos Estaleiros, cujas contas estavam sendo examinadas. Até certa época do ano de 1984 foram
publicados nos jornais -do País pronunciamentos de autoridades vinculadas ao assunt9, sem que nada fosse dito
sobre irregularidades cometidas pelos superintendentes,
diretores e funcionários da SUNAMAM.
3. Não sabemos por qual motivação, política ou de
promoção pessoal, alguns indivíduos pas~aram a faz~r
pronunciamentos públicos sensacionalistas. Desses pro---nunciamentos resultou ser a opinião pública brasileira
inteiramente desinformada sobre os fatos verdadeiros.
Eram feítOs corit base em supostas irregularida.~es que
teriam sido detectadas nas contas passadas pela referida
Comissão e havia atê a enumeração de detalhes de Qífiçil
entendimento pela grande maioria da socíedade brasileira.
4. Sem dúvida que o propósito de culPar as administrações anteriores foi alcanÇado e hoje gra-nde parte da
s-ociedade brasil~ira tem uma idéia distorcida do que seja
SUNAMAM, Marinha Mercante e indústria de construção navaL O_juíi_o -é sempre desfavorável.
5. Sabe-se pela leitura de livros e artigos em jornais e
revistas, nacionais e estrangeiras,-que as Marinhas Mercantes e as indústrias de construção naval estão em crise
há muito tempo, principalmente n·os países desenvolvidQs. Essa crise, além de _ser resultante do excesso de navios que foram construídos nas décadas de 70 e so,-era é
mais aCentuada nos países desenvolvidos, por sofrer~m
competiÇãõ vigoroSa dos paíseS em desenvolvimento que
passaram a muito investir nos· s-etores de trlinsporte
marítimo e de construção naval.
6. De fãto; interessa mutto_ aos países de longa tradição marítima, como a Jnlaterra, Itália, Holanda, Grécia, Noruega e Japão, que se dedicim. intensamente ão
transporte marítimo, ·que naÇões como Brasil sejam afastadas da competição. Quando na direção da DO_CENAVE ouvimos muitas vezes de armadores estrangeiros que
o Brasil deveria dedicar-se a outras atividades que não as
de Marinha Mercante, jã-que o nosso País não poderia
ter o "know how" existente nos países de forte tradição
marítirila.
7. Verifica-se, portanto, que estâ sendo altamente lesivo aos interesses do Brasil a desmoralização de nossa
Marinha Mercante e da indústria de contruçâO naval e
também da SUNAMAM que era um órgão degrandere- -putação, tanto nos meios navais como nos ~istemas bã.ncârios naciõnal e interriacional. Os em-préstimos contraídos no estrangeiro se concluíam rapidamente. isto porque o órgão sempre honrava compromissos assumidos.
8. Somos de opinião que as irregularidades, que porventura existem nas_ contas passadas, devem ser apuradas, sem que se apontem culpados por antecipação, sem
a apuração correta de tOdos os fatos e exame minucioso
de suas conseqUências.

9. Com_o bem disse o ilustre Dr. tlcio_Çosta Couto,
ex-Superintendente da SUNAM'AM nes-ta: CPI, "o caso
SUNAMAM, ao invés de ser um escândalo financeiro
como foi apregoado, mostra cada dia com mais evidêncfa, a sua fac~ real qui é a de uma grande batalha jurídica _e por isso sugeria a criação de um jufzo arbitfal neutro, já prop-osta pelo empresârio Helio Paulo Ferraz para
acabar com a_~ dúvidas entre o Estado e os estaleiros.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora)...:... Passamos
ag';)ra à fase dos debates. O primeiro debate dor inscrito é
o ilustre Senador Altevir_Leal, a quem concedo a palavra. __
O SR. ALTEVIR LEAL- Comandante João Carlos
Palhares, V. Ex• assumiu a Superintendência da SUNAMAM em 1979 e a deixou em 1981, certo?

OSR. )QÃOCARLOSPALHARES-Sím, delato.
O SR. ALTEVIR LEAL --Gostari3:de fazer uma
_pe:rgunta sobre dupl~catas, que tenho feito a autoridades
que já depuSeram nesta Comissão. O que acompanhava
a duplicata, qual era o material que a acompanhava, comandante?

O SR. JOÃO CARLOS PALiiARES ~A duplicata
era apresentada aoS bancos pelo estaleiro, e era acompanhada da co_nta q_ue o estaleiro cobrava ã S1!NAMAM.
O SR. ALTEVIR LEAL- Acompanhava alguma
nota fiscal, ou algum demonstrativo do valor?

0 SR. JOÃO CAIU-OS PALHARES- Acompanhava o pedido do estaleiro com os seus comprovantes-.
--O SR. ALTEVIR L_EAL- Declararam aqui que era
uma simples duplicata. Preenchiam o papel da dup1icata
e cobravam. Era somente assim?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES_,.- Eu presumo
que os bancos n_ào aceitassem uma coisa deSsa.
O SR. AL TEVIR LEAL - Pois ê_., mas declãra:ram
aqui que era só o papel da duplicata. Só havia uma duplicata e o banco descontava. Era_isso?
. O SR. JOÃO CARLOS FALHARES- Eu não tenho
informações de que houvesse essa prática.
O SR... ALTEVIR LEAL - Quando V._ Ex• tev:e conhecimento do protocolo, quais foram -as providências
_que V. S• tomou?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Eu jãilão era
mais superintendente da SUNAMAM.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas V._S• tomou conhecimento na sua passagetp.

O SR. JOÃO CALROS PALHARES- Não,_eu tomei conhecimento posteriormente à minha paSSágem,
Por uma cópia que eu recebi. PorqiJese_estava examinando, detalhadamente, o assunto 6.043, dentro da SUNAMAM-, por funcioriárioS enVíados pelo Ministério dos
Transportes. Um desses fun_çionários me mostrou um
desses documento_s.
O SR. ALTEVIR LEAL- Consta que muita gente
saiu da SUNAMAM rica, inclusive há cartas ariôniinas
atê ç:tferec:;;~ndo n9mçs, destac~nQo in,elusive um $r. chamado Jqrge MiJady. V.~S•-conheceii esse homem?

O SR. JOÃO CARLOS .PALHARES - Eu iria começar por aL Quando cheguei aqui estava disposto a co-meçar meu depoimento a pedir a complacência do§ Srs.
Senadores para a seguinte circunstância: eu saí da SUNAMAM h_4_q_~atro l!_nos e meses, quer dizer, esses fatos
todos estão gravados na memória de um ancião de -67
anos, e são fatos sobre os quais provavelmente não tenho
m_e_mória detalhada. Tenho ouvid.o fal~r do _J9rge Milady
ultimamente, não quando estava lá.
O SR. ALTEVIR LEAL- V. S• sabe qual foi o ano
-em que ele esteve lá como auxiliar da diretoria?

. O SR. JOÃO CARLOS PÀLHARES-, Não sei. Sei
que quem lidava comigo, da diretoria financeira, era o
Comandante Rodolfo, era o ex-funcionãrio do Banco do
Brasil chamado Mendonça, era o Rubens, que jâ morreu. era uma senhora, de cujo nome não me lembro, que
en,f"secretária do Rodolfo. Desses nome_s lembro~me,
agOra o do Sr. Jo.rge Milady ...
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O SR! A~TEVIR LEAL- Ele çra um si~ples auxilia_r de- Comt:•ras da SuPerintendência. V. S• não sabe
quem era o sUperintendente?
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Auxiliar meu
não era, seguramente. Da superintendência não era. Eu
li isso em alg-um lugar...
O SR. ALTEVIR LEAL- Pois é, dizem que ele era
da Superintendência, mas eu queria saber se _er:a da sua
gestão.
O SR. JOÃO CARLOS- Eu li isso e posso asseverar
o seguinte...
O SR. ALTEVIR LEAL- Lá havia diretor de compras ou de material, não havia?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Sim, ele pode
ter sido auxilia~ do diretor de compras.
O SR. ALTEVIR LEAL- E qual era o dir_etor que
comprava o material?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Material, administra-ção, seria õ Comandante Sívio Rangel.
O SR. ALTEVIR LEAL- Síviode Fontoura RangeL

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Vou até perguntar a S. S' se ele conhec:e. Agora, não era da Superintendência. S6 se tomarmos a Superintendência como um
todo, porque eram t.400 funcionãrios que a Superintendência tinha-. Agora, do que se chamava Superintendência Propri.amente dita, que era o meu gabinete, lã não havia es'se _cidadão.
O SR. ALTEVIR LEAL- Em todo esse tempo que
V. S• passou como superindendênte, de onde V. S• achou
que adviriam os erros ocorridos na SUNAMAM? Se era
mã administração, ou determinações de cima para baixo,
sem que a SUNAMAM pudesse, digamos, suportar, vamos dizer, excessos de pedidos de contrataÇões? E quando a SUNAMAM dizia "não" ao pretendente, vinha ordem de cima para baixo autorizando, mandando fazer,
no seu tempo?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES-$u tenho um
-passado que, acho, justificaria a afirmação de que eu ficaria à frente da SUNAMAM se tivesse que mandar exe-cutar qualquer coisa por ordem, com a qual eu não estivesse de' acordo.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas V. S• declarou aqui
que quu:nd_g recebeu a SUNAMAM, ela devia demais, tinha milhões de problemas e V. S• procurou normalizar
os problemas. Nesses problemas, V. S• não Sentíu; não
deu para notar que teria havido irregularidades? V. S•
sentiu isso?_

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Não sei de
órgão ou de estabelecimento brasileiro do qual não se
possa supor haja esse tipo de irregularidade que V. Ex•
está insinuando. Naturalmente, eu tirtha essa suspeição,
mas, inclusive, perdoe a expressão chula, fofocas me vieram trazer muitas.
O SR. ALTEVIR LEAL- V. S• não identificou nenhuma que sentia ser verdadeira?

O SR. JOÃO CARLOS PA!,HARES-Qu~eu ti\iesSé- provas para agir, ·eu não tive. Inclusive hã órgãos que
São ·muitos desaparelhados; a auditoria não me ajudou
-em nada, não me apontou sequer qualquer coisa que me
-pudesse ajudar.
0 SR. RELATOR (ROBERTO SATURNINO) ESsa ê"uma pergunta cjue eu iria fazer. A SUNAMAN tinha uma auditoria? _Ainda tem? E nunca apontou qualquer irregularidade?
O SR. JOÃO CARLOS fALHARES- Ainda tem e
é a mesma. Pelo menos o auditor ê o mesmo. A mim
nunc·a apontou.
O SR. ALTEVIR LEAL- E quantos anos tem essa
·au-dítoria na SUNAMAM?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Eu tenho a
:lrtipres'São que ele vem da administração do Superintendente Abud.
O SR. ALTEVIR LEAL menos?-

Quantos anos, mais ou
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O SR. JOÃO CARLOS PALHARES. - Manoel
Abud fl.E.gu cinca: anos como superiritendente, eu fiqueidois, ~leio dois. Eu acho que ele ê funcionário de carreira da SUNAMAM.
--0 SR. ALTEVIR LEAL - A audítoiLa da SUNAMAM poderia ser mudada de acordo com a mudança do
superintendente? Quer dizer, chegava um novo superintendente, podia mudar todas as diretorias, auditoria:, e
procuradoria?

A SUNAMAM podia na hora em que assumisse o superintendente fazer uma mudança geral?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES "- O.o quadro
não, mas dos ChcfCs. Das chefias podia, mas, eu tive
muita preocupação, primeiro, porque-nunca Cheguei a
um órgão e fui colocando todo mun_do para fora pela
simples razão de ter chegado, acho que se deve respeitar
aqueles sobre os quais nada pesa contra eles, e, de outra
parte, eu achei que a situação merecia que se desse-Uina
certa continuidade administrativa, pelo menos até que eu
conseguisse "'tomar pê",
Uma das convicções qriC-eu tinha era a que deveria ter
sido implantada na SUNAMAM, a informática porque
era muito esforço. Eu não disse -iSso em lugar nenhum,
mas eu fiz um esforço imenso para implantar na SUNAMAM um sistema de informática que permitísse acompanhar de fato aquelas contas, aqueles cálculos. Porque
era uma messe de contas, de cálculos tudo feito af, principalmente na parte de arrecadação, por umas senhoras,
eu dizia até que eram umas velhinhas_, com aqueles óculos da vovó muíto dedicadas ao serviçO, mas não havia
possibilidade, elas foram adequadas para uma época em
que a SUNAMAM lidava com I milh_ão de_ to_neladas;
quando passou a lidar com to milhões, nesse II PCN,
eram 150 návios, fora as embarcações que somava,m 750~---150 navios- e cada navio tinha uma média de30, 32eventos multiplique isso e veja o número de cãlculo.s de cada
evento passando por 12 funcionãrios.
-

0-SR. RELATOR (Roberto Saturnino) :..__Apesar disV. S' não tinha conhecimento, os cá1culos~am feitos
segundo esses critérios ...
sO~

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Realmente,
não me cabia, eu não tinha capacidade para fazer essa
verífii::ação de conta por conta. Eu só passei a ter essa
responsabilidade nos últimos meses, quando passei a ser
obrigado a assinar jl,tnto com o diretor financeiro, m·as
antes não- tinha essa obrigação. Agora, eu tinha instrumentos de fiscaliz;~.ção que deveriam ter~me ajudado,
maS não ajudaram.
Q SR. RELATOR (Roberto Saturnino)---:- Que não o
aletaram em nada.

O SR. ALTEVIR LEAL- Antes era assinado só pelo
dirtetor financeiro?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Não, eram
duas assinaturas_._
-O SR, RELATQR_(RQb~rto Sã.tur_nino)- Comandante, V, S• poderia dizer-nos algo que ten~a na sua
lembrança sobre as causas ou razões da exoneração do
Comandante Rodolfo'?

O SR. JOÃO CARLOS PALHA VRES- Atualmente, eu não sei, porque ela sofreu uma redução muito
grande, mas já chegou a_ ter mil e quatrocentos funcionários. Mas, tinham os fu-ncionãrios que nos foram empurrados por outros órgãos, para eles completarem o
tempo de serviço para ir Para- Casa. Imaginem -esses funcionários que estímulo ·poderiam ter...

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES - É uma história longa, não sei atê que ponto entrarei em confidên~
cias que não são pertinentes à matéria de que estamos
tratando, mas vou ver se chego lã.
Eu diria que ã primeira pessoa -qUe se alarmou COm a
situação financeira da SUNAMAM foi o falecido Dr.
Paulo Ferraz, que privaVa da intimidade das altas autoridades financeiras-. Ele alertou, certo dia, não sei se primeiro o Ministro dos Transportes, mas acho que a cami~
nhada foi essa, ele alertou o MinistrO Delfim e o Minis~
tro Galvêas sobre aquela história de_ que_tinha que dar
dinheiro à..SUNAMAM s~não a situação ia estoUrar. Ele
.sabia as contas da SUNAMAM muito bem, Uma noite,
à uma e meio da madrugada, o Ministro Eliseu Rezende
telefonou-me e ficou falando atê_ às 2 e meia. Essa sabatina que V. S's estão-me fazendo, ele me fez à uma hora e
meia. Eu lhe_ disse: Sr. Ministro, deixe ao menos eu colocar a dentadura ... (Risos.) No dia seguinte, nós fomos
chamados à residência dele, num sábado, e ficamos lá
das 17 horas até às 22- e ele, mineiramente, ia ao interior
da casa comer uma coisinha e nós só um cafezinho;e o
Radolfo__._.____Era__uma coisa horrível. .. Não se chegava a
uma concl_usão. Yma confusão.gig~nj~~·
Daí em diante, passei a administrã.r sob uma tensão
barrosa e, praticaomente, a socOrrer -ésse assunto, o q-Ue
me ro)..lbou muito a ~pacidade de administrar a SUNAMAM como um todo. Passei a administrar a ârea finari.-ceira, porque a solicitação era medonha.

O SR. ALTEVIR LEAL- Oo DNER...
O SR. JOÃO-CARLOS-·PALJiARES_~ NãO, dO
DNER não foram transferidos, mas, da Rede...

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Foi ai que
V.--s•-cõ(m!çóu a_t'?iiia~_~onh~i!llento-do problema fi~
nan~ro ~ SUNA._MAM?_- --

O SR. ALTEVIR LEAL- Estou muito satisfeito,
muito obrigado, Sr. Presidente, é só.
Q SR. PRESIDENTE (Yirgilio Távoraf _Com a palavra 0 Sr. Relator ad hoc.

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- O Ministro
Eliseu uma vez me disse;, "Escuta, Palhares, você não está com medo_? Eu leio o balancete mensal e ele_ é perfeito." Eu disse;. "Se V. Ex', que é matemático, achã. perfeitO, iriiagine eu. Acho perfeitíssimo.''- Ele, homem forma__ do, PhD, achava perfeito, imagine eu. (Risos.)

O SR. ALTEVIR LEAL- Eram_justamente essas
pessoas que V. S• achava que correspondiam?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Uos estavam
idosos, outros não tinham mais estímulo ...
o SR.__ALTEVlR_LEAL _Quantos funcionários tem
a SUNAMAM agora?

O SR. RELATOR (Roberto Saturriino)- Este pratocolo ou critério para- aPlícaçõcbs, esse documento --Cri=--térios para Aplicação da 6043- na verdade, teve vigên~
cia, isto é, foi considerado, foi levado em conta nos cãlcuJos a partir de 28 de março;· quer dizer, durante cerca
de dois anos da sua gestão ele foi aplicado e, no entanto,
-desculpe-me estar repetindo_esta questão porque ela é
muito importante- apesar de ele ter sido aplicado quase durante todo o tempo de sua gestão, V. S• não teve conhecimento da existência dele?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Acho que está havendo uma pequena sutileza. O protocolo retroagiu, eu assinei a 6.043, ê fácil ver a data, acho que êjulho,
então, apesar de retroagir a 28 de março, ele começou a
ser aplicado depois de julho.
O SR. RELATOR (Roberto Satumino) -Poisê, mas
ele foi apficado de julho de 79 até o final da sua gestão.

O SR. JOÃO CARWS PALHARES- E continua a
ser aplicado.
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O "SR .. ALTEVIR LEAL- Numa hora dessas, não
era chamado, vamos dizer, o contabilista, o perito na
conütbilidade?
O SR. JOÃO CARLOS PALHAHARES - Oe mês
em mês, baixavam aqueles PhDs do_Ministêrio e vassouravam tudo, examinavam tudo.
O SR. ALTEVIR LEAL - E não achavam nada?
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Não, ai estavam- aChando. Até--cj:üe chegou o momentO em que a S-i~
tuãÇãO dO RÕdolfo ficou irisusteõtável.
O SR. ALTEVJR LEAL- V. Ex• não se lembra de
algum caso que acharam ...

O SR. JOÃO CbRLOS PALHARES -A história
era da 6.043. Eles diziam: os númerõs não batem; batem
não batem: Em geral, o Comandante Rodolfo gal)_Qava a
questão porque ele conhecia o negócio por-dentro, o que
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não-a:.t:drttecia com o pessoal que vasculhava. Depois eles
foram enfrOnhando-se. ficaram três anos lá dentro. o que
achei uma covardia contra mim que fiquei sem- papel nenhum, sem acesso e tendo que me defender dos camaradas que estavam vassourftodo aquilo há três anos. Várias
Comissões passaram por lâ, atê essa agora do Ministro
Cloraldino, que foi a última.
Antes de sua exoneração, o Comandante Rodolfo
chegou~se a mim e disse;."Conversei com o Ministro Andreazza e S. Ex• me disse: dlha, você já estã hã quase
onze anos lá, larga aquilo. vai embora. O que V. Ex•
acha?" Eu respondi;. "'O Ministro está com toda razão."
E ele retrucou; ... EntãÕ, vou pedir a minha demissão, estamos combinados." Até pensei que ele ficasse meu amigo, mas sei que ele não é muito meu amigo hoje em dia ...
E!~ saiu assim. PediU a demissão, mas já estava muito
desgastado. Ele estava acostumado a dirigir aquilo um
pouco com certa autOnomia e ele passou a ter que prestar contas a toda hora, o pessoal desconfiava de certas
coisas e ele tinha que explicar. Ele não gostou dessa posiçãO.
O SR. ALTEVIR.LEAL,.....-Elesaíu a pedido do Andreazza'? __

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES vorifade_ dele mesmo.

Não. Por

O SR. ALTEVIR LEAL- Mas o Ministro Andreazza foi quem o aconselhou?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- O Ministro
Andreazza aconselhou.
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)- O Ministro AI'!_dreazza ocupou a Pasta dos Transportes .. ,
O SR. ALTEVIR LEAL- Foi quem admitiu ...
O $R. RELATOR(Roberto Saturnino)- Não era o
Ministro Eliseu a essa altura?

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Era.
O SR. ALTEVIR LEAL- Quem admitiu o Coman-

dante Rodolfo foi o Ministro Andreazza, quando Ministro dos Transportes.

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Quem admitia não era- o Ministro, maS o MiniStro sabia.
O SR. ALTEVIR LEAL -

Indicava.

O SR. JOÃO CARLOS PALHÃRES- Não. OComandante Rodolfo foi escolhido pela própria SUNAMAM.

O SR. ALTEVIR LEAL cações dos Ministros.

Geralmente são .indi-

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Muito anteríor ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Não. Foi ao tempo do MiniStro Márfo Aridreazza.

O SR.]OÃO CARLOS PALHARES- Foi ao tempo
do Ministro Andreazza. Ele ê muito amigo do Ministro
Andreazza.
O SR. ALTEVIR LEAL ·
ele se demitir.

Ele admitiu e pediu para

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- V. St- tem
notícia de a,lgum tipo de associação do Comandante Rodolfo com ·empresas privadas e com empresários de estaleiros?
O SR. JOÃO CARLOS FALHARES -Sinceramerite
nunca ouvi essa denúncia de que tenha ligação com estaleiro.
O SR._ RELATOR (Roberto Saturnino)- Passando
aos armadores, havia no seu tempo inadimplência de armadores?

O SR. JOÃO ~CARLOS PALHARES- Começaram
a aparecer principalmente na área de cabotag_em, mas, os
de longo curso não iirlham. Essa inadimplência em que
eles ~~ão é deliQ_t;rad_~. __eles não querem pagar, eles não
querem -reCeber o navio.
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o-.sR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Ouvi aqui
no seu depoimento, na página 6, logo no início, na segunda linha estã assim:
..pois houve um retardamento no infcio do pagamento pelos armadores dos navios jâ entregues do
Jl PCN."

O SR. JOÃO CARLOS PALRARES- Isso dai, para
ser preciso, era porque não recebiam os navios.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Faziam
questão de não receber e alegavam razões contratuais ...
O SR. JOÃO CARLOS PALRARES- Juntavam alguns interesses aí. Havia__os seguintes interesses: dgs Ministros da Fazend11 e daS_EPLAN que trabalhavam muito juntOs. Havia o interesse deles também de que désse-'
mos prioridade aos navios em construção no Brasil para
exportação. Negócio sempre de produzir divisas ...
Então, eles tinham interesse de colocar isso nairente e
o navio nacional ficava para trâs. Em segundo lugar, o
próprio armador estava vendo a crise chegar porque no
programa de construção naval hçuve um _exct;:Sso nos
graneleiros de uma certa dimensão. Realmente, os grane-o
leiros, da ordem de 40 mil_ _toneladas para baixo, que serviam, em determinada época, agora não servem mais.
Então, o armador não quer receber aquele navio porque
sabe que não vai concorrer. O armador, também, não
quer receber porque os motores são antigos. O armador
não quer, o Governo, a autoriCllfde financeira satisfeita-em passar à frente dos bois, isto tudo atrasando, fazia
com que o armador não tivesse que pagar e havia o inte-resse do estaleiro, eles tinham preferência por vender
·
alto para o exterior.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Na forma
de reajustamento das prestações dos armadores, foi dito
aqui, não me lembro mais em que depoimento, que o ar=mador escolhia mês a mês, quer dizer, ele tinha a opção
de escolher entre aumento de frete ou elevação do índice
da ORTN.
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os afretamentos. Eu acho que é nisso que consiste a_ arte
do armador, saber, conforme a conjuritui'a~- Confoiffie o
tipo de trading em que ele estã operando, qual a porcentagem que ele vai ter naquela ocasião de navios· afretados, para navios próprios. lsso é muito delicado.
Eu li uma pergunta sua, num desses depoimentos aí,
exã.tamente sobre se não havia uma porcentagem, se não
hã uma porcentagem administrativa. O armador com sucesso é aqUele que sabejogar_nis~o. Agora eu posso citarlhe algo em que nós temos um excesso evidente de afretamento, que é na cabotagem em que se não me engano;
pela Constituição, é proibido operar com navio estrangeiro, e a PETROBRÁS tem 70% de afretamento. Isso é
um cãsO trPico qUe, aliãs, aS- administrações atuais têm
prOcurado.u
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) não têm navios para isso.

Mas ele:;

O SR. JOÃO .CARLOS PALRARES- Estão mandando fazer agora. Outra coisa era, durante algum período, fizeram --também_ a PETROBRÃS - um afretamento muito extenso com conhecidos armadores inter- nacionais, de" Inaneira que, -Quando veio a época em que
era prefeiíVel cie oj)erâr com -os nossos navios; nós estávamos presos- a contratos de grandes extensões, atê de tO
anos, se não me engano.
Mas o que determina o sucesso do armador ê ele saber
equilibrar bem quanto ele deve ter de afretamento.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Eu compreendi perfeitamente o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, cabe à autoridade, ao Governo levar em conta não apenas o interessado do armador, que ê esse, mas
levar em conta também a existência de uma indústria nacional, a existência de um gasto excessivo com afretamento e procurar impor certas regras, para evitar o abu·
so~ que é do interesse do armador, mas não é do interesse
da economia nacional.

O SR. JOÃO CARLOS FALHARES- Eu defendi
muito essa posição mas não quando na SUNAMAM e
sim quando eu era da DOCENAVE. Naquela ocasião,
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora)- Entre os li- era muito vantajOso afretar e eles não queriam por coisa
mites extremos, ê. justamente o do protocolo.
__ nen_hu~_a_que comprãssemos navio e eu ftz_ com que a
DOCENAVE comprasse alguns navios grandes, apoiaO SR. JOÃO CARLOS PALRARES - Não era o
do nesse ponto de vista do interessa nacional se sobrepor
que fosse maior'?
ao da empresa.
O SR. PRESIDENT_E (Virgílio Tâvora)- Exato. O
limite extremo, maior. Quer dizer, ele pegava· os diferen- - - O SR. RELAToR -(R~berto Satur~ino) ,--Si. Pfesidente, eu, de minha parte, estou satisfeito, agradecendo a
tes, são quatro parâmetros x, y, w eze em cada parâme-atenção e as explicações_do Comandante João Carlos
tro, a construção do reajuste pelo parâmetro, se tinha
Palhares.
operário, tinha chapa, ver qual era o tipo que havia
acrescido mais.
-Houve esse protocolo assinado justamente por essas
autoridades_e os estaleiros. Mas, depois, eu tenho conhe-O SR. RELATOR (Rob_erto Saturnino)_-:- I-$sO é d~
cimefifQqi.Iê houve aditamento a esse protocolo. É isso
parte dos estaleiros, é o reajustame_nto dos estaleiros._ Es~
do seu conhecimento? A penas um esclarecimento, quer
.tamos falando do reajustamento da prestação do armadizer,_ não modificava o protocolo, mas, digamos, era
dor.
O armador podia escolher entre o aum~:nto de fret_e - - parã agilizar o proto·colo estabelecido em outro documentoalildiCV, s~ tem conhecimento?
ocorrido ou o fndiceda ORTN do mês. Isso era aplicado
O SR. ALTEVIR LEAL- O-limite extremo.

de uma forma tal que de seis em seis meses não havia reajuStamento de frete. Ele, então, escolhia o reajtist3riierito-de frete que era zero e quando chegava no sexto mês, em
que havia o reajustamento de frete de 40 e tantos por
cento, ele escolhia a ORTN que era 2, quer dizer, ficava
sempre uma vantagem gigantesca e, apesar disso, havia
inadimplência ...

O SR. JOÃO CARLOS PALRARES - A inadimplência que eu soube ser grave foi com a cabotagem e
prendia-se, em grande parte, a uma divergência quando
começou a administração do Comandante ~leio. Eles
cobraram de tal forma_ aos armadores que eles disseram
que iriam à falência e impetraram mandado de segurança, mas isso não é do meu,fempo.
O SR. RELATOR (Rob~rto Saturnino) - E essa
questão do afretament_o, 'comandante, uma avaliação
sua. Esse afretamento não estã realmente exagerado?

O SR. JOÃO CARLOS PALRARES- Eu acho qpe
incutiu aqui na época da euforia uma -idéia erradª de
.como se compor a nossa frota e como equilibrâ-la com

O ~R. JOÃO CARLOS FALHARES~" Não.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)-- V. S! disse
aqui que, praticamente, não fez contrato nenhum de-navio, mas V, S• jã trabalhou muito nesse assunto e vai-nos
ajudar nesse depoimento sobre o preço int~rnadonal._ Ai
jâ ê o problema SU~AMAM e, principalmente, armador; óbvio-do estaleil-o, entrando aí com um benefício-geral.
O preço intei'iiaciOriã.l baseado naquele navio que,
aliãs, na vez passada era chamado fictício, era terrível,
mas era o navio ideal, a composição desse preço, baseado no qual se dâ o prêmio pago, óbvio, pelo Governo,
para completar o preço do navio teórico, no iníciO do
contrato feito Coin o ~~aJeiro (lacional. V._ S• pode darnos algumas explicações, porque aqui alguns dos depoentes não falaram com a devida clareza, de como se
calcula esse preço internacional que serve de base, justamente, depois para ser feito o estabelecimento _do prêmio, isto é, a- diferença entre esse preço internacional
ideal, digamos ªssirn, eo-preço de ContratO----aa-CofiStrução nacional?
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O SR. JOÃO CARLOS PALRARES -O preço interflãCioilaJ era calcado em consultas que se fazia a revistas especializadas no assunto e que são muito fidedignas,
não há armador do mundo que não compulse essas revistas e, também, às vezes, em consultas mesmo a pesquisas
no mercado, agora.
Eu jã atê es_tou falando outra vez mais como exDOCENAVE, que foi quando eu briguei mais por preço.
SUNAMAM, dizia-se claramente, adotava o preço europeu, que era bem maior do que o preço japonês.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- A pergunta ê feita porque, invariavelmente, temos procurado sa·
ber dos diferentes depoentes como era feito esse cálculo,
porque V. S• mesmo hã de concordar comigo, conforme
fosse o preço de um ou outro dos grandes construtores
de_ partes, porque o navio sendo montado por partes
numa apropriação de preço de partes, nós terfamos resultados completamente diferentes.

Ú SR. Ai.. TEVIR LEAL- V. S• quer dizer que seria
uma tomada de preço, vamos dizer,

0 SR. PRESID~NTE (Virgílio Tâvora) - Não, eu
digo o seguinte: o preço nacional de contrato, foi expli·
cado aqui uma, duas, três, quatro vezes, não vamos tra·
tar de re"ajusiame"nto, nada disso :- é composto de duas
partes. o ·pr"êiiiio ê adiferença entre o preço por que sai o
navl:õ-, éOntratualmente, sem os ajustes, sem nada no início do contrato, menos aquilo que é idealizado como
preço dQ navio se fosse _construído todo com parte.c; não
brasileiras, rnternacionais. v. s~ me entende?
Agora, conforme o calculo aí, porque isso é outro setor pouco percutido por alguns dos depoentes, mas o ê.,
também, por outros, esse prêmio que se dã ao armador
vai variar conforme o cãlculo que se faz desse preço internacioilal. b óbvio, fora disso tudo, todos os ajustes,
mas temos que homogeneizar, aqui, no caso, para raciocínio ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas eu me encabulo com
isso: por qu"ê a tomada de preço, vamos dizer, para efeito
do valor do navio, feita através de uma entrevista, uma
coisã estranha ao negócio, e não o negócio mais firme de
uma tomada de preço e câlculo?
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora)- Meu caro,
por isto estou perguntando. Não estou afirmando que
esteja certo ou errado. Mas não ê um dos pontos ...
O SR. ALTEVIR LEAL do ..

Eu !:õei, estou entenden-

O SK PRESIDENTE (Virgflio Tâvora) - V. Ex•
deve ter visio--que-SerOpre me tenho apegado a dois pon·
tos: 6.043 e preço internacional. Não pertunto outra coisa aos depoentes aqui. Porque sãú esses dois pontos que
realmente tem que ser esclarecidos. O resto tudo é conduta melhor, ê conduta pior de sicrano ou de beltrano .
Agora, esses dois pontos é que são fundamentais, o
quanto minha inteligência alcança, pelos depoimentos
Çado~ atê agora.
Então, po~ isso é que perguntei. V. S• estã praticamente fora disso, comandante, porque v. s• só teve quatro
navios; não é isso que V, S• contratou? O grosso foi por
outros. De modo que V. S• estâ bem à vontade para nos
afirmar isso. Porque hã uma latitude tão grande de arbítrio nisso, em calcular esse preço, que eu estou pedindo
-parâmetros. Como ê que era feito isso? V, S• estâ-me entendendo?

O SR. JOÃO CARLOS FALHARES- Mas a prática adotada foi...
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tâvora)- Não estamos criticando, queremos saber como foi.
O SR. JOÃO CARLOS PALRARES - A prática
adotada pelo II Programa de Construção Naval resultou
num prêmio--que era relativamente constante em percentagens, quer dizer, dava, mais ou menos, uns 35%, hoje
em dia, estâ muito mais alto. Não acredito que o armador internacional deixe de consultar as revistas, mas, ele
sabe negociar. Não podemos fazer uma tomada de
preçoS,- trabalhando, sem fazer a encomenda depois. E
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essa tomada de preços, que ia ser feita, era Para, depois,
usar o preço aqui para nós.
O SR. ALTEVIR LEAL- Não, comandante, seria
mais acertado uma tomada de preço e uma tomada de
serviço.

O SR. PRESlDENTE (Virgílio Távora)- Quanto ao
ilacíõttal,_ aqui não há dúvida, vamos separar a questão,
porque foi aqui explicado, duas, três, quatro, cinco Vezes, e_apres_entado. Mas quando chega no preço internacional, que é aquele que subtraído do preço do contrato
nacional, vai estabelecer o prêmio, aí é que. ..

O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Mas, depois,
eles perguntavam: e o resultado da concorrência?

O. SR. JOÃO CARLOS PALHARES montado é o nucíonal.

O SR. ALTEVIR LEAL- Só a burocracia é que não
prevalecia, porque, num órgã-o como a SUNAMAM,
um sujeito tratava de um assunto, hoje, para executar
daqui a um ano. Aí estâ completamente errado.
Mas uma tomada de preço, tomada de serviço, a fi~
xação de um contrato sobre aquela tomada, a execução
imediata do trabalho _e o a4iantamento dentro do devido
tempo, é ...
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- M.as a toma·
da de preços para saber o preço internacional?
O SR. ALTEVIR LEAL- Não, para fabricar.
O SR. RELATOR {Roberto Saturnino) - Coman~
dante, V. S• me permite. Eu tenho ouvido falar- e real~
mente não conseguimos ainda apurar isso muito bem é que a avaliação deste preço internacional era feita,
mais ou menos, da seguinte maneira, quer dizer, ia~se às
revistas especializadas e se buscava o preço do casco,
mais ou menos, naquelas condições, que era tanto. O
preço do motor, mais ou menos, naquelas condições, era
tanto: o mais baixo sempre. O mais baixa preço da mâ~
quina de leme, naquelas condições, era tanto. O mais
baixo preço dos guindastes internacionais, era tanto. E
somava~se esse preço e_ da_va-:se um preço mas se se fosse
encomendar, jamais qualquer dos estaleiros internado~
nais produziria por preço tão baixo. Porque aquilo era
um somatório de partes e componentes tomados ao mais
baixo preço, de diferentes estaleiros, no mundo inteiro.
Então, dava~se um preço internacional que era, fictíciamente, baixo._ Essa a informação que temos.
"'
O SR. PRESIDENT~ (Yirgílio TâvQ~a}- Mas, emi~
nente Senad_or, é a esta parte que nós queremos justa~
mente chegar. Porque, até agora, não houve nenhuma
autoridade que nos dissesse realmente.,.
O SR. AL TEVIR LEAL - Não houve nenhum depoente que fizesse uma exposição perfeita.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- ,..que afir~
masse: ê isto. Não estamos cobrando de V. S' como lhe
dissemos, reconhecemos que V. S• contratou três ou quatro pequenos navios. Não foi feito. Mas podia dar-nos
essa contribuição, se é do seu conhecimento.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Eu acho que o
Senador Saturnino está misturando duas coisas. Eu po~
nho minhas dúvidas n_a_fQLmação do preço nacionaL Eu
acho, ao contrário, qUe" o -preço não resulta o mais baixo,
dá um preço muito elevado.
O SR. Af.TEVIR LEAL -:- O ínterti-<iCíonª-1?
OS& PRESIDENTE_(Virgílio Távora)- Eleestã fa.
Jando em internacional.
O SR. ALTEVIR LEA_L- Falando no internacional.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Eu digo que
no internacional, no meu entender, o que se procura, nas
revistas, é preço d~ navio, não é de peças.
1

O SR. RELATOR (Roberto Saturnif!o) __ ":""7 Não é de
componentes.
O SR. JOÃO CARLOS PALHARES- Agora, onacional é que eles montam assim. E se a gente for comprar
um automóvel comprando peça por peça, vai ver...
O SR. ALTEVIR L)::AL- Não, mas ele quis cÍarum
exemplo ...
O SR. J.OÃO CARLOS PALHARE~- Ele tem que
somar todos aqueles qegócios ...
O SR. ALTEVIR LEA_L_'""':":'- Você tem que fazer as
duas propostas, uma, do navio, feito, integral, quer di~
zer, total do navio; e um das peças ...

O navio

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Comandante, V. s~ poderia dar então essa contribuição à ComiSsão, nos enviando alguma coisa a este respeito, porque justamente. não é por desconfiança, mas como temos inststidci neste ponto e como não temos uma respos~
_ta, V. S•, aqui, embora não tenha feito o grosso dessas
contratações, foi o que nos afirmou, enfaticamente, algu-ma coisa: é assim.
Antes de terminar a reunião, queria comunicar aos
-Srs. membros da Comissão que, graças aí à boa vontade
do Secretário desta Comissão e dos Srs. Senadores, nós
já estamos na-posse daqueles documentos básicos que es~
távamos reclamando da outra vez.
O célebre A viso nQ 421, do Ministro Galvêas, que deu
como ensejo a possibilidade da mudança da sistemâtica
existenle no tempo do Dr. Êlcio- V. S•s se recordam
aqui--- jã estã aqui, o 6.043 e as diretrizes, as-sím como
um do_cumento que veio apenso, por isso é que eu fiz a
pergunta ao nosso depoente, comó _que uma explicação
das normas e diretrizes, também, com a rubrica de todos
os interessados- auditagem da VEROLME feita agora
_em 1985, assim como dos anos de 1979 e 1982. Esses do~
cumentos estão todos nesta pasta à disposição dos
membros desta Comissão que assim desejarem, como os
dados das_ construções aqui enunciadaspelo sr. depoente~- dos navios nesses diferentes anos, do que foi construído pelos estaleiros, detalhadamente, das dívidas e das supostas dívidas, digamos assim, ainda existentes para com
esses estaleiros, por parte da ex-SUNAMAM, hoje, Ma~
rinh<t Mercante.
Agradecendo ao Comandante Palhares, encerramos a
reunião.
-

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 40 minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI!:RITO
Criada atravéS da llesolução n9-0], de 1985, "Des~
tinada ~ 1_1.purar irregularidades no Tr~~:nsporte Mariti~
mo Brasileiro e Estaleiros NaciOnais.
IO• Reunião, realizada em 16 de maio de 1985.

Aos dezesseis dias do mês de maio do~a.no d.e mil noye--centos e Oitenta e cinco, às dez horas e vinte minutos, na
Sala de Uniões da Comissão qe Economia, presentes os
--senhores Senadores Virgrtio'Távora(Presidente}, Altevir
Leal, Alfredo Campos, Martins Filho e José Lins, além
-do Senhor Deputado GuStavo de Faria, reúne-Se a.-co~
missão Parlamentar de Inquérito, criada através daResolução nQ 01, de 1985, destinada a apurar irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Na~
cionãis.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores Alexandre Costa, Benedito Ferreira,
Marcelo Miranda e a Senadora Eunice Michiles.
Havendo número regimental o Senhor Presidente de~
clara abertos os trabalhos da Comissão e designa como
~Relator ad hoc o Senhor Senador Roberto Saturnino,
passando, em seguida, a palavra ao Comandante Luiz
Rodolpho de Castro, ex-Diretor Financeir_o e de Contra~
le da SUNAMAM que agradece a oportunidade de com~
parecer a esta Comissão.
Inicialmente, o depoente faz uma síntese sobre a ori~
-gem·das operações realizadas no Sistema Financeiro pelos Estaleiros, por iniciativa da Superintendência Nacional da Marinha Mercante. Continuando, procede a leitura de váriàSdocumentos; discorre sobre a anâlise dos cri--térios estabelecidos, face as disposições da Resolução
6043 e sobre as contas da SUNAMAM, auditadas pela
Auditoria da SUNAMAM, pela Auditoria da Inspetoria
Geral de Finanças do Ministério dos Transportes e posteriormente encamin_hadas ao Tribunal de Contas da
União.
Prosseguind_o, passa~se a fase interpelatóriã quando
usam da palavra, pela ordem de inScrição, os Senhores
Senadores Roberto Saturnino na qualidade de Relator,
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Alfredo Campos, Altevir Leal, oéputado Gustavo de
Faria, além do Senhor Presidente que nesse momento,
passa a Presidência ao Senhor Senador Alfredo Campos.
Finalizando. o Senhor Senador Virgílio Távora, reta~
ma a Presidência e agradece o depoimento, determinan~
do em seguida, que as notas taquigrâficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam publicadas, em anexo, a presente
Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião e,
Rara ~óri_Star eu, José Augusto Panísset Santana, Assis~
ten_te da C:Omí~s_ão,lavr~~ a presente Ata que, lida e apro~
vada será assinada pelo Sefthõr Presidente e irá a publi~
cação.

ANEXO À ATA DA /0' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE /NQUERITO,
CRIADA A TRAVES DA RESOLUÇÃON•Ol, DE
/985, DESTINADA A APURAR /RREGULARJ.
DADES NO TRANSPORTE MAR/TIMO BRAS/.
LEIRO E ESTALEIROS NACIONAIS, DESTf.
NADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO COMANDANTE LUJZ RODOLPHO DE CASTRO,
EX·DIRETOR FINANCEIRO E DE CONTROLE
DA SUNAMAM, QUE SE PUBliCA COM A DE·
VIDA AUTORJZAÇÃO DO SENHOR PRESf.
DENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador Virgmo Távora
Relator: Senador Marcelo Miranda
(Integra do Apanhamento Taquígiáfico da Reunião.)
O SR-.-- P-RESIDENTE (Virgílio Távora)- Havendo
número legai, declaro aberta a reunião.
VamOs iniciar a reunião- com o depoimento do Co~
mandante Luiz Rodolfo de Castro.
(Jostaríamos, preliminarmente, como fizemos com
Õ-utr-os depoentes aqui chamados, de avisar a S. S• que
tudo que aqui for dito que se basear em documento, a
CórriiSsão deseja ter o documento em questão, para ser o
-mesrrio fotocopiado e devolvido, demaneim a podermos
fazer a conferência.
Avisamos, também, a_esta Comissão que, em entendi~
menta com o PRODASEN, vamos fazer o processamento de todos os depoimentos. Para isto, cont_a,mos com a
boa .-ontade daquele órgão, e, a exemplo do que fizemos
no projeto de informática e, depois, na Comissão sobre a
Dívida BrasiljPolônia, todos os documentos serem registrados no PRODASEN e fazerem parte do relatório
do eminente Senador Marcelo Miranda, que, aliâs, aqui
não está__Pre_s_ente, por motivo de força maior.
Tem a- palavra o ilustre depoente Comandante Luiz
Rodolfo de Castro.
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Sr. Preside-nte, atendendo à convocação de V. Ex'1 estou aqui
para prestar esclarecimentos sobre o chamado Caso SUNAMAM. Primeiramente, ag~adeç·o a oportunidade que
esta Casa me concede de aqui comparecer.
Evidentemente que após a passagem, por esta CPI, de
três ex-superintendentes da SUNAMAM, de um exMinistro de Estado dos Transportes, acho que seria de~
masiado eu ter produzido um documento que também
contasse a história da SUNAMAM, de como ela funciOnava, quais eram seus aspectos abrangentes sobre _navegação, sobre a construção naval etc. Creio que V. Ex'sjá
estão devidamente documentados e conhecedores de
como aquela autarquia funcionava.
_
~
Pretendo trazer a V. Ex•s o aspecto da minha_ passagem pela diretoria financeira da SUNAMAM, na qual
ingressei em novembro de 1969, como assessor do diretor financeiro de então, Dr. Benito Desanches, até 1971,
quando fui nomeado, pelo então Superintendente Carlos
Cordeiro_ de Melo, diretor financeiro da Casa.
Entre 1969 e 1971, friso, fui assessor da Diretoria Fi~
nancein1. e de 1971 a 14 de agosto de 1980 exerci a di retaria. Saí da SUNAMAM no dia 14 de agosto de 1980, friso bem.
Gostaria, agora, de ler um documento que produzi
poucos dias antes de sair da SUNAMAM, de pedir exol)eração do cargo. Este documento, evidentemente, eu
guardei comigo e tão~somente esse documento é que eu
tinha em meu poder quando agora surgiu esse rumoroso
caso SUNAMAM. Passo à sua leitura:
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"ORIGEM DAS OPERAÇOES REALIZADAS
NO SISTEMA FINANCEIRO PELOS

ESTALEIROS, POR INICIATIVA DA
SUPERINDENDENCIA NACIONAL
DA MARINHA MERCANTE
Com base na Exposição de Motívosíntermíil1steriãJn9
161-B, de 31 de julho de 1974, desencadeou-se, na época,

o chamado II Programa _de Construção Naval, II PCN,
1975/79, compreendendo dispêndios da ordem de 25 bilhões de cruzeiros, ou seja, equivalente a 3 bilhões e 300
milhões de dólares à cotação_ de então, destinados a atender noy_as encomendas de navios de diversos tipos, num
total de cerca de 5.300 mil toneladas de porte bruto e
concluir 1.300 mil toneladas remanescentes do programa
anterior.
_ __
1:. sabido que os recursos alocados à SUNAMAM
quase sempre não chegam à sua conta na época prevista
e .apropriada, o que, evidentemente, concorre para desequilibmr sua posição financeira, unla Ve:z que seu atendimento aos estaleiros para pagamento dos eventos Q.e
construção realizados não pode parar nem mesmo sofrer
retardamento, pelas razões facilmente compreensíveis.
E, por oportuno, transcrevemos as cláusulas contratuais
que regulam o assunto.
9.7- A SUNAMAM se obriga, nos termos da
subcláusula 21.1, ao pagamento das parcelas de sua
responsabilidade dentro de 25 dias contados da data
do recebimento da respectiva conta, porém, nunca
antes dos prazos previstos na subcláusula 9.1, 9.2 e
9.4.
9.7.1 -A SUNAMAM será considerada em
atraso se não efetuar quaisquer dos pagamentos de
sua responsabilidade dentro do prazo fixado na subc!áusula acima.
9.7 2 - O_atraso no pagamento, sem prejuízo da
aplicação de outras sanções, independentemente de
notificação judicial ou ext_raNdicial sujeitará o -~eve
dor ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês
sobre as parcelas reajustadas em atraso, pagáveis
por ocasião da liquidação destas. Havendo atraso
superior a 25 dias corridos no pagamento de qualquer parcela do preço-base reajustado, contado do
prazo previsto em 9. 7 acinia, ·seu reajustamento será
recalculado com base nos parâmetros correspondentes aos mêses anteriores ao da efetiva liquidação
da parcela em atraso.
9.8- O não~·pagamento das parcelas de responsabilidade da SUNAMAM, dentro do prazo estipulado na subclâusula 9. 7 autorizará de pleno direito o
construtor a prorrogar o prazo da entrega da embarcação por um número de dias iguais ã soma de
todos os atrasos verificados no referido pagamento.
b oportuno registrar aqui que uma das razões mais
fortes para o desequilíbrio do nosso cash Oow é a demora
na concretização d<J.s_operações no exterior, as quais dependem da execução de complexas normas a dotadas pelos órgãos governamentais da ârea.
Vejamos, para ilustrar.
Operação de 1976.
A SUNAMAM teria que fazer 200 milhões de dólares
e fez 60 milhões de dólares e recebeu o contravalor em
cruzeiros no dia 6-7-1976.
Operação de 1977.
A mesma impoitância, fizemos 160 milhões de dólares
e o contravalor recebemos no dia 23-12-1977.
Em I978, a SUNAMAM fez 300 milhões de dólares e
recebemos o contravalor em cruzeiros em 3-7-1978.
Em 1979, A SUNAMAM fez 250 milhões de dólares e
recebeu o contravalor em_cruzeiros em 3-7-79, 20%.
Aliâs, em 3-12-1979,20%, 40%; em 28-12 e os outros40%
só no ano seguinte, rro dia 29-I-80.
_
Por isso mesmo, e para não deixarmos de proporcionar aos estaleiros a liquidez necessária e indispensável às
suas atividades, procuramos fórmula capaz de nos proporcionar os recuros indispensãVeis a que ·pudêssemos.
esperar a entrada em sua caixa dos cruzeiros resultantes
daquelas operações no exterior.
Recorremos, a partir de novembro de 1975 até fevereiro de 1977, aos banco·s de investimento locais, cuja rede
FISlS, nesta oportunidade, engajou-se plenamente em
nosso sistema e fizemos com eles, Real, UNIBANCO,
.BCN, BAMERINDUS, BRADESCO, Bandeirantes,
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Bozzano Simonsen, MAZONA VE, operações de espécie
que totalizaram I bilhão, 356 milhões, 386 mil e 700 cruzeiros, cífra altamente significativa, à oportunidade.
Posteriormente, havendo o Governo Fede-ral, pelos
órgãõs comp.etentes, proibido aquele tipo de operação,
fomos forçados a procurar outra fórmula pela qual nos
fosse possível continuar ate:ndendo aos estaleiros, principalmente dentro das suas conveniências e do nosso interesse em não criar embaraços ao prosseguimento do II
PCN em plena execução.''
Faço um parênteses aqui para informar que quando o
.Governo Federal proibiu às autarquias e órgãos do Governo a irem direto ao mercado, proibiu por uma decisão
··do Congresso Nacional, do Senador José Pinto Freire,
que, na época, era Presidente da Confederação Nacional
do ComérCio ·e fez um discurso, na tribuna do Senado,
dizendo que as autarquias, o Governo Federal estava tomando os recursos na praça do Rio de Janeiro e de São
Paulo, em detrimento de pequenos comerciantes, de pequenas empresas e outras empresas privadas. Evidentemente soubemos porque chegou à SUNAMAM um aviso do Ministro da Fazenda, de então, ao Ministro dos
Transportes dizendo que as autarquias estavam proibidas de ir diretamente ao mercado financeiro privado.
As dpe"raÇões realizadas no sistema financeiro_ peios
estaleiros, com base 6ri duplicatas aceitas pela SUNAMAM, têm sua origem no descompasso no tempo do in~
gresso de recursos alocados e na sua iosuficiência e em
alguns cusos dos mesmos recursos em relação às obrigações globais da SUNAMAM. Tal situã.ção obrigou a
SUNAMAM para viabilizar e compatibilizar o seu cash
flow, a liquidar o valor das etapas-contratuais de obras
realizadas e comprovadas pelos estaleiros, mediante o
aceite; de_duplicatas que, por sua ve:z, são operadas no
mercado financeiro pelo estaleiro emitente. Por que isso?
Porque os estaleiros pertencentes a uma indústria, eles
pode-rfam ír ao mercado, sem problema, já que era uma
atividade industrial. Apenas, eles não teriam a competência de ir sem um documento que desse respaldo a essas operações, porque as oper-ações que eles teriam que
fazer precisariam de garantias reais que eram as operações que vigiam na época. Para dar as garantias reais,
normalmente teriam que hipotecar· o parque industriaL
Então, com o aceite de duplicatas, a SUNAMAM passou a-· dar ao estaleiro a oportunidade de ir ao mercado
direto e com elas dar ao banqueiro uma garantia da liquidãção das aplicações, já que o Banco Central aceitou
essas duplicatas como sendo uma garantia real para as
operações.
"Tanto a insuficiênCia dos recursos, como o descompasso, no tempo, dos ingressos, em relação às obrigações
da SUNAMAM, resultam principalmente das seguinte
razões:
a) contra~ação pela SUNAMAM, em 1975, da c_onstrução de navios em valor superior àquele programado e
autorizado pela Exposição de Motivos n~' 161-B, de 74,
para o II PCN. Esse valor quantificado e mandado incorporar ao custo do II PCN, pela Exposição de Motivos n~ 9-A, de 1978, não teve, porém, sua correspondente
elevação na alocação de recursos a SUNAMAM;
_ b) inc_p_rporação de novas obras, além das programadas no II.PCN, por força das Exposições de Motivo n~'s
17, 18 e 57 ,_,de _1_279._sem q_ue também se tenha procedido, ilos orçamentos competentes, a incorporação de recursos equivalente;
c) detêrminação pela SUNAMAM de alteração e aumento dos tndices _de nacion:alização fixado nos diversos
contratos de construção de navios. A aquisição no mercado nacioilal de componentes e partes origfnalmente
previstas como de origem estrangeira acarretou elevação
de. seus custos de aquisição. Gerou também a modificação d_o regirrie de pagamento de tais componentes e
partes, uma vez que se importados seriam adquiridos
com financiamentos externos, a longo prazo e com juros
subsidiados em seu país de origem, enquanto que, uma
vez adquiridos no mercado nacional, seus custos sã-o
mWs elevados e passaram a ser efetuados .em dinheiro
durante o período da execução d_as obras e Sujeitos, também, a um processo de reajustamento de custo mais elevado e acelerado;
d) a determinação da nacionalização, referida nci item
acima, por ter sido realizada feira dos prazos contratuais,
originou a modificação dos prazos contratuais de entrega, de modo a traduzirem o ati-aso da SUNAMAM eÕl

proceder, dentro do prazo contratualmente estabelecido,
os novos índices de nacionalização a serem obedecidos
em cada na vi o;
e) os novos prazos de entrega das embarcações, conforme item acima, por estenderem um perfodo contratual de execução das obras, determinaram, por sua ve:z, a
revisão no valor contratual d_o parâmetro "Z" representativo dos_ custos fixos do estaleiro, em função da extradição dos prazos de entrega original;
f) ingresso das operações de crédito externo em diversos exercícios em datas posteriores àquelas assumidas ho
Programa de Desembolso anual da SUNAMAM,
projetando-se, inclusive, para exercício subseqUente, e
tornando, assim, intermitentemente; insuficientes os re~
cursos disponíveis da SUNAMAM, para atender ao pagamento das obrigações vinculadas às operações de crédito externo nas datas de vencimento.
OS efeitos financeíros sobre o c-usto de construção das
embarcações do II PCN refativos ãos itens a a e podem
ser expressos em moeda de junho de 1980, nos seguintes
valores: nacionalização, 6 bilhões e 826 milhões. Alteração dos prazos de entrega, 2 bilhões e 472 milhões de
cruzeiros. Parâmetro_ "Z", 10 bilhões e 480 milhões de
cruzeiros. Contratação em valor superior- 9 bilhões e
826 milhões. Incorporações de novas obras no II PCN2 bilhões, 396 milhões, totalizando 32 bilhões de cruzeiros à época.
O total de aceites à SUNAMAM em duplicatas emitidas pelos estaleiros, com vencimentos do mês de junho
de 1980 a dezembro de 1982, tem seus valores totais em
moedas, nos meses respectivos de vencimento, em 36 bilhões, 260 milhões e de 29 bilhõese411 milhões, sedeflacionados para junho de 1980.
Os valores nas datas dos respectivos vencimentos
verifica-se assim: --consonância entre os valores de
a-ceite e aquele que traduz os efeitos financeiros dos itens
a a e, mesmo sem considerar a valorização dos efeitos
dos estrangeiros.
Esse foi o documento que eu produzi pouco tempo antes da minha exoneração da SUNAMAM. Esse documento foi entregue ao Superintendente de então, que era
o Comandante José Carlos Palhares dos Santos, que o
fez chegar ao Ministro Eliseu Rezende, titular da pasta
de Transportes, à época.
Outrossim, posso afirmar que, no dia 17 de agosto de
1980, o Jornal do BrasR reproduziu uma síntese desse documento.
Agora, se V. Ex•s permitir.em, passarei à Resolução n'
6.043 e às Normas e Critérios chamados, equivocadamente, no meu entender, de protocolo.
Ficou claro riesse documento, no meu entendimento,
que a SUNAMAM, desde 1977,já aceitava a duplicada.
Cumpre-me participar ainda que todas as contas da SUNAMAM, noexerdcio de 1977 e noexecício de 1978. f~
ram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União.
"RESOLUÇÃO N• 6.043:
Pagamentos aos estaleiros de eventos provenientes dos
contratos de construção de embarcações financiadas
pela SUNAMAM.
A Superintendência Nacional, de marinha Mercante,
usando das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto n"' 73.838, de 3 de março de 1974, resolve:
Regular o pagamento aos estaleiros nacionais de eventos provenientes de contratos de embarcações celebrados
com interveniência da SUNAMAMAM na conformida~
de da seguinte sistemática:
Os pagamentos de eventos já realizados serão efetuados ou através de crédito nas contas. Para tal fim, os estaleirqs manterão nas agênciãs do Centro-Rio do Banco
do Brasil S.A. ou por cheques nominativos emitidos pela
SUNAMAM em favor do estaleiro credor;
2 - A SUNAMAM poderá, desde que comprovada a
realização do evento, aceitar duplicata de serviço, emitada pelo estaleiro, podendo a duplicata ser negociada na
rede bancária privada;

3 -As despesas bancárias ficarão a cargo dos estaleiros contratantes, a_os qüats, em contrapartida, serão-creditadas pelo reajuste contractual até a data real da liquidação das duplicatas aceitas nos bancos negociadores~
Em conseqüência, fica cancelada, para todos os fins, o
efeitO da Resolução n~' 4.401, de 22-1-74.
A presente Resolução entrará em vigor na data da sua
publicação em Diário Oficial da União .
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Reunião do- Conselho CQnsultivo da SUNAMAM,
em 17~7~79."
Posteriormente a essa resolução, nós produzimos os
CritérioS e Nonnas para a Aplicação da Resolução, o que
hoje se chama d~ protocolo. A esses Critérios e Normas,
eu só tive acesso a uma c6piaX-erox, iião"ao -proceSso que
gerou esse protocolo. Estou afastado da SUNAMAM há
5 anos. Depois da minha saída, é conhecimento público
que a SUNAMAM sofreu grandes transformações, principalmente relativas a pessoal e, evidentemente, eu fiq-uei
sem acesso ao pessoal que eu conhecia que pudesse darme ou proporcionar-me a leitura do processo que foi formado na minha diretoria e que deu origem a esse Critério
e Normas para a Aplicação da Resolução.
·
Quando da minha passagem no ihquêrito administrativo que o Ministério dos Transporte promove, também
me foi exibida uma cópia, xer-ox e não _o proceSso que
gerou esse· documento, Então, eu sugeria à Comissão, se
V. Ex• permitir, Qü<ro Senado exigisse da SUNAMAM a
vinda a esta CPI desse process-o -de Critérios e Nonnas
para a aplicação da Resolução n'i' 6.043.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Agora,
Comandante, vou interromper V. S• para dizer-lhe qUe
vai ser um dos pontos de toda a discussão justamente
isso a que chamam protocolo, Critério e Nomras. Quem
assina esse_ documen~o, além dos estaleiros?

O SR.. LUIZ R.ODOLPHO DE CASTRO- Assiná
esse documento o_diretor·da divisão de Aplicações da
Diretória Financeira e asSina o diretor finanCeiro da épõca, que era eu, pela SUNAMAM.
O SR. PRESIDENTE (Ví_igílio Távora) --Quer dizer,
há realmente, muitas preliminares aqui levantadas antes
de se estudar o mérito deste documento, mas V. S• então,
tínha conhecimento desse documento, não? Porque V. S'
o assinou.
- ------- O SR. LUIZ RQDOLPHO DE CASTRO- Não, eu
tinha conhecimento não, esse documento foi produzido
na minha diretoria. Inegavelmente, não tenho dúvida alguma nem posso afirmar que desconehcia ou não desconhecia. Esse documento Critérios e Normas para a Aplicação da Resolução foi prOduzido na minha diretoria, na
Diretoria Financeira da SUNAMAM, sem dúv:ida alguma._Agora, o que eu estou dizendo a V. Ex_' é que esse
documento não é simplesmente esse espelho do documento. Esse documento foi produzido através de_exemplos, de exemplificações, de informações, passou nas diversas áreas da diretoria. Porque a DireiOria- Financeira
da SUNAMAM não era um diretor financeiro. Ela tem
a Divisão de COntabilidade, ela tinha uma Divisão de
Cadastro, ela tinha uma Divisão de Aplicações, ela tinha
uma Divisão de Controle de Financiamento. Então, era
uma diretoria extensa, em que várias áreas da diretoria
opinavam sobre o aspecto da resolução. Isso é que eu
quero transmitir a V. Ex•s., Srs. Senadores.
OSR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Entendido.
O SR.. LUIZ R.OOOLPHO DE CASTRO- (Lê:)
CRITJORIOS E NORMAS.J'ARA AAPLICAÇÃO
DA RESOLUÇÃO N9 6.043"
I - FATURAS EMITIDAS A!'OS 28-3-79
1.1 - Eventos (parte fi"a da parcela nacional).

Os eventos constantes _d_e_fatu._cas._ ~rão seus re(\justamentos calculados pelos índices extremos, abrangendo o
período compreendido entre o mês básico contratual e o
mês do pagamento efetivo da duplicata, com a dedução
do valor anteriormente liberado__ a__tituJg de reajuste.
Esse mesmo critério serã aplicado nos casos de justa
causa, nacionalização e correçãp de reajuste.
Em caso de evento realizado após expirado o prazo de
entrega contratual da embarcação sem justa causa r~c}i,;
nhecid<t pela SUNAMAM_, o valor a ser deduzido será o
correspondente ao da data de sua efetiva realizaçª-o·
1.2- Frete e Seguros Marítimos (parte fixa dos custos
de importação).

Por se tratar de um valor dedutível por ocasião do pagamento do reajustamentO iios custos de importação, o
reajuste será calculado em função da variação do dólar
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no período compreendido entre a data de ocorrência (data da apresentação da conta) e a do pagamento da dupli-

cata.
1.3- Câmbio (parcela importada).

O reajuste será calculado em função da ·variação da
moeda de origem -proveniente da relação entre a,J.axa
aplicada na convers_ão em cruzeiroS e o da taxa vigoiante
no pagamento da dUplicata.
lA- Os reajustes dos eventos relativos aos contratos
de motores seguirão o critério estabelecido no item 1.1.
2-PROR.R.OGAÇÃO .QU NOVAÇÃO DE. DUPLICATAS EMITIDAS APúS 28-3.-79

os- ieajustamentOs serão calculados de acordo c-om os
critérios~mencionados

no item I.

3- PRORROGAÇÃO OU NOVAÇÃO DE DUPLICATAS EMITIDAS ANTERIORMENTE A 28-379.
Oa_cálculos obedecerão ao-critério adotado anteriormente às normas estabelecidas pela Resolução n'i' 6.043,
ou seja; reembolso dos encargos financeiros a título de
_ ---~reção de reajuste.
4- DISPOSIÇ()ES FINAIS
4.1- Considerando que os vencimentos daS duplicatas serão estabelecidos pelos emitentes, após entendimentos com a SUNAMAM, a liquidação antecípãda
desses títulos dever:ã também ser acordada entre as par~
tes.
4.2- Os pedidos d_e pagamento das reajustes deverão
ser solicitados pelos estaleiros por ocasião do-pagamento
das duplicatas e submetidos ao exame da Diretorfa Fit!aru;!!irl;l,_ ___ _

Esses pedidos dever'ão _sÚ_açompaf'!hadO~ de cópias
-"XEROX"_ das_ duplicatas e faturas emiüdas.
Com te. Luiz Rodolpho de Castro, Diretor Financeiro
e de ContrOte-=-IShikawajlna Estak:iros do Brasil SjA.
Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil SjA.- Cia.
Comércio e Navegação - Indústrias Reunidas Caneco
SjA.- EMAQ- Engenharia e MáquinasS/A- Esta~
lciro Só SfA. - Mac-Laren Estaleiros eServiços Maríti,~
mosSJ A - DiviSãO de Aplicações, Diretoria Financeira
e de Controle.
Agora, passo a ler o parecer jurídicO.

~-

PARECER
. Em resposta às questões. formuladas pela Auditoria
desta SU~AMAM, constantes no_parec~r do Assessor
Antonio FeliPe Sarkis, de fls. l a 6, é nóSSo parecei:
P- 1' --"A Resolução n" 6.043 alterou as condições
de reajustamento- inseridas no ContratO áe_ Construção,
Vompfá Venda assinados pela SUNA MAM?"

e

R- ~ão._ As- coridiÇões de reajustamento ist36eleci~
das no contra_to oào foram alteradas pela Resolução n'i'
6.043 e nem põderiam sê-lo, uma vez que a Resolução,
ato unilateral, não pode alterar o contrato, ato bilateral.
Há que ser levado em consideração que o aceite às du~
j:lliCatas não r'epresenta liquidação das mesmas nem tam~
pouc_o seu pagarpento~
A duplicata ê_tftulo de crédito comercial e seu ac:c;iteo
reconhecimento da dívida inscrita. De acordo com as e.s~
_tip-ü.lações co_n~ratuai_~. ~specialmente o parãgrafo 9~7.3
_ dO-Q.Qgr,rato padrâo, inscrito em todos os contratos, a li~
-cfuidez só ocorre na data do efetivo pagamento, qUando
Seião Calculados. os valores do r~justa.mento_. Assim a
Resolução n~' 6.043, ao determinar em seu ítem 3, que os
reajustamentos sejam calculados até a data re_al da liquidação das d_uplicatas, apesar de erro técnico, confundín~
do liqy.idaçãQ c_O~ pagamento, não inovou sobr~ os con~
tratos, mas apenas deu ênfase ao dispOsto no parãgrafo
9.7.3~.~onfirmaildo_que o aceite não representa paga~
menta, mas apenas reconhecimento da dívida
--p- 2!' "São válidãs as-condições de reajusiamimto es~
tabelecidas no documento üz_titulado "Nonnas para a apli~
cação da- Resolução 6.043" consfderando os contratos izssi~
nados pela SUNAMAM e ainda em vigor?"

R --Os art. 88 (com redação dada pela Lei n' 5~742) e
94 da. Lei n~' 2.180/54 determina que tanto no contrato
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j.e compra e venda de embarcação registrada no Tribunal Marftimo, como no contrato de hipoteca naval, a escritura pública é de essência do ato.
A exigêricia da escritura pública, no entanto, não existe para o contrato de construção de embarcações navais,
conforme se verifica pelo relacionamento dos documentos com que devem ser instruídos os pedidos de registro
fio Tribunal Marítimo, relacionados no art. 87 da lei anteriormente citada.
- De fato, o navio não é, como muitos aCi-editam, bein
imóvel para os efeitoS legais; estes são apenas os relacionados nQart. 44 do Código Civil e os constantes em leis
especiais.
Ap-enas no que se refere ao registro de propriedade e
na _possibilidade de ser hipotecado e não penhorado, o
naviõ se assemelha a um bem imóvel; na verdade, em de·
cofrência- de seU pOrte e a]to Valor, o navio, ainda que
classificado como bem imóvel, está sujeito a legislação
especial, não se caracterizando, perfeitamente, como
bem móVel ou imóvel
Por outro ~_?do, o Código Civil, em seu artigo 82, afirma a valiçiaóe de todo o ato jurídico feito por agente capai,- Sobre- OOjetó líci_!:9 ~-forma prescrita ou nãO defesa
em lei e no art. 128 atírm-a que as declarações de vontade
rião-dependem de forma_especial, senão quando a lei expressamente o exigir.
O docUmento denominado "Critérios e Normas para
Aplicação da Resolução n' 6.043", modifica clãus:ula dos
contratos de construção para os quais não se exige'forma
especiaL
A alteração da fórmula de reajustamento é um objeto
lícito, não invalidando, conseqUentemente, o ato.
Finalmente, o documento é firmado pelo Diretor Financeiro da SUNAMAM e pelos representantes dosestaleiros ISHI KAWAJIMA, VER.OLME, CCN, CANECO, EMAQ, SOe MAC-LAREN. A ausência da assina·
túra dos armadores, a quem se destinam as contruções,
não invalida o documento, uma vezqueo mesmo não altera nem seus direitos nem suas obrigações; cabe, portanto, verificar se o Diretor Financeiro da SUNAMAM,
a:o firmar o documento, eslava investido de poderes _para
fa~_ê·lo e se as pessoas que o firmaram em nome dos estaleiros, possuíam poderes para tanto; isto veríficado e
confirmado, torna o documento vãildo e ato capaz de alterar os cOntratos anteriormente firmados.
P- 3' ·~Esclarecer a forma pela qual deve a SUNAM A M promover os reajustes de câmbio relativos aos pagamentos da parte importada".

R- A parte inportada, des_tacada do preço no item
7_.1.3, -é uma parce_la de custo e a sistemãtica contratUal
prevista na subcláusula 9.3 demonstra et;ta <fualidade.
Assim, as importâncias recebidas pelo t:onstrutor, por
força do disposto nos itens 9.3. L e9.3.2., devem ser, iinediatamente, aplicadas para o fechamento de câmbio res__
_
_
_
pectivo.
o- item 9.3.4., ao admitir o reajuStamerito _do câmbio
ocorrido até o 29 dia do expediente bancãrio contado_
após o recebimento na SUNAMAM, prevê apenas o
t_eO)po necessário para a. aplicação. dos recursos recebidos, cujos valores_ se podem alter~r n_estes dois dias, po-rém, o direito ao recebimento da diferença, uma vez que
se: trata de parecela de custo, só ocorre no caso de ter o
Con_strutor se sujeTta.~o- à taxa cru:nbial superior.
O prazo de 15 dias previsto no item 9.3.3. é prazo de
comprovação e não prazo para aplicação dos recursos.
Assim, se, por qualquer razão, deixar o estaleiro de fechar-o câmbio até O 2" dia posterior ao recebimento res~
pectívo, as conseq(!êl]cías daí_acfvindas serão absorvidas
pelo mesmo e haverá erro na execução dos contratos, se
estiver sendo admitída a _correção cambial após o 1.\' dia
de expediente bancário seguinte à liberação dos valores
pela SUNAMAM.
Rio de Janeiro, IOde março de 1981.- Estácio Gomes de Oliveira, Procurador,
Sr. DiretOT EXeCutivo
De .acordo com o parecer.
Em 6-4-8t
ass.) Joel SimãO Baptista
Procurador~Geral

Passo a ler agora:
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"PORTARIA No 212,
DE 28 DE MAIO DE 1979.
O Superintendente Nacional da Marinha Mercante,
no uso das atribuições que lhe confere o capitulo IV, artigo 25, item V do Regimento Interno,
Resolve delegar poderes ao J?iretor da Diretoria Financeira e de Controle Luiz Rodolpho de Castro, ao seu
substituto Rubens Franco Vieira, ao Assistente Marcel
Roque Jourdan, ao Chefe da Divisão de Programação e
Execução Financeira Adilson Coelho Teixeira, ao Chefe
da Seçào de Controle e Movimentação de Fund_os Financeiros Alfredo Facioli e ao Tesoureiro Therezinha
Ennes Perdigão, todos pertencentes à aludida Díretorí.il,
na forma abaixo: _
a) ao Sr. Luiz Rodolpho de Castro, ou Sr. Rubens
Franco Vieira, ou Sr. Marcel Roque Jourdan, sempre em
conjunto com o Sr. AditsOn Coelho Teixeira, ou Sr. Alfredo Facioli, ou Sra. Therezinha Ennes Perdigão, para
assinarem cheques e movimentação das contas bancârias
da Superintendência Nacional da Marinha Mercante,
junto ao Banco do Brasit S.A_., ou quaisquer outros estabelecimentos de crédito em que a SUNAMAM mantenha contas-correntes ou depósitos por força de dispositivo legal;
b) ao Sr. Luiz Rodolpho de Castro ou_Sr.- Ri.!bens
Franco Vieira, ou Sr. Marcel Roque Jourdan, para processarem os pagamentos relacionados com as_~despesa_s
de "Custeio" e de "Capifal" da SUNAMAM, desde que
autorizadas pelo Superintendente, ou Diretor ExecutiVõ,
ou Diretor da DiretOría Adniinistrativa, ou Diietor da
Diretoria de PessOal, coriJorme- Ocaso;
c) para, sempre em conjunto, o Sr. Adiison Coelho
Teixeira, ou Sr. Altredo Facioli, ou Sra. Therezínha Ennes Perdigão, assinarem, quando autorizados pelo Diretor da Diretoria FinanCCira e de Controle, ou seu substituto, os "Avisos" relativos à transferênciapor .. Diário"
entre as contas "Fundo Nacional da Marinha Mercante", ""Adicional ao Frete para a Renovação da MarinhaMercante" e "Autarquias à Vista" e transferências Ti~
nanceiras para as delegacias, agêncías e escritório ein
Brasília. À presente delegação estendem-se as restituições de diferenças constatadas nos recolhimentos rotineiros do AFRMM;
d) ao Sr. Luiz Rodolpho de Castro, ou Sr.-Rubens
Franco Vieira, para assinarein expedientes de ord~
orçamentâria, financeira;contábil, cad3stral e de fiScalização e controle da arrecadação e financiamento do
AFRMM e FMM enviados aos seguintes destinatários: __ _
Secretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria dePianejamento da Presi5}_ênÊ_a da< RepúbHca, Secretaria
Geral do Ministério dos Transportes, Comissão de_Programáção Financeira d~ Mtnistê~o_ da FazenQa, fnspé":_
toria Gemi de Finanças do Ministério dos Transportes,
estaleiros, armadores e en-tidades vinculadas à Navegação e Construção Naval, Delegacias Regionais da SU ..
NAMAM, Escritório de Brasília, Banco do Brasil S.A.,
Banco Centrai do Brasil, Bancos diversos (no País e no
Exterior), despachante a~ll:aneiro, Companhias de Seguros Gerais (no País), Corretoras de Câmbio e V~lores,
Caixa de Assistência Mêdica doS Servidores da SUNAMAM e Distribuidoras de Títulos e Valores, bem como
aceitar duplicata~ _de fat!-lr_as e letr~ de câmbio da emissão dos estaleiros naciõnais e relaciOnados cÕrn os eventos de construção, e outros, na conformidade dos contratos de construção assinados com esta Superintendência
Nacional da Marinha Me~cante, e compreendidos nas
respectivas notas fiscais-e faturas emitldas na conformidade da lei. A presente Portaria revoga a de nl' 419, de 20
de outubro de I978. -João Carlos Palhares dos Santos,
Superintendente."
Passo a ler outro parecer da SUNAMAM:

tir daí, verificar as responsabilidades dos mesmos decor~
rentes.
Dispõe a lei comercial que duplicata é título comercial
de reconheCimento de dívida oriunda da venda dos bens
ou serviços constantes nas faturas emitidas pelo vende~
dor e que importam no reconhecimento de execução dos
serviços o~ __ da comPlementação da venda dos bens_ pelo
vcndeçio~. n~01omen~__go_,~~eite .. Or~on~ec_imeJJJO ..-de
dívidas de natureza puramente financeira não é feito
através~de du.P_licatl!, _!'!las ~irrúle !.e(ra de-càmbio,_çabeiido, no entanto, esclarec~r que, uma vez acorrido o acei~
te, letras de C~bio e duplicata~ mercantis-têm o-mesmo
tratarrlento jUrídiCo; ou seja, Valem por si mesmas, se
provando exclusivamente pdo que-estã escrito e obrigado o aceitante ao pagamento ao detentor do título, o
qual não estará obrigado a detitonstrar sua origem.
Os títulos originalmente aceitos pela SUNAMAM, à
vista dã-s _fatUras da-s Obra~_ (eVentos realizados),
caracteriZa-m-Se como dupliC"itaS, mas as suas substituições após o ve1_1cimento, quando a dívida não mais se
apoiava no serviço, mas sim, no débito financeiro caracterizado no título em vencimento, são letras de câmbio,
como letras de câmbio sã-o qua"isquer outros títulos que
tenham sido aceitos pela SUNAMAM, originados de débitos não d~retamente vinculados a compra de bens ou
serviçoS, demonstrados em faturas.
Por o_utro !lido, ao aceitar os títulos por valor superior
aos das futuras, de forma a reconhecer comO débitõ não
apenas o Vaio( dos -se~rviços prestados, mas também e inci_!isive -Oi_cL!_stos bàiiCários referentes ao desâgJÇl_ç:obrado
pelos bancos para a realização dos títulos. incorporam~
s~ em _-um título valores correspondentes a seryiços pres!ô.ldos v-alOres-a~_ reconhecimento de-responsabilidade
Pü7àffiente financeira, torMndo:os híbridos, ou seja,
parte dupli~ata e parte letra de câmbio.
M~S;-q:Uã1quer que seja a natureza jurídica do títuloduplicata, !Cira de câmbio, ou híbrida -. uma cooseqUência se exterioriza CO!ll o ~ceite: a obrigação do pa~
gamento do título pela SUNAMAM ao detentor _do
mesmo, na data de seu veíicimeÍ1to.
Oru;-s:e a SUNAMAM está obrigada, como dito ante-_
riormente, UQ P<!ga_rriento ao- detentor do títulq_~ _C()_I'!JO
conseqUência o aceite do título importa em desobrigar a
SUNAMAM para com o emitente, com respeito aos débi!Sl~_que__!_h~~~ _9rigem; vale d~~r. os_even~os f!iturªdos e pa~a os quais foram emitidas duplicat_<!_S, so_luciçma
a âfVida a-ssurrlída~no contrato, deStacando-a e tornandoa auiônõina e devida não ffiais ao credor- no contr'ato
mas _ao detentor-ao título, seja ele quem for e cujaptq_ya
não mais será verificada atravéS dos dispositivos contratuais mas sim-·à viSta do que consta no próprio título.
AsSim:. os t~tuToS. sejam ~uplicatas mercantis, sejam letras de~çâm_b_fo 1 apr~sentam liqUidez~e Certeza no momentO do
Crédito autôriOmO Que se prova por si
mesmo e, c_O!D-O c_onseqtiência, as d!_H~osiÇões acor9adas
~Jre a :S_t)NAMAM e os e,c;taleiros consubstanciados na
Resolução SUNAMAM n"' 6043, de 17-7-79, e seus critérios, firmadoS pela SUNAMAM__ pelos estaleiros, so:
mente v~l~ entre as partes signatárias do documento,
nãQ pode[!_áo ~~! opOStaS coritra tercciiros.
Desta forma, antes d_e interpretarmos as disposições
da Resolução citada e dos critérios firmados, cabe alertar o Ac:lml_rti§t!:,gdor, fac_e aQ que antes se disse que, a
execuc,ão daqueles critérios pressupõe sempre a deieitção
do título pelo estaleiro, devendo este, c::tso o titulo se encontre com terceiro, resgatá-lo ou apresentar à SUNAM_AM elerrtentos que a critério do Administrador infoimem ~certeza do resgate, de forma a que, reaHzados os
pag<~mcntos na conformidade dos critérios citados, os
títulos aceitos pela SUNAMAM sejam à mesma restituídos com o competente recibo.

e

acene,

e

PARECER

Análise dos critérios estabelecidos,
eni face das disposições da Resolução n"' 6043

Trazido à anãlise desta Procuradoria as responsabilidades e _obrigações desta SUNAMAM, com referência
às duplicatas aceitas, referentes aos serviço-S executados
pelos estaleiros, nos contratos de construção naval, cuja
responsabilidade de pagamento, por força das dispo..:
sições contratuais, eram óa SUNAMAM, cumpre seresclarecido o que se segue.
Em primeiro lugar, cabe definir a natureza legal dos
títulos emitidos coritra a SUNAMAM, de forma, a par-

1 -Os critérios tratam de forma diversa as duplicatas
emitidas untes de 28-3-79 e as emitidas após 28-3-79. Assim, para serem verificadaS as conseqUências decorrentes
dos títulos emitidos, é preciso, em primeiro lugar, verificar a data--de-sua-emissào;comO o élceite-é_Qado ou na
me_sma data ou em daia posterior à da emissão, é preciSo
ficar claro que, de acordo com as estipulações acordadas, é a data da emissão e não a do aceite que vai informar os valores devidos em cada caso.
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2- P.úa as duplicatas emitidas em data anterior a 283-79, o aceite destaca do contrato a despesa correspon~
dente, a qual, como conseqilência, estará contratualmen~
te paga, a qual passa a existir de forma autónoma, na
conformidade do título aceito. Em decorrência, a responsabilidade da SUNAMAM límita-se ao valor inseritono título; de igual forma, uma vez que não mais existe
a díyiçla contrat_ual, os títulos emitidos para i10vaçào da
dívida anteriormente reconhecida em duplicata, tenham
s)d.o saca-das contra_a SUNAMAM pelo sacador do titulo que su~stitui, ou pelo detentor do titulo quando de seu
vencimento_, responsabilizada a SUNAMAM pelo seu
valor escrito, sem qualquer retorno ao contrato que lhe
deu origem.
3- Por valor inscrito nas duplicatas emitidas antes de
28-1-79 - como exposto no parágrafo anterior -, o
Jtceite representa o reconhecimento da dívida e a destaca
do_çpntrato_._ A:iS.im__s_e_o_do, a presunção é de que, por ocasião do aceite a dívida existia e o valor inscrito representa o valor desta dívida para pagamento na data prevista
para seu vencimento (evento + reajustamento + despesas
bancárias, desde a data da realização _do evento e conseqUente fixação do valor do reajustamento e a data do
vencimento do título): esta presunção é juris et de jure
para o est:.lleiro sacador, ejuris tantum para qualquer outro detentor do título. Assim, se no câJculo do valor da
duplicata houve erro, pode a SUNAMAM, por ocasião
do seu pagamento) fazer os devidos ajustes, para cabrálo_s ou deduzi-los do estaleiro, conforme sejam as mesrnas pagas a terceiros ou ao próprio sacador.

4- A este respeito, se, quando da emissão de umadu.plicata, entre os serviços faturados, encontra-se algum
evento ainda não realizado e, se apesar disso, o título foi
aceito pela SUNAMAM, com relação a este evento, o
débito_ çia SUN~MAM será igual a_o valor do evento
acrescido dos reajustamentos atê a data da realização do
evento, na conformidade das disposições contratuais, ao
qual valor se acrescentarão as despesas bancárias ocorridas após a realização do evento, desde que na data do
vencimento da duPHcata o evento esteja realizado.
~~o· SR. PRESIDENTE (VirgJ1io Távora) Sr. Depoente, isso quer dizer que um dos pontos aqui muito
discutidO está aí bem aflorado. Duplicatas em que o
evento ainda não se havia realizado? Eu pergunto a V. St-porque Isso foi motivo de muita discussão aqui. Pode haver uma duplicata sobre um evento não reaiizado? Esta-ê
a pergunta.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu acredito que não tenha havido esse casonaépocaem que eu estava na SUNAMAM.
O SR. PRESIDENTE (Virgilio Távora)- O par'eCer
do procurador engloba isso? Uma das acusações da Comissão de Tomada de Contas, Comandante, foi justamente esse ponto. V. S• vai ter paciência, vamos explicar
isso bem direitinho aqui. !;; pena que o relator efetivo da
Comissão esteja preso a outra obrigação, fora daqui de
Brasília, senão ele mesmo, que tanto se assustou com
esse ponto, daria maiores detalhes. Mas, aqui, outros depuseram antes de v. s', e um dos pontos bem percutidos,
foi justamente este de duplicatas, depois passamos às
cartas. Mas, no momento, estamos aqui na parte das duplicatas, estavam incluídos os eventos por adiantamento,
quer dizer, eventos que ainda não se tinham realizado
quando da emissão da duplicata. O que V. Ex' pode dizer a isso, como escJarecimento à Comissão?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO-Oqueposso esclarecer é que, na época em ·que eu aceitei as duplicatas, não me lembro de ter aceito duplicatas de eventos
não realizados. Eu acho que há uma desinformação, pois
tenho lido que as duplicatas cessaram com a minha saída
da SUNAMAM. Não, as duplicatas continuaram a ser
feitas e o aceite da duPlicata foi interrompido por determinação ministeriaL

Q_SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- V. ex• saiu
em que época?
O SR. LUIZRODOLFO DECASTRO-Eusaía 14
de agosto de 1980.
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O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Ainda ha~
via duplicata, Mesmo pelos dados aqui, da Comissão,
ainda prosseguia. Nesse ponto aí V. S• não precisa
preocupar-se.
O SR. RELATOR (Saturnino Braga) --Esse parecer
é de que data?

aceitos -esses valores serão considerados como disposto nos parâgrafos 2 a 5, também deste.

Rio de Janeiro, J9 de dezembro de 1981.- Estádo
GomeS de OUveira, Procurador.
Ã Diretoria Financeira,

com a instrução solicitada.
Joel Simão Baptista

(Procurarlor-Geral)"

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Esse parecer tem data de l'<' de dezembro de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) pois de v. s•

Bem de-

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- 5- No
caso de inclusão na duplicata de despesas faturadas de
outra natureza que não a de serviços executados (Eventos), o procedimento deverá ser o mesmo, isto é, conside-

rar as datas reais dos débitos, para só reconhecer como
de sua responsabilidade as despesas bancârias ocorridas,
a partir da data em que a despesa se tornou efetiva.
6- Para as duplicatas emitidas a partir de 28-3.:-79, há
que se separar a obrigação da SUNAMAM para com o
detentor do título da obrigação da SUNAMAM para
com o estaleiro sacador. Na conformidade dos critérios
estabelecidos entre a SUNAMAM e os estaleiros, a SU~
NAMAM, na forma do disposto no item I, se obriga ao
pagamento das parcelas do preço (eventos, fret~, partê
importada e motores), reajustando-as até a data dores~
gate do título. Assim, na conformidade do ajustado,
para as partes - sacadora e sacada -, o titulo não tem
liquidez, uma vez que não soluciona a dívida de que s·e
origina; prevalecendo as condições contratuais entre as
partes o título é apenas uma confissão de dívida, com
dois efeitos: I - admitir que-, de posse do título, possa o
estaleiro realizar o valor da fatura, obtendo as importãn~
cias necessárias ao prosseguimento da obra; e II- ~imi~
nar a inadimplência contratual da SUNAMAM como
pagadora, ao prever, nevando o contrato, os pagamen~
tos para data posterior à prevista em suas cláusulas.
7- Em vista do acima exposto, o valor do título não
serã elemento a ser considerado para pagamento, quando o mesmo for apresentado à SUNAMAM pelo sacador, devendo para cálculo do valor devido ser considerada cada despesa constante do mesmo como ocor"rida na
data do vencimento do título ou de sua prorrogação ·ou
nevação, e calculados os reajustes até àquela data.
8- Caso a SUNAMAM se veja obrigada a resgatar o
título que se encOntre em mãos de terceiro, terão direito
de cobrar do sacador a diferença entre o valor pago e o
valor líquído devido ao estaleiro, calculado como exposto no parâgrafo anterior.
9- Face às condições ajustadas nos critérios anexos à
Resolução n9 6.043, a eventual inclusão de serviços ainda
não realizados por ocasião da emissão da duplicata, não
importa em tratamento diverso, desde que., à data doresgate, o serviço aceito já esteja realizado.
0 SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Um momento. Chamo a atenção da Comissão, em vista das discussões anteriores, -que oS procuradores da SUNAMAM, em 19 de dezembro de 1981, admitiam essa hipótese, o que foi aqui muito debatido, dequeessas duplicatas cobrissem serviços não reâlizados no momento da
emissão,
A interrupção aí, comandante, é porque V._S• eptâ depondo agora para a Comissão, mas nós jâ ouvimos
vários depoimentos. De maneira que, para facilidade de
obra, já estamos chamando a atenção. Depois, haverá o
interrogatório e os debates.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTR@ - 10Duplicatas emitidas após 28-3-79, referentes a serviços
(eventos) realizados e incluindo despesas referentes à nevação de duplicatas emitidas antes de 28-3-79. Neste caso, o valor inscrito-devefáser separado em duas partes:_
I - os valores originalmente inscritos, referentes aos serviços pela primeira vez aceitos- esses valores serão tra·tados como disposto nos parágrafos 7 e 8 deste; II- os
valores referentes à novação de títulos anteriormente

Parece-me que-o P_rocesso tem o número 81/5956.
Antes de terminar essa leitura, eu gostaria de dizer que
no período em que exerci a diretoria da SUNAMAM,
todas as nossas contas foram auditadas pela auditoria da
SUNAMAN, posteriormente pela auditoria da Inspetoria Geral de Finanças, do Ministério dos Transportes, e
somente após o parecer da Inspetoria Geral de Finanças
do Ministério dos Transportes é que essa tomada de contas era encaminhada ao Tribunal de Contas da União.
Já li no jornal referências que considerei, inclusive,
desrespeitosas ao Tribunal de Contas, por ter o mesmo
aceito contas. O Tribunal de Contas, ao aceitar as contas
da SUNAMAM, se louvava na Inspetoria Geral de Finanças do Minlstério dos Transportes. Não existe uma
conta da SUNAMAM que foi encaminhada sem ter sido
auditada e ter obtido da Inspetoria Geral de Finanças do
Ministério dos Transportes o parecer pleno para o encaminhainento ao Tribunal de Contas da União.
Eu gostaria de ressalvar bem esse aspecto, porque
como sou de origem de Marinha, desde 29~Tenente,
aprendi a respeitar o Tribunal de Contas da União como
um tribunal, muito sério. Desde a minha atividade no
Ministério da Marinha, todo gestor era obrigado a prestar contas à Contadoria Seccional do Tribunal de Contas
da União, que existia dentro do próprio Ministério da
Marinha.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnlno)- PermitaIIl.e fazer uma indagação, comandante?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Pois não.
O SR. RELATOR (Roberto Satumino)- E que o
Tribunal de Contas aprovou, também, as contas de
1980/81, após a safda de V. S• da diretoria.
Pois bem, nesse período, deve ter ooorrido emissão de
duplicatas sem a realização do evento, tanto assim que
hã uma referência no parecer dos procuradores. Isso é
uma flagrante irregularidade. No entanto, o Tribunal de
Contas aprovou essas contas contehdo essa flagrante irregularidade. V. S• teria uma explicação para isso, diante
do que está dizendo?

O SR. LUTZ RODOLFO DE CASTRO- Acredito
que a flagrante irresponsabilidade não é do Triburial de
Contas,
O SR. RELATOR - (Roberto Saturnino)- Mas ele
não aprovou?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Ele aprovou louvado no parecer da Inspetoria Geral de Finanças
do Ministério.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Mas se o
Tribunal assumiu a responsabilidade, teria que fazer,
também, a sua própria veiifiCação.
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- ELtacho
que o fez. Agora, V. Ex• vai-me permitir, não tenho condições de julgar o Tribunal de Contas da União. V. Ex•
tem condições, como Senador da República, eu não tenho. Tenho, sim, um respeito profundo pelo Tribunal de
ContaS da União. Eu, como cidadão que exerci função
na área militar e depois na área civil, eu aprendi a ter esse
respeito, isso é o que eu gostaria de frisar. Não elimino
qualquer indagação que V, Ex• possa fazer, e tem o direito de fazer, a respeito isso, mas a minha posição, a minha
opinião é essa.
Eu gostaria de ler, justamente, o relatório do Tribunal
de Contas, quando aprovou as contas do exercício de
1979.
MÁRIO PACINI
Ministro-Relator
ANEXO IV DA ATA N• 63/81
Relatório e voto do Sr. Ministro Ewald Pinheiro, cujas
concJusões foram acolhidas pelo Tribunal, na Sessão Or~
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dínãrla realizada em 27 de agosto de 1981, ao proferir
deliberação, conforme figura no contexto desta Ata,
so_bre as contas da Superintendência Nacional da Marinha Mercante-SUNAMAM, exercício de 1979 (Proc.
019 146/80 e outros).
Prestação de contas da SUNAMAM - Superintendência Nacional da Marinha Mercante, relativa ao
exercfcio de 1979, figurando como gestores Manoel
Abud, no período de J9-l a 19-3 e João Carlos Palhares
dos Santos, de 20-3 a 31-12-79.
O processo, embora tenha recebido certificado de auditoria pleno do ContrOle Interno e pronunciamento ministerial favorável, evidenciou alguns tópicos carentes de
esclarecimentos, levando a instrução da 3• IGCE a promover diversas diligências.
Dentre as falhas objeto das diligências são ressaltadas
as seguintes:
a) contratação de pessoal sem observância da legislação vigente, tópico qu_e é esclarecido, através do despacho de 25-4-80, em- que o Secretário de Pessoal Civil do
DASP aprovou parecer segundo o qual o pessoal admitido pela SUNAMAM após 1974, mediante contrato de
emergência, sem prévia autorização presidencial, fosse
incluído em "Tabela Especial válida pelo período de dois
anos, no decorrer do qual, os mesmos se submeterão a
concurso público";
b) ocorrência de emissão de empenhos com data posterior à da assinatura do contrato respectivo e contrato
com efeito retroativo;
c) apel-ações reaiizãdas no Sistema Financeiro envolvendo letras de câmbio e duplicatas emitidas pelos Estaleiros, com ...aceite" da SUNAMAM, descontadas na
rede bancária.
O assunto constante da letra b foi objeto de solicitação
da 3' IGCE à IGF - MT (ofício n9 697/79 proc. anexo),
para que recomendasse à SUNAMAM evitar a retroatividade mencionada.
O "aceite'' de duplicatas é autorizado na Resolução da
SUNAMAM n9 6.043, publicada em 23~7-79 (fls.
324(25-vol. 1), onde e lê essa autarquia ..poderá, desde
que comprovada a realização do evento, aceitar duplicatas de serviço emitidas pelo estaleiro, podendo a duplicata ser negociada na rede bancária privada".
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Veja, Sr.
OOmandante, desculpe-me interrompê-lo que aí condicio·
na va, como não podia dcixar de condiCionar, à execução
do evento, não é?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Evidentemente, o que prova que, na minha época, não deve ter
-aceite de duplicata.
Em 26-6-80, segundo Ata por cópía às fls. 327(28-vol.
I, a entidade resolveu suspender ditas operações até reunião que seria realizada entre os Ministérios dos Transportes, fazenda e Secretaria do Planejamento. Posterior~
mente, em 9-9-80, a SUNAMAM baixou a Portaria n9
362, estabelecendo que o~ aceites de duplicatas se efetivassem com as assinatufãs, em conjunto, do Titular da
Diretoria Financeira e de Controle e do Superintenden-

te.
O assunto está regulado internamente. Mesmo assim,
ressalta a instrução, fatos como o aceite de duplicatas
para desconto na rede bancária, acarretando pesados ônus aos cofras públicos, fogem às normas de administração financeira aplicáveis à entidade, configurando-se
como desvio de finalidade das operações daquela autarquia.
A SUNAMAM esclareceu que o seu deseqailíbrio financeiro foi provocado pelo atraso sistemâtico na liberação dos recursos pertinentes ao Programa, que ingressavam na entidade após a execução das etapas de construção contratadas. Também ocorreram significativos
a"créscimos de despesas ao Programa, autorizado por exposições-de ~otivos interministeriais, devidamente aprovada pelo Senhor Presidente da República, sem que houvesse a incorporação de novos recursos aos orçamentos.
Afirma o Diretor Executivo, às fls. 25 item d-6:
.. Se a SUNAMAM não optasse por Duplicatas
para serem descontadas pelos Estaleiros na Rede
Bancária, situação da Construção Naval fatalmente
entraria em colapso, prejudicando a economia do
Estado do Rio de Janeiro e tedamos dispensa em
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massa de operários, num total aproximado de 35
mil trabalhadores.
Mesmo caso para as Letras de Câmbio, que já
não existem a partir de agosto de 1980."
A instrução opina, finalmente, pela baixa na responsabilidade dos gestores, sem prejuízo do acompanhamento, nas contas dos exercfcios futuros:
a) da evolução das operações de aceite de duplicatas
emitidas pelos estaleiros, e seus reflexos no patrimônio
da autarquia;
b) da liquidação dos compromissos de terceiros decorrentes de financiamentos da SUNAMAM; e
c) da regularização da situação dos servidores incluídos em Tabela Especial.
Este também é o entendimento da Senhora InspetoraGeral, que acredita ser dispensável comunicação ao Ministro dos Transportes sobre a Sistemâtica a dotada pela
entidade que, ante à sua incapaddiide para saldar de
imediato a parte que lhe cabe nos compromissos com a
construção naval, aceita duplicatas emitidas pelos estaleiros, para desconto na rede bancária, uma vez que a
questão já é de conhecimento do titular daquela Pasta,
conforme publicação em anexo. Ademais trata-se a seu
ver, por enquanto, de problema de ordem econômica e
política interna junto ao -Governo Federal, já o_bjeto de
medidas saneadoras iniciais.
Quanto às outras falhas apuradas nÔ exame das contas, sugere o critério preconizado na Súmula TCU 142,
isto é, arquivamento do processo com baixa na responsabilidade.
O douto Ministério Público está de acordo.
Voto

nancíamento do navio, em torno de 85 por cento
uma vez que o não-pagamento em dia representa
atraso na entrega dos navios."
O II Programa de Construção Naval- PCN, para o
lustre 1975/!979, foi desencadeado com a Exposição de
Motivos n9 161-B, de 31-7~74, devidamente aprovada
pelo Senhor Presidente da República. Os dispêndios foram cal cu lados em Cr$ 25 bilhões, equivalentes, à época,
a USS 3,3 bilhões, para atender a novas encomendas de
navios, num total de 5.300.000 tpb e concluir 1.300.000
tpb, remanescentes do programa anterior.
A autarquia encarregada da execução do PCN começou a sofrer um desequilíbrio financeiro à meida que
os Recursos a ela destinados e decorrentes de operações
externas Unham ingresso em data posterior à do desembolso programado. Contratualmente vinculada ao pagamento das etapas da construção naval, logo que realizadas, sob pena de sanções tambêm pecuniárias, recorreu
aos bancos de investimentos locais, tendo assim operada
entre novembro de 1975 e fevereiro de 1977, num voluine
financeiro da ordem de Cr$ 1.356.386.700,00.
O Governo Federal proibiu este tipo de operação em
1977 e a SUNAMAM, às voltas com a mesma defasagem entre o prazo de pagamento e a entrada dos recursos
a ele correspondente foi levada a reconhecer a sua dívida, nesse ínterim, em forma do aceite de duplicatas,
submetendo-se ao ônus do desconto bancário para evitar
o ônus das sanções contratuais e outros, graves inConvenientes que surgiriam com a inadimplência.

O problema até aí era apenas o descompasso entre datas: o compromisso surgia antes da disponibilidade de
recursos, contudo, existiam, já estavam alocados aO pi-ograma.

O eVento é por demais relevante para que o Tribunal
sobre ele decida sem um exame de profundidade. Tratase de um Programa de governo que não conseguiu
realizar~se nos prazos e com os recursos pré-fixados.

No entanto, eventos ocorreram excedendo os valores
pré-fixados sem a correspondente destinação de recur1>0S, como se percebe do quadro de fls. 315:

Permito~ me transcrever parte de notícia, constante dosautos, publicada no jornal O Globo-, edição de 17 de ju~
nho de 1980:

Exposição de Motivos

"Eiiseu Resende disse qúe o II PCN, com -térmi~
no previsto para 1979, com investimentos da ordem
de CrS 18 bilhões (a preços de 1975) foi retardado
para 1982 e onerado em cerca de_Cr$ 31 bilhões, calculado a custos de 1980.
Afirma 'Eiiseu Resende que os custos do II PCN
foram onerados, entre outros motivos, porque a
partir de 1976, a SUNAMAM adotou a prática de
permitir que os estaleiros descontassem duplicatas
em bancos comerciais quando havia deficiência de
caixa na empresa para os pagamentos parcelados
das etapas de construção dos navios.
Esse comportamento foi utilizado também para
o pagamento de inOenização aos estaleiros, considerada pela SUNAMAM como de ujusta c_ausa",
quando em 1978 o Governo proibiu a importação
de componentes para a construção naval. A indenização foi paga pela suspensão de parte das encomendas feitas aos estaleiros.
O pagainento das duplicatas era realizado pela
SUNAMAM, acrescido de correção monetária esti~
pulada em contrato com os estaleiros, mais os jurOs
bancãrios, assim que a empresa obtinha a liberação
dos recursos orçamentários necessários, que na
maioria das vezes, provinham de recursos externos.
A deficiência de caixa ocorrida porque os empréstimos externos constantes do orçamento da em~
presa, por norma governamental, só são liberados
pelo Banco Central 150 dias após sua entrada no
País.
A emissão de duplicatas para o pagamento dos
estaleiros foi considerada po-r EHSeu -Resende como
••a melhor solução" para o problema. Segundo ele,
a suspensão contratual para a construção de navios,
ou o atraso no pagamento das faturas geraría cOnSeqUências .. muitO mais negativas para a SUNAMAM do que o pagamento de correção monetária e
as despesas bancárias".
-Qual seria a outra solução? o não pagamento
de faturas em dia geraria outra grave conseqUência:
a SUNAMAM estaria atrasando o recebimento do
retorno de investimento que o armador faz pelo fi-

N• 161-B/74

Exposição de Motivos
N• 17(79
Exposição de Motivos
N• 57 (79
Justa Causa, Nacionalização
e Parâmetro "Z"
Soma

uss 3,300,000,000.00
550,000,000.00
30,200,000.00
393,858,000.00

uss 4,224,058,000.00

Eis -o esclarecimento prestado pela SUNAMAM, às
fls. 312/314, para os acréscimos ocorridos (atualizados
para junho de 1980):
a) construção de navios em valor superior ao programado para o II PCN e a ele incorporada pela Exposição
de Motivos n9 009-A, de 1978, aprovada pelo Exm9 Sr.
Presidente da Repúblcia, sem a correspondente alocação
de recursos ............. Cr$ 9.826.000.000,00,
b) incorporação ao II PCN de novas obras, antes não
programadas, por força das ExpoSições de Motivos n9s
17, 18 e :57, todas de 1979, aprovadas pelo Exm9 Sr. Pres_idente da República, sem a incorporação de novos recursos aos orçamentos correspondentes .............. CrS
2.396.000,000,00;

c) alteração e aumento dos índices de nacionalização

fixados nos contratos, elevando os custos e modificando
as formas de pagamento ............ Cr$6.826.000.000,00;
d) modificações dos prazos contratuais de entrega em
decorrência do item "c" ..............• Cr$ 2.472.000.000,00;
e) revisão do valor contratual do parâmetro ••z", represéiltatívO dõs custos fixos dos estaleiros, em função
da dilação dos prazos de entrega ............... Cr$
lO .480.000.000,00.

O somatório desses acréscimos se eleva a Cr$ 32 bilhões de cruzeiro~; a preços de junho de 1980, enquanto
que o total das duplicatas com aceite da BUNAMAM,
com vencimentos entre os meses de junho de 1980 e dezr;mbro de 1982, ascende a Cr$ 29.411 milhões, deflacionados tanibénl para Junho de 1980.
Verifica~se, portanto, que as duplicatas acejtas representam dívidas decorrentes da execução contratual de
eventos devidamente autorizados, mas sem alocação dos
recursos pertinentes.
Não errou a_ Superintendência ao contratar a construção naval segundo as diretrizes de programa governamental de que era e é executora. Cumprido o contrato
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por parte dos estaleiros e sem recursos disponív"eis para o
pagamento, restava a alternativa de reconhecer a dívida
e arcar com o ânus decorrente.
-O aceite da duplicata, e, si, por conseguinte, não deve
ser questionado. A falha, segundo parece, encontra-se no
comprometimento de recursos inexistentes para tal fim.
Decorreu ele de decisão de âmbito interministerial, o que
acaba por eximir a administração da autarquia de
sanções por a tos de gestão dos quais não particiPou volitivamente.
Isto não torna o fato menos impróprio, maS retira à
entidade o caráter de ilegitimidade da gestão.
A afirmativa do Diretor Executivo da SUNAMAM,
transcrita às fls. 03 do Relatório, quanto ao grave
problema social que a dispensa em massa de trabalhadores deflagraria ou desencadearia, se o desconto das duplicatas não tivesse ocorrido, e as considerações do ilus~
tre Ministro dos Transportes; Dr. EHseu Resende, também acinia reproduzidas, estampadas na edição de O
Globo, de 17 de junho do ano p. findo, não podem deixar
de ser levadas em conta no julgamento do processo, pelo
relevo de que se revestem:
Em face do exposto e considerando exclusivamente as
falhas apontadas no relatório, como a retroatividade do
contrato mencionado, os empenhos emitidos a posterlori
e a incorreçã·o na contratação de pessoal, embora com
medidas saneadoras jã determinadas, é que me inclino a
acatar os pareceres, adotando no caso o preceito da Súmula 142, ou seja, baixa na responsabilidade dos gestores e arquivamento do processo, sem prejUÍzo do acompanhamento sugerido na instrução.
T.C., em 27 de agosto de 1981.- EwaJd S. Pinheiro,
Ministro- Relator''
Com íssO, Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Passada a
fase de exposição, vamos à do interrogatório. Devido a
necessidade premente que tem o Sr. Relator de se afastar, eu pedi vênia ao ilustre Senador Alfredo Campos
para dar a palavra primeiro ao Senador Roberto Saturnino. Tem S. Ex' a palavra.
O SR. RE~ TOR (Roberto Saturnino)- Comandante
Luiz Rodolfo de Castro, no depoimento anteontem perante esta Comissão, o Comandante Palhares afirmou
que não teve conhecimento do documento Normas Critérios para Aplicação da Resolução n9 6.043 até o final
da sua gestão. Poderia V. S• explicar-nos a ausência de
conhecimento do Superintendente da Marinha Mercante
de um documento de tal importância, o protocolo que
regulava o pagamento, enfim, dos estaleiros, de acordo
com a Resolução n9 6.043?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- I': um fato
lamentável, o Superintendente da SUNAMAM passar
dois anos superintendendo e desconhecer um documento
dessa profundidade, -desse valor. Inegavelmente, não
posso eximíi-me da responsabilidade dele; ma forma alguma, pois foi produzido na minha diretoria.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- ... por iniciativa sua ...

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Por iniciativa da minha diretoria. Evidentemente, assumo a responsabilidade da iniciativa porque eu dirigia a diretoria
finacneira, mas é ·um docl.iménto que efetivamente foi
pro_duzido na divisão correspondente ao setor de aplicações da SUNAMAM à êpoca, foi discutido com os estaleiros largamente, por um período bastante extenso, e
era de conhecimentoJota_l da SUNAMAM. Agora, se o
superintendente desconhecia ...
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- V. S• não
levou ao conhecimento dele. Achou que não seria necessãrio?
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Não mo
letnbro, efetivamente, de ter levado. ~provável até que
tenha levado, porque eu também li nos jornais que ele
disse que jâ é um ancião e por isso se equivocou em algumas coisas, o que eu não refuto, mas há pessoas que aos
cem anos se lembram de coisas que se passaram até aos
seus 4 anos de idade. EfetiVamente, não quero discutir
essa postura do Comandante Palhares, que é uma pessoa
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a quem sempre respeitei, -iriClusive como oficial de Mari-

nha eu respeitava e como Superintendente da SUNA-

MAM sempre o respeitei. Acontece que esse documento,
que está sendo apresentado como um protocolo, parece
uma ata de reunião, foi produzido, teve exercício de cálculos.
Por outro lado, o Comandante Falhares falou em uma
reunião de grande porte que eu tive com os estaleiros.
Ora, era uma reunião de 7 estaleiros, mas como os estaleiros, efetivamente, têm um grande número de pessoas,

até parece que reuni, na minha sala, 800 mil pessoas; eu
reuni os 7 representantes de estaleiros, que era a coisa
mais comum que eu fazia. Na SUNAMAM, por onde
passei !O anos, era a coisa mais comum ter reuniões
constantes com os representantes dos estaleiros, com os
representantes da armação, pois eu era o diretor financeiro da Casa. Então, me surpreendeu também ele dizer
que a uma reunião daquele porte ele teria que estar presente. Lamento profundamente isso.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Disse V. S•
que houve uma longa e larga discussão a respeito desse
documento. Poderia V. S• dizer-nos a data desse doeu-_
menta? Quando ele foi firmado?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Não, não
posso porque a cópia xerOx, que inclusive encaminhei à
Presidência desta CPI, estã sem data... _
O SR. RELATOR (Roberto Satumino)- Mas c_~rta
menteé posterior à Resolução. Então~ é depois de julho.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- ll posterior à Resolução, evidentemente. São critérioS sobre aresolução, portanto não poderiam ser anterior.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Certarriente, pelo menos de algumas semanas, dado que houve
uma extensa discussão e preparação desse documento.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Evidentemente.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Comatl",
dante Rodolfo, por que nessas Normas e critérios para a
Aplicação da Resolução n(> 6.043 retroagiram até à data
de 28 de março? Pergunto isso porque foi reconhecido
aqui que a própria Resolução n' 6.043, ao mudar o critério, fav-oreceu os estaleiros, na medida em que naquela
época havia um tabelamento de juros. isto é, os custos financeiros, os custos bancãrios, estavam mais baixos do
que as regras de reajust~ento dos estaleiros. A Resolução n~> 6.043 foi aprovada pelo Conselho e o expositor
aqui não soube muito bem, aqui, esclarecer~nos as razões
da mudança, mas reconheceu que houve uma mudança
de critério porque era melhor, era mais vantajosa para os
estaleiros. Agora, vêm as normas e critêtios e retroagem
esse sistema de que favorecia aos estaleiros, de 17/07 que
foi a data da Resolução n' 6.043, para 28 de março do
mesmo ano. Quer dizer, por que essa antecipação da
aplicação dos critérios que não era permitida pela Resolução n9 6.043?

O SR. LUIZ RODOLFO DE;-CASTRO- Sr. Senador .. Roberto Saturnino, posso tentar explicar. Efetivamerlte, se eu tivesse acesso, volto a falar, a este processo,
seria -provavelmente bem -mais fácii para mim. Mas vamos fazer um exercício de memória.
O aceite de duplicatas da SUNAMAM ê bem anterior
à Resolução. A SUNAMAM passou a aceitar duplicatas
em 1977.

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Sim. mas
os critérios eram diferentes.

O SR. LUJZ RODOLFO DE CASTRO- Não, os
critérios não eram diferentes. As condições eram diferentes, as condições de mercado. As condições eram diferentes, os critérios, não.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Antes daResolução n9 6.043, os estaleiros eram responsáveis pela
despesa bancária e não tiil.ham reajustamento. Depois da
6.043, ao contrário, trocou a regra e essa troca favoreceu
aos estaleiros, pela condição a que eu referi. Agora; por
que esse critério foi aplicado com quatro meses de ante:
cedência em relação à Resolução n9 6.043?
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O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- O que me
lembro, quando houve a mudança de administração,
quer dizer, passou~se ao Governo Figueiredo, em que assumiu a Superintendência o Comandante Palhares, o
exercício de aceite de duplicatas jã era uma prática da
-sUNAMAM; uma prática conhecida e exercida.
Estou lembrado de que uma das pautas era que esse
aceite de duplicatas não deveria eternizar-se. Foi feito
num momento de defasagem decash fiow, foi feito para
suprir déficit de entrada de recursos na SUNAMAM.
Então, não era uma coisa institucionalizada pela Casa.
Não havia uma resolução, uma determinação para que
isso tivesse um procedimento. Não era um procedimento
daSUNAMAM.
Então, com a nova mudança de gestão, logo nos primeiros momentos- tenho uma certa lembrança que nas
primeiras reuniões de diretoria da SUNAMAM - foi
aventada logo a hipótese de se transformar. Como a SUNAMAM era um órgão normativo e administrava um
fundo de natureza contábil, que era o Fundo da Marinha
Mercante, o Conselho Consultivo da SUNAMAM deveria emitir uma resolução que desse respaldo, vamos supor, institucional a essa prática, torná-la uma prática
normal da Casa.
_V. Ex• pode observar que a própria delegação de poderes, que eu li aqui, é anterior à resolução. Ela já delegava poderes para aceitar duplicatas bem antes da resolução. Então, essas data,s da resolução foram um procecl,ime:nto - não quero eximir-me de culpa alguma ~e _eu
as tiver- vamos supor, autãrquico; autarquias V. Ex•
deve conhecer bem mais do que eu, V. Ex•, inclusive,
como Senador da República, tem conhecimento de outras autarquias. V. Ex' mesmo já foi diretor de autarquias ou trabalhou em autarquias, o BNDES. Então,
efetiVarilente, todos esses procedimentos não são feitos
dessa maneira de "vamos fazer uma resolução hoje e
amanhã se edita essa resolução". Essa resolução deve ter
tido discussões no Conselho, ela teve relator. Há uma
coisa até que eu gostaria de comentar. Eu ouvi falar que,
nO"- depoimento do Almirante Jonas, S. Sa. desconhecia
até a Resolução n(> 6.043, depois soube que S. Sa., mesmo, foi o relator. Isso_ouvi falar, não sei se ex ato. Quer
dizer, acho que a autarquia não ê como em 'Uma empresa
em que a pessoa decide ou o diretor ou a diretoria decide
hoje e amanhã coloca no prelo e sai a decisão. Existe
lo.do um procedimento. Então, acredito que ê essa a defaSagem de dados.
Agora, a data de retraatividade do protocolo foi, tão~
somente, no meu sentimento hoje, sem ter acesso a esse
tal processo, que desapareceu como por encanto, para
trazer o novo procedimento à data da nova gestão, o inicio da nova gestão. Isso ê o que posso dizer a V. Ex's
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Antes de
continuar o interrogatório, uma pequena interrupção.
Peço ao Sr. Secretário que providencie ofício-a SUNAMAM solicitando cópia autenticada de todo o processo
que deu como resuffado a Resolução n9 6.043 e na Diretoria Financeira tudo aquilo que se relaciona com Normas e Diretrlzes para a Aplicaç;lo desse protocolo. Quer
dizer, todo o encaminhar burocrático d{) mesmo. 'I:: isso?
O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO- Exatamente isso.
O SR. PRESIDENTE (Vir8;ílio Távora)- Vamos solicitar para a Comissão.
Vem de longe essa questão de data, desde 77, não fói·
assim tão pequenina, atê 81. De meados de 77 ou um
pouco menos até os primeiros meses de 8~. Não é?

O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO -

Exatamente.

O~SR, J~RES!DENTE (Virgílio Távora) -

Pelo esquema que temos. Então, não foi só para passar uma
chuva.
O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO - Não. A idéia
era, usando _os termos de V. Ex•, de passar uma chuva,
mas a questão ê que enfrentamos uma enchente imensa e
ficamos nela por muito tempo.
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hoje, há uma nítida divisão, na interpretação que o parecer dá, há uma n!tida divisão dos dois períodos.
O _parecer trata, em primeiro lugar, a partir do fim da
página 3:
"Por valor inscrito nas duplicatas emitidas antes
de 28-3~79", ... representa o reconhecimento da díviM
da ... "

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)- Não quero
nem saber ajustificativa. Por que foi escolhida essa data?
O SR. RELATOR (Roberto Saturnina) eu queria exatamente saber.

Isso é que

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Gostaríamos de saber. Depois se discute a justificativa da data,
qual a justificativa para retroagir, seja um dia, dois dias.
dez dias, mas antes é preciso saber: por que essa data

28/03?
O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO- O día 28 foi a
assunção da nova gestão da SUNAMAM, da nova
perintendência.

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora) vez.

Su~

Sim, tal-

O SR. LUJZ RODOLFO CASTRO- O Governo assumiu em 15 .de março.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Chamo a
atenção para essa data.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Como ia
dizendo, neste parecer, hâ uma divisão nítida entre o que
se passou antes do di~ 28-3-79 e o -que se passou depois.
Aqui, na página 4. quindo há essa referência:
" ... da emissão de uma duplicata, entre os serviços [aturados, encontra~se algum evento ainda
não realizado ... "
Isto se refere a fatos anteriores, a duplicatas anteriores
a 28-3-79, está claro. Tanto assim que o critêrio mencio-nado é o critério anterior à Resolução n9 6.043, isto é, o
débito da SUNAMAM era "igual ao valor do evento
acrescido dos reajustamentos atê a data ... ao· qual valor
se acrescentarão as despesas bancárias ocorridas após ... "

a

evidente que o parecer se refere a duplicatas emitidas antes de 28-3~85 e duplicatas com serviços [aturados
correspondente a eventos não realizados.
Ora, neste período o diretor financeiro era V. S' e V.
S• afirmou que na sua gestão, como diretor_financeiro1
não houve nenhuma duplicata emitida sem que o evento
tivesse sido realizado. Parece-me que há uma contradição flagrante entre a. que v. s• afirmou e o que.estâ
dito no parecer do procurador.
O SR. ALTEVIR LEAL- Isto é verdade, eu tamb~m
já estou sentindo.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Acontece
que nunca me foi apresentada uma duplicata dessa. Pelo
que eu sel, pelo que estou informado- eu saí da SUNAMAM em agosto de 1980 -, todas as duplicatas que eu
aceitei foram liquidadas
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) -~Sim, mas
poàe ter havido aigurria queroremitida sem a correspondente. ..

O-SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, V.
Ex• ê que está afirmando isso, eu não afirmo isso.
O SR.. RELATOR (Roberto Saturnino)- Quem estâ
afirmando, Sr. Comandante, é: o parecer do Procurador
Estácio Gomes de Oliveira, não sou eu, inclusive foi um
parecer que V. S• trouxe.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO - Eu sei,
mas o que eu quero dizer ê que a SUNAMAM liquidou
'todas as duplicatas que eu aceitei.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Continua
com__ a palavra o Sr. Relator.

SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Sim, mas,
dentre estas, pode ter havido alguma que correspondia a
evento não realizado, quando da emissão da duplicata,
pelo que estâ dito aqui no parecer.

O SR. RElATOR (Roberto Satumino) - Comandante, no parecer do procurador, que V. Sa. nos trouxe

O SR. ALTERVlR LEAL- Senador Roberto Seturnino, _não serão _aquelas duplicatas que a SUNAMAM
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desconhecia, que sempre falava em desconhecer uma duplicata, uma promissória?

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Pode ser
até uma duplicata sem aceite.
O SR. ALTEVIR LEAL- Pode não ter sido aceita.
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Nem todas
as duplicatas emitidas pelos estaleiros gozavam do aceite
da SUNAMAM.

O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Mas é óbvio que o parecer está-se referindo às duplicatas que tiveram aceite; quer dizer, a SUNAMAM aceitou duplicatas
emitidas em ocasião eiri que o evento correspondente
não estava realizado e isso ocorreu durante a sua gestão
como diretor financeirO da SUNAMAM.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Porque
aqui diz "encontra-se algum evento ainda não realizado",

Então, realmente, houve, V. S• pode não ter tomado
conhecimento, mas, pelo parecer, está claro que se não
houvesse nenhuma, ele não ia citar aqui.
Esse ê um ponto. Mais alguma outra pergunta, nobre
Relator?
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Eu gostaria de ouvir a versão- do Comandante Rodolfo sobre a
sua exoneração. Como é que··se pã.fsaram os fatos ligados à sua exoneração?
O SR. LUIZ RODQLFO DE CASTRO - A minha
exoneração, eu acho que se deveu ao fato de eu já estar
hâ 10 anos como diretor da SUNAMAM, ter participado, no iníciõ, de um programa de emergência, que se iníciou com II cargueiros e 241ines. Quando eu assumi na
SUNAMAM eram 8 Unes que estavam sendo construídos na VEROLME, 8 na ISHIKAWAJIMA, 8 na CCN
e 11 cargueiros na EMAQ, CANECO e Estaleiro Sú.
Posteriormente a isso, houve a comissão interministe-rial, que reuniu o Ministério da Fazenda, Indústria eComêrcio, Marinha, Transportes, Planejamento e vários
Ministérios, num grupo de trabalho para chegar a essa
exposição de motivos ao Presidente da República da época para o I Programa de Construção Naval, Eu era assessor da diretoria financeira, participei dum subgrupo
na Fazenda. Houve o I Programa de Construção Naval.
Na época do I Programa de Construção Naval os estaleiros passaram a ter uma nova dimensão. Em 1969, a Comissão de Marinha Mercante transformou-se em SUNAMAM. Após aquela célebre batalha de fretes a SUNAMAM passou a ter uma expressão maior na conStrução naval do País. A navegação passou a participar sle
um trâfego que, anteriOrmente, era feito no exterior somente pelo Lóide Brasileiro. Passaram a ter as concessões de linha, as empresas passaram a participar no tráfego com 50% do tráfego com o Lóide Brasileiro, houve
um desenvolvimento muito grande da navegação, houve
um desenvolvimento muito grande da indúStria, os estaleiros passaram a ter nova dimensão,,Qs recursos previs·
tos para a execução do I Programa dC Cons_tnição Naval
chegavam à SUNAMAM nos devidos tempos, à hora
certa. Efetivarriente, nós não tivemoS problema nenhum
para a efetivação e a execução do programa.
Posteriormente, e logo a seguir ao térmíito do perfodo
do Governo que tinha determinado o I Programa de
Construção Naval, seguiu-se o II Programa de Construção Naval. E se V. Ex• verificar, V. Ex• vai ver que a
data da assinatura do Presidente da República que deter~
minava o II Programa de Construção Naval é muito perto da assunção do Governo. Então, já erã um programa
que teve também ação interministeríal, mas numa seqUência que ex:istia.-No Ministério do Planejamento, as
pessoas eram as mesmas do programa anterior, conhe-.
ciam já todas as formalidades e conheciam a prática do
exercício da construção naval.
Então, a contratação, a exposição de motivos que deu
origem ao II Programa de Construção Naval foi resolvida, no nosso entender, muito mais rápido do que foi no I
Programa, mas com uma extensão muito maior, de uma
amplitude extraordinãría-.
Efetivamente, com essa amplitude, os estaleiros __tive--ram que tomar outra dimensão. Os Estaleiros VEROLME, ISHIKAWAJIMA, Comércio e Navegação, que
eram estaleiros que construíam até então pavios de até
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mêdio porte, passaram a construir navios de grande porte. A lSHIKA~AJIMA inaugurou um dique para navios de até 400 mil toneladas; A CCN transformou um
dique de reparos em bacia de construção; a EMAQ construiu nova carreira~ o CANECO construiu nova carreira,
os armadores passaram a freqüentar o tráfego de granéis
sólidos, que só uma empresa privada participava com a
DOCENAVE; a amplitude da contratação dos navios
passaram a contratar navios de muito maior porte. E efe-tivamente, o desembolso, o volume de recursos, eram
bem maiores. Mas já havia acontecido, em 1973, o
problema do petróleo. Em 1971 e em 1972, a SUNAMAM ir ao mercado para obter recursos externos. A primeira operação que o Bank Of América fez com o Brasil,
foi com a SUNAMAM, uma operação de 10 anos, com
spread com menos de I%, com o prazo de caréncia de 4
anos. Depois fizemos, em 1972, ou em meados de 1973,
operação com a Toyokota Bank, com 15 anos de prazo,
com 7 de carência, com spread de 5/8%. O mercado era
franco e aberto, as autarquias freqüentavam o mercado
externo diretamente. Pedíamos, efetívamente, ao Ministério do Planejamento a prioridade, era dada a priorída~
de e nós íamos direto ao mercado.
Logo ao raiar do II Programa de Construção Naval,
mudou-se o esquema, passamos a ter que freqUentar
duas filas. O presidente do Banco do Brasil da época, Dr.
Ângelo Calmon de Sá propôs ao Ministro da Fazenda
que o Banco do Brasil deveria conduzir, se possível, a
maí_or parte das operações externas das autarquias, porque o Banco do Brasil tinha intenção de expansioníslno.
No II Programa, as duas primeiras operações de 1975
que fr.iemos me parece que foram feitas através do Banco
do Brasil. Tínhamos, primeiro, que entrar na fila da SEPLAN, para obtermos a ida ao mercado e, segundo, esperar o Banco do Brasil compor um sindicato para que
nós pudêssemos operar.
Então, as dificuldades começaram a aparecer, mudou- se o panorama completo dos recursos. O programa de
constrUção naval era baseado mim percenfual bast<iitte
relativo, bastante grande de operações a obter, crédito a
obter. Não eram recursos já obtidos, recursos consagrados, ou recursos consagrados dentro do orçamento. Nós
partíamos para um programa que foi contratado e _com
Uma parcela bastante substancial a obter, e na hora a obter, vários e vârios problemas.
.Or~. etetivamente eu já-atrar~sava urn·Targo período
na c~~. e jã estava, pela própna natureza do cargo, com
desgaste tisico, inclusive, com a própria estutura da SUNAMAM, e foi cantado em verso e prosa, jâ aqui nesta
CPI, as dificuldades dos fúncionãrios antigos, do que
discordo, porque a SUNAMAM tinha, como todo Governo tem, os funcionários normais em cada setor. Efetivalnente, o que faltou à SUNAMAM, na verdade, não
foram grandes têcnicos, nem bons técnicos._ O que faltou
à SUNAMAM foram os recursos necessários a liquidar
as suas obrigações. Porque se os recursos tivessem sido
apartados, nas horas certas e devidas, a SUNAMAM,
hoje, estaria no mesmo lugar, com -os mesmos funcionários, provavelmente, mais envelhecidos, mas teria re-solvido o problema. Tanto é que, em gestão posterior,
foram levados para a SUNAMAM economistas, enge-nheiros e demais pessoas gabaritadas e, no entanto, no
momento em que faltaram recursos a essa nova administração de pessoas com maior competência, a SUNAMAM teve problemas financeiros e teVe que emitir outros documentos para conseguir reforço para liqUidaçã-o.
O SR. ALTEVIR LEAL - Qual foi o ano em que
chegaram esses elementos de maior competência de que
v. s~ eillf falando aí?

·o SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO - Eu estou
falando porque eu soube, foi a partir de 1981, me parece,
O PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Meu caro comandante, as declarações de V. S•, aqui, conflitam, frOntalmente, com as de alguns superintendentes dessa autarquía, que disseram claramente que em sendo uma autarquia que de um lado cuidava da Marinha Mercante, de
outro lado, da gestão do Fundo, até que foi despojado
dessa última atribuição, dispunha apenas de um, depois,
em outras declarações, de três engenheiros navais. Então, alguma coisa aí não está batendo. Aliâs, é uma admiração muito grande porque a SUNAMAM não con-
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tratava engenheiro naval. Até agora, não ficou bem explicado isso -que constou de declarações de depoentes.
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO- Quero dizer ao nobre Senador que a Diretoria de Engenharia da
SUNAMAM ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Mas V. S•,
como diretor, durante dez anos na casa, de conhecimento da casa não pode ignorar, pelo menos, a vida dessa casa. Se verificas, se válidas as declarações até aqui prestadas pelos depoentes, o número de engenheiros navais_da
SUNAMAM variou entre l e três. Devia haver algum
motivo para isso.
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO - Eu acho
que quem poderia responder a isso são os exsuperintendentes.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Não estamos atribuindo culpa a V, S• Queremos que V, S•, com a
vivência que tinha na casa, nos diga se não é extraordinariamente esquisito que uma superintendência, a serem
válidos, a serem verídicas as declarações, até agora prestadas a esta Comissão, que nós estamos acompanhando,
ter no seu corpo funcional, segundo um depoente, um
engenheiro, segundo outros, três engenheiros navais,
para superintender um programa, para fazer o acompanhamento de um programa, de cujos termos, em bilhões
de dólares, nós tomamos conhecimento logo quando foi
iristalada esta Comissão. ~estranho. Lamento V. S• não
poder dar maiores esclarecimentos, depois de dez anos
em que esteve à frente da casa, mas é um ponto que cha~
ma a atenção.
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO- No aspecto da Diretoria de Engenharia, evidentemente, que isso
não _me di_z respeito.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Era o aspecto de uma superintendência, comandante, que tinha
um programa monstruoso, digamos, um montante de re·
cursos a gerir, necessariamente ter que acompanhar toda
a evolução, e ser-nos declarado aqui que a Diretoria de
Engenharia, por um depoente tinha um engenheiro, e
outro afirmou que três,
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO- V. Ex• hã
de convir quejã hã aí uma distorção. Um afirma que tinha um, o outro afirma três. Evidentemente, não sei. Poderia dizer-lhe que eram seis, oito, mas não_ me atrevo a
isSo, pofque não era da tr.inha alçada,
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Com a palavra o Sr, Relator.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino) - Comandante, V. s~ tem ou teve, em qualquer momento, alguma
associação empresarial com algum empresãriO ligado ao
setor de construção naval? Associação de qualquer tipo,
empresa de qualquer natureza.
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO - Não, eu
sou cotista de uma construtora, fundada por mim, em
1966, que se chama PRONIL, Construtora Limitada,
que atua na ãrea do Rio de Janeiro, em edíficações e fiz
um prédio.
O SR. REIA TOR (Roberto Saturnino)- E entre os
outros cotístas não há ninguém ligado ao setor de construção naval?
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO- Não. São
dois sócios s6. Eu e outro colega, amigo meu.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Que não
têm nada a ver com construção naval?
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO- Não.
O SR. REIA TOR (Roberto Saturnino)- E V. S• fez
um prédio?
O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO - Fiz um
prédio e o incorporador foi aCOmpanhia Nossa Senhora
da Penha, pertecente ao grupo Paulo Ferraz. Construí
esse prédio, que se chama Garça Branca, na Lagoa Rodrigo de Freitas,
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cm que data?

cionários da República, Ministros, ou altas patentes militares?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO - A data
não me lembro. O prêdio deve ter, mais ou menos, 8

enquanto eu estive lá.

O SR. RELATOR (Roberto Saturninõ) - Quando,

anos. Agora, nunca trabalhei em estaleiro, nem em comM

panhia de navegação.
O SR. RELATOR (Roberto Satumino)- Foi noticiado, nos jornais, comandante, que _durante este perfodo em que a atividade de construção naval e a Marinha
Mercante, no Bra,sil, cresceram tanto, que o patrimônio
~ssoal de V. S• tãmbém cresceu muito. 1:: fato, é verdadeiro; apesar de V. g, perceber uma remuneração relativamente baixa como diretor financeiro da SUNAMAM,
V. S' confirma isso que foi publicado em vários jornais?
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não con·
firmo essa extensão do meu patrimônio. Evidentemente
que tenho uma empresa de mêdio porte que estã completando 20 anos. É uma empresa que V. Ex•, que é do Rio
de Janeiro, provavelmente deve conhecer, e quejã c.onstruiu, no Rio de Janeiro, I milhão e 100 mil metros quadrados de obra, cerca de 101 prédios. Evidentemente, eu
tenho 50% dessa empresa, sempre tive. Tenho um patrimônio compatível com o meu sentimento, com essa condição de empresário.
Acho, evidentemente, como eu exerci o serviço público durante longa data, não tenho dúvida disSo, sou alvo
dessa forma de dizer. Efetivamente, o que posso fazei'?
Respeito a imprensa, acho que a imprensa é válida. A
imprensa tem sido, inclusive, em certas ocasiões, comigo
benevolente, em outras ocasiões ela ê forte, forte demais,
mas eu respeito a opiniãO-de cada um. Efetivamente, eu
não tenho nada a reclamar da imprensa. Diga a imprensa o que disser.
Agora, o que quero atestar para V. Ex• é que eu sempre cumpri com as minhas obrigações fiscais, sempre
apresentei declaração de imposto de renda, desde
segundo-tenente, desde o início da empresa. A Receita
Federal deve ter todo o meu patrimônio registrado lã e
não será difícil conferir o que eu tenho.
Cheguei na SUNAMAM em 1969 e já tinha uma empresa, desde 1966. Se eu permaneci no exercício do cargo
,durante 10 anos, era impossíVel, se a empresa deu certo,
construiu, teve todas as atividades dela, que ela parasse
ali, esperasse eu terminar o exercício de 10 anos, para depois seguir. Ora, ê a isso quCCu acho que falta um pouco
de sensibilidade. Ela prosseguiu, mas não cresceu na pro-·
porção em que se alardeia, penso eu.
O SR. RELATOR (Ro_berto Satumino)- Comandante, com todo o respeito ao que V. S• diz, acho que no
seu próprio interesse, a fim de esclarecer isso de dissipar
todas as dúvidas que tenham sido injustamente levantadas pela imprensa, eu peço a V. S• que encaminhe à CPI
uma c6plã das suas declarações de renda, desde o primeiro ano em que assumiu a diretória -financeira da SUNA~
MAM até, pelo menos, um ano depois de ter sido exonerado dessas funções. Isso é uma providência que interessará sobremaneira, sobretudo a V. S• mesmo.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu o farer
com muito Prazer porque já no inquéritõ ãdministrativo,
a SUN.;.MAM constatou que, quando entrei para a SUNAMAM; fiz declarações e quando saí tinha todas as
declarações apresentadas. Já apresentei e o farei com extremo prazer e até agradeço a V. Ex• de me pedir isso;
Até agradeço porque confio na sua honorabilidade, confio na sua honradez e saberei que, não expressamente V.
Ex\ mas esta CPI saberá avaliar bem isso.
O SR. RELATOR (Roberto Saturnino)- Obrigadtt,
Sr. presidente, e estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Com a pa·
lavra o Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS-..:_ Sr. presiden~. serei
bastante ráPido porque peguei o bonde andando. ~.a
primeira vez que venho a esta ConiiSsão e vim na qualidade de suplente, substituiildo, a pedido, o Senado~
Marcelo Miranda quB está em Mato Grosso do Sul, com
compromissos urgentes.
Gostaria de perguntar, inicialmente, ao comandante
Rodolfo de Castro: a dire_toria da SUNAMAM algwna
v~ ou_várias vezes, recebeu ordens verbais de altos fun-
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O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO

É verdade isto que ele declarou? Ninguém queria assumir diretoria da SUNAMAM, nenhum cargo de diretoria?

~_Nunca,

O SR. LUIZRODOLFO DE CASTRO- Se ele afira verdade dele.

mou, acredito que seja: é

O SR. ALFREDn CAMPOS - V. S• foi oiretor fi.
nanCeiio -em quantas gestões, ou seja, quantos superihiendentes da_SUNAMAM passaram pelo cargo enquanto V. S• foi diretor financeiro?
O SR. LUlZ RODOLFO DE CASTRO -

3571

O SR. ALTEVIR LEAL -

V. S• afirmou, também

que os primeiros vencimentos de V. S• eram pagos pelo
Lóide Brasileiro, nào é isto?

Quatro.

OSR. LUIZRODOLFO DE CASTRO-ASUNA-

O SR. ALFREDO CAM_POS___:_-_A última pergunta:
V. s_.__dísse que ê possuidor de 50% de. uma construtora
de porte médio, no Rio deJane~ro._Qu~nto V. S•_recebeu
como diretor da SUNAMAM no último mês em que lã
esteve, aproximadamente?

MAM pagava aos diretores o normal que as autarquias
pagavam, até uma determinada época. que eu não me
lembro qual, em que o Lóide passou a contratar os diretores , que passaram a ser como funcionários do Lóide.
Evidentemente, o diretor passou a não receber da autarM
quia, recebia do Lóide Brasileiro e exercia a diretoria na
autarquia.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO'-- Eu saí da
SUNAMAM em 1980 e~ realmente, não me lembro.
Eu queria acrescentar a isso que os diretores da SUNAMAM, na minha época, eram contratados pelo Lóide Brasileiro. Lóide Brasileiro é que pagava aos diretores

O SR. ALTEVIR LEAL ...... É porque S. S• afirmou
aqui que todos os diretores ganhavam pelos vencimentos
do cargo DAS-3.

da SUNAMAM.
O SR. ALFREDO CAMPOS queno?

Era um salário pe-

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Não era
um salário pequeno. era um salário compatível com~ estrutura autárquica. Era um salârio pequeno, em termos
de mercado de salário de diretoria.

o sR.

ALF-REDO CAM PÓS --=- v.- s~ estava tendo
prejuízo_, sep.do diretor da SUNAMA"K-f,-em vez de dirigir uma firma de porte médio da qual V. S• tinha 50%?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CÁSTRO -'Logíca·
mente que não; ao dirigir a SUNAMAM, eu não tinha
prejuízo sob o aspecto financeiro, eu não acredito nessa
de invocações de grandes sacrifícios.
A SUNAMAM me deu conhecimento de uma visão
mais ampla do meu País. A SUNAMAM me deu unl
maior entendimento entre pessoas a que, talvez, eu mesmo, como cOtista de uma empresa de porte médio, nunca
poderia ter acesso. Eu não meço isso como prejuízo. A
SUNAMAM pagava dentro dos padrões normais de autarqUia. Eu não considero como prejuízo. Eu ganhava o
que os outros diretores ganhavam, eu não olhava o lado
pecu-niário da situação.

OSR. ALFREDO CAMPOS- Muito obrigado, Sr.
Presidente,

-o SR. ALTEVlR LEAL- Então, desde o inicio eraequivalente a DAS-3?
O SR. RODOLFO DE CASTRO- Não, a remuneração era maior do que a do DAS-3.

0- SR. ALTEVIR LEAL- Quer dizer ina'is,- inesmc
hoje?
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -

Hoje eu

não sei.
O SR. ALTEVIR LEAL- Quando V. S• saiujâ era
mais do que DAS-3?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu acredi·
to que sim.

O SR. ALTEVIR LEAL- Durante o tempo em que

y, S• esteve na SUNAMAM, nunca foi comentado, nun-

ca lhe foi dito, nunc.a foi visto, por parte de V. S•, alguma
coisa que V. S• sentisse que havia algo errado na adrniM
riistnfção da SUNAMAM? Na administração, erro na
esc_olha dos superintendentes, V. S• nunca notou? Nunca
deu para sentir?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não.

O SR. PRESIDENTE (Virgflio Távora)'-- Com a palavra o Sr. Altevir Leal.
O SR. ALTEVIR LEAL- Comandante Luiz Rodolfo de Castro, apesar de não estar presente desde o começo do depoimento de VLS~ tenho umas pequenas perguntas a fazer.
Comandante, V. S• entrou na SUNAMAM como direter financeiro e de controle em 1969?

O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO -' Não, entrei como assessor da Diretoria Financeira de Controle
_em 1969, assumi a diretoria em junho de 71 e saí em
- · ·
-agosto--de 80.
O SR. ALTEVJR LEAL.....- V. S• quando en_trou na
SUNAMAM, tinha a sua firma, a empfesi:i:Construtora.
Esta empresa, durante o tempo em que V. S' esteve na
diretoria finariceira,- ieve transações com a SUNAMAM?

O SR. LUIS RODOLFO DE CASIRO SUNAMAM, não.

Co_m A

O SR. ALTEVIR LEAL- Mas, teve transações com
estaleiros que trabalhavam com a SUNAMAM?

O SR. LUIS RODOLFO DE CASTRO -llu çons·
truí um prédio para uma companhia de um grupo que tinha um estaleiro.

--o SR. ALTE VIR

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Isto numa
época anterior a esse procedimento do Lóide Brasileiro,
tanto é que eu fui funciónario do Lóide Brasileiro-pelo
período em que exerci a diretoria.

LEAL- O Comandante Palhares

afirmou aqui que passou um ano procurando uma pessoa que quisesse -assumir diretoria da SUNAMAM e não
achou ninguém que quisesse.

O SR. ALTEVIR LEAL -

Comandante, desde que

ano começaram as dificuldades na SUNAMAM, quando V. S• era diretor?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Em 1975.
O SR. ALTEVIR LEAL- EM 1975 começaram as
dificuldades da .SUNAMAM?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Dificuldades sob o ascectQ fmanceiro.
OSR. ALTEVIR LEAL- E_V~S' atribui isso somente ao recurso oferecido pelo Governo, que o Governo
não dava o rec_urso no__ devido tempo, não era?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, não é
que o Governo não desse o recurso no devido tempo, é
que quando o programa foi contratado, uma parcela
ponderável dele era de recursos a obter em operações de
crédito externo e mudaram completamente o procedimento anterfor dessas operações. Passaram a ter muito
m_ais dífTculdades, o Brasil passou a ter dificuldades em
obter'reCurSos Ro exteriõ_r. -Então, nessas operações que
eram operações que a SUNAMAMjá fazia com presteza
no mercado, porque ela desenvolvia programas de bens
de capital, e era um programa de financiamentõ de navios, e uma série de Coisas, jâ era conhecida no mercado,
a SUNAMAM passou a ter dificuldade de ob_ter esses
créditos. Houve vârias e várias alterações na mecânica
'do Brasil obter os recursos no exterior, atê chegar ao
ponto de hoje, em que nós estamos, em que é muito dificil obtenção de crédito externo.
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O SR. ALTEVIR LEAL- ps créditos que entravam
na SUNAMAM era, esse Fundo de Marinha Mercante,
que era o principal, e do segundo qual era a via? O SR. LUJZ RODOLFO DE CASTRO- o segundo
era o retorno das operações jâ feitas, dos financiamentos
aos armadores. O terceiro eram recursos provenientes de
dotação orçamentária da União, recursos do Tesouro e o

quarto recurso era de crêditos a obter, de operações de
crédito.
O SR. ALTEVIR LEAL- O Comandante Palhares
disse que desconfia totalmente ütna sêrie de levantamentos de dinheiro, pagamentos de dinheiro, de transações
dentro da SUNAMAM, que eram somente do conhC?cimento dos dire.tores financeirci"s. Os_ diretorés financeiro_s
não levavam ao conhecimentQ do Superintendente daSUNAMAM todas as opefações feitas? Não eram abri~
gados não levavam porque não queria?
0 SR. LUIZ RODOLFO DE_ CASTRO - Eu vgu .
responder de novo. EIJ~ íilclusive,li aqui, uma delegação
de poderes que eu, quando fui diretor, tínha para efetuar
todos esses aspectos de liquidação das obrigações finan~
ceiras da SUNAMAM. Evidentemente que de todas as
contratações de embarcação ele participou. Eu não acre~
dito que ele tenha dito aqui, que não participou da assi~
natura dos contratos das embarcações. Ele deve ter dito
aqui que não assinava os cheques de liquidação das abri~
gações desse contrato. Ele deve ter dito isso, penso eu.

O SR. ALTEVIR LEAL- Não, ele declarou, nodes~
poimento dele, que desconhecia as operações dentro da
SUNAMAM.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu, efetivamente, Senador lame_nto profudnamento S. S• ter dito
isso porque é quase inacreditável uma coisa d_e:sta, Y.llL
superintendente, que não sei se passou dois ou três anos
na SUNAMAM, desconhecer. A SUNAMAM é uma
superintendência que tinha cinco diretorias, não era-urfra
superintendência de uma a_dministração vasHSSirp,·a. Eu
tenho a impressão de que se trata de enfoque da matéria
ou, então, ele não soube expressar-se. Não sei como foi
feita a pergunta de V. Ex•, mas eu acredito que não acon.
tecia isso. Inclusive a SUNANf:AM promovia balancetes
mensais, e tudo mais, que ele assinava e quando ele, em
audiência, no Ministério dos Transportes, ele levava as
posições financeiras. Então, eu não estou entendendo
muito hem o-que ele disse em relação a isso, que Cle n-ãó
sabia ...
• O SR. ALTEVIR LEAL- Ele_decla~Q~_que desconhecia uma série de levantamentoS, ~de jogos inclusive de
duplica~as -e promissórias.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO-' Paramim
é uma grande surpresa isso.
O SR. ALTEVIR L.SAL- Agora, Comandante, é
verdade mesmo que, como ele declarou af no-depoimento dele, era diffcil se achar um diretor para assumir uma
diretoria na SUNAMA M, porque se pagava muito pou·
co?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu não sei
se o Comandante Palhares tfnha díticukfa-dC.-Eu ilão fhê"
posso' -afinD.ar isso, se ele tinha dificuldade de arranjar
wn diretorporque ganhava pouco, qual era o diretor que
ele pensava efetivanle-nte em levar para lá. Vamos supor
V. Ex• um Senador da República, que é um homem que
tem uma importância extraordinâria nesta ~epública,
vamos supor que, amanhã, alguém que fosse dirigente de
uma superintendência conhecesse V. Ex• e quisesse leválo para diretor de uma dessas autarquías. Provavelmente
teria díficuldade ern levar V. Ex• penso eu, ~m fazer V.
Ex• deixar o SenadO_Fede.ral para ocupar tal cargo. Então, pode ser que ele quisesse leVar o diretor d_o Banco_do
Brasil ou quisesse levar qualquer pessoa de um gabarito
tal que efetivamente a pessoa não se interessasse. Mas,
normalmente, na minha época, em que eu exerci cargo
na SUNAMAM, as diretori_a~ ql!ase todas eram exercidas por oficiais da Marinha da Reserya.
O SR. ALTEVIR LEAL - Mas, realmente, ele não
afirmou dessa maneira que V_. Ex• falou. Ele afir91oy
mesmo que era por causa dos vencimentos que eram
muito pouco -e- ninguém queria. Ele foi bem claro nessa
declaração.

O SR. LUlZ. RODOLFO DE CASTRO - Sim, eu
acho que agora, na Nova República, devem haver vencimentos bem melhores, porque eu leio nos jornais. que há
uma concorrência inleri.Sa para os cargos.
O SR. AL'Í'EVIR LE~L- .QL;land_C!._eu~he perguntei:
.. E por que esse Comandante Rodolfo sof:r_eu ~urante

dez anos que passou c-omo dlretor?" Ele me:
não sei, problema dele".

disse;,'~eu

·o

SR:~CU!z; RO!X>Lf_O DE CASTRO- Eu não sofri porque não era um c_argo compulsório. Eu não estava
lá como na Marinha de Guerra, porque havia feito o juramento de permãnecer na Marinha. A SUNAMAM
-não era um cargo' compulsório para mim, eu rião era
obrigado a trabalhar na SUNAMAM. Trabalhei na SU~
NAMAM, porque quis e como eujã disse aqui, exerci o
cargo com muito orgulho e com muita dignidade, tenho
certeza absol\lta disso. Dei muito de l!litn à SUN_AMAM
e ru:.s.,.r.e..Q!.lL~ ~u não.}iz sacrifi~io.

-o SR. ALTEVIR LEAL- Agora outro ponto, Co~
mandante. V. S• tem conhecimento das queixas que os
estaleiros têm contra a SUISAM, inclusive, declarando
que a SUNAMAM não quer reconhecer as contas a pagar?
O qUe que V. S• me diz dessas contas não reconhecidas
p-ela SUNA~~AM? Qual o_ motivo de não reconhecer as
son~~ ,~s ~~t~Je}r~s?
--

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Senador,
eu saf da SUNAMAM no dia 14 de agosto de 1980. Pelo
que sei, pelo que leio e pelo que já me informei, a·sUNAMAM discute hoje uma conta que começou em março
de 1981. Não conheçO o teor dessas cartas, nunca vi uma
carta dessas e _eu não tratei com banco algum. Eu não estava mais na SUNA._MAM. Eu JlàO fui trabalhar em banco., nem fui trabalhar em estaleiro. Isso é o que sei. Na
minha êpoca, nos ex.ercfcios em que trabal_hei na SUNAMAM, todas as contas foram auditadas, pagas e liquida·das.
O SR. ALTEVIR LEAL -Quer dizer, que rião há nenhuma conta do tempo de V. S.!' que a SUNAMAM estã
deixando de reconhe.cer:'?_

O SR. LUIZ ROPQLFO D_EÇASTRO- Nen~~~a.
O SR. ALTEVIR LEAL-::- Então, repetindo, não ficou conta alg~m~_com problema da gestão de V. S•?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, nenhuma.
O SR.~PRESlDENTE (Virgílio Távora) -Vou dar
um esclarecimento aqui à Comissão. Dentro daquele esquerDa que nos foi fornecido pela Comissão de Tomada
de Contas, com a redução de caixa de 1977 atê 1979, início de 1977 ao início de-1~79, houve uma aceitação de
duplicatas com encargos pelo Fundo. Julho ele 1979 até
meados de.l980_ foi_o período da aceitação d~ duplicatas
com encargo pelos estaleiros. Houve a proibição das duplicatas e essas cartas de -crédito começafam erri 1982.
Realmente, em época diferente do depoente, para ordenafmos iQUi os trabalhos.
O SR. ALTEVIR LEAL- Sim, mas deixe-l!le chegar
onde eu queria ...
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tá_voia)- Eu-gostaria que V.._S• me dissesse se tQdos os e~çargo~ '-.we.permita fazer um aaitivo à pergunta de v. Ex'~ todos os
encargos decorrentes das duplicatas, no periodo em que
V. S• foi diretor financeiro, jâ foram pagos pela SUNAMAM?- Sabe V. -g-, iilformar? Ou tivéram ·alguma contestação? Por<iue essas duplicatas foram sendo fólãdas,-não
foram?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO~ Possoafirmar que foram porque estou_ devidameme informado
"que, inclusive, as duplicatas for:am transformadas em
promissóriaS. Eu nunca emiti uma prorriissórla dessas.
-o-sR. ALTEVIR LEAL- V. 5' estâ chegando onde
eu quero.
Sr. Presidente, desculpe-me V. Ex•_ma.s eq. não tinha
concluído a minha indagação para chegar onde desejo.
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V. S• tem o montante da dívida da SUNAMAM, quando deixou a Diretoria Financeira?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Quando
eu deixei a Diretoria Financeira, parece-me qu-e o aceite
-de duplicatas, em termos da data, que era agosto, eram
cerca de 14 bilhões de cruzeiros. Não me lembro quanto
valia o dólar na_ época, mas eram 14 bilhões de cruzeiros.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas V. S• sentia que esse
dêbito-era grande já para a SUNAMAM, ou achava que
a empresa estava com Vida normal, que não iria sofrer
futuramente?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, eu o
áchava excessivamente grande, justamente por isso, porque nesse ano-em que ela atingiu a esses níveis, a SUNA~
MAM; que tinha uma operação de crédito para fazer de
cerca de 200 milhões de dólares, não o fez .. .
O SR. ALTEYIR LEAL -

Mas fez 160 .. .

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO ,..-Não, não
o fez por considerar que a parcela do ano anterior que fi~
cou para o ano seguinte era dedutível desse crédito. Aijâ
diminuiu o cerco.
Posteriormente, o Governo veio e deduziu acho que
cerca de 70 ou 80 milhões de dólares na época e a SU~
NAMAM ficou com o direito a fazer 160 milhões de
dólares. O Ministro Eliseu Rezende resolveu, naquele
ano, de todo o direito~ do direito facultado ao Ministro,
país õ- Mínístério dos Transportes eram quem comandava o processo; tirar desse bojo dos 160 milhões de dólares, 60 milhões de dólares para o DNER. Por quê? Porque provave[mente, a política a que S. Ex• estava dando
maior enfoque era a rodoviária, era o aspecto rodoviário. Essa ê uma decisão política do Ministro. Efetivamente, eu senti que esse p~oblema ia-se estender _mais.
Por outro lado, no dia 20 de junho, se não me engano
dois meses antes de eu sair, cessou o aceite de duplicatas,
o Ministro, não permitia mais que se aceitassem duplica~
tas. Então, nós ficamos todos bloqueados.
O SR.ALTEVIR LEAL- Chega-se à conclusão de
que ele preferiu o caminhão do que o navio: deu preferência à estrada do que á via marítima.

0-SR-.LUIZ RODOLFO DE CASTRO- S. Ex• preferiu dar as costas para o mar e ir para a estrada. Quer
dizer-, e5sa IOi uma deCisão de S. Ex• que eu não poderia
nunca contestar. Agora, eu não aceitei- eu pessoalmente, como diretor da CaSa- não aceitei esse tipo de coisa,
então pedi a minha exoneração e fui embora. Eu ouvi depois no depoimento do Dr. Élcio Costa CoUto - que
saiU, togo a seguir- que apartaram à SUNAMAM 200
mili~ões de dólares, quatro dias após eu sair da SUNAMAM -a empresa teve um novo diploma legal ampliando
a arrecadação do adicional de frete em mais 50%
ü SR. ALTEVIR LEAL- Gostaria de fazer uma indagação para facilítar o nosso entendimento. Antes de
V. S• sair, havia mais facilidade de se obter dinheiro do
exterior, ou de bancos, ou de outras vias do que depois
que Y. S O SR..!.UlZ. RODOLFO DE CJI.STRO Não, eu acredito que, até o ano de 1974, o Brasil ainda
tinha çondições b_(!.stante favoráveis de fazer operações
de crédito externo, porque o primeiro choque do petróleo foi em novembro de 1973.
O SR. ALTEVIR LEAL- Esse dinheiro, para ficarmos mais esclarecidos- era levantado somente por ordem do Ministro ou era a própria SUNAMAM? Porque
podia ser por ordem telefónica: estamos precisando de
dinheiro, vamos levantar dinheiro. Quem fazia o levan~
tament_Q__Qesse 9inheiro, era o superintendente _ou_ o diretor financeiro?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, Senador, esse dinheiro constava do orçamento da SUNAMAM. Os Orçamentos das autarquias são aprovados,
são propostos de um ano para outro.
O SR. ALTEVIR LEAL -Eu entendo, mas esse dinheiro que V. S~_está falando é o dinh~iro via Governo ...

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, o dinheir'? de operações de crédito. Eram quantias registra-
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das nos orçamentos. Então, -vamos supor, a SUNAMAM, atê uma determinada data, tinha direito de obter
em créditos externos 200 rriilhões de dólares. Então, vinha lá: A SUNAMAM poderã obter 200 milhões de
dólares_. Agora, o procedimento para se obter, tinha-se, a
primeiro, que pedir prioridade à SEPLAN, à Secretaria
de Planejamento, porque a SEPLAN c_ontrolava todas as
prioridades dos programas que estavam em desenvolvimento no País. Então, concedida a prioridade para obter
esse crédito, o Ministro do Planejamento avisava ao Mi-

nistro dos Transportes, por meio de avisos, que é como
os Ministros se comunicam:. Então, mandava um aviso
dizendo que a SUNAMAM estava autorizada a ir ao
mercado externo, em época oportuna, para obter tantos
milhões de dólares.. O Ministro, então, determinava à
SUNAMAM as providênciaS necessárias à obtenção,
O SR. ALTEVIR LEAL- E quais eram as providên~
cias necessã.rias?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Em a SUNAMAM buscar no mercado, que era um mercado conhecido, o euromercado, com vários bancos, ela ia e pedia a proposta.
O SR. ALTEVIR LEAL -_-Quem era esse interme-

diário? Quem ia prOcurar o 'dinheiro? Quem tinha entendimento com banco, com o emprestador de dinheiro, vamos dizer?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- O Banco
Central junto com a SUNAMAM.
O SR. ALTEVIR LEAL NAMAM?

Mas quem era o da SU-

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- O âíretor
financeiro com autorização do superintendente.
O SR. ALTEVIR LEAL- Era 'o diretor financeiro,
neste caso, V. S!- com autorização do superintendente, V.
S!- é quem ia fazer a negociação com o emfirestãdor?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO - Com um
grupo em que funcionava a Procuradoria da SUNAMAM, a Procuradoria do Ministério da Fazenda, um representante do Banco Central, um representante do Ministério dos Transportes e, pela SUNAMAM, ia eu.
O SR. ALTEVIR LEAL - Então, durante o tempo
em que V. S• foi diretor financeirO,-v:
teve quafro Superintendentes.
Eu perguntei e não sei se V. S• respondeu, se V. S• tinha o valor total, mais ou menos, daquele tempo, do débito da SUNAMAM para com os emprestadores, de
modo geral, entre bancos, grupos estrangeiros etc.

s•

O SR. LU!Z RODOLFO DE CASTRO- Não tenho
o valor.
O SR.ALTEVIR LEAL--Então, V. S• não temo valor. Para mim, o interessante seria esta resposta, porque
se V. S• tinha o cuidado de pagar as contas, no devido
tempo. e se o dinheiro era conseg~Jido _com facilidade,
isto não quer dizer que foi bom porque V. S• se saiu bem
ninguém sabia qual era o valor para se apurar hoje o
montante do tal escândalo de que falam.
Sendo assim, não podemos tirar uma conclusão. Eu,
só poderia tirar uma conclusão se soubesse, da data em
que ele saiu, o valor do débito da SUNAMAM, para saber, hoje, onde está a diferença desse ~I procurado escândalo de que falam, o dinheiro que entrou, o dinheiro
que saiu, uma série de coisas que não entendemos.
Então, o príncipal, Sr. Presidente, seria saber, na saída
dele, o valor de débitos contraídos pela SUNAMAM,
mesmo devendo a pagar.

I

MAM vem sofrendo hoje foj ,fei_tQ antes_ de f98Q ou depois de 1980. V. S• me entendeu?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -"Eu entendi, pelo que sei, pelo que eu posso informar a V. S• é que
hoje as contas que se dis.cutem, as contas que não estão
liquidadas, que não estão pagas, são as contas cobertas
por cartas de cessão de crédito. Essas op-erações foram
iniciadas parece-me em março de 1981.

__._Q_SR._ALTRVJRLEAL -~~Mas não sabemos quanto
foi o montante, até o término de s_ua gestão. Como é que
vamos apurar? Porque todo mundo fala, desde o começo, da SUNAMAM, mas ninguém fala ondeestã o erro_, E onde, em qual superintendente está o maior volume
de levantamentos.~ sem base, do que estava sendo feito
dentro da SUNAMAM.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO - Estou entendendo V. Ex• mas ~credito que V. Ex•, pelos depoi-mentes de todos os superintendentes que a Comissão está ouvindo, provavelmente, ouvindo mais pessoas, poderã formar um quadro.

-o SR. ALTEVIR LEAL-:- Mas_ to(j.os ~les vão _para
frente, O negóciO foi para frente; eles dizem: quando cheguei jã esfava assim~- Todos diz.em que o negócio Jâ estava assim. Quero ver o--último, por que o primeiro não
tem para onâejogãi a culj)3, o-primeiro não errou~_Mas
todo mundo jogou a culpa para trás. E jogam em Cima
de um e de outro e não podemos apurar por causa disto.
Desde _o começo,_já pe-di ao_ Presidente da CómisSãó- um
eStudo pira-se- B.r)urãr bé'in isso, dentro da SUNAMAM,
uma equipe de contabilistas para que se pudesse apurar
uma série de detalhes das transações efetuadas pela SUNAMAM.

e

Todo_~ ~;:hegam ªqUi ITiostra:iri num papel um negócio
bonitJnh-0, tfliliSp~-rertCiis na parede, tUd-o bem_ escrito e,

desse jeito, não tenlos cOiidiçã-o de apurar nada:. Eu, pelo
menos acho isso, porque jã vêm os números escritos e o
que era para se dizer, à frente dos números, também vem
dito, bem bonitinho, só com as siglas. Então, Sr. Presidente, não se apura nada.
Comandante, V. S• já ouviu falar numa pessoa que
trabalhou com ãuxíliar da Supetintendéilcia da SUNAMAM, com o nome de Jorge Milady?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Jorge MiJady? Não.
O SR. ALTEVIR LEAL- Fof no seu tempo 01{ depois do seu tempo? V. s~ não sabe, não conheceu e nunca
ouviu falar nessa _pess_oa?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu conhe·
ci Jorge Miliet, não Milady.

O SR. ALTEYIR LEAL- Então escreveram errado.
JÓrge Miliet:-Y'.-S• 0-cõflheceu?.
. . ~

_!)SR. LUIZ ROpOLFO DE CASTRO- Conheoi.
O SR. ALTEVIR LEAL- Ele trabalhou com V. S•?

O SR. LUIZ RODOLFO, DE CASTRO -

T__r»_ba-

lhou. Era funcionário da diretoria.

O .SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Não m~
lembro dele como auxiliar.
]'{~o sei _o que quer dizer, porque a diretoria de administração da SUNAMAM é que promovia compras.
Não sei se ele trabalhou lá. Na época em que fui diretor
da SUNAMAM, ele trabalhou numa das seções de uma
divisão da minha diretoria,

ALTE~~R

LEAL -O

~ue

a SÚNAMAM

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - O secretário tomará nota, para fazermos o devido expediente à

comprava, comandante?

SUNAMAM.

comprava como custeio dela? Para uso dela?

O SR. ALTEVIR LEAL- Para se saber quanto era o
valor do débito da SUNAMAM com os emprestadores,
bancos de modo geral, até agosto de t 980. E de agosto de
1980, fazer-se outro levantamento desses valores, para tirarmos uma conclusão se, realmente, o que a SUNAR

O SR. ALTEVIR LEAL- Material de construção,
ela não comprava, não é?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- O que ela

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO --Não me
le_mbro.
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O SR. ALTEVIR_LEAL- Nãõ-..comprava._ Essas
compras de que falam, dizem para nóS: fulano, que eta
diretor de compras, ou aUxiliar de compras, comprador;i
auxiliar, diretor, a obrigação dele era s6 de compras.
O que a SUNA_MAM comprava para se chegar à conclusção dessas cartas quf: chegam às nossas mãos? Cartas
anônimas.

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- A SUNAMAM tinha uma diretoria de administração a quem
competia o custeio da manutenção da SUNAMAM, em
termos, vamos supor, de linpeza, de material de expediente. t;"; ísso?
O SR. ALTEVIR LEAL- Então é isso,,as compras
da SUNAMAM eram só de material de limpeza, de expediente; const'ruções, reparos nos prédios da SUNAMAM também?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -.Sim. Tinha reparos, pirituras, todo o custeio, como qualquer repartição. Mas isso pertencia à diretoria de administração
da Casa.
O SR._ALTEVIR LEAL- V. S• conheceu este rapaz:
Jorge M ilady?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -

Milady

não, conheci Jorge Millet ...

-o-sR. ALTEVIR LEAL --É porque escreveram erraR
do na carta anônima, mas pelo menos o rumo a gente
tem; tem fiimaça, par-a se-saber que tem fogo.
Se V. S• o conheceu, ele trabalhou com V. S• quanto
tempo?
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO --Assím não
posso estimar para V. Ex• o período em que ele trabaM
lhou. LembroRme dele numa divisão da minha diretoria.
O SR. ALTEYIR LEAL- Era seção de compras'?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não, porque a secção- de compras não pertencia à Diretoria Financeira, pertencia·à Diretoria de Administração. A SUNAMAM possuía o Superintendente, o DiretorExecutivo, o Diretor de Administração, o Diretor-FinanCeiro (fe Controle, o Diretor de Engenharia, o Direter de Navegação, a Procuradoria da Casa. Então, à
Diretoria de Administraçãp competia todos os aspectos
•
de pessoal e de custeio da autarquia,

-0 SR.

ALTEVI~ L~ L_-

E contratação de pessoal?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -10, contra·
tacão de pessoal, toda essa movimentação.
O SR. ·ÁLTEVfR-lEA(- O Diretor de Pessoal poderia, por exemplo, chegar a V. S• e dizer;. "a folha de pagamento aumentou, hâ mais quinhentos e tantos homens
trabalhando aí". Tinha autoridade para isso?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Eu nunca
ouvi falar nisso.

_,0- ~R.

o- SR.

O SR. AL TEVIR LEAL- Ele ~ra auxiliar de compras da SUNAMAM. Há esse cargo lá?

O SR.

Sexta-feira

ALTE_Y~.R. J..EA_L

= Vamos dizer hipótese ...

LUIZ RODOLFO DE CASTRO -

Eu não

posso raciocinar por, vamos dizer, permita-me V, Ex~
Acho que o Diretor de PeSsoal cumpria as determinações
do Regimento Interno ..
O SR. ALTEVIR LEAL- Não poderia contratar?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO - Acredito
que eXisfíB.Tn írisffiiÇões; adVíndas do' própriO Ministério,
ela, sendo uma autarquia pertencente ao Ministé-rio,-que
determinava as contratações.
O.SR. ALTVIR LEAL- Mas contratações somente
para o quadro ou contratações de_ diaristas, vamos dizer?

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Não sei
informãRlo sobre esse aspecto.
O SR. ALTEVIR LEAL- Sr. Presidente, o que tinha
a pergUntar era somente isso. Agradeço ao depoente pelas r~spostas que 11Je deu,-Porque ele começou muito antes óe minha chegada, eu poderia apurar alguma coisa e
fazer perguntas diretamente a ele, ou por carta~.
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Sexta-feira 20--

O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO- Estarei a
seu inteiro dispor.
O SR. ALTEVlR LEAL- .Para completar, digamos,
a sua inocência. S. Sf. quer que seja apurado_ e, se Deus
quiser, S. Sf. hã de ter bom êxitQ nessa demanda de rombo.
O SR. PRESIDENTE.(Virgflio Tãvora)- Tem a palavra o Deputado Gustavo Faria.
-
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da época em que fui diretor da SUNAMAM, dos recursos a obter pela autarquia. ter tirado de uma autarquia
para outra, foi esse. Não me lembro, na época do Ministro Mário Andreazza, não me lembro na época do Ministro Dirceu Nogueira e só me lembro, mesmo, nessa época.

ê da s_ua_ época, tenho a impressão.
Comandante Luiz Rodolfo, esse empréstímo, que era
inicialmente de 200 milhões d_e _dólarys e passou para 160
e daí 60 foram desviados para o DNER, V. s~ estava ain- d:i- nessa-~poca-nã-- SUNAMAM?

O SR. LU!Z RODOLFO DE CASTRO -

Estava.

O SR. Gl)STAVO FARIA- Foi justamente bem
próximo à campanha eleitoral do Sr. Eliseu Rezende
parã O"Góverno -de Minas; pela época se calcula e se sabe
tnllitO comentãriõ sobre isso. QUal foi o modus operandi
pelo qual puderam transfei-ir uma operação, qUe era destinada -à'-SUNÃMAM, para o DNER?
O SR. LUIZ RODOLFO DI; CASTRO -Toda!\,.
-- O SR. LU!Z RODOLFO DE CASTRO - Eu me
O SR. GUSTAVO J;"_t\RIA - Então, partimos do
lembro dessa operação, que inicialmente era para sCr de
250 milhões de dólares. Essa operação sofreu, como acapressuposto de que, em toda essa celeuma com relação à
bel de dizer ao Senador Altervir_ L~al, uma diminuição
atuação de. V. S• na SJ]~_AMAM, elas estão veriliç~ãdas
e aprovadas. Agora, gostaria de esclarecimentos, já cjue~ ~ -de uma importância, que ficou bloqueada riõ Banco
V. S• tem uma grande experiência pelo tempo que passou
Central, da operação anterior, cerca de 70/80 milhões de
dólares, o que muito nos criou problemas, porque contálã; se fosse possível, não sei se tudo se relaciona com a
sua época, mas pairam dúvidas efetivas aquí.
vãfuõs exatãrfiente com esse volume de recursos. PostePor exemplo, vej'o 'q:Ue algumas das dívidas que foram
riorffie"Ote a isso, havia dificuldãdes.-Etfme lembro que o
Presidente da República determinou que uma operação
roladas iniciarâm promisSórias,- depois transformadas
de 160 mi)hões de dólares, que parece que se destinava
em duplicatas, depois glosadas várias delas, pela Comis-ãO MiriEtériO-da Indústria e do Comércio, fosse repassasão de Tomada de Contas que foi feita na gestão do Midâ aO- Ministério dos Transportes para atender à cons~
nistro Cloraldino Severo.
- -trução nav~l;__
Uma coisa que causa dúvid_a, que vem pelO menos
Esse repasse foi feitO por determinação do Presidente
causando a quem tem acompanhado isso de perto, é jus~a R~J?_ú~I_ica e o Ministério dos r_ransportes ficou deten~
tamente a taxa excessiva que os bancos estavam_çOb_ran-._
tor-do ci'édito_a ~~ qb_tido~J6t)" milhões_ de 4óla~-~·
do para desconto dessas duplicatas e mesmo das promisLembro-me de que, em certa data;--o -éomandinte Pa~
sórías, taxãs estas -muito acima dei que ncirhlalmente de!~ares_, q~e era o su~erint_~ndente, ao regressar ao Rio de
veria ser cobrado, quando elas tinham o aval do Gover-·_
Janeiro, -vlndo de Brãsífia, me chamou e disse: ..0 Minis~
no, porque a SUNAMAM endossava. V~ S• acredita que
tro acaba de fazer um aviso_ transferindo, desses 160 mi~
nessa fase os bancosjâ tinham alguma prevenção contra_
-lhõe5 de dólar~s. 60 milhões para o DNER".
a SUNAMAM oujã_~x:istia uma-preVerição maiáf conOra, efetivainente o Ministro tinha toda autoridade
tra os estaleiros ou arma(lores, para poderem chegai a
parã fazê-lo, senão S. Exf. certamente não o faria.
esse tipo de atitude, que vãrios aqui jã comentaram, inQuando
saí da SVNAMAM, que foi logo, muito perclusive o próprio Presidente da Associação de Bancos de
to, muito próximo disso, porque Jã havia dificuldade, já
Investimentos?
haviam tirado_ uma_ parte da retenção, depoiS maís: quer
O SR. LUIZ RODOLFO DE CASTRO -Be V. Ex•
dizer, estava uma situaÇão insustentáveiSObre a qual, inme permitír, eu gostaria- de ordenar esses poH!têímios
clusive, fiz uma exposição e d~i uma declaração ao JOraqui.
__
_
nal do Brasil, me parece do _dia_l7_de agosto de 80 e o suA minha fase como diretor da SUNAMAM não--abn:__
perin.(éndente v-em ao jornal e diz que, efetivamente, ele
gou o aspecto de promissórias: Esse aspecto ê uma resoM
tra-nSferiu; era um direito de o Ministro de transferir
lução do Conselho Monetário, emfeyereiro de 1981. Eu
aquela importância. E é, S. Ex~ não cometeu, no meu en__-tender ...
saí da SUNAMAM em agosto de 12_~0. , _
Pelo que sei, e l:ndo a tomada -de constas_ do ex~rcíciQ..
__Q SR_ ALTEVIR LEAL- Sr Deputado eu poderta
de 1980, existe o-voto do_Conselho Monetârío que diz__
faz.er_____uma pergunta ao depoente?
'
que todas as duplicatas aceitas pela SUNAMAM que es-:--tão no mercado, quer dizer, então de posse dos banqueiO SR. GUSTAVO FARIA - Pois não.
ros, serão substituídas por promissórias emitidas pela
O SR. ALTEVIR LEAL- Não sei se V. Ex• iria: faZer
SUNAMAM.
esta pergunta, mas pode ser que se eu não fizer -poderei
Sei disso'PorCtue como participei da SUNÀMAM até
esquecê-la.
agosto de l980, eU me interessei pela ap.rovaçã.ó, junto a·o
O único dinheiro de que o Ministério dos Transporte
Tribunal de Contas, desse exercício. E lâ estã relatado o
la_oçou mão da SUNAMAM foi este, 60 milhões, duranvoto do Conselho Monetário em que ele determina a
te _todo_ o tempo da SUNAMAM?
substituição de duplicatas por promissórias. ora, o" q"ue
O SR ..LUIZ R(JOOLFO CASTRO:... Entenda, não
ouço falar ê que, efetivamente, na transformação dedu-.
estou dizendo que o Ministério lançotf-mão.
plicatas por promissórias o merç_ado financeiro teve vaO SR. ALTEVIR LEAL- Não é Íam;:ar mão,_afiriat
riações em cobranças de taxas, _o ·que eu não posso discué um órgão dele.
tir, não estava atento, não sei quais foram as taxas queJ
O SR- GUSTAVO FARIA - Co~~ndante }lodolfo,
sei que suas contas, durante a época em que esteVC como
Diretor-Financeiro-da SUNAMAM, foram aprovadas
pelo Tribunal de Contas da União, não é isso? -

.foram cobertas.
Es~ postura pãrã- rrtim teve uffia graÕ.de vaiidaá~ Põ!-que do momento em que o Conselho Monetârio det~Jmi
noú a sUbstituição das duplicatas por promissórias, era o
momento da minha verdade em termos de aceit~ deJlq~
plicatas. Porque se efetivamente existiam duplicatas sêm
os valores devidos, sem a correção devida, era a hora de
não serem substitu"ídas por promissórl.as-, riTo- seieffi endossadas. E pelo que estou informado,-e devida e conscientemente informado, todas e_ssas duplicatas foram liquidadas com as promissórias. Agora,_a transforma_ção
de duplicatas em promissórias, a forma como foram negociadas, os bancos que usaram, eu não tenho nenhum
conheciinento daS taxas.
O SR. GUSTAVO FARIA- Chegou ao nosso-conhecimento que chegou a haver até firmas de effiPreefidimentos especializados em trocar esse tipo de promls~

O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO- S. Ex< tínha o
-·difêito de fa"zer o- que fet. Do que eu-nle ·ressenti é Cjue,
nessa époc~ da minh~ administração_, estava provada a
gratide difi-ciilada de recursOs._ Não participo desse pro~.0 de dizer que S. Ex• errou ou coisa parecida porque
efetivamente S. Exf. tinha todo o direito~- posteriormente à minha saída, como está dito, inclusive em relatórios
jã apresentados a esta CPl, S. Ex• apartou à SUNAMAM 200 milhões de dólares.
O SR. ALTEVIR LEAL - Estou fazendo uma pergunta que V. Ex~ não me respondeu.
Quero saber se é do conhecimento de V. Ex.• que foi só
est~_çiinh_çiro que _o Ministério dos Transporte tírou d_a
SUNAMAM?
U ·sri~LUIZ RODOLFO CASTRO- Não,volto a
respontfe"r a V. Ex• que o- ú_oico procendimento -de qUe
me lembro de um Ministro de Estado da minha época-,

O SR. ALTEVIR LEAL - Não é do conhedmetJ.to
de V. Ex~ que houve uma outra retirada?
<J SR. LUIZ RODOLFO CASTRO -Não.

O SR. ALTEVIR LEAL.,.- Obrigado:···
O SR. GUSTAVO FARIA- V. S• tem idéia, aproximadamente, de quantas vezes esse Conselho saiu em busca de crédito através de ban_cos estrangeiros, esse Conselho do qual participava o representante da SEPLAN do
qual V, s~ fez parte várias vezes?
O SR.LUIZ RODOLFO CASTRO- Durante o períoM
do em que fui diretor, todos os anos fomos ao mercado
obter recUrso::;: pa-ra a SUNAMAM.
O SR. GUSTAVO FARIA- V. S• estã lembrada, na
época do Ministro Delfin Netto, quem era o representante da SEPLAN?

O SR. LUIZ RODOLFOCASTRO lembro.

Não me

O SR. GUsTAvo FARIA- As operações eram feitas. em bancos franceses?

O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO -Não. nunca,
que me lembre, de operação de banco francês ainda iniciada na época em que eu estive. Houve, sim, uma operação di reta, me parece. da Companhia Comércio e Navegação _com estaleiros _franceses para a compra de navios químicos.
O SR. GUSTAVO FARIA- É só. Muito obrigado.
O SR. PRESfDENTE (Virgílio Távora)- Vamos ser
rápidos.
Realmente, V. 5' vai-se munir da paciência necessãria
para responder a perguntas que serão- enviados a V. Ex•
ou, então, novam~nte ser chamado aqui, para elucidação
de outras dúvidas que assaltam os membros da Comissão, face a depoiinentos que se sucederam ao de V. s~
Vamos voltar ao mui celebrado 6043. Em dezembro de
79, V. s~ ainda era diretor?

O SR. LU!Z RODOLFO CASTRO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (\o irgílio Tãvora) -Perfeito.
Então,-·ao 6043, ísso êO_que gostaria que V. S• explicasse
bem direitinho aqui, houve um protocolo, o nome que V.
s~ quiser, mas sem data. Pelo menos o documento que
nos é apresentado_ é sem data e vamos expungir todas as
dúvidas a respeito solicitando à SUNAMAM que nos
faça presente todo esse processo, conforme V. S• sugeriu.
Mas, em dezembro deste ano, e lamentavelmente não
foi aqui apresentado por nenhum dos depoente, houve
u~__ document~, t~mbém assinado por V. S• e pelo Superirltendente da Marinhã Mercante, com nome semelhante, Normas e Diretrizes (falha de gravação) das condições de atendimento e liquidação do pleito,jâ falei a V.
S• conSUbstanCiado no memorial de 12 de julho de 79,
conseqüente do ato homologatório do Exm\> Sr. _Ministro
dos Transportes, de 22- de janeiro de 79, l-to Pi-acesso
23.703, de 78, do Ministério dos Transportes ...Que entre
si fazem, de um lado, a Superintendência da Marinha
Mercante e, do outro; CCN, Caneco, EMAQ, Estaleiro
Só e Mac-laren." Este daqui data de 28 de dezembro de
79.
Agora se pergunta: como para parte dos estaleiros,
porque não são todos os estaleiros, foi necessãrio a assinatura do Superintendente da Marinha Mercante e para
aquele protocolo interpretação da 6043 bastou a assinatura _da V. S•? É crível que a Superintendência não tivesse
tomado conhecimento desses dois documentos?
Esse é parcial, não é? Não foi enviado ta,mbém para
ISHIKAWAJIMA nem VEROLME e é datado, 28 de
dezembro de 79.

O SR. LUIZ RODOLFO CASTRO -Se V. S•notar,
os aspectos desse documento são mais jurídicos, porque
era a famosa justa causa que foi concedida. Efetivamen-
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te, esse procedimento foi muitO- mais ôa Prociii:adoria,
muito mais elaborado pela Procuradoria da SUNAw

MAM do que pela Diretoria Financeira.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - CarO comandante, vamos acolher a sua argumentação. Mas aregulamentação de uma resolução que modificava, de fond
en comble, o que até agora estava sendo realizado pela
Marinha Mercante, foi feito com a assinatura de V. S• e
dos representantes dos estaleiros sem a menor participação do Sr. Superintendente ou como ele dizia aqui,
sem o seu conhecimento. O qUe é estranhável e eu estou
mostrando a V. S• que está aqui Um documento que V.
S• mesmo reconhece que é de menor importância ...

O SR. l.UIZ RANDOL.FO DE CASTRO- Não, de
menor não, é de grande importância.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio-Távora)- Este aqui é
geral para toda a Marinha, para toda a construção naval
Q_ ç_aso especial da regulamentação da
justa causa para essas empresas.

e este outro era

O SR. ALTEVIR LEAL - Que são praticamente as
mesmas ou mais até.
O SR. PRESIDENTE (Virgnio Távora)- Aí é que eu
divirjo de V. Ex• por isso que veio a esta curiosidade à
nossa cabeça. Aqui só tem CANECO, EMAQ, SÓ e
MAC-LAREN. Aqui não tem nem ISHIKAWAJIMA,
aqui não tem VEROLME que estavam incluídos no outro. Eu não vou discutir porque colocaram ou não, isso
dos Srs. Eu quero dizer que para algo de muito menor ...
O SR. LUIZ RODOL.FO DE CASTRO - Mas eu
quero esclarecer V. Ex• VEROLME foi feito posteriói'mente, mesmo, e a ISHIKAW AJIMA, não participou
porque a ISHIKA WAJIMA não teve atraso na construção.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tâvora) - Mas eu
não estou disçutindo porque não participou. Eu não vou
entrar nesse mérito. Eu entro aqui é como numa Superintendência se regulamentada a Resolução n~> 6.043, que
modificava ·completamente a sistemática da 4.402, e é um
diretor _financeiro que faz isso e pãra ato de extensão
bem menor, que era a regulamentação apenas daquela
cláusula de justa causa, ê preciso a assinatura do Superintendente.
Quer dizer, embora regulamentando pagamento, nos é·
afirmado aqui, por um superintendente, que não tinha
tomado cOnhecimento desse documento que, justamen-
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te, envolvia a regulamentação de uma resolução que, por
sua vez, mOdificava, completamente, a sistemática até
então adotada pela SUNAMAM. Não vamos entrai- nas
considerações,_ ou para melhor ou para pior, mas a verdade, pura e simpl~, aqui está registrada. Eu queria saber a opinião de V. Sf
Q SR. lUIZ RODOL.FO DE CASTRO- A minha
opinião é o que já disse antes. Eu acho que o fato mais
elucidativo para essa resolução, para esses critérios e
normas de aplicação da resolução, está inserido dentro
de um processo, feito no âmbito da SUNAMAM, que
não foi apresentadO aqui à Comissão.

-O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora)- Ai nós vam.os ver como apareceu, mas o que nós perguntamos a
V. S• é porque tudo não foi objeto pelo menos de um documento com todos os efes e ~re!i porque nós temos aqui
duas folhas de papel. Já solicitamos a SUNAMAM para
nos mandar o processo todo. Mas temos uma folha
rubricada e dias outras que não têm cabeçalho: faturas
emitidas após 28-3-79, prorrogação ou nevação de duplicatas emitidas após essa data, prorrogação ou nevação
de duplicatas emitidas anteriormente a essa data, disposições finais ..... _
O SR. ALTEVIR LEAL- Permite-me, Sr. Presidente? t_aí que seria bom saber se no estatuto da SUNAMAM ou na sua regulamentação se permite, sem o conhecimento do superintendente, fazer um documento
dessa natureza?
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- o·que eu
estou perguntando ê se no mesmo ano, para uma parte
dos estaleiros, não estou entrando no mérito, para utri
_dos itens daquele reajustamento de justa causa, tenha
sido necessário o superintendente e os interessados todos
assin~rem. E quanto à regulamentação da resolução, ou
o nop1e que derem a isso aí, que não podiam modificar ·a
resolução eJ:!l coisa nenhuma, está claro, porque resolução ê baixada por um corpo colegiado da superintendência, aí seria assinado por um diretor só em função de
outra resolução.Tudo isso foi feito por um direfor e nOs
-apa:rece aqui uin superintendente a afirmar que não conhecia a existência desse documento. V. Ex• está-me entendendo?
O SR. LUIZ RODOL.FO DE CASTRO-'- Eu estou
entendendo.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Perguntamos ao comandante que nos elucidasse, que nos desse
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suas luzes a respeito. Seria uma casca de banana? f: o que
nos par-ece.
O segundo assunto que ele vai responder só de uma
vez porque nós jâ estamos abusando da paciência dele,
que é, ao contrário do que S. s~ pensa, a Comissão de
Tomada de Contas ainda impugna duplicatas de anos
an!eriores. Não estou dizendo que ela e.stâ falando ou
não a verdade. Estanios aqui nos baseando nos documentos e nos jtpontamentos que fizemos quando do de-poimento do Dr. Clodoaldo Pinto. Ainda mais ele serefere, não uma vez, Comandante, mas vârias vezes, justamente, à emissão de duplicatas antes da realização fisica
do eventO:
Então, eu gostaria de algumas explicações, finalmente,
de V. S• Em vista das grandes divergências havidas nos
diferentes depoimentos de ex-dirigentes da SUNAMAM, nós faremos uma solicitação aos depoentes para
esclarecimento daqueles pontos que forem conflitantes.
Com a palavra o Sr. Luiz Rodolfo de Castro.
O SR. l.UIZ RODOLFO DE CASTRO- Sob o aspecto dos critérios e normas, que eu assinei juntamente
com o diretor da Divisão de Aplicações, eu acho que
mostrei aqui uma delegação de poderes administrativos
para eu assinar e, posteriormente, mostrei pareceres jurídicos que demonstram a legalidade do documento.
Evídentemeilte, acr-escentei a isso a solicitação a V.
Ex~ que pedisse a SUNAMAM enviasse o processo a sua
presença, a fim de que pudesse elucidar-se mais ainda
sobre quem tomou ou não conhecimento. Sob esse outro aspecto de impugnação que a Comissão de Tomada
de Contas fez quanto a duplicatas, eu não tenho conhecimento de nenhuma dessas impugnaÇÕes, nenhuma delas
foí~õie apresentada, inclusive no inquérito administrativo em que eu já depus. Quer dizer, eu não posso, em respeito a V. Ex•, dizer que não existam, mas não me foi
apresent?do o que V. Ex~ acabou de dizer sobre depoimento da Comissão de Tomada de Contas. Eu re.<>peito a
afirmativa, mas a mim ilão foi apresentada nenhuma duplicata aceita por mim que tivesse sido impugnada. Isso é
o que eu gostaria de frisar.
()SR.. PRESIDENTE (Virgflio Tãvora) - Estamos
satisfeftos. Conforme dissemOs a V. Ex•, posteriormente
outros esclarecimentos solicitaremos no confronto das
diferentes -declarações e depoimentos aqui prestados.
Está encerrada a reuniã.o.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 20 minutos.)
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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 No 90, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar, temporariamente, em Cr$ 265.325-520.000 (duzentos
e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Art. I' Ê o Governo do E:stado de São Paulo autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no
item III do~artigo 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de no 93, de II de outubro de 1976, ambas do
Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de Ii.OOO.OOO de Obrigações do Tesouro d~o Estado de São llaulo
-Tipo reajustâvel (ORTP)), equivalente a Cr$ 265.325.520.000 (duzentos e sessenta e cinco bilhões, trezentos e vinte e cinc9 milhões, quinhentos e vinte mil cruzeiros), considerado o valor nominal do tí.t1.1lo de Cr$ 22.1"10,46, vigente em dezembro de 1984,
destinado a financiamento de projetes de interesse social do Estado a serem implementados através da Companhia do Met~opo
litano de São Paulo (METRÓ) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado deSão Paulo (SABESP).
Art. 2• Esta Resoluçãp entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de setembro de 19~5..-- Senador José Fragelli, Presidente.

SUMÁRIO
ficação na Lei n'i -5.107., de 13 de setembro de 1966,
que institui o FGTS, para o fim de determinar que a
conta individualizada do empregado não optante
também seja transferida aos dependentes, no caso de
seu falecimento.

l-ATA DA 2• REUNIÃO, EM 20 DE SETEMBRO DE 1985
1.1- ABERTURA
1.1.1 -Comunicação da Presidência
- Inexistênda de quorum para abertura da sessão.
1.1.2- Designação da Ordem do Dia da 'próxima
sessão. Encerramento.
--

2.2.3 - Comunicações

2- EXPEDIENTE DESPACHADO

Deputados
-Encaminhando autógrafo de projeto de lei san-

2.2.2 - Projeto de Lei
-Projeto de Lei do Senado n"' 276/8-5, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modi-

-Do Sr. Virgílio Távora, pronunciados na sessão
de 19-9-85.

4-INSTITUTO DE PREVIDli:NCIA DOS
CONGRESSISTAS

- De Srs. Senadores que se ausentarão do País.

2.2.1- Otlcio do Sr. l"-8ecretário da Câmara dos
cionado:
__ _
-Projeto de Lei da Câmara n'i 51/76 (n 9
1.214/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a'
fabricação de detergentes n~o-biop_egrfi:dáveis~ (Projeiú_-que se transformou na-Lei n"' 7.Y65, de i3 de se, tem bro _de 1985).

3- DISCURSOS PRÇlFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR

2.2.4 - Requerimentos

-Ata da 15• Reunião ordinária, realizada em 129-85

5-ATA DE COMISSÃO
- N9 371/85, de autoria do Sr. senador Jorge
Bornhausen, solicitando autorização do Senado para
participar, corno Observador Parlamentar, da delegação do_ BraSi_l à quadrag:_~~irna sessão da <?J\!U.
- N9 372/85, de autoria do Sr. Senador Len01~
Vargas, solicitando autorização do Senado para participar, como Observador Parlamentar, da delegação
do Brasil à quadragésima sessão .Q.a ONli
.

6- MESA DIRETORA
7- i.IDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
.
.
8- COMPOSIÇÃO
MANENTES

DAS~ COMISSOES

PER-
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Reunião, em 20 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. Mário Maia
ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Jorge Kalume- Mário Maia - Eunice MichilesFábio Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio-:-Gaivão Modesto --G~bríel Hermes- Hélio GueitosAlexandre Costa _:_Américo de SOUza -~AlbertO Silva
- HelVídio Nunes -João Lobo- Virgílio TávoraMoacyr Duarte_...,.... M,a.rtins Filhç ~ Humber:to J_ucena
-Marco odes Gadelb_t\- Cid Sampaio- Nivaldo Ma·
chado - Guilherme Palmeíra - Luiz Cavalcante Lourival Baptista ...:::_Jutahy Magalhães -João Calmon
-Nelson Carneiro- Gastão Müller- Enéas FariaJorge Bornhausen- _L~noir Vargas- Alcides Sãfdanha
- Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de pre.sença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. En·
tretanto, em plenário, não hâ número suficiente para a
abetura da sessão.
Nestas condições, o Expediente que se ene,ontra sobre
a mesa será, nos termos do§ 2'1 do art. 180 do Regimento
Interno, despachado pela Presidência.
Nada mais havendo que tratar, encerro a presente reu·
nião, designando para a sessão ordinária de segunda·
feira o·r6xima a seguinte -- -

ORDEM DO DIA
Votação, em turno (mico, do Requerimento n~' 347~ de
1985, de autoria do Líder Gastão Mllller, requerendo,
nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgênR
ci:i para o Projeto de Lei do Senado n~' 257, de 1985, de
sua autoria, que estabelece _a obrigatoriedade do cadas·
tramento dos doadores de sangue, bem como a reali·
zação de exames laboratoriais no sangue coletado, visan·
do prevenir a propagação de doenças, e dá outras proviR
dências.

Votação,_em primeirO turno, do Proje.to_de Lei do Se·.
nado n<? 233, de 1981, de autoria do Senador João_ CaiR
mon, que fixa percentual mínimo para aplicações em
educação pelas empresas em que o Estado tem partici·
pação acionâria majoritária, tenOo

_

PAR.E;Ç~R_E.$;

_sol:? n_9S 19_ a 22, de 1985, das

sô_es: - de _Çol!!tituição e Justiça,

Cernis~

p~l_a constitucionalid~de

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n~> 50, de 1982)

e

juridiçidade; _e
_
_ _ __
:
-_-.=. d~Educ~ç_ão e C~ltura~ de Economia e~~~ FinanÇas, fa~- ·

varáveis.
3

·vafãÇãO, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 41, de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, ·que aáescen.ta:-artígo ao Decreto-lei n'~ 394,
.de 27 ~~-~ai9_de 196?J _qu~ institui a Loteria Esportiva
Federal, e; ?~~utras providências, tendo
PAREcEifEs, so_b_ ri9s-2J'ã23',- de 1984, d.ãS Com!S.
sões:
-de Constituiçio e Justiça - )\' pronunciamento: con·
trário;
2\' pronuntiamento: pela constitucionalidade ejuridici·
dade do Substitutivo d_a_Comissão de Finanças; e
-de finanças, favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.
4

Discussão, em turno único, do Projeto ·ae Lei da Câ·
--mara n~> 98, de 1980 (n" 3.181/80, na Casa de origem),
que dispõe sobre isenção da multa prevista no art. 8<~ da
Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1985- Código Eleitoral,
tendo

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 329 'e 330, de
1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Finanças.
5

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n~' 116/80)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mara n" 50, de 1982 (n" 2.056/79, na Casa de origem),
que altera o§ 2'1 do art. 389 da Consolidação das Leis do
Trabalhq_, aprovada pelo Decreto·lei n_<1 5.452,de _i" de
màíõ dé" 194.1. _tendo PARECERES, sob n~'s 418·e-419,
de 1984, das cOmissões:
- de Legislação Social, contrário; e
-de Finanças, favorável.

DiscussãO, em_ primeiro turno, do Projeto de Lei do
S-eriadO n" 116, de- f980, de autoria do Senador Nelson
Cârhi!iro, que obriga a construção de creches nos con~
juntos habitacionais, tendo
PARECERES, sob n'~s 418 a 421, de 1984, das Comis-.
sões:
- -de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
_ _ -~e _L_egisla_ção ~_oclal - 111 pronunciamento: favorá~
- :vel; 29 pfonunciãmento: ratificando seu parecer anterior;

e
- de Finanças, contrário
7
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~> IS I, de 1980, do Senadot Nelson Carneiro, que
disciplína o emplacamento de carros oficiais e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n~>s 305 e 307, de 1981, das Cernis~
sões.:
- de Omstituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, contrário, com voto
vencido dos Senadores Cunha Lima e Franco Montare;
-de Transportes, Comunicações o Obras Públicas,
contrário, com voto vencido do Senador AfTonso Ca~
margo; e
-de Serviço Público Civil, favorável, com voto vencido do Senador Bernardino Viana.

8
(Tramitatido em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n" 129/80)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 96, de 1980, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona, tendo
PAR~C~RES,

sob n•s 349, 350, 354 e 355, de 1983,

das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislacão Social, favorâvel;
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-de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável. com voto vencido dos Senadores Roberto Campos e José Lins.
9

(Tramitação em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n'l 96, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~> 129, de 1980; de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direção das empresas públicas e sociedades de ecQnomia mista, tendo
PARECERES, sob n"'s 351 a355, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, l'~ pronunciamento: favorável; 2~' pronunciamento: Pela prejudicialidade, face parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n'i' 96, de
1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade, face parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n'i' 96, de 1980,
com voto vencido dos Senadores Alberto_ Campos e José
Lins.
lO

PROJETO DE LEI
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 276, de 1985
"Introduz modificação na Lei nY 5.107, de 13 de
setembro de l%6, que instituiu o FGTS, para o fim
de determinar que a conta individualizada do empregado não optante também seja transferida aos dependentes, no caso de seu falecimento."
O Congresso Nacional decreta:
Art. IY O art. 9Y, caput, da Lei n'i' 5.107, de J3.de se-·
tembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9'i' Falecendo o empregado, optante ou
não optante, a respectiva conta vinculada ou individualizada será transferida a seus dependentes, para
esse fim habilitados perante a previdência social, e
entre eles rateada segundo o critério adotado para a
concessão de pensões por morte.
Art. 2'i'
-caç-ão.
Art. 3'i'

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação
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Presidente da República em sua viagem aos Estados
Unidos. na abertura da XL Sessão da Assembléia-Geral
da Org<Jnização das Nações Unidas.
Sala das Sessões. 20 de setembro de 1985. - Carlos
Chiarem.
Exeelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 21, a fim
de participar da Comitiva que acompanhará o Senhor
Pres_ídente _da República_ em sy.a viagem aos Estados
l)nidos, na abertura_ da XL Sessão da Assembléia-Geral
da Organização das Nações Unidas.
Si!la das Sessões, 20 de setembro de l985.- Cid Sampaio.
Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo PreSidente do Senado Federal
lenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 21, a fim
de partidpar da ComitiVã que acompanhará o Senhor
Presidente da Repúbica em sua viagem aos Estados Unidos, na abertura da XL Sessão da Assembléa-Gera1 da
Organização das Nações Unidas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1985.- Murilo
Badaró.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n9 336, de 1980, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'i's 248 a 250,-de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favoráVel, nos teqnos
de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e -Jt.iStrça,·com voto vencido dos Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.

Diz o art. 99, caput, em sua redaçào vigorante, que o
falecirriento do empregado optante tem como conseqOêi'léia ·a tTánsferência da respectiva conta vinculada
pará os seUs dependentes.
E as instruções sobre o FGTS, consubstanciadas na
Ordem de Serviço FGTS-POS n9 02(78; de 21 de de-zembro de 1978. do BNH, complementando o dispositivo legal, consagram, sob o Código 24, a possibilidade de
a--em'presa _·_e-só ela: -Jev~üit.a:i o saldo da conta individualizada por motivo de falecimento do empregado não
Optante.
iSt-o, todavia, envolve grande inj~stiça que não deve
prevalecer. Tal a razão da presente propo-sição.
-Sala das Sessões, em 20 de setembro de J 985. - Nel-son Cariteiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 5.107,

11

DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

REQUERIMENTO
N• 371, de 1985

Art. 99 Falecendo o empregado, a conta vinculad_a
em seu nome será transferida para seus dependentes,
para esse fim habilitados perante a Previdência Social, e
entre eles rateada segundo o critério adotado para concessão de pensões por morte.
Parágrafo único. No caso deste artigo, -não havendo
dependentes habilitados no prazo de 2 (dois) anos a con:.tar do óbito, o valor da conta reverterá a favor do Fundo
a que alude o art. II.

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar, como Observador Parlamentar,
da Delegação do Brasil à quadragésima sessão da Organização das Nações Unidas,solicito autorização do Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos arts.
36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Interno.
Sai~ das Sessões, 20 de setembro de 1985 . ._ Lenoir
Vargas.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'i' 62, de 1981, de autoria do Senador Raimundo
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água:, gás e telefone, pelas empresas conces~
sionárias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9s 975 a 978, de 1983, das Comissões~

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Economia, favoráVel;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finaitças, favorável, com voto vencido, em separado. do Senador José Lins.

(Ài-Coinissões de Constituição e Ju~tica e deLe~
gislaçào Social.)

COMUNICAÇ0ES
O SR. PRESIDENTE (Mário
da a reunião.

Maia)~ Está

encerra-

( Levanra-se a reunião às 14 horas e 55 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO§ 2• DO ART. t80
DO REGIMENTO INTERNO

OFICIO
PRIMEIRO-SECRETÁRIO
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DA

N'i' 547/85, de 19 de sete:mbro do cQrr.ente ano, enca~
minhando autógnrfo do Projeto de Lei dã Câmara n'i'
51/76 (n9 1.214/75, na Cã53. de origem), que dispõe sobre
a fabricação de detergentes não-biodegradáveis-.
(Projeto que se transformou na Lei nQ 7.365; de 13 de
setembro de 1985.)

Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Dign[ssimo P-residente do Senado Federal
Tenho a holira de coinunicar a V.ossa _Exe:elência que
me ausentarei do pais a partir do próximo dia 21. a fim
de participar da Comitiva que acompanhará o Senhor
Presidente da República em sua viagem aos Estados
Unidos, na abertura da XL Sess1ío da Assembléia-Geral
da Organização das Nações Unidas._
Safa- ditS-"SéSSOi.'>, 20 de setembro de 1985. --Gastão
Müller.
Exu:lcntíssimo Senhor
S"enador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senador Federal
Tc.Jihv a ho.nra de-eomunicú a Vossi Exeelêncfa Que-~
me ausentarei do P:.~b a partir do próximo dia 21, a fim
de rurticip(li-da Comitiva que acompanhará o Senhor

Ex.celentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Dign!ssimo Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir do próximo dia 21, a fim
de_ participar. dã Comitiva que acompanhará o Senhor
Presidente da Repúblíca em sua viagem aos Estados
Unidos, na abertura da XL_Sessão da Assembléia-Geral
da Organização das Nações Unidas.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1985.- Nelson
Carneiro.

REQÚERIMENTOS

(À _Comissão de Relações Exteriores.)

REQUERIMENTO
N• 372, de 1985
ExmQ Sr. Senador José Fragelli
MD. Presidente Senado Federal
BrasOia DF
·
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para particip-ar, como observador parlamentar,
da delegação do Brasil à quadragésima sessão da Organização das Nações Unidas, solicito autorização do Senado para aceitar a referída missão, nos termos dos arts.
36, parágrafo 2'i', da Constituição e 44 do Regimento lnterno. - Jorge Bornhausen.
(À Comi.Biio dt> Relações Exteriores.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRGILIO TÁVORA NA SESSÃO DE 19/9/85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer. Sr. Presidente.. Srs. Senadores:
Sua- ~xcelêricía~ o Senhor Pre.<>i<fente da República, no
uso de suas atribuições, dentro da Comitiva Oficial que
houve por bem constituir, para o acompanhar a viSita"
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oficial à Organização das Nações Unidas, de 21 a 25 de
setembro de 1985, convidou o nosso colega Senador
Gastão MUller para dela fazer parte.
A nossa opinião, que não poderia haver melhor inicia~
[iva de Sua Excelência, o Chefe do Poder Executivo, do
_que justamente se fazer acompanhar das representações
mais lídimas tanto do Senado, como da Câmara dos De.
putados, das diferentes Correntes de opinião, Governo e
OpoSição, que constituem o Parlamento brasileiro.
O nosso parecer é pela, aprovação.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{LIO TÁVORA NA SESSÃO DE19-9-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer.)- Sr. PreSidente e Srs_. _S_c;n~dores, o Presidente
da República, no uso de suas atribu_ições, resolveu convi-

dar para constituir a Comitiva Oficial que o acompanharã, em visita oficial, à Organização das Nações Unidas,
de 21 a 25 de setembro de 1985, os Srs. Senadores Carlos
Chiarelli, Cid Sampaio, Murilo Badaró e Nelson Carneiro. Ratificando o que jã dissemos quando da apreciação
de requerimento símHe de nosso eminente colega Gastão MUller, diremos que Sua Excelência, o primeiro magistrado desta Nação, em se fazendo acompanhar das representações mais lídimas do Congresso Nacional, seja
na Câmara dos Deputados ou seja no Senado, faz aquilo
que a -democracia preconiza. E, ao mesmo tempo, dá um
exemplo, lã fora, da unidade de pensamento que existe
neste País quando se trata da defesa dos seus melhores
interesses. Nossas divergências cessam ao alrãVeSSà"frilós
a fronteira pãtria.
O nosso parecer é favorãvel, Sr. Presidente.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 19'9-85 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO- DO ORA.DOR, SERIA,
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Pora emitir parecer.)- Sr. EresLdente, Srs. Senadores:
O Projeto, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza
o Ministro da Fazenda (art. I"') "a transferir para o património da sociedade de economia mista_ fe_d_eml Petróleo
Brasileiro S.A - P_EIR_ÓBRÁS, a totalidade das ações
de propriedade do Tesouro Nacional, representativa do
capital da sociedade de economia mista federal Compar.hia Nacional de Alcalis, bem como os crêditos do Te~
souro 'Nacional jã contabilizados nesta última Companhia à conta de futuros aumentos de capital".
A Exposição de Moti.Y.os_encaminhada pelo Ministério
da Indústria e do Comércio (então ocupado pelo Dr. Camilo Penna) ao SenhOr Presidente da República, explica
que a Proposição viSa a integrar a Cia. Nacional de, Alc_alis, sociedade de economia mista federal que exerce atividades no setor químico, no complexo petroqufpiico em
operação no País, na qual a Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS, deseinpenha -paPel relevante, atraVés âe
sua controlada especializada, a Petrobrás Química S.A.
-'-- PETROQUISA.
-
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A proposição volta agora a este Úrgào Técnico; para
que se manifeste sobre a Emenda n"' 1 de Plenário, a ele
oferecida pelo Senhor Senador Martins Filho.
A Emenda man~a suprimir ()_S arts. 2"' e 3"' do Projeto,
sob a alegação de que, a prevalecerem as ditas disposições, haverí~t, "rebaixamento da Alcalis de empresa de
primeira linha, subordin~da diretamente ao Ministério,
à empresa de 3• linha, isto é, subsidiãria de subsidíãria de
empresa de primeira linha".
Achamos irrelevante o receio manifestado. O que está
em jogo, admitimos, ê o interesse público- bem caracterizado na Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio- e, não, a questão subsidiãria de
"hierarquia ou prestígio de empresas.
Opimimos, assim, contrariamente à Emenda de Plenário n"' I, apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n"'
245/84.
INSTITUTO DE PREVID€NCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da 15~ Reunião Ordinária,
realizada em 12 de setembro de 1985.
Aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e
oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a Presidência do
Senhor Senador Nelson Carneiro e com a presença dos
Senhores Conselheiros Senador Jutahy Magalhães, Deputados Nilson Gibson, Raul Bernardo e José Ribamar
Machado e dos Senhores Do_utores luiz do Nascimento
Monteiro e Geraldo Guedes, reúne-se ordinariamente, o
Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, a fim de tratar assuntos diversos.
Lida e aproVada a ata da "reunião anterior o Senhor Presidente inicia =os ti'abalhos dando ciência aoS Senhores
Conselheiros-do convite -feito pela Associação de Institutos de Previdência para o XI Congresso Nacional de Iilstitutos de Previdência, a ser realizado em Maceió- AL,
de 24 a 28-_9-85 e determina à Secretária que faç-á agf-adecer o convite expondo a impossibilidade do comparecimento dos membros do Conselho. Em continuação, argumentou o Senhor Presidente sobre a necessidade de
n·um~rário pã-fã -atender aos empréstimos a não associadós, -s_endO determinãdo que se procedesse a:o reCOlhi-

mento dos saldos -correspondentes às-duas aplicações em
cadernetas de poupança com a finalidade de_ atender a
tais empréSfilnos. Prosseguindo o Conselho aprecia e
aprova os seguintes processos: a) de auxílio-doença a
Manoel Mendes Rocha, Umberto Guimarães Neves,
Ronaldo Duarte Costa, Ronaldo Pacheco de Oliveira e
Raul de Oliveira Coelho, todos com pareceres favorãveis
dos Senhores Conselheiros Deputado Nilson Gibson, os
dois primeiros, Senador Jutahy Magalhães e os dois últimos do Senhor Doutor Luiz do Nascimento Monteiro;
b)-de concessão de pensão a Elza Bermak com parecer
favorável do_ Senhor Conselheiro Senador Jutahy Magalhães; c) de cancelamento de inscrição de segurado facultativo a José Maria Ferreira Leite e Josefa Cícera Silva
Pert;lra;_-g)_de Íllscrição de segurado_ facultativo a Aliete
Monteiro de Souza, Andrea Goes Bakaj, Alderez Silva
O antas, Antônio Carlos Cuba dos Santos, Djalma Quirino da Silva, Francisco Soares Melo, Hermes Renato de
Farias Vlanã, JoSé SaOdOv-al ~Unii SObrinho, José-de
Ribamar Barbosa Carvalho, Levernier Machado Correa, Maria Georgína Coelho de_ Souza, Nelson Maranhão Neto, Osmar Viana e Tarcízio Mendes de Paiva.
Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às dezoito horas e vinte minutos. E, para cons_tar, eu, Zilda
Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a pres-ente Ata que,
depois de lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Pre
sidente.

A transferência do controle e da gestão maior da Cia.
Nacional de Alcalis para o Sistema PETROBRÁS ....:
prossegue a fonte citada - ensejarã o fortalecimento daquela empresa que urge providenciar, pois atualmente se
encontra em extraordinárias dificuldades, jã que atua
isoladamente num setor da economia onde a integração
a outras indústrias corri atívidades correlatas é a tendência atu3J.
b ainda observado que a fórmula proposta para a
transferência das ações para a União Federal, a que se
refere o Projeto, tem por objetivo evitar o desembolso fiCOMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
nanceiro entre as entidades envolvidas. A transferência
proposta, outrossim, não aumentará a despesa pública,
- Destinada a investigar a gestão das sociedades de
porque a atual participação acíonária detida pela União,
economia mista nas quais a União detenha maioria
na empresa em referência, será subStituída por partici'-- ---·
acionária.
pação equivalente na Petróleo Brasileiro S.A. - PE6• Reunião, realizada cm 18 de junho de 1985
TROBRÁS, sem qualquer desembolso do Tesouro Nacional.
Âs dez horas do dia dezoito de junho do ano de mil
A Comissão de Ec_ononlia pronunciOu-se f;voravelnovecentos e oi~enla c-cinco, presentes os Srs. Senadores
mente ao projeto, em 23 de maio próximo passado.
__ Césãr Culs, presidente: Milton Cabral, João Calmon, Se~

ATA DE COMISSÃO

vere GomeS, Relator, Virgílio Távora e Roberto Campos, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
"destinada a investigar a gestão das sociedades de economia mista nas quais a União detenha maioria acionãria".
Comparecem, ainda, os Srs. Deputados Mário Lima,
José Machado e Marcelo Unhares.
t 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 aberto os trabalhos.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Dr.
Hélio Beltrão, Presidente da PETROBRÁS, na qualidade de depoente.
Logo_ após a exposição do Dr. Hélio Beltrão, passa-se
ã f:.~se de interpelação, usando da palavra pela ordem, os
Srs. Senadores Roberto Campos, Virgflto Távora, Milton Cabral, Severo Gomes (Relator) e os SrS: DePUtados
Mário Lima e José Machado.
O Sr. Presidente, Senador César Cais, agradece apresença do Dr. Hélio Beltrão e determina que as notas taquigráficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam pubHcadas, em anexo, à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sônia de Andrade PeíxOto, Secretária
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprOvada,
será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação.
ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA,
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 1985, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR.
Hi!LIO BELTRÃO, PRESIDENTE DA PETROBRÁS, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
A UTORIZAÇÀO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
Presidente: Senador César Cais
Relator: Senador Severo Gomes
(Integra do apanhamento taquigrãfico.)
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Havendo número regimental, declaro aberta a reunião da CPI destinada-idiJVeStigú ã GestãO dãS"SOdeôãáes-de ECOnom-ia
Mista nas quais a União detenha Maioria Acioiiãria.
Antes do depoimento do Presidnete da PETROBRÁS,
Ministro Hé}io Beltrão, vamos assistir a um filme que a
PETROBRAS tro-uxe, para mostrar a pesqUisa no mar_
O SR ..PRESIDENTE (Césa:r Cais)- P'asSaJnos agora
à parte do depoimento do Presidente da PETROBRÁS~
Dr. Hélio Beltrão.
Registro a presença do Preside-nte do CN P e de di retores da PETROBRÁS, técnicos, operãrios, presidentes de
sindicatos, e dos Parlamentares José Machado, Mãrio
Lima e Marcelo Unhares, além dos Senadores componentes da Comissão Parlamentar de Inqúerito.
O Dr. Hélio Beltrão tem longa experiência na área de
petróleo. Foi do CNP - Conselho -Nacional de Petróle_o, quando discutiu o Projeto da Lei n"' 2.004. Foi
Diretoi-Administrativo da PETROBRÁS, Presidente do
Instituto Br~sileiro do Petróleo e, agora, Presidente da
PETROBRAS. Tem mais de 30 anos de acompanhamento, de uma maneira ou de outra, na ãrea de petróleo.
Vamos passar ao juramento.
O SR. Hi'::LIO BELTRÃO - Juro, como dever de
consciência,- dizer toda a verdade, nada omitindo do que
seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados a cargo desta Comissão- Parlamentar de Inqúerito
que Investiga a Gestão das Sociedades de Economia
Mista nas quais a União detenha a Maioria Acionária.
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) - Peço aos Srs.
Senadores e aos Srs. Deputados ouçam, em primeiro lugar, o depoimento do Dr. Hélio Beltrão, e deixem a parte
de indagações para a segunda fase. Claro que um estarecimento ou oy~~o de alguma c?isa que não for entendida,
poderá ser sofic1tado, mas peço para deixar para a segunda fase.
COm a palaVra o Dr. Hélio Beltrão.
O SR. Hi::LJO BELTRÃO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Parlamentares presentes, demais partici-
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pantes, em primeiro lugar o meu agradecimento, muito
sincero, pela cortesia do Presidente Chi Comissão, permitindo a exibição desse filme. A ~idéia foi apenas prestar
uma homenagem à Comissão, buscando dar mais visibilidade aos trabalhos da PETRO BRÁS no seu aspecto
mais recei1te, que é a atividade no mar. Portanto,
mostrar-lhes o homem atrâs dos números, o homem
atrás da polêmica, mostrar-lhes o esforço tecnológico. a
capacidade de realização da indústria nacional, o treinamento dos homens na PETROBRÃS, o espírito com que
eles enfrentam as dificuldades. É isto tudo junto que permite que a PETROBRÃS seJa umã e5tãial que deu certo.
Sr. Presidente, em aditamento aojunlmento, e fortalecendo esse juramento, digo que vim aqui para dizer toda
a verdade. Uma empresa pública não deve ter nada a esconder, e eu pessoalmente rião estou habituado a esconder nada. Trouxe comigo ãsseSfot'es e diretores~ porque
não sou onisciente. Estou na PETROBRÃS hã 3 meses._
Tudo aquilo que eu puder responder responderei, o que
não soube responder transferirei a alguém que o saiba,
com a permissão da Comíssão, e aquilo que não puder
ser respondido terei o máximo prazer em recolher para
resposta oportuna à ComisSão Com toda a clareza. Isso é
essencial, porque a PETROBRÁS só tem a lucrar; só
tem a beneficiar-se com esta Coniissão. O maior tnimigó
da PETROBRÁS, depois do preconceito, é a desinformação. A desinformação fortalece o preconceito. Erra a
PETROBRÁS sempre que não informa, porque erra
contra o seu próprio interesse. Esta é a política que se
pretende implantar na PETROBRÃS, que tem trabalhado muito bem mas nem sempre divulga bem o que faz. 1::
preciso que ela se abra cada vez mais. Mais do que isto,
conto com o Congresso para ajudar a PETROBRÁS a
continuar. E esta é uma oportunidade que agradeço ao
Congresso, e que se abre para que, talvez a mais importante das estatais, sem dúvida nenhuma uma companhia
muito importante neste País, tenha a oportunidade de dizer o que faz e responder às crífiCãs que SeTfie razeni 00-m
espírito de humildade e de satisfação que deve aOs representantes do povo.
Preparei uma pequena nota íntrodutória, porque penso que a melhor contribuição é o trabalho ao vivo. Em
seguida farei algumas projeçCies, para facilitar o encaminhamento dos debates, e, posteriormente, com a permissão do Presidente, então, poderemos passar aos debates.
Ilustres Membros da Comissão:
Parece·me pertinente repetir, nestas breves palavras
introdutórias, algumas afirmações que fiz ao assumir as
funções que atualmente ocupo:
, "O grande debate público que precedeu a aprovação
da Lei n9 2.004 foi em grande parte -prejudicado pela
emoção, pela desinformação e pelo preconceito. Ãquela
época o Brasil produzia 3.000 barris de petróleo por dia e
muita gente duvidava da capacidade da empresa nascente para levar a cabo a tarefa de que fora incumbida.
A vigorosa realidade de hoje superou a desconfiança
de 1953. De lâ para cá a PETROBRÃS adquiriu a dimensão e as características operacionã.ís- dC uffia grande
companhia de petróleo, impôs-se ao respeito público e
projetou-se internacionalmente. Os 3.000 barris de 1952
transformaram-se nos 570.000- barris diários de hoje. A
contribuição da companhia ao desenvolvimento nacíonal tornou·se tão flagrante, extensa e multiforme que é
impossível negá-la, e muito dificil avaliá-la em toda a
plenitude.
Se é certo que a PETROBRÃS ainda tem opositores e
enfrenta algumas incompreensões, os riscos a evitar são
agora outros. E terão de ser defrontados aqui mesmo dizia eu, por ocasião da posse aqui mesmo, dentro da empresa. A exclusividade inerente ao monopólio estatal impõe a observância, por parte de seus executores, de duas
exigências fundamentais: a busca incesSante da eficiêricia
e a pennanente obrigação de prestar contas.
Isto significa que, p;:tra merecermos o monop61io, teremos de consagrar-nos permanentemente à tarefa de realizar uma administração eficaz, marcada pelo dinamismo e pela austeridade. Teremos de dar combate constante ao desperdício, à ociosidade, à acomodação e ao envelhecimento das estruturas administrativas. Teremos de
renunciar ao supérfluo e ao suntuário.

Por outro lado, para continuar a merecer a confiança
do público será necessário conferir absoluta visibilidade
aoS atos da Administração. A opini~o pública terã de ser
claramente informada sobre 'o que estamos fazendo e o
que· não conseguiinos fazer. A divulgação de nossaS ati·
vidades deverá fazer-se com integral respeito à verdade,
sem qualquer conotação de ufanismo, promoção pessoal
ou demagogia.
É importante ressaltar, ne::;te momento, a relevância
de promover-se, cada vez mais, a salutar convivência _en~
tre a PETROBRÃS e a empreSa privada naCional. O monopólio exercido pela empresa não pode ser encarado
cOmo instrumento de marginalização ou desestimulo da
livre iniciativã. Pelo contrário, é di!: justiça registÍ"ar que
uma das maiores contribuiçõe:. que a PETROBRÃS tem
prestado ao desenvolvimento nacional tem sido por certO a vfab1lli:açào e a consolidação de importantes segmentos do setor privado nacional, que nela têm encontrado um forte aliado e importante fator de expansão. O
advento e o crescimento da PETROBRÃS provocaram
verdadeira e positiva revolução na engenharia nacional,
nas indústrias de equipamentos, transportes e constru_ção naval - acabamos de ver aí a engenharia nado~
nal integrada em projeto, tecnologia, construção de ja.
quetas, que são 95% fabricadas no País, e também a participclçã_o_ integral de todos os setores da indústria ~ dos
prestadores dç serviços e bens deste País. O crescimento
da PETROBRÃS não é contra a empresa privada nacional. É o veículo de fortalecimento do setor privado nacional - na agricultura - , fertilizantes na mineração,
na tecnologia avançada e nas empresas voltadas para a
exportação, entre muitas outras atividades. Isto além de
ter a eriipresa promovido e propiciado a instalação de
uma indústria petroquímica moderna e de porte conside·
rável. Essa condição de promotora da expansão e consolidação de importantes estruturas empresariais em nosso
País deve continuar a ser estimulada, inclusive por constit_uir uma saudável resposta aos receios ou crfticas de
--1.ima ampliação excessiva e desnecessária da presença da
empresa na economia.
Os objetivos da PETROBRÃS estão definidos na lei
não são definidos por ela, e a política a que deve obedecer será estabelecida pelo Governo e traduzida nas recomendações do seu Ministro, o Ministro das Minas e
Energi~t

"Não trago para a direção da empresa preconceitos ou
verdades definitivas. Habituei-me a respeitar esta Casa,
dizia eu na posse, cujos quadros dirigentes e equipes técnicas acumularam, ao longo de três décadas, um acervo
de experiência e de conhecimentos técnicos insuscetível
de improvisação. A esse acervo haveremos de recorrer,
como subsídio para as decisões que tivermos de tomar."
E, evidentemente, não homologaremos o erro. Recorreremos ao subsídio, preservaremos os acertos, e retificare=
mos os eventuais desacertos.
.. Perseguiremos- eu e meus companheiros de_direção
-os objetivos empresariais de eficiência, simplicidade e
descentralização. Daremos combate ao empreguismo e à
burocratização, buscando dotar a empresa do dinamismo necessário à pronta solução dos múltiplos problemas
·gerados pelo ritmo vertiginoso de suas operações.
Mas a busca da eficiência empresa ri<\\ não pode obscurecer o fato de que a PETROBRÃS não é uma empresa
ptivada. Trata-se de uma empresa pública, cujo acionlsta
controlador é, em última análise, o Brasil; de um empreendimento criado pelo Estado para servir ao- interesse
nacional e cumprir o bjetivos claramente definidos -em lei.
Mais do que isto: de uma empresa cuja criação foi prece·
dida de amplo e apaixonante debate nacional, que culmi·
nou na expedição de uma lei votada sob o signo do con·
senso multipartidário- a Lei n9 2.004."
"A PETROBRÃS não é uma empresa pública qualquer. Está enraizada no coração do nosso povo, que se
habituou a encarã-la como expressão de nossa soberania
e capacidade de realização."
Senhores Senadores:
Apoiei desde~ primeira hora a idéia da criação da PE~
TROBRÃS. Meu apoio, embora ardoroso, não foi fruto
de impulso emocional ou preconceito ideológico.
Fundou-se no conhecimento dos fatos, hauridos na,con-- ViVênciade vários anos com os assuntos- do petróleo. Set-
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vi no Conselho Nacional do Petróleo; elaborei o Plano
de Organização da PETROBRÁS, após haver estudado
de perto e em profundidade a organização e o funcionamento das empresas internacionais de petróleo; integrei
a primeira Diretoria da PETROBRÁS; e fui um dos fundadores e o primeiro Presidente do Instituto Brasileiro
do Petróle.o_(IBP), que congregou a estatal e as empresas
privadas que operam no País no ramo do petróleo. O
exame isento dos fatos e dos números convencera-me de
que, nas circunstâncias, a alternativa PETROBRÃS não
era apenas a melhor: era, a rigor, a única realmente existente,
Não obstante possíveis desacertos menores ou eventuais acidentes de percurso, os resultados altamente positivos alcançados pela PETROBRÁS Destes 30 anos -confirmam ampfamente o acerto daquela convicção.
. .t; cer.to que ainda não atingimos a auto-suficiência na
produção de petróleo bruto. Mas isto não significa que a
teríamos alcançado sem a PETROBRÁS. Pelo contrário. Não hesito em afirmar que, se a solução em 1953
tivesse sido outra, não teria sido feito o mesmo esforço
nem aplicados recursos no montante que a PETRQBRÁS tem sido capaz de investir.
E que a urgência em descobrir petróleo no Brasil é
problema exclusivamente nosso. Ninguém, senão nós,
terá interesse em concentrar num só pais - que anda
não revelou ser uma grande província petrolífera - investimentos anuais que já se exprimem em bilhões, e não
em milhões de dólares.
O advento das pesquisas no mar vêm ampliando consideravelmente nossas perspectivas. As descobertas no litoral do Rio de Janeiro representam um dramático salto
quantitativo e qualitativo em direção à auto-suficiência,
com resultados que já se fazem sentir no aumento do
nível de reservas e da produção, que já atende a 60% do
consumo nacional.
Os resultados dos próximos 5 anos poderão superar,
de muito, este desempenho. Para isto, será imprescindível que continuemos a dispor dos recursos necessários à
constãnte expansão dos trabalhos de exploração e produção e à crescente utilização dos instrumentos oferecidos pela moderna tecnologia, inclusive para superar as
dificuldades oferecidas para a produção em águas excepcionalmente profundas. Estamos encontrando petróleo a
950m de profundidade. Este é um momento decisivo.
Lembro que no Mar do Norte o petróleo é a 120m a 70,
BOm~

Este é o momento decisivo para a PETROBRÁS e
parà o Brasil. O Congresso Nacional, representante legítimo do povo brasileiro, certamente não faltará com seu
apoio à caminhada vitoriosa da PETROBRÁS a servi_ço
do interesse nacional e da emancipação econômica do
Brasil
Estou certo de que os trabalhos desta Comissão, que
reúne alguns dos mais eminentes parlamentares do País,
conduzirão a conclusões que preservem este objetivo
fundamental.
Nos últimos 6 anos, ·srs., a produção tem crescido à
média de 22% por ano. Cresceu de 15% para 60% no consumo. Nos últimos 5 anos, o dispêndio líquido em divi~
sas reduziu-se a 3,7 bilhões de dólares, isto é, a 12,5% das
exportações estimadas para 85. Caiu de um nível de 46%.
Caiu de-quase a metade das ê:xportações para 1/8 das exportações.
A PETROBRÁS conta com o apoio do Congresso
Nacional para continuar esse esforço e atingír patamares
cada vez mais altos de desempenho, mesmo porque o
crescimento da PETROBRÃ.S é o crescimento de toda a
economia nacional; e é, sobretudo, o instrumento de fortalecimento da empresa privada nacional.
Utilizarei algumas projeçÕes, apenas _para encaminhar
os assuntos. Algumas delas, evidentemente, vão repetir
matérias do conhecimento dos Srs., mas achei que talvez
fósse útil.
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRÂS (1953)
'--- Exploração e Produção
-Transporte (oleodutos, terminais, navios petroleiros)
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Petrobrãs Mineração S.A - PETROMISA (1977)
Mineração em Bacias Sedimentares

TROBRÁS em contrapartida de produtos fabricados no
País pela indústria nacional.

- Relino
- Comércio (importação e exportaÇão de petróleo
bruto e derivados)
- Pesquisa e desenvolvimento

Sumariàmente ê o sistema PETROBRÂS, isto é, a PETROBRÃS foi fundada em 1953, e se ocupa de exploração e produção, quer dizer, pesquisa e produção de petróleo, transporte, oleodutos, terminais, navios petroleiros, refino, comércio, importação e exportação de petróleo bruto e derivados, pesquisa e desenvolvimento.

SISTEMA PETROBRÃS
Petrobrâs Química S.A- PETROQUISA (1967)
Indústria PetroquímiCa
Petrobrãs Distribuidora S.A- SR (1972)
Distribuição de Derivados de Pelr6feo e de Álcool
Petrobrãs Internacional S.A- BRASPETRO (1972)
Exploracão de Petróleo no Exterior
___ _
Petrobrás Comércio Internacional S.A - INw
TERBRÃS (1976) ~. "Trading Company"

Petrobrãs FertilizantesS.A- PETROFI':RTIL (1976)
- Indústria de Fertilizantes
- Indústria de Fertilizantes

Subseqüentemente, foram sendo criadas as subsiw
diãrias da PETROBRÁS, como previsto na lei inicialw
mente, a PETROQUISA, em 1967, para viabilizar a imw
plantação de uma indústria considerada de interesse nacional. Depois, a PETROBRAS Distribuidora S.A, para
cuidar, em regime de competição, da distribuição de derivados de_ petróleo, e posteriormente, do álcool. Esta
criada em 1972. _Depois a PETROBRÃS INTERNAÇIONAL S.A- BRASPETRO, que também foi dispuw
tar no exterior os trabalhos de exploração de petróleo,
numa época em que havia ameaça de suprimento exterw
no, e que vem prosseguindo, de forma, a nosso ver, competente, nesses trabalhos no exterior, vendendo serviços,
tecnologia, aprendendo também no exterior, explorando
e -produzindo petróleo no exterior. A Petrobrãs Comércio Internacional S.A - INTERBRÁS é uma trading.
Foi criada para vender produtos da PETROBRÁS e
também para utilizar o poder de barganha da PE-

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, apenas uma pergunta.
Poderia o ilustre Presidente da PETROBRÂS
esclarecer-nos quais destas empresas forã.m criadas por
lei, quais as por decreto e quais por simples decisão administrãtiva?
o SRL PRESIDENTE ccc;sar Cais)- Peço ao Presidente da PETROBRÂS que recolha esta pergunta, para
respondê-ia na fase das respostas.
O SR. H~Lid BELTRÃO - Pois não,
Depois temos a PETROBRÁS FERTILIZANTES
S.A- PETROF~RTIL, também criada em 1976, que
teve a função de produzir e difundir o uso de fertilizantes
na agricultura nacional. A PETROBRÁS Mineração
S.A- PETROMISA nasceu do fato de a PETROBRÃS
ter descoberto minerais de utilidade. Estã, neste momento, empenhada em desenvolver a produção desses minerais.
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Aí temos, e ê util que se conheça, o que se convencJQ:nou d~ chamar de Sistema PETROBRÁS. A PETROBRÁS, as suas subsidiárias, que São 6: PETROQUISA, PETROBRÃS Distribuidora, PETROFÉRT!L, INTERBRÃS, BRASPETRO, PETROMISA, l'ETROÇOQUE e RENA VE. A rigor, são 6 adicionadas e
outras m~is recetemente. São 6 originais.

Depois, temos 15 controladas, que são essas assinaladas com vermelho. São as empresas das quais a PETROBRÁS detém o controle acionário. Vai até af, stricto sensu, o Sistema PETROBRÁS. As demais são empresas privadas, n~s quais as subsidiárias da PETROBRÁS
detêm participações, e nas quais, ingressou, geralmente,
por solicitação das empresas interessadas ou conveniência de polfticas ditadas pelo Governo. Essas chamadas

Setembro de 1985

coligadas, porque são empresas privadas, que a PETROBRÁS não tem o controle, têm participações minotirái"ias. Elas vão a 35 coligadas hoje.
Este é, portanto, o Sistema PETROBRÃS, que compreende 6 subsidiárias e 15 controladas. Além diss9, fora, propriamente do Sistema, as coligadas, das quais ela
participa, como participa o BNDES, por exerii.plo, de
várias empresas nacionais.

PETROBRAS GROUP ;R/,>i!ZING VJOf-1LD\'J!DE
WORLO INDUSTRIAL ORGANIZATIONS IP.ll:.il;\:!7:'.~ c·;·f SALE:i ACGOí:DI:\lG TO "FORTUNC
AUGUS.,.-

OVERALL PETROLEUM
.iliúUS fRV INOUST.W

2

2

4

3

5
8
10
11
' 13
14
15
19
20
21
22

4

25

5
6
7
8
9
10

11
12
·13
11\
15

-cOMPANY

EXXON
ROYAL OUTCH/SI!ELl
MOE!IL
BRITISH PETROLEUM
TEXACO
AMO CD
CHEVRON

--;,:984

(;':/. '"'~!J/\RTEP.S
r·~ t~: ),~

YQRK
T' :: :m·:GUE/LO"!OON
b. ; : \;

j:

'lO:t:(

:cr:;onn
i{,,:::!RI.SON. N.Y.
C'-:';:AGO

s. .

~.w

FRANCISCO

SAlES
(bil!ion do!lars)

88.6

· eos
54.6
49.2
40.1
27.6
27.3

GULF

r:nsr:uRG

26.6

ATLANT!C RICHF!ELO
EN!
SHELL GIL
OCC!OENTAL PETROLEUM
TOTAL
ELF -!-QUITA!NE

L~S

25.1
25.0
19·.7

pp_q!s

19.1
18.3
18.2

PffROBR/\5

RIO OE: dAWé'HlO

1S.3

Este aí é um dado apenas de interesse, no sentido de
posicionar a PETROBRÁS no seu dimensionamento
quanto às empresas industriais do Mundo e às empresas
de petróleo. Foi publicado n~ Revista Fortune, por isso
estâ em inglês, ê a transcriÇão da revista. Por af se vê que
a PETROBRÃS é hoje a 25• empresa industrial e a 15'
empresa de petróleo do Mundo.
Ali está, na última linha, o posicionamento (j._a PETRO BRÁS sob estes dois- aspectos. b um dado que achei
interessante divulgar, que demonstra o grande esforço de
formação de téc_nicos, de desenvolvimento de técnicos
que tem feito a PETROBRÃS. A PETOBRÃS m~2r~-

N!GELES
RS:V.E
HQUSTON
LCS MmELES
PA."liS

gou no problema de formação de técnicos. Desde cedo
in-siituiu uma ve!dadeira Universidade, para cursos de
formação e pós-graduação. Hoje trabalham na PE_TROBRÁS, Sem prejuízo dessa formação contfnua~_por
exemplo, estamos vendo aí, 486 geólogos, 234 geofísícos.
Portanto temos mais de setecentas pessoas n'essas áreas
5fe Geologia e Geofísica. São esses geológos e geofísicos
Que, juntos, conduzem a determinação das locações, que
não é trabalho de ninguém em particular. b trabalho de
uma enorme equipe, a qual a PETROBRÁS- deve essa
cada vez melhor precisão nas locações que faz. Temos:
engenheiros de petróleo, 460 - engenheiros de petróleo
de t?rodução, porque os outros são de perfuração 769;
engenheiros de processo, 768; engenheiros de equipa-

PROFITS
(billion dollar

5.0
4.2
1.5
1.5

1.2
1.8
1.6
1.0
1.5
(0.9)

1.6
0.5
0.1
0.5
0.5

mentos, 1822, engeilheiros de terminais e oleodutos, 102,
engenheiros navais, 77 _engenheiros de telec~municações,
44, engenheiros civis, 211. Só para mencionar as principais especializações de nível superior.
O quadro técnico da PETROBRÁS é o seu maior patrimônio. Ele se completa com o pessoal qualificado, que
aí não está, o pessoal de operação, que também integra
esse património; os trabalhadores especializados, a quem
a PETROBRÃS deve o seu sucesso e a cujo entusiasmo a
história da PETROBRÁS registra um dever de gratidão.
Em seguida, temos um grâfico sobre produção de petróleo.
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lSO <TERRA)

i

. L.-_

ISH

TS

TS

Aqui interessante apenas-! fegistrar essa evolução na
~rodução.de petróleo, que ê:de 174 mil para 576 mil, prattcamente de 1980 até hoje. Está aí registrado. neste gráfico. Também aí temos registrada a produção no mar e a
produção em terra. Em seguida, a produção de gâs. Na
produção de gás ...

OSR.
180 barris em 74.

-

A produção em terra é de

O SR. H~LIO BELTRÃO- Cento e oitenta mil barris diários em 1985.

OSR.
em 74.

- E- também mais ou menos

O SR. H~LIO BELTRÃO-~ um pouco menos. Poderei dar esses dados com mais precisão ao Deputado.

n

78

79

eo

81

82

A produção do mar é que tem subido muito, cOmo se
pode ver, a partir das descobertas de Campos.

~ produção de gãs natural também tem crescido substancialmente, e hoje representa 15.960.000 barris de produção de óleo diários. Isso evoJuju de uma posição em·
1973 de 3,2 milhões de metros cú,bicos diáriOs. São
3
- l5,960.000rn hoje, o que eqUivale, mais ou menos a 100.
mil ba~ljs de_ óleo_por dia, h_oje, de gás natural. '
·Isso aí é a evolução das reservas, que é extremamente
importante. Por aí se verifica que, não obstante o cresci~
menta acelerado da produção que ocorreu, digamos, a
parcir de 1978, não obstante, portanto, a atividade extra~
tiva intensa, as reservas têm crescido sempre, o que de~
monstra ó carâter não predatório da atividade q.e produção na PETROBRÁS. O volume de reservas hoje é de
2.500 bilhões de barris, dos quais o gâs representa 555

.F

_.__

_...,_

!5 (ESTIMAOO l

mil barris, em equivalência de petróleo.~ importante verificar como rapidamente também subiram as reservaS,
felizmente.
Temos um quadro sobre consumo, produção e Importação, onde se pode verificar aquilo que há pouco eu
afirmava, e que o percentu"al da pr-odução sobre o consumo evoluiu de 15,2%, em 1978, para 60,5% do consumo
em 1985, que é o que estamos atingindo em 1985. Tam-'
bêm se pode verificar a queda do consumo que se operou
a partir, mais ou menos, de 1978. Estã ali retratada.
Mais um dado apenas para conhecimento. Esta ~
pacidade das refinarias da PETROBRÃS. Deve havei
um total aí embaixo.
Aqui temos as refinarias da PETROBRÃS com início
de ati v-idades consignadas. :t'. apenas para conhecimento.
São dados muito geraís. Agora, um dado sobre a frota de
petroleiros. que hoje representa cerca de cinco milhões
de toneladas brutas., com 66 navios.
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Esta curva mostra as exportações de petróleo e deriva-

dos, que realmente têm ascendido muito rapidamente, o
que tem permitido à PETROBRÂS uma contribuição
decisiv~- para a redução dos dispêndios líquidos em di vi-

/

76

.-.=1>1/

78

60

sas_. Este grál1co vai até 1984, com uma exportaçãO equivalente a 2.053~~ bUh()es de dólares. Só de petróleo e de-

rivados. Em 1985, vamos a 2.4 bilhões de dólares de petróleo e derivadQs. Significa exportação de'petró1eo e de-

82

rivadoS. Como o Dr. Santanajã teve ocasião de expor,
não vot.i me demorar nos aspectos já abordados _por
meus colegas de Diretoria.
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Estamos exportando para vârias regiões -do Mundo
regime competitivo. Isto nos permite reduzir os dispêndios. •A pi'odução de petr{lleo, de um lado, e a contribuiç~o da PETROBRÃS à exPortação de derivados de
outro, têm reduzido o dispêndio líqido de divisas na proporção que assinalei. Hoje o dispêndiq !íqí!ido equivale a
.um oitavo das exportações brasileiras. E o dispêndio
líquido estâ reduzido hoje a 3,7 bilhões de dólare_s. Este
dispêndio líqOido que até hã pouCo tempo, muito pouco
tempo, poucos anos, andava, na ordem de quase dez bilhões de dólares. f: realmente uma mudança bastantq ime~

i.;.)

8!

02

83

84

85

os

portariú--rio ce~âriÕ cambial. b o que .temos aí. Este grâ~
fico, gúaiúfo _termin-a __em 1985, na importação, temos
hoje 6,~ bilhões d_e dólares. E aquele ponto no gráfico,
em 1985. Aquela primeira ponta é 6,3 bilhões de dólares.
A exPortaÇão;- Cnibaixo, em 1985, estimamos em 2,7.
Conservadoramente eu mencionei 2,5. Deve ir a 2,7. Então, o dispêndio líquido deve ir a 3,6. É o que esperamos
em 1985. Não estamos aí, evidentemente, computando
as exportações ocasioiladas pela PETROBRÀS e deres·
ponsabilidade da indústria nacional. Aquelas ocasiona
das :i través da INTERBRÃS pela utilização do poder dt

barganha da PETROBRÁS ao importar petróleo. Isto é
outro capítulo que adiciona a esses 2,7 bilhões, ou 2,4 ou
2,5, se quisermos ser conservadores, em relação a 1985,
mais 2,1 bilhõçs de dólares de exportações diversas para
Vários países do Mundo_,_A PETROBRÁS é hoje, de longe, o maior exportador brasileiro~ Somarido as exportações de petróleo e derivados, com as exportações da
INTEBRÃS, ocasionadas pela PETROBRÁS, são feitaS
por ela diretamente,
Em seguida os investimentos da PETROBRÃS.
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!NVE: ~;TIM EN TOS DA PETROBRA:S
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Como se vê, eles estão expressos em dólares. Houve
um crescimento de investimentos que nos permitiU o esforço maior, recentemente feito, na realidade de 73, digamos a 85. O investimento em rexploraçãOeJffOduçã_ó,
Que é o mais imoortãnte, Cfesceu cerca de 7 vezes. Ali teillOS. separadamente, o investimento em prodUção e ex~
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soa
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plorução, que vem Crescendo_e~rmos re_lativos, e q~.~:e
hoje represenÍ~ perto de 90% dõS investimeritOS tõtais da
P~ROBRÂS. A PETROBRÁS está invest_indo, este
ano, cetc-a de 2,5 bilhões de dólares. Destes, cerca de 2,1
bilhi)es_ em exploraçã-o e produção, ·e crrestante nas demais atividades.

198~~

1905 lESTlJ.!ATIVAl

Houve uma queda visível de investimentos no ano de
1984, da"- qual estamo-nos recuperando, para retõrnaraos níveiS de r982, se possível. E é preciso que essa queda
nào prossiga, não se repita, se queremos levar avante o
que- tem sido alcançado.
_
Em seguida, temos um gráfiCo sobre metra-gem perfurada.
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Ali, em cima, aquele ponto mais alto da curva, significa 1.702 milhões de metros de perfuração em 1985, o que
representa mais 27% do qÜ.e foi perfui'ado no ano passado. É o esforço que estamos fazendo. Dessa metragem
temos em poços exploratórios cerca de 242 em 1985são os poços_ mais dificeis os exploratórios; 889 poços de

77

78

79

80

I
I

I
I

I

I
I

I

r

I

81

82

II

I

I

desenvolvimentos em 1985. De acordo com dados t:arnbém da revista Fortune~ o número de poços completados
pela PETRÓBRÁ.S por ano a colocaria, se estivesse nos
Estados Unidos, em primeiro lug;u-. Devo esclarecer,
porque é um dado que certariiente interessa aos Senhores, que o custo do metro pérfurado no mar é de mil

83

84

85 (ESTIMATIVA)

dólares, na terra e de 300 dóiares, e que os inveStimentos
em perfuração representam 40% dos investimentos totais
da PETRO BRÁS. Precisamos de boa geologia, mas precisamos de muita perfuração.
Depois, Uma pequena informação sobre os cuidados
que têm a PETROBRÁS.com eficíência, com rendimento, com produtividade.
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Vejam os Senhores que de 78 para 84 o rendimento de
nossas sondas dobrou. De 9 14 metro/sonda mês passamos para 1829 metrosjsonda mês. É um dado importante. A PETROBRÃS está investindo com produtividade-.
Idéntico dado me pareceu interessante desde logo revelar, quanto à produtividade das equipes-sfsmicas. A
sísmica é cada vez mais decisiva para os trabalhoS de des-:_
'coberta de petróleo.
TambCm no tocante à produtividade das equipes
sísmicas, em termos de equipe/mês, vemos que de 1979 a
1984 esta produtividade também dobrou. tum esforço.
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Estou tentando fazer um gráfico sobre cada aspecto da
atividade do sistema. b uma coisa muito sumária, Porque_ os ponneno~es poderão ser abordados depois por
mim, ou pelos meus assessores que tiveram a bondade de
me acompanhar.
I em os as olefinas, os aromáticos. Ai é tambem impor-

tante verificar como foi grande a expansão da produção
de petroquímicos no Brasil, que é uma vitória nacional,
sem dúvida nenhuma. Resultado de uma política deliber.ada de governo.
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O SR. CA_RLOS LYRA- Esses são (Inaudível) que a
PETROBRAS participe?

O SR. HÊLfO BELTRÃO - Sim, istO só é a produção de dentro do Sistema PETRO BRÁS. Este é o Sistema_pETROQUISA, quer dizer, é o Sistema que vai até
a particíp;Jção nãs coligadas. Sistema PETROQUISA
propriamente. Então, a PETROQUISA, subsidiãrias e
coligudas da PETROQUISA, que é praticamente uma
indústria petroquímica.
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Temos um dado muito sumãrio também sobre a inversão da tendência Cambial com a expansão da indústrià

petroqullfliq, que, de altamente importadora, passou a
ser claramente exportadora. Está expresso em milhões de

190

toneladas, mas o número em dólares também estarã disponível, se necessário.
O quadro seguinte Produção Nacional de Fertilizantes
Nitrogenados.
É muito importante este dado, também mostra a expansão, e ali está a praticipação da PETROBRÁS e a

participação dos demais produtores, mostrando o papel
dominante da PETROBRAS nesti área. Devo dizer, e
isto poderá ser provado posteriormente, que o preço
pelo qual estão sendo vendidos esses fertilizantes estâ,
pelo menos no tocante â amônia, uréia, são os preços do
Sistema, estão abaixo dos similares importados.
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Temos aquilo que mencionei. Em 1984- o número
estâ aí- são 2 bilhões de petróleo e derivados, 2.200 mT-Ihões de produtos diversos. Em 1985, teremos, possivelmente, 2,4 a 2, 7 de petróleo e derivados, mais 2, I de produtos diversos- esta é a estimativa o que nos leva a 4,7
bilhões de dólares de contribuição da PETROBRÁS aQ
esforço de exportação, o que é realmente um esforço altamente significativo, me parece.
Sobre isto pOsteriormente, se os Senhores desejarem, o
Dr. Wagner Freire, que era, atê pouco tempo, VicePresidente da BRASPETRO, que é hoje é Diretor da P&
TRO BRÁS, e poderâ estender-se.
A BRASPETRO é uma empresa hoje vitorioSa, que
produz petróleo em vários países do Mundo, concorre a
serviços, produz divisas para a PETROBRÃS e compete,
transmite e recebe tecnologia, convive com as multinacionais num regime salutar, associa-se a elas na pesquisa,
em todas as concorrências por aí afora. A BRASPETRO
também tem dado certo.
Penso que poderíamos, talvez, concluir neste ponto a
exposição, para que ela não se torne maçante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Passaremos, então, à segunda fase, das indagações.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Virgflio Távo-

ra.
O SR. VIRG1LIOTÃVORA-Sr. Presidente, já tivemos alguma experiência aqui nesta Comissão, do quanto
é salutar para a boa marcha dos trabalhos se tenha seguido rigorosamente o Regimento da Casa.

Assitn, proponho a V. Ex' que determinasse o tempo
- em que cada debatedor formulará a sua pergunta e aquele que o expositor terá para responder, a fim de não assistirmos a verdadeiras conferências paralelas que no
fim, podem elucidar muito quem os faz, mas não quem
..
os ouve,
Esta é a proposta que colocamos a V. Ex•, à sua aplicaçãp.

O SR. 'PRESIDENTE (César Cais)- Proponho 15
m"inutos para os Srs. Senadores formularem as suas perguntas, e, naturalmente, igual tempo para o Depoente,
que, se for necessário esclarecimento terá a prorrogação.
Pergunto ao Senador Roberto Campos se está de acordo.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sim, Sr. Presidente.
Antes de falar, apenas levanto um ponto de ordem.
Quanto mais examino a estrutura de preço de petróleo,
mais confuso fico. Seria útil, Sr. Presidente, V. Ex• convidasse para vir depor nesta Comissão o Sr. José Luiz da
Silva Dias, Chefe da SEAPRA - Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços, que parece ter uma visão da estrutura dr; preços diferentes daquela das autoridades oficiais do petróleo.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Senador Milton
Cabral está de acordo?
O SR. MILTON CABRAL -

Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Senador Severo
Gomes, está de acordo também?

O SR. RELATOR (Severo Gomes)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Entã_o, ficam
estabelecidos os 15 minutos para que cada interlecutor
llse da palavra para fazer sua indagação. Pela ordem de
inscrição, com a palavra o Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, agradeço o meu velho amigo Dr. Hélio Beltrão a sua pre·sença nesta Casa, cuja exposição nos foi, sem dúvida, útil. Ao mesmo tempo, lhe formulo um protesto. Se é verdade o que se diz nos jornais, S. Ex• teria declarado que
o meu desejo de ver cumprida a lei em matéria de estrutura de preços e que a estrutura de preços se tornasse
transparente era algo inoportuno. Nunca é inoportuno
Cumprir a lei, e a lei está sendo violada, e flagrantemente
violada, na composição de preços.
Este protesto é extensivo à expressão também atribuída ao meu ilustre amigo Aureliano Chaves, de que seria
inaceitável qualquer modificação na estrutura de preços.
Tudo aquilo que viola a lei, sim, é inaceítãvel. Aquilo
que visa apenas a reconduzir o comportamento das autoridades petrolífer_as ao estuário legal é não só oportuno
como aceitável, e estas expressões são seguramente desrespeitosas em relação a um Membro do Congresso NacionaL
Toda esta questãO-de petróleo. "ab initio", vem sendo
cercada de muito mais ideologia do que racionalidade, e
gostaria; de início, esclarecer certos pontos. Toda vez
que alguém ousa discutir a política de petróleo diz-se
logo que é contra a PETROBRÁS. Não conheço no Brasil quem seja contra a PETROBRÃS, Conheço alguns, e
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esses são personalidades ilustres, que são contra o monopólio. A primeira personalidade ilustre contra o monopólio foi o próprio Getúlio Vargas, que apresentou projeto de lei sem monopólio. A segunda personalidade ilustre que questionam a sabedoria monopolista foi o Presidente Castello Branco, cuja frase famosa não foi até hoje, logicamente, respondida. Se a PETROBRÁS é eficiente, não precisa de monopólio; se é ineficiente, não
merece o monopólio.
Sempre defendi a PETROBRÁS por achar útil a presença do governo no setor. Sempre ataquei o monopólio,
porque a monopolização impede a transferência de custos, torna rtgo-rosamente-impõSsíVel avaliar a eficiência.
A eficiência paSsa· a Ser uma _qUestão-de fé, simplesmente
porque não hã parâmetros de comparação.
Tenho sido, às vez.es, inSUltado, inclusive pof
membros da PETROBRÃS. SuspeitO-qUe aS despesas excessivas, obviamente excessivas, de propaganda da PETROBRÁS não sejam apenas destinadas à construção
de imagem, aliás desnecessária, mas em parte víSli.m taril=bém incriminar e desmoralizar aqueles que dela discordam, que é o uso ilegítimo de dinheiros públicos.
Em termos práticos, fui-daqueles que mais auxiliou a
PETROBRÃS pragmática -e efetivamente. Fui o secretãrio do grupo de trabalho, no regime Kubitschek, que
transformou o Imposto Único sobre Combustíveis de específico em ad valorem. Se es.sa transfOrmação, se _essa espécie de correção monetária embrionária, uma protocorreção monetãria não houvesse sido fe1fã àquela data, a
PETROBRÁS teria experimentado as VIcissitudes falímentares que experimentaram, em divCiSas épocas, a yacimientos Petrolíferos da Argentina assim como a própria PEMEX do México~ Foi essa transformação do Imposto Único de específico, e,_ portanto, corrõído pela inflação, em ad valorem, vinculados à taxa cambial, dinamizada pelas necessidades de comércio exterior, que permitiu a sobrevivência da PETRDBRÂS. Já no Governo
Castello Branco, pela Lei n"' 4.452, também de minha iniciativa, foi possível atualizar os coeficíerites anteriores e
garantir fontes seguras de receita -da PETROBRÁ$~ Finalmente o Decreto-lei 0<1 61, da época do Presidente
Castello Branco, firmou Uma estrutura de preços que garantiu a sobrevivência da PETROBRÃS, dando-lhe um
coeficiente de prote"ção de 25% no refino e 50% na produção de óleo bruto~Foram essas medidas e essa estrutura de preços, racionalizada em 61, que permitiram à PETROBRÁS uma
sobrevivência tranqUila, em contraste com as dificuldades que experimentaram outras agências similares.Aliâs,
poucas agências similares, porque há inúmeros pi.i.íses
que têm empresas estataiS- de petróleo. O Canadá__é um
ex.emplo; a Inglaterra ê outro. A Inglaterra está agora
privatizando sua empresa de petróleo. A Alemanha tem
uma empresa de petróleo, a WEBA? A França tem também uma empresa de petróleo. O que é original, em nosso caso, é o caráter monopolista. !! normal a presença do
governo. O monopólio é uma exceção que ocorreu no
caso brasileiro e no caso do México, e que tem as desvantagens que já indiquei.
Portanto, retifico a história_ em termos positivos.
pragmáticos,- quem talvez mais tenha feito para racionalizar a estrutura de preços e-dar a PETROBRÁS um adequada base de desenvolvimento fui eu, o que não significa que eu seja um monopólatra. Não sou idólatra do monopólio, e é totalmente desnecessário, principalmente
agora que a PETROBRÁS já se s"ente uma empresa eficiente. Aliás, uma das dúvidas que tenho sobre a eficiência da PETROBRÃS é exatamellte esta: se é eficiente,
por que insistir no monopólio, a ponto de acusar de impatrióticos aqueles que-divergem neste particular?- O sucesso ressaltado pelo próprio Presidente da BRASPETRO, operando no exterior, indica tamOém a desnecessidade do monopólio. Estamos operando em o~tros países
que aceitaram a PETROBRÃS, e portanto, não adotam
posições monopotistas. A lógica seria que fizéssemos o
mesmo-no interior do País. Discordo um pouco do ilustre Presidente, ao mencionar que agora estamos no momento crítico do petróleo
brasileiro.
Houve vários momentos críticos_ Um momento crítico
ioi em 1970, quando o Ministro Delfim Netto e o Minis:.
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tro Dias Leite apresentaram propostas concretas para
contratos de risco, antes da eclusão da grande crise de
petróleo e depois da desapropriação de empresas na
l,.ibia, o que_ causou pânico no mercadQ _e as Ievo!J. a procurar o Brasil como uma alternativa. A PETROBRÁS
insistiu na rçjeição-de contratos de risco, quando eles teríam sido oportungs.
_ _
O- Segun-do- moinento crítico fOi a Crise de petróleo.
lmilginava-se que a partir daí a PETROBRÃS iria reorientar os seu~_ investimento~ maciçamen_te para exploração e produção de petróleo, que é sua vocação fundame:ntal. Na realidade isso não çcorreti. Apenas gradualmente a PETROBRÁS se dedicou a_ çssa_ tarefa.
Em 1974 foi descoberta a bacia de Campos.
Imaginava-se, portanto, que, a partir dessa época, houv~e uma concentração maciça de recursos nessa á.rea.
Não foi o que ocorreu. A PETROBRÃS super expandiu
a sua frota de tanques sem se certificar, inclusive, se haveria disponibilidade internas de petróleo. Superdimensíonou suas refinaiias, embarcou em programas petroquímicos e, até imiiS. ou merios 19.79, ãpinas 37% dos
seus investimentos totais eram dedicados à: pesc!uisa e à
exploração. Hoje, a orientação é correta, 90% são deciados a este campo fundamental.
Em termos de velocidade de desen_volvimento, teria
sido crucial explorar a bacia~~ CJl,_m_Qo_~ab initio, desde ~a
sua descoberta. Não se pode- dizer que lião houvesse tecM
_~ologíã. disPonívef Para a explOiãÇãõ de águas profundas. Essa tecnologia começou a ser desenvolvida antes
para gâs, para o próprio petróleo em __1964, e já estava
perfeitamente conhecida em 1969. A duração da montagem de um campo a partir da sua descoberta atê o pico
de fu11cion"amento, no Mar do Norte, tem variado entre
4 a 7 anos: 4 anos no campo de Angyll, 7 anos do campo
Bucher, 6 anos no campo de Brent. No noss'? _ca~o, foram II anos decorridos entre a descoberta da bã.cia de
Cãmpos e a sua explo-ração Substandi[_-Talvez não tenjlamos -ªin~ atingido Q__Qico.
__ _
Em matéria de cUsto de produção, a Comissão tem
sido sujeita a infonllações Contraditórias. Qual será o
custo de prodJ,~ção? f: comparável com custos internacionais? É justificável a atual estrutura de preços, que se baseia numa uniformi~ã.cão do custo de petróleo a 30 dólares o barril, quando o custo do petróleo internacional esta cai!ldO, as preViSões são que baixem a 20 dólares por
barril, em futuro não remoto, quando se sabe que o custo de produção nacional, acusado no próprio relatório
da PETROBRÁS, é_de_ 15 dólares? AHás, os diretores da
PETRÇ)BRÁS nos t~ouxeram inform11ções contraditórias. que me tornam verdadeiramente perplexo. Aresposta às minhas indagações formuladas pelo Diretor Belotti, a quem mu_ito aprecio, pois foi meu funCionário no
BNDE, o conheci de perto, é um homem competente, me
deixaram perfeitamente confuso. Chegaram às minhas
mãos quinta-feira à noite. O -fim de seriiana - Co-mo
muito bem sabe o Presidente- foi devotado a lides poHticas, convenções partidárias regionais, o que não permitiu um exame apurado. Entretanto, mesmo um exame
perfuntório indica severas contradições. O custo mêdio
unitário seria de 15 dólares por barril.
O SR. PRESIDENTE _(César Cais) ---o-Alerta o nobre
Senador Rob~rto Campos que do seu tf:mpojá passaram
12 minutos, faltam apenas 3 minutos. Peço abrevie_ sua
intervenção.
O SR. ROBERTO CAMPOS....:.. Sr. Presidente, -farei
airãlise-ba-sta:nte mais defalhada das contradiçõeS
eiTrrelação ·á'o cUSto de produção na próxima ...

untã

O -SR. JOSt MACHADO - A fnn de facilitar o
nobre Senador, peço a V, Ex'-, Sr. Presidente, já que eu
me encontrava fora da sala, me permita, data venia, levantar uma questão diante da propositura do nobre Senador Virgflio lavara, a quem me curvo e respeíto sempre.

O SR. VIRGIUO TÃ VORA -

A proposição foi

aprovada pela C omissão.

a

O SR. JOSÉ MAÇHADO- Peço V. Ex•, Sr. Presidente, apenas -me pefmita, não obstante a matéria .estar
preclusa, que levante aqui uma quest~o, que me parece
da maior relevància.
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Sabemos, Sr. PreSidente, _e aqui já acentuado, que esta
CPT foi cOnStituída - ínídalmente, durante 45 dias, o
Senado se negou a esse (inaUdível), para investigar apenas uma empresa estalai.
Ora, ~e formos apeilis, defltró de uma limitação de faixa de tempo de 15 minutos, fazer indagações e questionar qualquer depoente, melhor seria, com a devida vénia, que a CPI não dess_e nem segllimerito ao seu trabalho, porque, no fim, acabará não chegando à coisa alguma. Vai ser uma consagração total de todas as 300 estatais, se, por ventura, tivermos de examinar com reservas.
Dever-se-ia ter um tempo, uma tolerância maior, já
qüe-nem sempre, se temos a oportunidade de contar com
o Presidente da PETROBRÁS aqui presente e mesmo o
retorno de outros diretores, de outras figuras ilustres da
Empresa, pois temQS centenas de outras estatais para serem investigadas, se é que o propósito é efetivamente fazer uma investigação nos trabalhos das estatais do País.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Esclareço o
nobre Deputado José Machado que, depois de todos os
inscritOS Usarem os 15 rriinutos; poderemos -voltar aos
novos 15 minutos para outras indagações. Não haverá limitação, mas cada um usará os seus 15 minutos, para
dar oportunidade a que cada um possa fazê-lo em tem-

po.
O SR.. JOS.f MACHADO- Muito obrigado.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- O que solicitamos,
verifica-se, foi exatamente o cumprifnento do Regimento, qüe-fivemos em ocasiões, aqui, enormes discursos parale_Ios que fizeram esvaziar, inclusive, ·a sala de váfio"s
debatedores. Então, está- V. Ex'- cumprindo o Regimento, sem enibargo de repetir e.<>se interrogatório 2, 3, 4 vezes, quantas fossem, mas que se desse chance a que todos
se manifestassem.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- !! exatamente
esta a _decisão da CPI.
Vamos voltar a pa,!1!vr3 ao nobre Senador Roberto
Campos, e peço a S. Ex" use apenas os 3 minutos que lhe
faltam.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Sou habitualmente
disciplinado, Sr. Presidente. Confinar-me-ei a este limite.
Deixarei a análise de custos de produção e de estrutura
de custos para a discussão com o Dr. José Luiz Silva.
As minhas perguntas sã·o as seguintes:
I~ Quais as subsidiárias coligadas, ou que seja, da PETROBRÃS, criadas ror lei, por decreto ou por decisão
administrativa?
, 2~ Quantas c quais empresas fora da área de monopólio?
3~ Qual o volume efetivo de royalties pagos aos Esta·
dos?
No informativo que nos foi trazido, em resposta às minhas indagações, se verifica que os royalties estariam
sendo calculados à base de uma produção estimada para
1985, de apenas 150 mil barris, ou seja; precisamente a
metade da produção que se verificará este ano. Os Estados estariam, assim prejudicados, como já estão sendo
prejudicados e depredados, a rigor, pela atual estrutura
d~ê"eços, por.que o Imposto Único sobre Combustíveis.
do qual40% deveriam fluir para os Estados, é hoje 2% do
preço total do combust[veL Na realidade, aumentou a
cota da PETROBRÃS 00 preço-·aa gasolina - de 39%em 1979 para 43% em 1985, e a cota do Imposto O nico
baixou de 22% para_2%, b~íxou para 1/10.
~. portanto, uma indagação muito pertinente. Estão
sofrendo os Esiados prodUtores, porque não recebem
royalties adequadamente calculados, e os demais Estados_ proque não recebem o Imposto Único.
4~ Haverá nav10s ociosos na frota de.cinco milhões.de
toneladas?
s~) Coino são financiados os investimentos em pesquisa? Qual a percentagem financiada pelos lucros retidos pela empresa? Qual a percentagem financiada por
chamada de capital dos acionistas e qual a percentagem
financiada por impostos embutidos na estrutura de
preços, e que considero impostos ilegais?
6~) Qual a base legal para a formação de uma empresa
de catalisadores fluidos, privilegiando-se uma única em-
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presa privada participante- a Oxiteno, serriliCifãÇãQ ou
convite a outras empresas e sem verificação se a inicíativa privada tinha condições para arcar com os investimentos?

Eram estas as questões, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Cals)- Concedo a palavra ao Dr. Hélio Beltrã_o_.

O SR. HE.LIO BELTRÃO -Tenho e sempre tive as
melhores relações pessoais com o Senador- -RO&erto
Campos. Dele discordo cordialmente há trinta anos. Es-

. pero continuar a discordar cordialmente! Somos dois
homens educados. Não participo das suas c·onvicções,
mas jamais Jhe faltaria ao respeito. Isso ele sabe muito
bem.
Não U a acusação que ele me faz de ter declarado que a sua crítica era inoportuna. O ·que declarei é que era inoportuno reduzir os investifuen_tos externos da PETROBRÁS: Apenas isto. E considero inoportuno ... _
O SR. ROBERTO CAMPOS- Ninguém propôs a
redução de investimentos. Q que se propôs foi uma diferente maneira, transparente, explícita, de financiar os investimentos.
O SR. HbLIO BELTRÃO- Isto podemos comentar
depois,, quando comentarmos o problema de custos. O
adjetivo inoportun9 foi usad~. e com toda a propriedade, para o risco de reduzir os investirÍlentos da PETROBRÁS, no momento em que ela precisa deles, jamais para atingir o Senador, e muito menos criticâ-lo
por cumprir a lei, pois, afinal, também não gosto quando
ele me critica pOrqUe cuiripro o monopólio, que é uma
lei, por que haveria eu de _criti_câ-lo por cumprir a lei?
Não vejo nenhuma razão. Estou cumprindo a minha lei,
e ele e eu cumpriremos todas as leis vigentes
O SR. ROBERTO CAMPOS- Temos qu~cumprir a
lei, mesmo quando dela se discorda, o que não parece ser
uma tônica da Noya__RJ:pública, porque hã ministros que
só cumprem as leis de que gostam

·O SR. HbLIO BELTRÃO - Escuso-me de responder, porque não sou ministro dà.s Nova República.
Vamos prosseguir, esclarecendo: disse o Senad_o_r, com
toda propriedade, e quero deixar isso registrado, que os
países que não cuidaram de assegurar a rentabilidade de
suas c-ompanhias estatais condenaram essas companhias
à falência. Disse o Senador, com toda propriedade, se
não fossem as medida_s, qile ele chamou de salvadoras
em relação à PETROBRÃS- e o felicito por esseepls~
dio salvador-, que a PETROBRÁS teria o mesmó deii,:tino de Yacimientos Petrolíferos. Sem querer criticar a
política de governos amigos na realidade, o que sucede
hoje com Yacimientos é_ que é uma empresa da Argenti~
na, que começou muito bem com jazidas t::obertas e vive
na penúria e também porque pratica- como veremo-s
depois, quando discutirmos o problema de preço- uma
política de preços baixos, subvencionando o consumo.
Esses erros, acho que eu e o Senador não aprovamos.
Quanto à visibHidade, não sei porque o monopólio terá falta de visibilidade. Garanto~lhe que a PETROBRAS, na Ininha gestão, terá toda a visibilidade.
Afinal, não conheço empresa J!lais aberta do que a PETROBRÁS.- Se-a PETROBRAS não tem visibilidade,
nenhuma empresa privada tem, porque elas estão sujeitas ao CIP. Temos vários CIPs. Temos o super CIP, que
nos honra com a sua presença hoje, que é o Conselho
Nacional do Petróleo_- o_Pr~idente está aqui-, e que
tem o direito de conhecer todos os fatos e decidir todas
as matérias que governam a -gestão da PETROBRÁS. A
visibilidade da PETRQ_BRÁS é grande. As contas .dela
são inteiramente abertas. Além de ter uma auditoria interna, além de ter o Conselho Fiscal, é auditada por Pritt
Waterhouse Au_ditors, independente e de renome internacional. Ela está sujeita à Comissão de Valores Mobiliários. está sujeita ao Tribunal de Contas, seus balariços e balancetes são publicados periodicamente. Times Un1a
auditoria do Ministério das Minas e Energia, a Secretaria de Controle lnte_rno, minuciosa. Temos ainda a Secretaria de Controle Interno Central do Ministério -da
Fazenda. Sinceramente, ...

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Conheço balanços

sintéticos da PETROBRÁS, imnca um bãlanço analítico

o que aliás, seria uma contribuição útil para a Comissão.

O SR. H~LIO BELTRÃO - Estã nas mõos da Comissão. GarantQ _que a PETROBRÁS nãO hesitará em
remeter a esta Comissão, que, por certo, é aquela que
tem o maior direito de conhecer todos os fatos da PE-TROBRÃS pOi(J_ue reúne Os representantes do povo.
O monopólio pode ter visibilidade, sim, Senhorl E a
minha tese é que para merecer o monopólio é preciso ter
visibilidade. Foi a tese que afirmei no meu discurso e repeti agora, reafirmei. Posso garantir ao Senador que terá
de minha parte toda a cooperação para a vísibilidade da
Companhia.
Declara o Senador que teve uma participação importante, no sentido de definir a estrutura de preços. Teve
sim, e espero que ele não renegue essa participação, porque o Decreto-Lei n9 61, que ele citou e que é de sua inspiração e principal autoria, é nele talvez que vamos encontrar a raiz dos procedimentos vigentes, inclusive a paridade que ele condena. Espero que não condene hoje a
paridade de ontem e espero que continue a salvar a PETROBRÃS -e não destruí-la. Este é um apelo siiicero que
lhe faço.
Temos aqui um comentário sobre a BRASPETRO.
Não me lembro exatamente ... devo lembrar que o Brasil
é um País de geologia difícil. Quem va_i cpmpetir no exterior _tem _Q__dir_tito de escolher onde vai furar, escolher
onde vai pesquisar. A PETROBRÁS tem uma escolha,
só, é a única que tem. _uma escolha só e o problema de
descobrir petróleo aqui é nosso. Só, portanto, a PETROBRÁS é capaz de investir aqui os recursos compatíveis com as nossas dificuldades e as nossas necessidades.
Se ficarmos esperando pelo salvador estrangeiro, vamos
morrer secos.
Critica õ-Senador o procedimento de administrações
anteriores da PETROBRÁS, que mi ordem.a. devida
prioridade à atividade de exploraçãO e produção. Sugiro
à Comissão que convoque os administradores anteriores,
porque estou itqui para defender esta administração.
- Também declara o Senador que hoje a prioridade está
correta.
Portanto, no que me diz respeito, fico feliz, porque estamOs de acordo. A prioridade é 90% aproximadamente
pata a-expansão e produção, e está, evide_ntemente, correta mormente nesta fase.
Quanfo às objeções qJJ.e faz o SenadOr à discuSsão
sobre se havia ou não tecnologia_disponível época da
bacia de Campos, eu gostaria de remeter _a ~posta a
esta pergunta õu para o Diretor Renó, que está aqui, ou
para o Diretor Wagner, que poderão comentâ-la com
mais profíCiênda do que alguém que não é geológo e que
não estava presente nessa ocasião.
Não sei qual é a ordem dos trabalhos, se a palavra
pode ser dada agora ...

a

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a pa-lavra ao Dr. Joel Renó.
O_SR~ JOEL RENO- Sr. Presidente, a informação
que foi transmitida pelo Senador Roberto Campos, à
guisa de ilustrar m;_ seus comentáríos___ sobre a PE- TROBRAS, dizendO respeito à tecnologia que já eXistiã
completa, por volta de 1969, para a então erodução de
petróle~ em lâminas, na época consideradas profundas,
lâminas do Mar do Norte, que até hoje não produz petróleo, a não ser aquém de 180 metros de lâmina, quando
jâ estamos produzindo a 383 metros, convém, e é oportuno mencionar, apenas tambêin a título de informãção,
que o Pàço Campo de Argyll, que-começou· a ptodUzir,
senão ~te_ engano, em 1975/76, fõi talv~ descOberto
~ouc~- mais de três a quatro anos antes.
-

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Em 72.

O SR. JOEL RENO- -72-._-la 4 anos antes d_~ época
foi Col~cado_~m produç~o -75/76. No caso da
Baci3:- de Campos, comentada pelo Senador Robefto
Campos, ·a descoberta de Gai-mipa foi realizada em-1974.
A descoberta de Enchova foi em 1976, e _um ano depois;
em t977,já estava em produção, atrav'és de um sistema
de produção antecipado, a pfodllção- em cainpos de Enem_q~.e

chova, quando em Argylllevou de 3 a 4 anos. Essa tecnologia ...
O SR. ROBERTO CAMPOS - Não é começo de
produção. t para chegar ao pico de produção. Está e
tem realizado descobertas a lâminas muito mais profundas.
pe modo que entendemos, em que pesem todas as
nossas imperfeições, de que foi possível desenvolver, nesse pedodo de existência da Bacia de Campos, desde a
primeira descoberta, de novembro de 1974, no Campo
de Garoupa, foi feito no menor prazo possível. É claro,
aprendemos muito, desenvolvemos bastante e, em parti~
cular, propiciamos uma grande oportunidade para o desenvolvimento do comércio e da indústria, que são segmentos tradiciona!m(!nte da iniciativa privada no nosso
País. E continuamos trabalhando neste sentido, e acha~
mos qúe a produção que se verificou em Campos, de
1974, e hoje se realiza, 11 anos depois, foi dentro das
nossas possibilidades, o máximo que conseguimos. E
achamos também, sendo um pouco mais otfmistas, ·que
vamos conseguir um_ pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) --A Presidência
consulta o De. H~lio Beltrão se incorpora como suas as
palavras do Dr. Joel Renó.
O SR. HÉLIO BELTRÃO -

Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE _(César Cais)- Prosseguindo,
vamos à respsota do Dr. Hélio Beltrão.

O" SR. HÉLIO BELTRÃO - Sobre o cu&to de produção, se houve alguma imprecisão nos depoimentos iniciais, se é que houve, nãO estou declarando que houve,
essas indefinições foram prontamente sanadas por documentação escrita envi3.da à Comissão, onde se declarou
com clareza aquilo que a Comissão queria saber, ist" é,
qual era o custo de produção do petróleo. Continuamos
dispostos, prontos, à disposição da Comissão, para esclar.ecimentos complementares.
O câlculo ...
O SR, ROBERTO CAMPOS- Os dados sobre custo da produção iSnoram o gás associado, que baixaria o
custo de produção unitária.
O SR. H.t.LIO BELTRÃO- Poderemos também responder a isto, porque es~es dados são fornecidos pelo
Sefviç-o Financeiro da PETROBRÁS. Não estou em
condições de fornecê-los, mas não creio que isso vã alt~_
rar demais.
Devo lembrar, quanto a royalties, que não é a PETROBRÂS que cria, nem define, nem regula o pagamento-- dos_ royalties. Os royalties, assim çomo os preços, é
muito comum a confusão na opinião pública de que a
PETROBRÁS aumerilou, a PF.TROBRÂS -diminui li:"" A
PETROBRÁS cumpre as leis. A PETROBRÁS é uma
-empresa opéradora, os- preços são fixados a nivel de Governo, fixados a nível_de CNP, Ministério das Minas e
Energia, SEPLAN e Fazenda, com graus de intromissão
variáveis, mas a PETROBRÁS apenas cumpre os preços
fixados, apenas cumpre as estruturas determinadas. Teremos ocasião de abordar mais tarde isso, para deixar claro. Oo_mesmo quanto_a__r_oyalties,
Há algumas perguntas do Sr. Senador que também teria que transferir para meus colegas.
-Uma pergunta; ...hâ navios ociosos na frota?"
Estâ aqui o Almirante Telmo Reifschneider, que é o
Superintendente da Frota. Talvez nos pudesse auxiliar
nesta resposta.

SR:

O
PRESIDENTE (Cé_sar Cais' -Concedo a palavra ao Almirante Telmo Reifschneider.

O SR. TE:LMO REIFSCHNEIDER- Tenho a impressão de que'? Sr. Senador Roberto Campos colocou_a
pergunta sobre os S milhões de ton_eladas de próprios
para a sua utilização no futuro.
Quanto a esta parte especificamente, pOsso assegurar
que vários -exercfcios já roram feitos a· respeito da nossa
atual tOnelagem, nela incluída um covtrato de afretamento de um naVio bastante grande, que vai até ó ano de
1990, e a frota de S milhões, que, em velocidade mâxima
ou em-velocidade reduzida, atenderá às necessidades de

importação de 500 mil barris/dia, jogandowse., então, aí,
as diversas fontes que estão- surgindo ou que são tradicionais nos fornecimentos de petróleo.
Quanto à pergunta se ela também atinge a atual capa-

EU proporia -que o ilustre Senador fofmulasse sua pergunta por escrito, com clareza, para que ela pudesse ser
respondida também por escrito e com clareza apelos órgãos próprios da PETROBRÁS, se me faz o favor.

cidade da frota, existe um excesso que estâ sendo retira·
do pela sistemática entiega dos navios afretados e, por
renegociação, esses navios grandes por navios mais adew

O SR._RQBERTO CAMPOS- Não terei dificuldade. posso encaminhar.
'

quados às nossas necessidades. Ocasíonais ociosidades
também têm sido empregadas, colocando a nossa frota

própria e a frota afretada no mercado, e temos tido a
oportunidade de competir com as grandes companhias,
com os grandes armadores, buscando a nossa parcela de
remuneração, para que essa ociosidad'! que pudesse
ocorrer, aguardando o término de um contrato ou a
reentrega de um navio, seja devidameriie compensada
pelo que auferimos no mercado.
No momento, inclusive, temos 1 milhão de toneladas
afretadas, superfretadas, para outros afretadores, e esse
I milhão, que seria ocioso, na realidade nos está produzindo alguma renda e está deixando de nos onerar nos
custos que cabem ao afretador, especialmente Combustível, que seria extremamente onerosO para nós.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Qual a diferença, se é
que há, entre o frete embutido na estrutura de preços,
para efeito de cálculo, e os fretes internacionais de petróleo?
O SR. TELMO REIFSCHNEIDER- A FRONAPE, Sr. Senador, ê um orgão integrante da PETROBRÁS. Não constitui um órgão autônomo, e na
PETROBRÁS a FRONA VE é uma unidade de despesa.
Não temos o controle total da contabilidade, que é global. Eu diria que, no que-sei, do contato com esse problema, é que, se há algum beneficio no longo- curso, somos
extremamente onerados na cabotagem e somos extremamente onerados também na redistribuição do petróleo
importado para as refinarias do País e também para o
transporte do petróleo nacional, que não constitur cabotagem e, portanto, não há remuneração_.
• Transportamos, contando com os recursos de outrá
fonte, portanto, com os recursos da própria PETROBRÁS.
Não sei se respondi à pergunta, como devia, do Sr. Senador.
O SR. ROBERTO CAMPOS -Haveria um sobrepreço no frete intemacíona1 e essa margem seria utiliZada para compensar as despesas extras de transporte de
cabotagem . .E: isso?
O SR. TELMO REIFSCHNEIDER- Em parte sim,
e em parte também há que considerar que o mercado de
navios atualmente está no ponto mais _baixo jamais atingido, o que faz com que inúmeros armadores coloquem
seus navios parados, enveidados exatamente porque eles
não têm renumeração comercial. No entanto, a FRONAPE tem obrigação legal de fornecer e abastecer o País
de petróleo, e tem obrigação também legal de distribuir
esse petróleo por via marítima, o que faz com qUe, evidentemente,.não possamos raciocinar exclusivamente no
pr~o comercial do transporte.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Almirante, também meu prezado amigo e colaborador na Embaixada de
Londres, fala que a FRONAPE tem obrigação. Legalmente não tem obrigação. O monppólio só cobre o
transporte do petróleo produzido no Pafs e a cab"otagem.
Não cobre o petróleo produzido internacioilalmente.
Não hã nenhuma obrigação e as empresas privadas bra&si1eiras poderiam gostosamente participar dc!sse transporte.
O SR. PRESIDENTE(César Cais)- Con-sulto o Dr.
Hélio Beltrão; se incorpora como suas as palavras do Almirante Reifschneider.
·
O SR. H~LIO BELTRÃO -
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Sim, l!xcelêncía.

O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cals) -Creio que já estâ esclarecido.
Volto a palavra ao br. Hélio Beltrão.
O SR. HÉLIO BELTRÃO- Há duas perguntas tambêm sobre como se financiam os lucros retidos ou impostos embutidos.

O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais) para ser respondida.

Ficarã; então,

O SR. Ht:LIO BELTRÃO- Existe também uma pergunta sobre a base legal para a criação de uma companhia de catalisadores fluidos, e a inexistência de uma
concorrência para a constituição dessa companhia. Talvez o Diretor Armando Guedes Coelho, que dev_e conhecer o assunto, p-orque anterior à minha administração,
possa respondê-la.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao Dr. Armando Guedes Coelho.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO - Essa
companhia de catalisadores foi concebida dentro de uma
formulação muito especifica, porquanto a PETROBRÁS é 100% consumidora de catalisador, de craque catalítico. À exceção talvez de pequena quantidade,
unidade de tonelada por ano, que é consumida na Refiw
naria Ipiranga, o restante é toda ela consumida pela própria PETROBRÁS.
O objetivo que a PETROBRÁS teve q~ndo propôs e
CoriStituiu essa Coinpanhia foi CIUe tivé~semos produção
interna, porque tivemos- e cOnhecemos no passado
problemas muito graves e sérios. Por exemplo, o que a
Argentina atravessou durante o período da guerra das
Mal vi nas, que teve ameaçado o seu suprimento de catalisador, matéria-prima praticamente de segurança interna,
ou quando a Argentina, quase que com suprimento total
de petróleo, praticamente teve dificuldade de atender às
suas necessidades de derivadOs, porque- teve dificUldade
de suprir as suas refinarias de catalisador. Então, nós
---preocupados cOm istO, procUramOs dCseilvolver um trabalho junto às empresas do Mundo que produziam esse
produto, Ciue é um produto de tecnolOgia de ponta _poucas empresas, três ou quatro no Mundo têm tecnologia para produz:ir esse tipo de produto.
Quando procuramos essas empresas, o posicionam Cmto dessas empresas era normalmente de dificuldade, não
queriam abrir, de forma alguma, essa t~nologia. O objetivo delas era vender catalisador, porque o Mundo realmente está atravessando ãlgum excesso de prodüção desse produto. A contrapartida que nós oferecíamos era, de
uma certa forma, ter acesso ao mercado nacional, brasiM
leiro, que o Brasil, depois dos Estados Unidos, era seguram-ente o maior mercado desse produto. O objetivo básico que nós- ~inhamOs era dispor da tecnologia. Por que
dispor da tecnologia? Este ê um fatO muito importante,
__que eu q_ue~o mar:_caresse fato aqui. Porque o Brasil normalmente, não só nesse produto catalisador, para craqueamento catalítico, mas em qualquer outro tipo de catalisador, nós importãvamos, no caso espCcífico, o catalisador disponível no Mundo, que é feito não com os Objetivos para o qual nós gostaríamos de ter. Esses catalisadores são produzidos por essas empresas para atender a
determinados mercados americanos, europeus ou japow
nês, que têm uma estrutura de consumo totalmente diferente daquele que o Brasil tem, e que seria de interesse
para nós. Tentando clarear isto. Os catalizadores que são
produzidos em outros países, atendiam basicamente às
estrutur~s de consumo americano, __p~rqUe essas companhias quase todas eram americanas e procuravam produM
zir gasolina:,..O Brasil eatava numa -situação_exatam(mte
oposta. O rt'àsso interesse era diminuir a produção de gasolina e aumentar a produção de derivados médios querosene, diesel-, porque era aquele consumo que estâvamos seguindo.
Então, a seguirmos importando esses catalizadores,
possivelmente teríamos uma estrutura de produção que
não seria~aquela que gostaríamos. Daí o nosso desejo de
coJlhecer a_ tecnologia, não só o know-bow, mas o knowwhy, __porque esses catalisadores são feitos, 12ar~ que um
-dia nós pudéssemos introduzir caialisacforis quC nos interessassem especificamente dentro do País. para aterider
ao consumo efetivo do nosso mercado.
Dentro desta colocação, e considerando que 100% do
catalisador seria consumido pela PETROBRÁS, entep-
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· demcis que era uma Companhia que fatalmente teria que
ter uma participação bastante grande da PETROBRAS,
principalmente das áreas consumidoras da PETROBRÂS, no caso as nossas refinarlã'S,Não haveria
sentido ...
OSR. ROBERTO CAMPOS- Sr. diretor, a Constituição exige três condições para a formação de uma em-p-resa: estatal; lei especial- que não existe: interesse de
segurança nacional - que não é o caso porque esse produto era totalmente importado: terceiro, inapetência ou
incapacídade demonstrada da iniciativa privada. Nada
disso foi feito. Não se discute a conveniência da industrialização ·~
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Sr. Senador, a empresa não é estataL A empresa é privada. Essa
empresa é privada.
O SR. ROBERTO CAMPOS- A intervenção doEstado no domínio econômico. A função-da PETROBRÁS
é supletiva. A PETROBRÁS só pode intervir depOis de

verificada a inapetência da iniciativa privada ou sua incapacidade. A função é supletiva. Não cabe à PETROBRÁS decfdlr- eu sou a maior consumidora! portanto devo ter 40% de uma empresa. Não é este o caso.
Não é o caso da Constituição, não ê o caso da lei.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Peço ao diretor
Armando Guedes Coelho seja objetivo na resposta. S.
Ex• consulta se foi decísão da empresa, e quais os fundamentos legais. A conveniência já foi falada.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- A decisão da empresa foi de constituir uma empresa no Brasil
para produzir catalisador. Número dois ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sem lei.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Porque
empresa é privada, empresa que· seria constituída com
formação de privada.
O SR: ROBERTO CAMPOS- O ilustre diretor está
enganado. intervenção no domínio ec_onlimico. Não é
preciso ser empresa estatal. Mesmo a intervenção minoritária no domínio económico é sujeito a condicionantes
c.onstitucionais - lei especial, segurança nacional, inapetên_cia ou incapacidade de iniciativa privada.

e

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Srs. Senadores,
há uma pergunta do Senador Roberto Campos que tal·
vez não possa ser respondida hoje- a pergunta "primeira
-, que ê genérica. S. Ex• a fez no início desta reunião e
pedi ao dr. Hélio Beltrão para recolhê-la e mandar ares·
posta depois: "Quais as empresas criadas por lei, por decreto, por decisão de acionistas ou por decisão do Conselho de AdmiriiSii'ação?
·
CreiO que ·esta indagaÇão taril bém está incluída na globalidade da pergunta.
Volt_Q_ a palavra ao Dr. Armando G~edes_-Coelho.
O SR. ARMANDO GUEDES COELHO -Sr. Presidente, tenho um esclarecimento adicional.
Quando da formulação dessa empresa, este assunto foi
motivo de preocupação, e a PETROQUISA,lor decreto
legal, foi a única subsidiária da PETROBR S, quando
formulada, a quem foi permitido que se associasse a outras empresas para constituir empresas privadas com
particípação dela, PETROQUISA, e minoritária.
O SR. ROBERTO CAMPOS-- A Constituição fala
em lei, especial, rtão em decreto.
O SR. ARMANDOGUEDESCOELH'o- O que a
PETROBRÁS fez, na ocasião,foi colocar a PETROQUISA como sendo a ramificação da PETROBRÁS que
participasse dessa empresa. Então ã associação que foi
feita_ f<J:i úr;nil associação PETROQUISA, uma empresa
privada na'ci.onal, e com uma empresa estrangeira deten~
tora Q.a tecnologia.
~ Este, o esclarecimento adicional: 40% PETROQUISA,
40~ a empresa estrangeira detentora da tecnologia, e.
. 20% a empresa nacional.
r:.Br. Presidente, um esclarecimento final, que o Senador
Koberto Campos também fez uma colocação, por que
tçr sido escolhida a Oxiteno, que foi a empresa privada
nacional... Certo, Sr. Senador?
O SR. ROBERTO CAMPOS houve uma-licitação?

Sim. Por que não
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O SR. ARMANDO GUEDES COELHO- Na ocasião, foram selecionadas algumas empresas nacionais, e
foram colocadas para essas empresas o interesse de elas
participar; Essa seleção foi feita basicamente consideran-

do aspectos de natureza de as empresas estarem vincula_das ao ramo. Por exemplo, o nosso interesse é que fosse
desenvolvida tecnologia própria naciOnal de catálise. Então, se proc!irou quais seriam as empresas nacionais que
tivessem esse tipo de vocação. E a empresa nacional mais
bem estruturada que no exame se mostrou com maior
condição de realmente dar seqUência a essa absorção de
tecnologia foi a Oxiteno. Então, em decorrência disso,
ela foi a empresa selecionada.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Co_nsulto o Dr.
Hélio Beltrão se incorpora como suas informações ou se
deseja complementã-las.
O SR Hf:LIO BELTRÃO - Pediria permissão parã
aditar alguma coisa.
Convém uma resposta direta à pergunta: se estã ou
não a PETROQUISA autorizada a participar do capital
de outras empresas e por força de que tipo de ato?
f: um daqueles poucos, casos, em um país de decretosleis, em que se trata de uma lei mesmo. S a Lei nq 6.492,
de 77, do Congresso Nacional que declara expressamente:
.. Fica a PETROBRÁS Química SfA- PETROQUISA, constituida na forma do disposto do art._39,
da Lei nq 2.004, autorizada a participar do capital de
outras sociedades para o exercício das ativídades
previstas pel9S seus estatutos sociais."
Acrescento que as subsidiárias são criadas por lei, pela
Lei nq 2.004. Para o seu desdobramento houve sempre lei
e na sua maior parte do Congresso, o que é uma exceção.
:1': uma exceção. Lembro mesmo, e não quero ser deselegante com o Senador, que no Governo Castello Branco,
de que participava: o Senador, uma grande ascendência
nessa área, foram expedidos 138 decretos-leis e ninguém
fez esse exame tão acurado sobre a constitucionalidade,
dos quais, aliás, Senador, 72 são matérias tributárias.
Também ninguém falou em tributação sem representação naquela ocasião e o Ministro era V. Ex•, não estou
defendendo decreto-lei... Os decretos-leis expedidos durante o governo...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Alguns decretos-leis
foram expedidos antes da Constituição Federai. Após a
Constituição Federal, ela fez muita expedição de
decretos-leis sobre matéria fii'l:anci:Ira.

o· SR. HÉLIO BELTRÃO - Claro, mas antes da
Constituição Federal, quero declarar que V. Ex• não tinha essa mesma preocupação, não digo petroquímica,
mas química com a pureza legislativa e também com o
problema da taxação sem representação.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sempre... todos os
grandes estatutos do Governo Castello Branco foram
votados pelo Congresso_.
O SR. Hf:LIO BELTRÃO leis...

Exceto os decretos-

O SR. ROBERTO CAMPOS --Alguns decretosleis...
O SR. HÉLIO BELTRÃO leis.

Foram 138 decretos·

O SR. ROBERTO CAMPOS-,.: sobre matéria que
depois foi consagrada na Constituição. O art. SS. perm-ite
a expedição de decretos-leis em certas situações. __
Houve, depois, abusos, que não têm nada a ver com a
Constituição.
O SR. H.E:LIO BELTRÃO- Aí, Sr. Ministro~ ·vamos
discutir, também, as ConstitUições. Esse debate não vai
levar a lugar nenhum.
O SR. PRESIDENTE (César-Cais) - Creio que de~
veríamos voltar às_ respostas às indagações objetivas,
para que pudésserrios ter um pouco mais de velocidade.
O SR. JOSS MACHADO ...... Apenas um esclarecimento, por gentileza. Está bem patente, bem claro, que o
objetivo da PETROBRÁS, preponderante, é inegavelmente o exercício do mon~ólio estatal, e todos nós,
_sobretudo o
Campos, que é um ..ex-,

/<fl}eito

pert" internacional e conhece muito _bem o qUi é uma
sabe que uma empresa integrada de
petróleo em determinados momentos, por contingências;
por situações especialíssimas, não pode ficar em uma expectativa e à espe:ra de uma legislação para, de imediato,
assumir uma atividade que é preponderante à própria
manutenção e ao exercício e segurança desse monopólio.
Ainda que _o faça, como vem fazendo, através de empre-sas coligadas e de empresas em que ela é acionária.
De maneira que este é um assunto que já, de 53 para
d, ou seja, há 32anos,já não devia ser mais obj«;o de indagação. Já está superado e com respaldo de toda a
Nação brasileira.
empres~dntegrada,

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Peço ao nobre
Deputado deixe para a ordem de inscrição de V. Ex•
O SR. JOSS MACHADO mentO.

f: apenas um esclareci-

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Peço que faça
este esclarecimento na ordem, para não termos os trabalhos aqui_ dificultados.

O SR. H~LIO BELTRÃO - Sr. Presidente, apenas
no mesmo assunto, para concluir, e responder ao Senador.
- -- -Tod_as as subsidiárias das companhias, assim como a
criação de controladas e_coligadas, ao que estou informado, dispõem de plena autorização legal. O ConsultorJurídico da PETROBRÁS aqui está, se realmente for o
caso de retificar, por favor, me retifique. Está certo, o
_que eu afirmei está correto?
O SR. CELSO DE ALBUQUERQUE BARRETOAbsolutamente correto.
O SR~ H:I':LIO BELTRÃO - Obrigado. Não sei se
respondi be_J:rt, mas tentei responder a todas as perguntas
e se.esqueci de alguma, por favor, Senador, me lembre,
se não respondi.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, as
despesas de propaganda da PETROBRÁS.· O que eles
representam como volume de dispêndio? Ouvi falar em
!Jma cifra de 36 _milhõ~ de dólares. N_ão s~i por que,
também, a menção a dólares. Mas vamos falar nessa cifra corno tendo sido as despesas de 84 ou a previsão de
85. Quais s_ão- as despesas de publicidade e propaganda
da PETROBRÁS"?
O SR. HÉLIO BELTRÃO- Infelizmente, o dólar se
populariza à medida que o Cruzeiro se desvaloriza. De
modo que hã tendência para se falar em dólares. TamQém não gosto.
_
__
- -O orçamento da PETROBRÁS- tamhém me pareceu- consignava, quando cheguei, uma verba excessiva
para o que se chama comunicação soci~l.
O-SR. ROBERTO CAMPOS- De quanto seria essa
verba?
O SR. Hf:LIO BELTRÃO- Da ordem de 180 bi·
lhões de cruzeiros.
CoiiVenhamOs que essa verba está, de alguma maneira, ajustada, em primeiro lugar, a uma empresa que
c:onstitui um sistema de empresas, como vemos, da ordem de mais de 50 empresas, mas assim considero excessiva.
.
Por o~iio_l8.do, fui verificar, e dentro de comunicação
social, não é apenas publicidade. Publicidade é uma parcela que, também, me parece excessiva, porque concordo
com _o Senador que o monopólio estatal não precisa de
ltanta publicidade. Concordo em muitas coisas com o Senador, por isso é que discordo de cordialmente. Por outro lado, lá dentro estão despesas, promoção que a PETROBRÁS é chamada a patrocinar no canipo cultural,
o que é natural em qua1quer grande empresa, todas as
multinacionais-fazem. A-PETROBRÃS, a rigor, ê uma
multinacional verde e amarala. ela está sujeita às regras
do jogo~.
O SR. JOSf:}v~ACHADO ...... Há um .~~anagrama ..
O SR. HELIO BELTRÃO- !fá um cronograma... E
notório que, ao assumir, achei que havia alguns gastos
excessivos de publicidade e os jornais divulgaram as medidas corretivas que andei tomando, e continuo tomando neste sentido.
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Pessoas foram demitidas por excessos. Garanto ao Senador que a sua preocup~ção é a minha e que estarei na
PETROBRÁS permanentemente ajustando a despesa de
publicidade e promoção às reais necessidades da PETROBRÁS, sem desvio de conceito nem de objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Cêsar Cais)- Concedo a palavra ao Senador Virgílio TávOra, o segundo inscrito.
O SR. VIRGILJQ TÁVORA·- Sr. Presidente, não tivemos o prazer de ouvir a conferência do VicePresidente da PETROQUISA, hospitalizado que estávamos, do conhecimento de V. Ex~. mas se a ele não fizemos a pergunta, há que ser dirigida ao Presidente da PETROBRÁS, tanto é que naturalmente se não tiver dados
em mãos, solicitará o apoio de alguns de seus assessores.
Seria uma das perguntas, são três e bem rápidas, porquç V_. Ex~ conhece o nosso sistema de falar, o mais sintético possível.
·
Primeiro que tudo, vamos logo à PETROQUISA.
Preço da nafta. Aliás, parece que é uma constante a pergunta que fazemos, já não é a primeira, nem a segunda,
nem a terceira vez.
Vimos todo o arrazoado que está na página 14/42 do
pronunciamento do Dr. Marcus Túlio. Está muito bem
feito. Combinamos depois aqui com a página 31, em que
nos apresentá, na gestão financeira, um panorama que
nos agrada, e muito, como um dos defensores, desde o
início, da criação da PETROBRÁS, e depois do comple'xo de que ela foi mãe.
"O Patrimônio Líquido da PETROQUISA, em
1984, elevou-se de Cr$ 752.WS.OOO para Cr$
3.768.386.000, o que significa um relevante acréscimo" ...... estou lendo sem díminuir uma palavra "de 400,5% em relação ao ano anterior, superior,
portanto, à variação das ORTN no mesmo período
(215,3%)."
Isto é, tivemos um lucro substancialíssimo desta PETROQUISA, à base de uma nafta. Por que a PETROBRÁS, no dizer do Dr. Belotti, página 1, fonnação
dos preços dos derivados do petróleo, age assim de uma
maneira tão benévola à sua subsidiária, e outras companhias natural_mente, que sejam, por acaso, suas freguesas
quando diz que "o custo do petróleo bruto para fim da
formação de preço é considerado o preço médio do petróleo importado, ao qual, por conseqUência, se equipara ao petróleo de produção nacional",- não vamos discutir istO; que já fõi aqui mais do que _discutido ...Aspec•to também relevante é o f~to de que a partici~Bção da
PETROBRÃS no montante proporcionado pela estrutura de preços, foi ficando paulatinamente circunscrito a
resultádos proporcionais pelo preço ..ex-refinaria, e hoje
responde pela totalidade dos recursos recebidos pela PETROBRÁS na condição de supridora de derivados ao
m·erêado brasileiro. A estrutura de preços, como hoje estabelecida, propõe-se a cobrir os custos e remunerar exclusivamente o refino, não contando com margem para
"roporcionar recursos, por exemplo, às atividades de exploração e produção."
Pe-rgunta número um: Não há uma magnanimidade
muito grande d...a PETROBRÁS a este respeito, não
quanto à sua subsidiária, e, portanto, quanto a todos
aqueles que. dos produtos da subsidiária fazem uso?
Segunda, até agora não nos foi exPlicado e gostaríamos que, aí com a autoridade de Presidente da PEÍROBRÃS, o Dr. Hélio Beltrão, nosso velho amigo, nos
disse se, realmente quando eu ferfuro um metro ofl' sbo.r_e, o que gasto realmente de divisas - não é o equivalente em dólares - isto é, pela utilização ou não, pelo arrendamento ou não de material, de utensílio, de ferramenta, ou de pessoal especializado para ação.
Acreditamos que, feitas estas perguntas, passaríamos
a uma terceira, que será fruto da resposta das duas.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
o Dr. Hélio Beltrão.
O SR. HlliO BELTRÃO- Uma das coisas que tem
ocupado a atenção desta Comissão é o preço da nafta.
Então, como todas as coisas que realmente não tem a importância que parece, em termos de anomalia, isso vem e
volta e continua a parecer ao meu amigo Virgilio Távora
queestã impreCiso. Eu pedi nota definitiva sobre o preço
da nafta, que está aqui e vou distribuir à ComissãQ.
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O SR, VIRGILIO TÁVORA- E: ~m grande serviço
prestado. Estamos aqui para saber.
O SR. Ht.LIP BELTRÃO- Isto; de um lado, De outro lado, eu queria lembrar o seguinte: não é a PETROBRÃS que fixa os preços. Portanto, não é a PETROBRÃS que subsidia coisa nenhuma. O que a PETROBRÃS recebe é índífe,rente daquilo que faz com os
derivados que resultam do seu trabalho. ~ o Governo
quem distingue, e goveirio existe para isto mesrilo, para
distinguir. O Governo favorece o preço de determinados
derivados por razões de desenvolvimento econômico;
outro, por razões de preservar as populações de baixa
renda contra a inflação galopante, e o Governo sempre
transferiu subsídios de um produto para outro. Â PETROBRÃ.S é indiferente. Ela recebe pelo barril a mesma
coisa. Embaixo, então, é que o CNP, cumprindo recomendações do Governo, distingue os preços dos derivados, e faz muito bem. A PETROBRÁS não deliberou
promover a indóstria petroquímica. Foi o Goverrio.
Uma série de atas bem inspirados, de muitos participou
ainda o Senador Roberto Campos, a quem este País muito deve. Ele, jã que não menCíonou, menciono eu, participou de vãrios decretos que definiram e deram prioridade ao desenvolvimento da petroquímica, no que andou
muito bem. Há uma orientação clara do Governo no
sentido de favorecer, inclusive em matéria de preços à
petroquímica. Estã nas leis que regem o assunto. A PETROBRÁS não tem nada com isso. Ela cumpre. Então,
é preciso, em primeiro lugar, informar que a PETROBRÁS não fixa preços, portanto não fixa subsídios,
se é que há. Em segundo lugar, é preciso muito cuidado
com essa história de subsídio, porque só serve para levantar barreira lã fora. Então, cada vez que inventamos
uma conversa de subsídio aqui, lã fora não vamos mais
poder competir, porque se ergue uma barreira. Cuidado,
portanto, em taxarmos de subsídio qualquer coisa que
pareça diferente do normal.
Terceiro, fica claro que a nafta não é subsidiada pela
PETROBRÁS, e se hã subsídio, que eu discuto, é feito
pelos outros produtos, e notadamente pelo consumidor
de gasolina, que é aquele que, em geral, subsidia os demais, porque é um produto consumido por gente de
maior poder aquisitivo, transporte individual, contrastando com produtos que têm um interesse social mais
marcante.
Outra coisa, o "subsídio"- isso também.foi demonstrado aqui, se é que existe- da nafta se reduz à medida
em que o dólar vai subindo e as estruturas vão ficando
desajustadas. Então, aquilo que poderia parecer subsídio
de repente fica em posição contrária. Estamos aí com o
reajust~ adiado. Isso muda_ inteiramente a _-posição do
preço da nafta
·
Outra coisa, como o Brasil não tem gãs natural abundante, a PETROQUISA teve de ser feita à base da nafta.
Era a alternativa de que o Brasil dispunha. E se fôssemos
amarrar a Roterdan, que é um preço que não diz nada,
que corresponde a 5% da procura de nafta da Europa,
não vale nada, é um preço ou atrelado ou episódico, não
tem nenhum valor- fica-se aqui a Confrontar com Roterdan, o que temos a ver com Roterdan?- se fôssemos
nivelar a Roterdan, íamos matar a PETROQUISA, ein
vez de beneficiã-la, como deseja ·a Senador Roberto
Campos e nós todos. Foi ilitla-del.iberação, e acertada,
porque ela aí está suprindo de petroquímicos o Brasil inteiro e exportando, consolidando o capital nacional, o
empresário nacional no setor, reduzindo, inclusive, a
participação excessiva do capital estrangeiro.
Então, são coisas positivas, e esta é uma discussão, na
minha opiriião, inteiramente irrelevante, secundãria ecolocada em termos impróprios.
Por fim, o que nós vamos fazer com a nafta? FOi." que
com o problema da redução da gasolina sobre a nafta?
Nós vamos o quê? Pegar a nafta e vender ao preço internacional, que vai seguir a esta rtgrã. de Roterdan, ou incorporar a nafta a um produto petroquímica que vale 3,
4, 5, 6, lO vezes majs ·e beneficiar o Brasil com a receita
de divisas? Claro que a opção era esta.
Isso tudo, em pinceladas muito grandes. E eu deixo
aqui um texto escrito que. evidentemente expõe o assunto melhor do que este pobre Presidente da PETROBRÁS, para subsídios da Comissão. Eu penso que
elà se satisfarã com isso, e o ·meu amigo Sena~pr Virgílio
Tãvroa também.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11),

0 SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, podose dizer coisas duras com pa1avras amãveis. Estamos
aquj é para perguntar, estamos aqui justamente~ para
indagar. E uma das crítiéas feitas à Comissão presidida
--por-v. Ex• é justamente a falta de_objetividade.
Aí vai, então, o último ponto que esportivamente tocamos, como jâ- fizemos com Carlos Santana, quando
aqui expôs. Ele ainda não respondeu a outra pergunta,
mas jã vamos a este óltimo ponto.
0-SR.

H~LIO

BELTRÃO- Por favor me lembre,
porque não é intencional. Quero responder a todas .
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ãs duas.
O SR. HÉLIO BELTRÃO -

A todas.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Esperamos. E: justamente, Sr. Presidente, a PETROBRÁS está sendo um
pouco niasoquista. ~atacada. Aqui dissemos quando do
depoimento, recorda V. Ex•, do Sr. Carlos Santana, ~
atacada porque favorece, porque dã nafta a preço abaixo
do que é real, porque deixa a PETROQUISA ganhar fãbulas, em lugar de estar investindo mais dinheiro em exploração, e não vem nenhuma explicação. Foi preciso
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para que venha
dizer publicamente aquilo que a1guns sabem, privilegiados, a maioria não sabe, inclusive a elite politica brasileira, que é representada nestas duas Casas. Isso é que deve
ficar bem claro. Não se estâ pondo a PETROBRÁS em
pelourinho mesmo porque, o eminente amigo sabe, a autoria da Emenda n9 63, do Projeto n9 1.516, que é de Armando FonteS e do seu interlocutor daqui, no meio daquela briga colossal, digamos assim, da irracionalidade
com que fOi posia a votação i:los dois projétos, 1.517 e
1.516, q,ue deram origerri à PETROBRÁS. Desejamos é
que justamente as coisas fiquem muito esclarecidas. O
preto no branco. e desta maneira, e estã acabado.
Segunda parte da pergunta, Sr. Presidente.
O SR. HeLIO BELTRÃO- Mas, eu não poderia estar. mais de acordo com o Senador Virgílio Tâvora.
Parece-me que a minha exposição inicial deixou bem claro qUe o meu compromisso na posse foi a visibilidade,
que o meu foi fazer com que ·a empresa, o inoitop-6lio
merecesse ser exercido na medida em que a PETROBRÃS preste contas, na medida em '(ple ela seja eficaz. Eu estou na PETROBRÃ.S para Ievá~la a prestar
cOntaS, ·e procUrar -tornáMJa cada vez mais eficaz. Concordo com o Senador que a PETROBRÁS tenha errado, a
meu jilfzo, e tenho dito aos meus amigos da PETROBRÁS. Era preciso que houvesse muito mais Comissões como esta, é preciso ficar bem claro que nós estamos comparecendo a esta Comissão, eu e os Diretores
da PETROBRÁS, com satisfação. Consideramos que a
PETROBRÃS só tem a lUcrar, porque não tem nada a
esconder. Nós temos lá um grup9 de pessoas que tem
uma mística, que acredita na sua émpresa, e que estã desejoso de mostrar que está acertando:Se estivennos erra~
dos, meu Deus, vamos admiti-lo, mas eu estou convencido de que o número de acertos é-tão incomparave]mente
maior, que só terilosa hicrar.De modo que, creia Sr. se:
nadar, mais uma vez est,amo;'~empre de acOrdo. Compareceremos aqui quantas vezes for necessário. Se estaComissão repetir os seus trabalhQs, ou outra, viremos aqui
com prazer. e a grande oportunidade que a PETROBRÃ.S tem para mostrar o que.estâ fazendo, para
mostrar a qualidade dos seus técnicos, para mostrar a
sua rlJ.ciOnalidade, que às vezes é posta em dúvida.
O SR. PREi>.!DENTE (César Cais) -E os gasto de
divisa ..offshore"9
O SR. HáiO BELTRÃO - Os gastos de divisa
••offshore" - a pergunta, Senador- q~ais foram ex.ataníente? É um pouco complexa.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Gastos reais elrl·
dólares. Gastos reais em moedas estrangeiras.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Tem V. Ex• idéia do
gasto real, ou pelo menos, seu linear, pelo que queira, em
dólar, mas em moeda? Não é no equivalente. Refirome...
Q SR. H.eLIO BELTRÃO - Sei. Não são os mil
dólares que eu disse. Não são os mil dólares por nlétt6?_
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OS~. VIRGILIO TÁVORA- Não, ê o quede divisa estâ·embutid? nisso.

O SR. H~LIO BELTRÃO- Estã contido nesses mil
dólares.
O SR. VIRGILIO TÁ-VORA- Se quiser, V. Ex• me
manda depois.
O SR. H~LIO BELTRÃO- Não, não! Podemos, eu
acredito que exista experiência aqui ·nesta sala. Algum
dos assessores ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao Dr. Wagner Freire.
/1} SR. WAGNER FREIRE - Nos custos de perfuração offshore poderíamos considerar três componentes
principais: o aluguel, o custo dos equipamentos de perru-.
ração propriamente dito, os custos de materiais empregados na perfuração dos poços, e os traba1hospe apoio,
sobretudo helicópteros e barcos de apoio, e os serviços
associados à perfuração - perfilagem, cimentação, etC.
Os materiais são inteiramente fabricados, são inteiramente produzidos no Brasil. Os equipamentos de perfuração, alguns são alugados no mercado internacional,
outros são da própria PETROBRÃS, outros são de companhias brasileiras que têm essas sondas de pcrfuração.Os helicópteros, evidentemente, são todos operados por companhias brasileiras, e os barcos de apoio a
uma componente de companhias estrangeiras também.
ConiO falei. os materiais são inteiramente produzidos no
Brasil. Somente as sondas são, em parte, contratadas no
mercado internacional. Num balanço global, cerca de
30% dos cu$tos são em moeda estrangeira.

O SR. VIRGILJO TÁVORA -Trinta por cento?
- O SR. WAGNER FREIRE - Trinta por cento.
O SR. H~LIO BELTRÃO trezentos.
o~

Portanto, desses mil,

SR. VIRGILJO TÁVORA- Trezentos dólares,

O SR. HbLIO BELTRÃO- E estamos sempre reduzindo isso.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - O Dr. Hélio
Beltrão incorpora como suas as palavras do Dr. Wagner
Freire?
-~ O SR. Hll:Lib BELTRÃO -

lnteirar;,ente.

O SR. VIRGILJOTÁVORA- Eêtão fâcildecidir,é
tão fâcil b(lt_ar logO as coisas o preto no branco. Não hã
nada que discutir. Em cada metro 30%. Por enquanto,
ainda estâ pagando divisas.
O SR. Hll:LJO BEI,.TRÃO- Concordo com o meu.
amigo Virgílio Távora, que dois e dois são quatro, pt,
saudações.
OSR. VIRGILIOTÁVORA- Então, Sr. Presidente,
é interrOgatório nosso conclufdo.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra
o Senador Milton Cabral, terceiro inscrito.
O sR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, ilustre
Depoente - Dr. Hélio Belirão, nesta oportunidade gostaria de fazer várias perguntas a V~ Ex•, porque conheço
de longa data a sua competência, o seu elevado espfrito
público, a sua capacidade de satisfazer as nossas curiosidades, sobretudo, pela rranqueza çom que sempre age e
se manifesta nessas ocasiões. Lamentavelmente, não posso demorar-me muito nesta sala, porque havia ass~mido
um compromisso com o Ministro da Fazenda, que neste
momento estâ recebendo um grupo de senadores para
debater questões relativas a juros e outras questões da
economia. Tenho a responsabilidade de. nesta reunião,
lalar em nome do meu Partido, entre mais dois outros
éo~mpanheiros designados para esta função.
Limitar-me-ei, portanto, a uma únic'a pergunta:
Considerando, Dr. Hélio Beltrão, que a política de
preços dos combustíveis é uma questão necessariamente
vinculada ao objetivo nacional, a autonomia ene~ética
implica no consumo intensivo das nossas reservas. E evidente,. 'Sobretudo, nestes anos de endividamento externo,,
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o País procura, de todas as maneiras, reduzir ou econo~
mizar divisas, ou ganhar divisas, e isto. e\lídentelnente,
impilca na política de preços de petróleo, Esse consumo
irltensivo, naturalmente, ameaça o· País com o esgotaM
menta prematuro das nossas reservas, na medida em que
não haja novas descobertas.
A pergunta ~ a seguinte: até que ponto a compressão
de preços inviabi_liz~ria ~te aumento de reservas em
níveis compatíveis com a desejada substituição dos voluM
mes consumidos?

O SR. Hlô.LIO BELTRÃO- Vamos, então, abordar
este assunto de preço que é um assunto que está na ordem do dia.
A PETROBRÁS, autorizàda pelo Sr. Ministro, entrou
em entendimentos com a Fazenda, para cooperar numa
política de combate à inflação, até o ponto em que essa
política não comprometesse os seus investimentos, portanto, que não comprometesse a procura e a descoberta
de petróleo, e, portanto, o aumento das reservas.
Acertou-se, em princípio, q1,1e isso poderia ser feito até
fins de junho-julho. Estamos chegando ao Iím do perío-do acordado. Ach_arnos que, em tese, não se deVe exigir
apenas do setor privado, mas também das empresas
públicas uma contribuição para contenção _de seus
preços, desde que essa contenção não ponha em riscQ as
finalidades para as q1,1ais a empresa foi criada. Este foi o
acerto. A Empresa atravessa uma situação que lhe permitiu essa colaboração, dado o aumento da participação, o aumento substancial da participação do pe-~
tróleQ nacional na sua receita, o que é bom, pelo fato
também de estarmos em uma fase em que os investimentos ainda não se deflagraram de todo, e também pela gestão financeira que temos feito, rio sentido de reduzir os
custos financeiros dos emprêstimos tomados no exterior.
Isso pennitiu caixa para a empi'ésa, mas fransitória, que
nos autorizou a faier esta i::oi'lfribuição. Isso foi feito.
Entretanto, quero advertir que os reajustes serão necessários. Evidentemente, não me cabe decidir sobre isto.
Estou apenas fazendo uma ponderação a nível de empresa, porque, repito, PETROBRÁS não fixa preço. Os entendimentos que fizemos foram autorizados pelo Ministro e pelo Conselho. Quem fixa preço é o Conselh~ de
Petróleo, com a cooperação da SEPLAN e da Fazenda.
Os preços terão o aumento que eles decidirem, Cabe-nos
apenas advertir que é necessârio levar em conta a geração de recursos para o programa de investimentos da
PETROBRÃS, que é indispensãvel, inclusive, à solução
da outra ponta do problema, que ê o balanço de pagamentos,.

Esta é a situação em Que estam-os. Isso envolveu adiscussão do problema da paridade, contra o qual se insur~
ge o Senador Roberto Campos, que certamente, será objeto de debate, segundo ele anuncia, oportuno,_ quando,
então, gostaria de ser convocado, para ter o prazer de debater aquilo que ele chama de impO~to oculto, que, na
minha opinião, não é nem imPostO riem ocultó.-Mas isto
ficará para 1,1ma outra oportunidade, porque estamos
tratav.do apenas do resultado da PETROBRÃS e da
conveh.iência de que ele seja gerado e que seja capaz de
fazer face aos seus investinii:ntos.
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Desculpe-me ter alongado a resposta, mas a resposta ê
esta. O congelamento, na medida em que foi acertado, (!.
saudável para o combate à inflação, é suportável pela
PETROBRÃS, pela contribuição que está dando ao petróleo nacional, e pela boa politica de gerenciamento dos
seus créditQs__ nQ ~J'J~rior. Daqui por diante há que cuidar. E a ~ETROBRAS está à disposição da Fazenda, do
CNP e do Governo para discutir números.
O SR. MILTON CABRAL - Compiementando a
pergu!lta,
Hélio, ql!al é _o orçamento da PETROBRÃS para pesquisa e exploração, e como ele é coberto?

pr.

O SR. HÉLIO BELTRÃO - Esse orçamento da PETROBRÃ~, sabe-se que o orçamento da PETROBRÃS
hoje, quan~o se fala que a PETROBRÃS é uma empresa
sem visibilidade, quem fixa o orçamento da PETROBRÃS hoje é a SEST. A PETROBRÃS Exa os
orçamentos das empresas estatais, atravessando as autOridades jurisdicionais dc:_s~as_~esas. O que não se tem
revelado mal. Não discordamos. Te moS' cooperado com
a SEST, que aliás, está presentemente ocupada, é uma
pessoa que me pareCe bastante sensata. E o nosso orçamento aprovado, para este orçamento de investimentos,
que tinha sido aprovado pelo Governo, andava na ordem de lO trilhões de cruzeiros. Mas a SEST sempre faz
previsões otiniisfas de inflação. A pfevisão, a preinhsa, o
parâmetro era de 120%. ComO a coisa virõu mais 'de
200%, então, a SESt está elaborando- uma revisão. Então, o nosso orçamento ~ca à mercê ...

O SR. MILTON CABRAL Ihões'?

De pesquisa, lO tri"

. O SR. Hlô.LIO BELTRÃO- De pesquisa, 10 trilhões,
stm, Senador.
O SR. MILTON CABRAL- E de onde vêm esses reCU!SõS'?_____ :_- -- _
- --

-O-SR. Hlô.L_\0 BELTRÃO- Eu vou explicar. De pesquisa 10 tri\hões_. Estamos aguardando a revtsão desse
or_ç_aJJlÇ_ll~Q. gu~_p_od'e ~r a 13 trilhões, pode ir ao que a
SEST e o Governo determinarem.
A PETROBRÁS não recebe recursos orçamentários.
A PETROBRÃS não é deficitária, não tem transferências à conta do orçamento. A PETROBRÁS já não recebe, desde, acho que 1976, nada do Imposto ~niCo. O Imposto único, a que se referiu o Senador, h~Je nã9 beneficiíi nada a PETROBRÁS. A PETROBRAS não recebe
um tostão.
O SR. MILTON CABRAL- E os Estado_s, coitados?
O SR. HbLIO BELTRÃO - Pois é, ficamos so1i.dârios no infô.rtúnio, Senador. Agora, em compensação,
a PETROBRÁS está pagando os royalties, e não estâ recebendo -fiada. -Então, os investimentOs da PETROBRÁS são gerados onde'? São gei"ados da diferença
entre o custo da produção do seu petróleo e o custo do
preço pelo qual esse petróleo é íntroduzid~.na estrutura
de preços. A mágica é toda esta, como dma o Senad~r
VirgíJi9 _Távora, 2 e 2 são 4.
O SR. ROBERTO CAMPOS -

b imposto ocu!t~_·
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O SR. Hb.UO BELTRÃO- Senãdoc, me permite
concluir. O Senador resolveu dar uma denominação cercada de mistério para esse diferencial, isto é, a diferença
entre custo e preço, que em toda a parte do mundo se
chama lucro, ou resultado, passou a ser denominado imposto e oculto.
O SR. MILTON CABRAL- Meu Deus do céu ...
Como há lucro operacional'?!
O SR. HÉLIO BELTRÃO- Senador, eu posso concluir1 Chama-se resultado, ilustre Senador. Chama-se rc;sultado. Em qualquer nacional, pública, privada, multinacional, chama-se resultado. Então, a PETROBRÁS
rec"ebe, vende o seu petróleo ao preço da paridade, o q.ue
também não tem nada de mais, e que está sendo anunctado como se fosse uma grave irregularidade. Este é o fnto
de uma indústria nacional produzir petróleo, num País
de geologia comPlicada, a um preço igual ao do importado, passou a ser um ato inadmissível. 1:: o minimo que
pode pleitear a indústria nacional de petróleo, porque:: as
demais têm proteção aduaneirn. Nós não temos. Nós recebemos o preço cio petróleo importado...

O SR. ROBERTO CAMPOS- O monopólio de importação é a melhor proteção aduaneira do mundo,_
O SR. HtLlO BELTRÃO- Discutiremos isto, Senador. o-se-riador tem tantas bombas reservadas que eu
PiefirÔ ãbOfdá-las uma a uma.
.
Então vamos à paridade, que é a matar bomba que ele
tem real~ente, que se essa bomba deie pega, pode Uqui~
dar com a PETROBRÁS. E el). sei que ele não quer isto.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Não, apenas obrigaria a PETROBRÁS a ter um imposto explfcito.
OSR. HtUOBELTRÃO- Vamos chegar lã. Não é
imposto ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Ninguém quer liquidar a P:ETROBRÃS. Ninguém quer diminuir ...
O SR. H~LIO BELTRÃO-- Não é imposto e é explí- cito. Na realidade, não é imposto nem está oculto. Não
está ocl.llto, que está regulado em todas as disposições legais que regem-a matêria. Mas, retornando ao. Senador,
para que não fique obscuro, porque nos desvtamos um
pouco nos atalhos do debate, a diferença entre o custo
do pettóleo, q1,1e foi fornecida aqui, 15 dólares,. e o p:eço
pelo qual é incluído na estrutura de preços, hoJe eqmparado ao importado, essa diferença é que gera os recursos
para os investimentos da PETROBRÁS. ~ isto; Não hâ
nenhum mistério. E gera por quê? Porque assim definia o
CNP, e porque assim está definido nas leis que regem a
PETROBRÁS. Não hâ nenhum mistériC?. A paridade foi
definida, se não me engano, em 1969, por ato do CNP.
Depois, foi interrOmpida em 1974, porque desandou. Os
árS:bes resolveram elevar aquela coisa, primeiro 3 vezes,
depois 4 vezes, e o pobre do consumidor nacional não ia
poder acompanhar esses aumentos. Então, foi rompida a
Jlaridade. Eu tenbo até uma transparência que eu_ trouxe
aqui. Iria eu depois debater isto com o Senador corn inteira boa fé. Eu confio no espírito pú.blico do Senador, e
sei que ele confia no meu.
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EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
Só para terminar. Então essa p"aTídade permite uma
causalidade saudável. Quanto mais peti"óleo nacional a
PETROBRÃS produz, mais recursos ela tem para investir. Eu não conheçO n"ada mais saudâvel. Então, isso gera
recursos para a PETROBRÃS. Esses recursos são aproveitados para os investimentos. Cortada essa fonte de .recursos, dificilmente a PETROBRÃS poderá manter o
· ··-- --· ··ritmo de investimentos aluais. ·
Faço um apelo ao Sen.ad_or, ao seu espífiio público,
para que comigo, lisamente, possamos debater este assunto, e não ponhamos em risco uma empresa que, eu
sei, contra a qual ele nada tem. Ele tem um debate, uma
tese, com relação ao monopólio. Isto é outro assunto.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Um diálogo de surdos. J'-linguém quer cortar esses recursos. Quero apenas
que ele tenha o nome correto. S um imposto cobrado do
consumidor.
O SR. HELIO BELTRÃO -

Não, Senador.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Não é resultado operacional da empresa.
O SR. HtLIO BELTRÃO- Seinador, o diãtogo não
é tão surdo assim, nein muOO. Na realidade, o que V. Ex•
tem sugerido é.que a PETROBRÁS venda o seu petróleo
pelo custo, sem resultado, e vá depois solicitar ao Congresso os recursos que poderia ter gerado internamente.
Esta tese não dá para aceitar, Senador.
O SR. ROBERTO CAMPOS-- Não. A proposta ê:
que a estrutura de preços reflita o custo real, e a isto se·
adicionaria um impos.to ·eXplícito, chamado Imposto de
Produção e Explonfção de Petróleo. Este imposto seria
canalizado para os veículos norril-ais, o Ministérío da Fazenda, que·aJiás, precisa, desesperadamente, de caixa, e
poderia muito bem ajustar os desembolsos às necessida-

des efetivas da PETROBRÃS, e coritra a apresentação
de orçamento de investimentos, e seria entregue à PETROBRÁS. Não há nenhum prejuízo para a PETROBRÃS, a não ser expliCítar-se aquilo que é resultado operacional e aquílo que é preço pago pelo consumidor.
O SR. PRESIDENTE (César cais)- Lembro que a
palavra está com o Senador Milton Cabral.
O .SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, lamento
não ·p-oder alongar-me neste debate. O ilustre Colega Senad-or Roberto Campos está propondo exatamente
- iqlú:la fórmU.la que foi adotada no sistema de telecomunicações. O Governo terminou transferindo resultado
para o imposto arrecadado pelo Ministério da Fazenda,
e na prática o que· aconteceu é que ·o GovernO ficou com
o dinheiro e. o sistema de telecomunicações ficou sem
condições de se expandir.
OSR. HÉLIO BELTRÃO- Gostaria de dizer, a este
propósito ...
O SR. MILTON CABRAL - Em termos práticos.
Concluindo, Sr. Presidente, expresso o meu reconhecimento de que claramente ouvi o seguinte, temos uma
verba de IO trilhões para investimento," se eliiníii.ã.do·o -di--ferencial de preços, terá que haver algo que substitua
como- imposto preconizado pelo ilustre Senador Roberto
Campos, com a interferência da SEST e do Ministério da
Fazenda, enfim cgnçluir-se que o grande objetivo, afinal
de contas, está sendo -esquecido, e que não· podemos
ameaçar o País de ficar sem reservas, pelo consumo intensívO, diante da crise de pagamentos que sustentamos,
o País endividado. Tudo isto tem que ser em fuiLÇào da
substituíção. das reservas, e·~ SEST não pode _deixar de
olhar esse aspecto.
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OUTROS
Agradeço muito as respostas e creio que estas minhas
conclusões são óbvias, é o 6 bvio e estou concluindo nada
de excepcional, mas me parece que é ísio mesmo, salvo se
o ilustre Depoente tiver algo a discordar ou a esclarecer.
O SR. H~LIO BELTRÃO - Pelo contrário, tenho
muito que concordar, e agradeço a intervenção do Senador Milton Cabral. E lembro que é preciso que Com a
PETROBRÁS não aconteça o que tem acontecido com
outras empresas estatais.. Não se pode reduzir a PETROBRÁS a uma-repartição pública nem a um·a estatal
deficítái"ia. Parece que no Brasil não se tolera uma estatal
que não seja deficitária. Queremos reduzi-las todas a deficitárias, para que todlis poSsãin ser maltratadas com inteiia isenção. ACho que a PETROBRÃS hoje disPõC de
recursos que ela gera licitamente na forma da lei; lei da
qual participou inclusive o Senador Roberto Campos ...
O SR. ROBERTO CAMPOS- Não é lícito tributar
sem representação. Não há taxação sem representação.

O SR. HÉLIO BELTRÃO- Eu vou abordar esta
parte. A PETROBRÃS dispõe desses recursos, são licita~
mente· gerados, e se ela trocar o que tem por uma promessa de outros recursos está trocando tudo por nada.
Não é possível que o futuro da indústria do petróleo e o
equilíbrio do nosso balanço de pagamentos possam ter
uma base tão precária. Este é o. apelo que eu faço.
Quanto à taxação sem representação, vamos, então,
discutir decretos-leis. lsso é_uma discussão realmente
bastante delicada. Nós não estamos na hora do "Boston
tea parth", não, Senador. O negócio é diferente. é outra
época, outras as contingências e a PETROBRÁS está
cumprindo a legislação vigente. Boa parte dessa legis- lação inclusive ê do Sen.ador . .O Senador invoca a paternid_ade. Eu ousari!l dizer que o v_erdadeiro pai do imposto oc1:1Jto é o Senador Roberto Campos.
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O SR. ROBERTO CAMPOS- O ilustre Presidente
da PETROBRÁS ignora que os decretos-leis depois de
baixados vêm ao Congresso, podem ser referendados ou
rejeitados.
O SR. HELIO BELTRÃO- Muito bem. Nem por
isto deixarri de ser ...
O SR. ROBERTO CAMPOS este ponto?

E ou não é válido

O SR. HÉLIO BELTRÃO- "E: válido até certo ponto, podíamos travar um belo debate constitucion11J:
-

O SR. ROBERTO CAMPOS- Então ... o decrct()-lei
não é tão ..
O SR. Ht:LIO BELTRÃO- Eu me congratulo_com_
o Senador por vê-lo defender os decretos-leis, porque é
uma posição que-rlão O deiXa muitO ãVOifafde nQ tocante
à tese de tributação sem representação.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Sempre defendi õ~
decreto-lei dentro dos dispositivos constituciõnais do
art. 55.
-

O SR.
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-Sr. Depoiente V. Ex• me

permite uma ponderação? Apenas para aduzir um
menta que vai ser objeto das minhas indagações.

argu~

O SR. H:t:LIO BELTRÃO- Pois não.

o- SR.
- Este assunto vem sendo_
permanentemente discutido aqui e já foi sobftiamente
examinado na última reunião desta Comissão pelo Dr.
Carlos Santana, mostrando, Inclusive, a variação de
dólares, uma série de coisas que vieram mostrar que, na
realidade, aquele percentual a que se faz referência naquele quadro ali não retrata a inteira verdade. Por outro
lado, viemos amanhã a transform_ar isso num imposto de
exploração e de produção ou_ perfuração, na realidade
vai acontecer com esse imposto o que acontece com todos os fundos e impostos neste país.
O SR. Ht:LIO BELTRÃO- Vai integrar a caixa úní:-ca do Governo.
O SR.
-Vai integrar a caixa única,
e a PETROBRÃS vai à falência.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Peço ao Dt.
Hélio Beltrão recolha as observações para posterior resposta.
_
Concedo a palavra ao Senador Severo Gomes, Relator
desta Comissão.
O SR. RELATOR (Severo Goniesr- Sr. Presidente,
como sabe V. Ex•, tenho aqui, alêm perguntas que devo
formular, também perguntas enviadas pelo Senadoi
Marcelo Miranda. Por iss_o, peço a V. Ex• que tenha flexibilidade com relação ao meu tempo, mesmo por que
estau perguntando por dois senadores.
Começo pela pergunta do Senador Marcelo Miranda:
.. Por que o preço da gasolina de_ aviação é tão caro? EsS;e
preço alto onera demasiadamente o uso de pequenos
aviões, indispensáveis para o transporte em Estados.de
grandes áreas geogrâfiQ.a c.om o é o caso de Ma to Grosso.
O Senador Marcelo_ Mirand_a é representante Mato
Grosso.
__ _ _
~Agora passo às minhas perguntas, meu ilustre Presidente e caríssimo amfgo Hélio Beltrão. Espero que não
entenda as minhas questões como nenhum desejo de in~
viabilizar a petroqufmica ou a exploração de petróleo
pela PETROBRÃS, mesmo por q-ue sou bãstanh~--Conhe
cido pela defesa que façO não só do monopólio estatal do
petróleo como também pela luta que mantive contra os
contratos de risco.
_
A questão, e volto a este problema da composição de
preços, não só com relação ao preço do petróleo como
também àquilo que se poderia chamar de subsídio à petroquímica.
-Ora, os subsídios neste P.aís implicam sempre em grandes transferências de rendas internas. No caso, temos
subsídios- poderíamos usar este nome ou qualquer outro- porque, na medida em que a PETROBRÁS tem o
monopólio de petróleo, e os preços são fixados- como
disse V. Ex• Hélio Beltrão - pelo SEST, CNP, SEPLAN, mas tudo _isto é o Governo, é uma decisão doEstado, de maneira que creio que são todos solidários nessa
decisão, depois de terminada a discussão e tomada de decisão.

O rª'- ~_ses preços hoje estão beneficiando a exploração
do peúófeo, e não podemos inviabilizar a exploração de

petróleo, ou, então, deve-se descobrir outra forma alterpativa. Na realidade, beneficia também uma larga margem de adorlistas privados das empresas estatais, q-ue es- _
tão recebendo uma transferência de renda da mas_sa da
população que paga preços mais altos para os bens que
consome. De modo_g_eral, a grande massa de subsídios fixados em nosso País foram fixados em lei atê, como o
caso da,B.UDENE, que foi uma grande luta interni," o
que significa uma transferência interna de rendas de
grande peso.
Então, pergunto ao Presidente da PETROBRÁS se
não_ seria Conve_n_i_ente haver uma definição maís aprofundada que permitisse à PETROBRÁS ter os recursos
para a exploração, mas que não colocasse esse problema
de transferência de renda de acionistas da PETROBRÁS, que compram_ações na Bolsa, mas que se
estão beneficiando do sacrifício global da população.
Também essa questão da visibilidade traz outro problema - a forma de decisão.
Assim, se a SEST amanhã corta õs investimentos da
PETROBR.~S. por exemplo, como fez no casO da-eXpansão da produçãO de adubos fosfatados, poderemos
ter um grande atraso, como estamos arriscados a ter no
abastecimento interno de fosfatados. Então, não pode
ser UI!!il decisão que fique ·amarrada a isso, ~sim uma·
discussão mais ampla para que realmente. na politica mineral, na política de petróleo brasileira, haja definições
mais-Tiprofu-ndadas e com uma audiência mais ampla da
sociedade e do Congresso, porque questões como estas
sempre se colocam. Qual é a visibilidade que tem a sociedade brasileira quando a SEST cortou os investimentos
para expansão da prodUção de adubos fosfatados'? Nenhuma. CQmo e_ssas decisões._são tomadas nas grandes
empresas? Esta questão será importantfssima para o exame desta Comissão, inclusive até com conseqUências em
toda área da ati vida de do Estado na economia, porque
há um tipo de liberdade que gera transferências ii1tefnas
à cusüfaagraftde massa da população, lembrando que
estamos seinp-n~:-preocupados com a viabilidade da PETROBRÁS. Todas as exposições 'a que assiStimos aqui
súfazem justificar as pOsições que todos aqueles que deferideram a PETROBRÁS atê hoje tomaram.
Este ponto é extremamente importante para a discussão da Comissão: a tomada de decisões e a forma_de
transferência interna de recursos de setores, de grupos da
s~ciedade:_91:1e eventualmente têm interesse n~ questão.
--A- segUnda Pergurlia: nesta ârea de exportação de derivada~_de petróleo, que chega a mais de2 bilhões de dólares, há suhsídios à exportação ou eles prescindem desses
subsídios e podem competir naturalmente?
Outra questão: o gás. V. Ex• falou do esforço que faz a
PETROBRÁS para a descentralização. Recentemente
houve uma disputa entre o Governo do Est_a_d_o do Rio
de Janeiro e a PETROBRÁS, com relação ao problema
.<J.a distribuição de gás, que, de certa maneira, afeta_também. o meu Estado,_ porque existe uma a~;piração da
COM GÁS de São Paulo de _conseguir fazer uma distribi!iÇãO~_,fe -gás e S_ó podertã"ãContecer se a PETROBRAS
estivesse vendendo em grande quantidade e estas empresas estatais -podendo fazer, a distribuiÇão para os COnsumidores, no nível industiial ou_no nível domiciliar.
Por último, Sr. Presidente da PETROBRÁS, uma
questão que díi respeito ao traba:Jho. Estam.os vivendo, nestes últimoS tempos da República
brasileira, o G~:wemo se negando a utilizar as leis autoritárias para disciplinar os sindicatos, como é o caso da
LeiA,_e Segurança_ Naciçmal, a Lei de G!eve, qu~ todos reconhecem anacrônicas e autoritárias, i o <Taverna, felizmente, at_ê dal);9o uma demonstração de compreensão
para o futuro, pois que, antes mesmo de que h!Úa a elaboração de uma nova lei, ele se recusa a usar este instrumento autoritário.
Ora, no cilso das PETROBRÁS, atê pela questão, da
legiSlação que regulamenta os serviços essenciais, que é
eXtremamente autoritária tarilbém, houve cãSos de pesadas demissões na PETROBRÁS, que traumatizam a:
vida dos trabalhadores na PETROBRÁS, porque são feridas que nã_o cicatrizam mais, pois que tom adas de acordo com a lei_n~ período al:ltorttârio. Estamos num tempo novo, num tempo em que precisamos refletir a respei. to e c_u_moJ\ empresa deve lidar com o seu corpo de tra~

balhadores de maneira a ter um diálogo mais profundo e
não base_ado naquelªs leis autoritárias.
Há um número grande de despedidos, de demitidos da
PETROBRÁS. Só paTa lembrar o passado, Jesus Soares
Pereira não foi a única vítima da PETROBRÁS, Foi vitima na sua história.
Por último, dentró-deste mesmo capítulo, temos recebido aqui, no Congresso, e até porque estamos com esta
Comissão Parla_[Jlentar de Inquérito aberta, reclamações
de famílias de trabaihadoies da PETROBRÁS que morreram no desastre de Enchova_ e que até hoje, no dizer.
dessas faÕ1flías, não têm recebido o tratamento adequado e que estariam na iminência de entrar com uma ação
contra a PETROBRA.s-com relação a esse tipo de indenização.
GoStaria de ouvir a respeito destas questões, porque,
se as reclamações são justas, não haveria por que haver
esse tipo de neces~idade, A PETROBRÃS deveria ter-se
adiantado, no sentido de compreender o drama dessas
famílias.
_ _ _
Estas, Sr. Presidente, as questões que coloco, lembrando que sempre terá a PETROBRAS em mim um seu
grande defensor, e certo de que a PETROBRÁS está em
boas mãos.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- A palavra com
o Dr: Héli? Beltr~o, par~ responder às perguntas.
O SR. Hf:LIO BELTRÃO - Além de um amigo, o
Senador Severo Gomes temi sempre sido um aliado nas
causas que temos defendido. "E. muito bom quando uma
pessoa inteligente se coloca na posição de aHado, porque
é um perigo quando faz oposição. De modo que festejo
esta nossa aliança com muita alegria.
O SR. SEVERO GOMES -

Velha aliança.

O SR. Hf:LIO BELTRÃO- Estou de acordo com V.
Ex•, num-ponto, não é_o ponto básico, a questão da visibilidade. E ele tocou num ponto muito interessante, por~
que exige-se toda visibilidade da emresa operadora, da
empresa que cumpre os preços, que cumpre as normas,
que cumpre a legislação, que cumpre os subsídios, que
cumpre a redistribuição de renda. Falta a visibilidade
dos órgãos geradores das normas, da distribuição de renda, pois é lã que estâ a legislação, pois o que existe hoje
no Mundo, e todos sabem, é que o Executivo tende alegislar muito mais que o Legislativo, e atê a julgar muito
mais do que o Judiciário. Existe no Mundo todo uma
tentativa de regular esses excessos do Executivo. Posso
até dizer que eu fiz um curso de Direito Comparadoimaginem quanta coisa jã andei fazendo por este Mundo
de Deus - em 1948, nos Estados Unidos, e eu tirei um
diploma de "Master" em Direito Comparado. Uma das
coisas que me impressionaram mais lá, das experiências
qu~ lá recolhi, algurilas coiSas eu recolhi com satisfação,
fo_i a de que lã ~~istia.uma preocupação muito grande
com esse excesso Legislativo do Executivo. Chegou exatamente a haver uma comissão que analisou isto e chegou à conclusão de que_ era um escândalo, que o Legislativo está legislando realmente muito pouco, que as c~
missõeS, qUe as autarQUiaS, oS quaSe tribunais do Executivo emítiaiil quãse leis que tinham a força compuls(lria
de leis. Então, eu escrevi, está publicado na Revista ForenSe. porQUe Cu, como todo mundo, sou advogado, escrevi, está na Revista Forensa, de 1946, um artigo, Senador Roberto Campos, gostaria atê de lhe remeter, como
amigo, um artigo em que eu defendia a necessidade de
submeter as leis do Executivo a um due process, a u.m
pr JCedimento, com audiências, para que não saia uma
ld sem que todo mundo não seja ouvido. Uma lei do
Executivo. Uma lei formalmente ...
O SR._ ROBERTO CAMPOS- Uma lei como a de
Informática, por exemplo.

b SR. HELIO BJ!tTRÃQ- Não vamos entrar ?i~o,
Senador Ro-berto Campos (Risos). Uma lei que tenha a
forma de ato executivo e ser substancialmente uma lei.
Então, até talvez quem sabe, pudéssemos reeditar isto
aqui, e eu estaria de inteiro ac-ordo,
Então, subscrevendo as ponderações do ilustre Senador SeverQ. Gom~. é preciso requerer visibilidade dos
outros órgãos que ditam os sul;:lsídios, porque, torno a
dizer, não_ é a PETROBRÁS que cria os subsídios. C:om
relação à petroquímica, à nafta, à gasolina. O que qu1ser,
este subs!dio já vem fixado d~ cima em nome de uma
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tinos de toda prova, e se readaptar a um regime democrático transparente, como V. Ex• deseja.
Citarei ãpettas-3 exemplos, com os seus respectivos documentos comprobatórios. Os 3 se prendem à anistia.
A PETROBRÁS demitiu um técnico, Aquiles Veras.
Esse homem foi preso pela repressão, ficou 4 meses incomunicável, sendo torturado. Nesse ínterim, a PETROBRÁS foi lã, através dos seus serviços, também
inquiri-lo e depois levar um pedido de demissão para que
ele botasse q, "de acordo". Homem de formação superior, com curso de especialização na Europa, se negou a
botar o. "de acordo", e disse: o máximo que posso botar
é ciente. Esse homem, depois de sofrer todo tipo de humilhação e violência, foi constatado que não tinha nenhum envolvimento. Ele apenas hospedara um casal em
Belo Horizonte, a pedido de um amigo. Foi liberado,
não houve sequer inquérito, porque oS fatos apurados
nada indicavam. Este homem foi demitido da empresa.
Isso a anistia não protege. A lei ê malfeita, ê injusta, é
problema para ser resolvido pela sabedoria e pelo bom
senso.
Há outro caso, por exemplo, de um companheiro em
Sergipe, que foi barbaramente espancado, inclusive nas
dependências da empresa. Hoje está cego e inválido. A
anistia também não repara isso.
O SR. HbLJO BELTRÃO -

Qual é o nome?

O SR. MÁRIO LIMA - Vou entregar esses documentos ao ilustre Presidente.
Por último, não contradizendo o brilhante depoimento do Dr. Marcus Túlio, Diretorda PETROQUISA, que
esteve aqui, semana passada, prestando a esta Casa um
belíssimo e bem detalhado depoimento, quando dizia
que a empresa, no ramo PETROQUlMICO, estava pro~
curando estabelecer um relacionamento cordial com os
trabalhadores,
No Pólo petroqufmico da Bahia, que conheço de perto, estão aqui alguns dirigentes sindicais daquela área, o
regime ainda ê como se estivéssemos na Velha Repúbica,
e trago aqui a V. Ex' uma decisão judicial, que manda
reintegrar o companheiro José Jvã Pugliese, que se encontra nesta sala, demitido pelo simples fato de ter formado uma associação profissional para representar os
trabalhadores, uma associação formada dentro da lei e
reconhecida pela lei. Está aqui ~ ..xerox" de um documento do Tribunal Regional. A empresa, numa prática
condenável, fica recorrendo a instâncias superiores, porque sabemos todos nós que a Justiça trabalhista brasilei·
ra é lenta e emperrada.
Não é só ele o demitido no Pólo. Há, além de José I vã
Pugliese, Alberto Cheram, Isanor Pereira, Lourival Bon-::.
fim, Justiano Almeida, João Muniz, José Ailton Rodfigues e Jeová Moraes da Silva. Todos legalmente protegidos pela imunidade sindical.
Então, pergunto ao ilustre Presidente: como haverá
clima de paz social se continua a haver injustiça social?
O outro caso que ilustro é do mestre-soldzdor GéTson
Rolim de Moura. Este rapaz se dirigiu à empresa, pediu
os benefícios da anistia. A PETROBRÂS, em uma atitude atê suspeita, foi a única empresa neste País que formou urna subcomissão e se não tivéssmeos contado com
o máximo da boa vontade do Sr. Ministro do Trabalho
e do Ministro César Cais, não teria havido nenhum tipo
de anistia na PETROBRÁS, porque someilte 7 pessoas,
e dentre essas algumas quase com 80 anos, foram retornadas, era justo que retornassem. Quanto a esse técnico,
que na época tinha 40 e poucos anos de idade, a Empresa
disse que era desnecessária. Hoje ele está prestando os
seus bons serviços profissionais a uma empresa particular. Um mestre-soldador com 47 anos é um menino. Nos
países adiantados o mestre-soldador vai até 60, 65 anos
no trabalho. Pois este homem, hoje, presta os seus serviços, enquanto a empresa diz que não precisava dele.
Outro problema que pergunto a V. Ex~ê sobre a Resolução n9 36/63. Em 1963 o Conselho de Administração
da Empresa aprovou essa resolução, que disciplinava e,
até certo ponto, já moralizava o ingresso de pessoas nos
quadros da empresa. Inclusive disciplinava a contratação de funcionários qtie viessem de fora para servir
eventualmente em gabinetes de diretores e do presidente.
Pergunto ao Sr. Presidente da Empresa: hoje como é
feita essa contratação? Essas_ pessoas vêm de fora dos

quadros da empresa e quando o presidente ou o diretor
deixam a empresã., elas ficam sem ter o que fazer, elas
vão ser incorporadas ao quadro perma'flente da Empresa.
Aumento a minha pergunta: os últimos diretores e
presidentes, alheios aos quadros da empresa e que trouxerain pessoas também alheias, essas pessoas se vincularam à empresa? Caso positivo, quais são essas pessoas'?
Se se vincularam, em que cargos, em que níveis -salariais,
em que condições? Hoje, com essa transparência que V.
Ex' eStá dando à Einpresa, estamos sabendo de notíciaS
as mais desencontradas, inclusive de_ex-Presidentes e ex:diretores que se vincularam à empresa já em fim de carreira, enquanto, aqui, nesta sala, há uma dezena de técnicos competentes, técnicos que toda sua vida foi dedicada
à Empresa e ainda não chegaram no fim da carreira e esses páraquedistas, esta que é a verdade, entram na empresa e se vinculam a ela lá nos últimos níveis salariais. A
esta pergunta creio que V. Ex' vai responder com muito
.carinho e com muita satisfação, porque sabemos perfeitamente que V. Ex' não compactua com esse tipo de coisas.
Oütt<i-}Hfrgunta que· fazemos ao Presidente da PETROBRAS. No último encontro que mantivemos com o
·saudOso Presidente Tancredo Neves, e foram muitos, o
último foi no dia 6 de março, S. Ex' nos dizia, e eU tenho
isto, inclusive, gravado, da sua determinação de dar participação aos trabalhadores nos fundos sociais para os
quais contribuem, e também nas estatais, fato que já
ocorre·, por exemplo, em São Paulo. A VASP, o BANESPA, através de mecanismos próprios, já iridicam para a
direção dessas empresas-representantes dos trabalhadores. A nossa PETROS, por exemplo, para a qual contribuímos e que nada sabemos sobre ela. Ao Presidente que
antecedeu a V. Ex• os sindicatos se dirigiram, pedindo a
participação no Conselho de Curadores. Agora mesmo,
há aí um boato de que a PETROS iria comprar um shopping em São Paulo por 91 milhões de dólares.~ forçoso e
necessário destacar, a PETROS hoje é dirigida por um
técnico da Empresa reconhecidamente honesto e capaz,
mas está no lugar errado. E: um homem especializado
em produção de petróleo, em construção de oleodutos e,
por motivos políticos, foi impedido de continuar no
campo técnico e foi tomar o lugar-de um administrador.
Acredito que ele não será um presidente brilhante por
f1_1.lta d~__C:_!periência no setor.
Então, estas perguntas todas lhe fazemos, Dr. Hélio
Beltrão, na convicção de que_ cada vez mais o nosso
diálogo será construtivo e respeitoso;
Por fim, gostaria de dar o testemunho, obedecendo à
solícitação de V. Ex' A sua investidura na PETROBRÃS
começou, para nós, como uma luz no fim do túnel: está
havendo o diálogo.
Sobre o problema dos demitidos das Refinarias de
Pautínea e Mataripe, volto a fazer uma indagação, ou
melhor, a insistir na indagação: quem foi a pessoa que
determinou, qual o nome desse cidadão, a paralisação
dessas refinarías? Sou um operário especializado em operação de refinaria. Quando estou operando só faço alguma modificação ou paro essa unidade se recebo a determinação de um chefe, porque sei qtie, se fizer ao meu belprazer, sofrerei punições severas. Ninguém faz isso. Nenhum operador modifica as condições, a não ser que
haja uma emergência, em que ele tem o poder de pessoalmente decidir, porque não há tempo de consultar achefia. No entanto, em condições normais nenhuTn de nós,
pode fazer isso. Foram paralisadas duas refinarias e há
acusações muito difusas. Até hOje não sabemos qual a
pessoa que autorizou, e parece que a empresa não teve o
cuídado nem a responsabilidade de apurar o nome desse
responsável, mas creio agora que tudo isso deverá e vai
ser _apurado.
Sr. Presidente, o encaminhamento do problema dos
demitidos ê satisfatório, mas ainda não está completo.
Faltam alguns companheiros, sobre os quais pesam essas
acusações imprecisas. Nenhum de nós vai lutar para
readmitir um companheiro se a empresa fizer um inquérito com oportunidade de defesa e fique comprovado
q~~ esse companheiro a tentou contra o património da
empresa, contra a segurança dos equipamentos ou contra a integridade dos. seus çole:gas ou dirigen~es. _Caso
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contrário, disciPl~nadamente, mas sistematicamente, iremos atê o fim._.Ehquanto houver um trabalhador injustiçado, iremos pleitear a reparação.
Co_ncluindo,_ Sr. Presidente, última pergunta: a PETROBRÁS contrata muita mão-de-obra de empresas
empreiteiras. É voz corrente, inclusive entre engenheiros
da Empresa, que o custo dessa contratação, às vezes, e
quase sempre, sai mais caro do que se tivesse mão-deobra própria. Sabemos das graves conseqüências que
isso tem trazido e que poderá trazer: são empresas despreparadas, sem equipamentos, para trabalhar em setow
res especializados, e, lamentavelmente, a empresa é insensível a sequer discutir com os sindicatos, que todos os
anos incluem na PrOposta de acordo salarial a análise do
problema. A Empresa se nega, inclusive, a receber essa
contribuição dos trabalhadores, que é inestimável, no
sentido de esclarecer este grave problema, inclusive
ameaçando sucatear esse valioso património que são as
refinarias, os terminais, as- Plataformas e os campos de
produção ...
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- O tempo de V.
Ex• está esgotado.
O SR. MÃRIO LIMA- Vou concluir, Sr. Presidente.
Sr. Hélio Beltrão, os seus primeiros noventa dias na
empresa são o ind1cio seguro de que a PETROBRÁS
tem um Presidente à altura dos seus grandes expresidentes. Prossiga, Presidente! Não tenha medo de
pressões, de qualqUer tipo ou de qualquer natureza. Y.
Ex' terá o apoio da Nação, terá o apoio da Câmara, do
Senado, dos competentes e valorosos técnicos da empresa, dos destemidos e valorosos trabalhadores da Empresa. V. Ex~ terá o apoio da Nação. Hoje há dois cargos
importantes no País: primeiro, a Presidência da República; segundo; a Presidência da PETROBRÃS.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao Dr. Hélio Beltrão.
O SR. HbLIO BELTRÃO- Agradeço, bastante sensibilizado, ~s palavras do Deputado Mário Lima, e quero reiteirar aqui o meu propósitO de dialogar permanentemente com nossos amigos os trabalhadores e companheiros na PETROBRÃS. Não vejo nenhuma dificulda~
de no diálogo. Ele pode prosseguir sempre, minha porta
está aberta, eles sabem disso, não sou um homem que
falte com a verdade. Se tiver alguma coisa para discordar, eu digo, mas creio que temos um caminho comum a
seguir, e fico muito feliz em vê-los a todos nesta sala.
~ o que teria a dizer.
As respostas concretas às perguntas eu depois mandarei por escrito. Responderei a todas, inclusive sobre esse
probl~a do exame da mão-de-obra empreitada. Não ficará rlenhuma pergunta sem resposta. O problema daresolução, eu tenho a resposta pronta, apenas precisando
complementar. Quero dizer ao Deputado que restaurei e
melhorei as _exigências da resolução anterior, relativamente à auto-suficiência, processo seletivo, àquc:las coisas que se podem prestar a abusos. Não ê do meu feitio
esse tipo de abuso.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao Deputado José Machado, último inscrito desta
primeira rase.
O SR. JOSÉ MACHADO- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, Sr. Presidente da PETROBRÃS, na última
reunião, lamentavelmente, critiquei um ato nascido da
vontade de V. Ex', Dr. Hélio Beltrão, relativo à substituição de um diretor da PETROBRÁS.
Não conhecia o Dr. Carlos Walter. Tomei conhecimento do nome de S. S', das qualificações e dos seus títulos, há cerca de um mês e meio, dois meses, de voz do Sr.
Ministro das Minas e Energia Aureliano Chaves, que, na
oportunidade, me dízia que entre os homens que ele gostaiia de ver continuando a prestar serviços, enquanto
fosse Ministro, estava o Dr. Carlos Walter, pelo extraordinário trabalho que S. S• vinha desenvolvendo à frente
da Diretoría de exploração e Perfuração, tendo o mesmo
ajudado a mudar a filosofia de uma política que àquele
tempo predominava e convenceu os diretores de então de
que s~ria necessário, para se manter o aumento da pro-
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dução, caminhar para a busca do petróleo nas águas profundas. Houve determinado período em que se comemorava atê mesmo o aniversário do Presidente da República aumentando a produção de barris de petróleo. Evidentemente, _quem age dessa forma, pretendendo manter
uma produção de SOO mil barris, mas em condições de
descobrir novas reservas capazes de manter essa pro-

dução, ou, quem sabe, levar a PETROBRÃS à autosuficiência, não faz nada sozinho. _Ninguém é ninguém
sozinho.
O Dr. Carlos Walter, posteriormente vim identificar a
sua vida, é um dos mais extraQrdinãriós técnicos da PETROBRÃS. Começou humildemente, como todos os
técnicos da PETROBRÃS; ocupou todos os cargos dentro da carreira de geólogo e iniciou os seus trabalhos gerenciando, inclusive, atividades na bacia de Campos logo
no início, tendo como companheiro e trabalhando _a_o seu
lado o seu substituto- Dr. Wagner Freire, que, sei, são
pessoas lígadas e amigas. Há um respeito recíproco. Fiquei sãbendo que ao tem o em que se vagou a BRASPETRO uma das palavras que orientou a direção da época
de levar o Dr. Wagner Freire Para a BRASPETRO foi o
Dr. Carlos Walter. Sei qu-e há entre eles um notável relacionamento e, por que não diz6i, uma identificação muito profunda do ponto de vista técnico-profiSSiól'lill.
Como lembro-me de V. Ex• declarar que a sua preocupação maior na PETROBRÁS não seria cOm alterações
nas estruturas técnicas, mas preferencialmente das de natureza política, causou-me espécie, sobretudo porque li
noticiário, matéria paga, e que foi publicada em vários
jornais, que deve ter ficado caríssimo. Num deles, até
grosseiramente, colocaram um dos signatários do telex,
entre parênteses, como irmão do saudoso Presidente
Tancredo Neves. Disso informado, esse cidadão disse
que de nada sabia, nem como_o seu nome havia _sido colocado daquela forma, como irmão do saudoso Presidente Tancredo Neves, e uma série de outros c-olegas,
que presumivelmente devem ser colegas de turma e ami ...
gos do Dr. Carlos Walter. O importante é que só se iden~
tificou a empresa publicitária que fez essa propaganda,
como se quisesse armar um esquema que viesse ajustifi,car uma atitude que posteriormente pudesse vir a ser tomada, pois que até agora ninguém sabe quem pagou essa
publicidade. Sabe-se Que foi uma empresa, mas quem
deu o dinheiro para essa empresa pagar essa publicidade?
Nesse noticiário deixava-se claro que o Dr. Carlos
Walter seria substituído pelo Dr. Wagner Freire, e falava
até mesmo que um assessor especial de V. Ex, viria a
ocupar a vaga do Dr. Wagner Freire na BRASPETRO.
Aquilo me causou espécie, primeiro pelas informações
que tive do Dr. Carlos Walter, segundo, porque de uma
seleção, _quando está jogando bem, não se tira um Zico
de Campo. Pode-se substituir um jogador que não está
em boa forma tisica ou que não está com um bom preparo técnico, mas um jogador que está em plena demonstração da sua capacidade profissional e têcnica realmente é difíCil se compreender a sua substituição, sobretudo
sob o argumentq_ da necessidade do rodízio democrático,
e se encontta justificatíVa parã iStO dentro mesmo da
própria ..Lei n9 2.004.
Ocorre, porém, que temos diretores da PETROBRÂS
que já estão, salvo engano, no seu quarto mandato, e há
pouco tempo foí reconduzido outro diretor para o seu
terceiro mandato. Então, esse rodízio, sobretudo em
funções não tão definidamente téniêas, como- seja a -dediretor de Exploração e de Perfuração, que, no meu entender, que não sou um ex_pert, embora seja também ur:p
advogado da PETROBRÁS afastado e, por isso, convivo ali dentro com uma série de companheiros da melhor
qualificação; não só profissionais -advogados, como engenheiros, geólogos, geofisiccis e tudo mais, nunca deixe
de acompanhar o que a PETROBRÃS vem desenvolvendo e fazendo, abalou-me profundamente, também, o sacrifício a que foi submetida uma parcela considerável
dos seus verdadeiros construtores, dos seus verdadeiros
operârios, dos seus grandes técnicos que, por uma lei injusta e discricionária, mas poSferionnente esse poder discriciOnário veio a ser âutolimitado pela própria vontade
do Presidente da República, em um decreto, a PETROBRÁS não levou em consideração isso, crioU, coriiO
disse o Deputado Mário Lima, uma subcomissão e pfatr..:
cou violências incomensuráveís, temos téCnicos, profis-
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sionais e homens da melhor qualificação, entre os melhores que aqui estão. que foram afastados, e trabalhadOres
do camp? que foram afastados da forma mais torpe,
gt-os5eíra e pessoal, muitas vezes até, há caso, profundame_ntejá lamentado, de uma jovem, ao tempo muitoesbell_~ e bonita, que, apenas por não ter cedido à pressão
do seu chefe, teve o seu ato de cassação assinado pelo
Presidente Castello Branco. E esta é uma das sete pesM
S"<TIB-queviríam, em razão do esCândillo que poâeria gerar, tornar-se público o fato, e evidentemente já é público, a ser aquinhoadas.
Não discuto, Sr. Presidente, a competência que tem V.
Ex•, Conquanto a PETROBRÁS seja um colegiado,. de
mudar díretores. mas um homem com a qualifiCação dei
Dr. Carlos Walter, em que pese o Dr. Wagner Freires es~
tar, quem sabe, talvez, ou com toda certeza, no mesmo
plano de S. S•, não teria como esplicar essa ·saída apenas
sob o argumento de um rodízio, jã que 15 ou 20 dias antes o Dr. Carlos Santana retornava para um período de
mais 3 anos, depois de já lá estar, salvo engano, num
período de 6 anos. Então, vai completar 9 anos na diretoria~ Tenho a impressão de que o Dr. Belottijâ deve estar na PETRO BRÁS há cerca de4 mandatos. São cargos
muito mais fáceis- de ser exercidos. Considero que na PETROBRÁS existem dois cargos substancialmente técnicos: diretor de Exploração e Perfuração e diretor de Produção. Os demais _são cargos ·cujás funçõeS podem ser
exercidas e desempenhadas por pessoas estranhas, inclu·
sive, ao seU próprio quadro, já que a PETROBRÁS _dispõe de uma assessoria e de técniCos de alto nível e de alta
capacidade, que podem assessorar qualquer homem de
visão _global para o exercício-dessas atividades.
Estas palavras são porque realmente não encontro
fundamento de ordem profissional, de ordem técnica,
mesmo de ordem política e fundamento de probidade
-que possam justificar o afastamento do Dr, Carlos Walter. Realmente o argumento do rodízio, com o retorno
um pouco antes do Dr. Carlos Walter, não encontra justificativa.
Então, gostaria que realmente, se é que não estou
sendo enganado, ou o próprio Ministro não tenha sido
enganado a' respeito das virtudes e da q_ualidade do Dr.
Carlos Walter, que esta Comissão tomasse COnhecimento, efetivamente, das razões qUe justificaram esse afastamento, para que não fique apenas- sendo uma decisão
personã1íssima, uma decisão que contraria o-Seu passado
de um_ descentralizador, de um desb u_rocratizador, de urn
homem que, passando pelo Ministério âo Planejamento,
jamais o exerceu executando, mas apenas coordenando
órgãos da administração pública, que é a função precípua e única de um Ministro de Planejamento, não como
nessas distorções que são comuns no Brasll, de um Ministro do Planejamento se transformar numa eminência
parda e acabar monopolizando e se transformando num
superministro, que não só coordena, como manda e executa. Durante o tempo em que V. Ex• lá esteve talvez tenha sido o único que elaborou um Plano NaCional de
Desenvolvimento e começou a debater nacionalmente
ess_e Plano.
Não estou aqui apenas para lamentar, discordar e criticar rcidmente- e foi o que me causou profunda espécie- o af;1stamento do Dr. Carlos Walter, e sim parareconhecer também as qualidades e as virtudes que V. Ex•,
sem dúvida alguma, as possui e que está à altura de diri~
gire levar a bom termo a PETROBRÃS.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Sr. Deputado,
V. Ex• usou 12 minutos do seu tempo.
O SR. JOSÉ MACHADO- Reitero a V. Ex•, Dr.
Hélio Beltrão, as perguntas que fiz ao Dr. Carlos Santana, por entendê-las profundamente importantes:
HA PETROBRÁS, através da Diretoria Comercial, é responsável por toda a comercialização externa de der iva dos de petróleo e comanda a exportação
de álcool para os Estados Unidos, por intermédio
da INTERBRÃS. Há informações sobre irregularidades na comercialização de derivados leves de petróleo. Sabe-se também que a exportação e estocagem de álcool, para fins carburantes, nos Estados
Unidos acabaram envolvendo a INTERBRÃS num
processo antidumping naquele pais, ainda em curso,
com gmnde prejuízO em potencial para a futUra comercialização do álcool brasileiro nos Estados Unidos.
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Pura os esclarecimentos destes pontos, poderia
providenciar o encaminhamento das seguintes informações, se não for possível adiantar alguma coisua respeito: primeiro, qual foi o volume de exportação de derivados leves de petróleo, gasolina "A" e
.. B" e óleo combustível, de 1982 até o final de 1984?
Discriminar esse estoque exportador por tipo de
dedvado, datas de embarque e navios utilizados,
preço FOB e CIF para cada um dos embarques, es·
pecialmente o valor dos fretes, dos seguros, despesas
portuárias, compradores finais, agentes intermedi::írios, se os houver, e comissões de agentes pagas,
se as houver.
Terceiro, preços do mercado "export" de Roterdã de derivados leves, gasolina "A" e "B", óleo
combustível no perfdo de I~> de janeiro de 1982 a
1984.

Quanto às exportações de álcool, para fins carburantes para os Estados Unidos, discriminar:
a) data do volume e preço FOB e CIF para cada
embarque realizado no período de 1982 até apresente data·
b) evol~ção dos estoques mensais de álcool para
fins cabur,mtes estocados nos Estados Unidos, local
e o custo mensal de tancagem. O volume comercializado mês a mês, em nível de comprador final com os
Estados Unidos, feitas pela INTERLOCO ou qualquer das outras subsidiárias da INTERBRÁS, ou
ainda diretamente pelo próprio Departamento Comercial da PETRO BRÁS, fornecendo para cada
operação final: nome do comprador, volume de
venda e valor do faturamento, nome do agente in~
termediário, se houver, e valor das comissões pagas."
Com relação à publicidade, os dados que tenho são
outros. Seriam 80 milhões de dólares, hoje em torno de
450 bilhões, que a PETROBRÁS teria gasto, não sei se
no- período de 2 anos consecutivos. Realmente é um custo profundamente elevado, e que não se justifica, sob nenhuma hipótese.
Soube que V. Ex~ afastou o chefe de Comunicação Social e colocou no seu lugar um homem da sua absoluta
confiu-nça; e está, i"nclusive, revendo situação por situaçãO. Não obstante, em que pese não ter nada contra
es·se cídadão que usou e abusou, não sei se seria justo ele
continuar exercendo u!ll cargo, fora da sua atividade,
dentro da PETROBRAS, enquanto não se apurasse a
SU<l respons<lbilidade. Apurada, ele teria que se afastar.
Com respeito à Nigéria, solicito a V. Ex•, se possível,
os seguintes __esdarecimentos: contrato de refino, prestação de serviço celebrado entre a PETROBRÁS e a empresa estatal de petróleo da Nigéria, no início de 1984.
Informar:
R) Em que situação se encontra a execução do contrato?
b) Se foi paga a comissão de agente_ao primeiro intermediador com o governo nigeriano anterior?
c) Em quunto montou?
d) Na hipótese negativa, se existe alguma pendência
com o agente intermediário suscitada perante o Tribunal
de Londres?
ey Se o pagamentO da comissão ou as despesas com
everituãl pelidência judicial comprometeram a rentabili~~~B~Á-; vantegens desse contrato para_ a PEf) Qual a reaçã_o ou exigências do atual governo nigeriano?
g) Quais os ·responsáveiS diretos pela condução dessa
operação?
Por fim, com respeito a pessoal, quantos planos ou
quadros diferenciados de cargos e salários de pessoal foram implantados na PETROBRÁS desde 1964?
2) Enviar à CPI a estrutura completa de todos eles,
esclarecer, na correspondência entre eles, os respectivos
cargos e salários.
t importante para o conhecimento, ou se julgar com
os dados que se tem.
O SR. PRESIDENTE (Cesár Cais) --V. Ex• pode
mandar por escrito.
• O SR, JOSb. MACHADO- Teria outras perguntas a
fazer, mas fico restrito a estas. Se, porventura, com relação-à Nigéria, V. Ex• puder esclarecer alguma coisa, seria muito bom.
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O SR. PRESIDENTE (César Cais) -Com a palavra
o Dr. Hélio Beltrão.

O SR. H~LIO BELTRÃO ~ Vamos começar por
esta última parte, que são os pedidos de informação, antes descartar isso, e poder- trafar-·aa primeira parte.

Os primeiros pedidos de informação que o Deputado
formulou eu queria trazer, mandei acelerar lâ dentro
para trazer pessoalmente, em homenagem ao apreço que
lhe tenho, que ê conhecido. Não consegui, mas estou sabendo que jâ saíram do Rio e chegam amanhã. Aquele
primeiro lote, tem um bocado de coisa, ali, são essas estatísticas todas. Coisa gi'ãnde. Mandei acelerar e o Deputado deve ter ocasião de receber através da Presidência da Comissão.
Essa segunda lista, eu gostaria de tê-la por escrito tamM
bém, para promover o mesmo tratamento. Não tenho
condições de responder nem sobre a N igêria nem coisa
nenhuma ...
O SR. JOSÉ MACHADO -Sabe V. Ex• se houve algum contrato de prestação de serviço com a Nigéria?
O SR. H~LIO BELTRÃO- Temos contrato
O SR. _JOSI: MACHADO -

Houve algum ...

O SR. Ht.LIO BELTRÃO- Não conheço esse episóM
dia. Se soubesse. diria aqui mesmo.
O SR. JOSE: MACHADO- Faço esta pergunta jus-tamente porque V. Ex• declarou no in1cio_que uma das
coisas graves da PETROBRÁS é a desinformação. ConM
sidero a desinformação igual à falta de visibilidade.
O SR. Ht.LIO BELTRÃO - Vamos informar. Eu
acho muito útil. Por favor, peço que lhe formalize, para
que eu tenha a chance de promover uma resposta.
Terei o maior prazer em respOnder integralmente, sem
mistérios, como ~erece o Congresso e como ê do _interesse da própria PETROBRÁS.
Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que José MaM
chado, além de velho amigo meu, é um homem que resM
peito muito, porque, além de ser uma das pessoas mais
inteligentes que _conheço, é das mais independentes e
mais corajosas. Portanto, não me agrada nada ser criticado por ele. Realmente não me agr3.da. Apenas sei que
a crítica decorreu de fa,lta de informação ...
O SR. JOS~ MACHADO- Critiquei o ato administrativo. Não critiquei ...

0 SR. H~LIO BELTRÃO- Vamos ao ato adminisM
trativo.
Há 55 anos que eu dirijo gente, e durante todo este
período uma das experiências mais duras, mais delicadas
é nomear, é indicar, é distinguir, é escOlher colaboradoM
res. t um ônus do chefe. Dele não pode fugir. E não é
chefe quem não assume essa responsabilidad,e.
Isto em primeiro lugar.
cm segundo lugar, não conhecia Carlos Walter antes
de assumir o cargo, não conhecia Wagner Freire antes de
"c:<:nmir o cargo. Então. não hã nada de oessoal.
Em terceiro lugar, tenho de Carlos Walter a meihor
das impressões, e ele sabe d.is_so. Prestei-lhe na despedida
todas as homenagens e todos os créditos. um geólogo
competentíssimo, é um homem que tem sua vida lig"ada à
PETROBRÁS, um homem que tem contribuído muito
para PETROBRÁS, mas há sempre que escolher.

e

Quanto a Wagner Freire, que está, felizmente, aqui
presente. Tem seu caso aqui debatido. Wagner Freire é
exatamente como Carlos Walter. 1:: homem competente,
tanto que foi assistente dele, foi recomendado para a
BRASPETRO tem a formação inteira, tem 27 anos de
PETROBRÁS, são 27 anos, cabelos brancos; homem
que fez uma experiência -irriPõffante na BRASPETRO
em termos de competíção, em termos de negociação, que
arredondou muito a formação de Wagner. Eu estive liM
dando com Carlos Walter, estive lidando com Wagner.
Isto, de um lado. De outro lado, é preciso lembrar que
função de dirctor não é uma função técnica, e V. Ex•
mesmo distinguiu. Não necessariamente técnica, e nunca
completamente técnica. Há funções que exigem, reque-rem, recomendam uma formação técnica. Esta é uma de-las, mas não basta. O algo mais é que faz um diretor. Ar
não queremos entrar em análises pessoais, nunca faria
essa dissecação aqui, que poderia parecer menos elegante

com Carlos Walter, a quem aprecio muitíssimo. Tive que
cotejar.
Quando eu falei em rodízio, não disse qUe iSso era o
critério terminante eu disse: Carlos Walte:r não tem que
se envergonhar- por esta a declaração, está nas minhas
palavras -de tet sido substitufdo, foi um ato natural. O
seu mandato tinha terminado em abril, eleestavapartinM
do para o terceiro mandato. Não há nada demais a substituição. hs-o é muito diferente de dizer que ele foi substiM
tuldo porque era preciso, era imperativo o rodízio. Essa
expressão nunca utilizei. Não foi isso.
O episódio da matéria paga eu tarilbém lamentei muiM
to. Não sei de onde veio aquilo. Diz V. Ex• que talvez tenha vin_do de alguém interessado em deixar mal o Dr.
Carlos Walter. E. possível. Mas também querO dizer que
aquílo não influiu em nada na minha decisão- eu sou
um homem vivido- em nada, nem num sentido nem em
outro
0<0

O SR. JOS~ MACHADO- Àquela altura a decisão
de V. Ex• jã estava tomada.
O sR. H~LIO BELTRÃO -Já estava tomada, eujâ
tinha comunicado, inclusive, ao Dr. Carlos Walter e ao
Dr. Wagn_er, _que foi tomado de surpresa, não esperava.
Eu cone( ui pelo Dr. Wagner, o _que não deixa nada mal o
Dr. Carlos Walter, a quem solicitei conünuasse na emM
presa, porqUe nós dele precisamos. Ele sabe disso, ele
sabe como o tratei e como ainda vou tratá~l9. Te_nho por
ele o maior respeito, é um património da empresã., como
é o Dr. Wagner, como tantos outros geólogos que lá esM
tão, daqueles 700 que ali constituem a equipe. Tive ocaM
sião de dizer também, quero repetir aqui, que Geologia
não é "s-amba de uma nota só". Geologia é um tr~balho
<(tie exige a p-articipação de todos, de toda uma equipe,
exige uma motivação enorme, um trabalho de conjunto.
E, na verdade, quero lhe dizer, ql!-e injusta oujustamenM
te, a gestão do Dr. Carlos Walter estava sendo contestada _ro!_~C?da a so.ciedade de profissionais, de técnicos que
participam-aa-ativiCfade de geologia.
Recebi, e se isso não foi, não terá sido uma razão defi~
nitiva, mas quer dizer que isso está à disposição de V.
Ex~. recebi exposição de todos eles criticando o estilo, o
caráter autoritário fechado, não sei se justa ou injUstaM
mente, maS issO, inclusive, essas entidades se manifestaram por ocàsiãó~aa substituição.
Quero-lbe çiiz~r__gye não é assim tão pacífico o problema dentro da empresa e que, embora isso não me tenha
levado à decisão, naturalmente é uma informação que tenho que levar em consideração e que transmiti a Carlos
Walter lisamente.
O SR. JOSt MACHADO- Não tenho nenhuma dúvida, Presidente.
O SR. Hí:LIO BELTRÃO- Estou inteiramente isento, Deputado.

0 SR. JOSÉ MACHADO- Inclusive,-há uma passaM
gem que posteriormente vim a conhecer na personalidade do Dr. Carlos Walter que não deixa de ser positiva
sob certo aspecto, conquanto possa, também, do ponto
de vista de entendimento organizacional, de relacionamento, ser entendida como um gesto de autoritarismo,
mas é também um gesto de capacldade de decisãO:
Por volta de 1964 ou 74, não sei exatamente, pediu-se
que retirassem umas sondas da região de Campos e o Dr.
Carlos Walter assumiu a responsabilidade, naquele temM
po era um simples gerente de campo, tomou a responsaM
bilidade de não cumprir a decisão e mandou que se aproM
fundassem mais de 200 metros e antecipou, quem sabe, a
descoberta do campo de Campos de 4 ou 5 anos.
Então, a personalidade de cada um é...

O SR. H~LIO BELTRÃO -

~

uma anãlise ...

O SR. JOSE- MACHADO - ... muito _relativa e um
posii::ionanlehtõ -~essas organizações e dessas entidades,
conquanto deva ser respeitada, mas há que se verificar,
sobretudo depois que V. Ex• falou da necessidade de se
abrir as janelas-da PETROBRÁS, que há dentro de uma
estrutura da PETROBRÁS um ambiente de certo terror,
de certo pânico, ainda é muito difícil de encontrarmos na
PETROBRÁS as pessoas que queiram realmente se
abrir, farar.--
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O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Peço ao Deputado José Machado fique para a segunda rodada, porque
a sua primeira rodada jã foi terminada.
O SR. HÉLIO BELTRÃO - Gostaria apenas de
completar o esclarecimento ao Deputado. Um tipo-de
decisão como essa, sabe V. Ex• muito bem,~ uma deciM
são com muitQS çomponentes, e quero aqm reafirmar
alto e bani som, que-não houve nenhum componente desairoso ao Dr. Carlos Walter, pelo contrário e ele sabe
disso. Apenas ele tinha terminado o mandato e jâ era o
segundo, ta pãra: o terceiro. Nada ?esairoso. t ~~a sub~
tituição, é um ônus da chefia. Eu tmha quedectdtr e decxdi pelo Dr. Wagner Freire. Não sei se V._Ex• iria dC:Cidir
do mesmo jeito, mas acontece que a obngação é mmha.
Tenho que decidir, não posso dela fugir. De forma que
essa decisão foi tomada e tenho à sua disposição todos os
trabalhos, inclusive as exposições feitas pela Sociedade
de Geologia, de Geofísica. de Paleon~ologia, a Asso-ciação dos Engenheiros da PETROBRAS, longas expo·
sições que, embora não tenham pesado na minha decisão
final decisivamente, sempre representam um dos dados
do problema. Mas Carlos Walter, se Deus quiser, vai
continuar· C_onosco, v~i continuar nos prestando a sua
ajuda. Tenho dele o mais alto conceito, que reafirmo
aqui publicamente, como. lhe disse no discurso em que
ele foi substituldo.
Quanto a Wagner Freire, o currículo dele estâ aqui.
um cuidCulo para ninguém botar defeito.
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O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Peço ao Deputado José Machado que aguarde.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Sr. Presidente, tenho
apenas um pedido de esclarecimento muito mais do que
uma pergunta ao Dr. Hélio Beltrão. Antes de fazê-lo, me
referiréJ-, muito brevemente, à intervenção do nobre DeM
puta do Mário Lima, que prestou cumprimentos à minha
carreira, assinalando, entretan-to, como um traço negatiM
vo, minha opoSIÇão ao _monopólio.
Sou filOsoficamente contra o monopólio, contra todos
os monopólios. Primeiro, porque ê uma violação dos direitos demoCráticos do cidadão, o direito de participação. Segundo, pórque considero os monopólios inibiM
dores dã: absorção tecnológica, assim como inibidores da
absorção de capital.
No caso brasileiro houve, também, um erro de cronoM
logia. Monopolizamos o ~isco antes de ter petróleo. O
mais sábio teria sido dividirmos o risco e monopolizarM
mos os resultados, como o fizeram vários outros pafses.
Quanto ao que diz o nobre Deputado que não haveria
alternativa ao monopólio brasileiro a não ser submissão
às multinacionais, lembro que a Arábia Saudita tem uma
capacidade de produção vinte vezes superior à do Brasil,
da qual está utilizando apenas a metade, e hoje o petróleo é dominado pelo governo da Arábia Saudita. A
Líbia tem cinco vezes a capacidade produtiva do Brasil e
quem controla o petróleo não são as multinacionais. Por
bem ou por mal, é o Coronel Kadafi, cuja sanidade mental é muito questionada. A Nigéria tem 3 a 4 vezes a capacidade de produção do Brasil, também controla o seu
petróleo. A Venezuela tem 4 vezes a capacidade de produção do Brasil e também controla o seu petróleo.
Por isso o Brasil, um País muito mais desenvolvido adM
minist~:ativamente, mujto mais robusto industrialmente,
com maior poder nacional, teria certamente, mesmo em
um regime de exploração mista, que defendo, o Brasil tcria perfeita capacidade de manter sua independência e
autonomia e submeter as multinacionais ao regime que
lhe çonvi_esse. Acrcxfito que o regime de exploração rnisM
ta. que países mais evoluídos, como a Inglaterra, o CanaM
dã, a França e a Itália adotam, seria aconselhável. Isso
não significa que eu tenha desrespeitado o monopólio,
visto se tratar-de uma lei; uma lei errada, a meu ver. ToM
das a_s vezes que tive responsabilídade de governo, fui enM
fático em operacionalizar o mónopõlio.
Voltando à nossa questão fundamental, farei as seguintes ponderações:
O nobre Senador Severo Gomes tocou em um ponto
importante, a aspiração da indústria paulista de ter, tão
rápido quanto possível, um suprimento de gás natural,
combustível mais flexível e mais barato que o óleo comM
bustível,
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Há várias possibilidades. Uma seria a bacia de Campos, outra, a importação do gás da Argélia. A solução
que se afigura mals- natural seria certamente a utilização
do gás de &ntos.
Como é sabido, em contrato de risco, a Pectrin localizoujazidas de gás natural na bacia de Santos. O piimCirO
furo indicou um potencial de 7 bilhões de metros cúbicos, não sei se a- unidade é milhões ou bilhões, é bilhõe,
acredito que seja bilhões de metros cúbicos, e a reserva
provável seria de 10 bilhões de metros cúbicos e uma reserva possível pode ser alvitrada em cerca de 14 bilhões
de metros cúbicos. De qualquer maneira, uma reserva
comercial, tendo em vista a proximidade do centro de
consumo.
Qual a dificuldade que estã surgindo? Até que se tenha
uma empresa privada, não pode investir mais no campo,
além dos d_ois peças jã feitos- um poço pioneiro, bem
sucedido, e outro poço, que teve que ser interrompido
por motivos técnicos - sem se ter conhecimento do
preço pelo qual poderá vender o gás.
A consideração de preço final não é tão importante
para a PETROBRÃS, que, em último caso, pode sempre
pressionar o Conselho Na_cional de Petróleo ou o Minístério da Fazenda para obter um ajustamento na estrutura de preços. ~o que o chamo, o imposto oculto, que
pode financiar- tranqUilamente a PETROBRÁS, caso o
preço iiltúnacional não seja considerado satisfatóriO-Ou
juStifiCativo do i_nv_estimen-~o. ___ : _---_
=-Uma empresa privadã, entretanto, que terá que Ínvestir para o desenvolvimento do campo 250 milhões de
dólares, precisa saber a que preço vai vender esse gãs, e a
.PETROBRÁS, até hoje, não definiu ess_e preço. Parece
que mais de uma misSãO- da empresa tem vindo ao Brasil
à busca de uma definição de preços.
Interessa ao Brasil rapidamente explorar esse gás e
cabe a PETROB_RÃS, rapidamente, definir um preço.
Espera-se que seja um preço remunerador, capaz de assegurar uma contribuição adicional de250 bilhões de dólares para o desenvolvimento do campo.
Há certo receio, pessoalmente tenho esse receio, de
que se esteja desenhando no bojo da Empresa, que considero bem menos transparente do que diz o meu nobre
amigo Hêlio Beltrão, o novo veto da Associaç:ão ele Engenheiros, que me parece muito mais um clube de ideólogos que de geólogos, possuidores de ferocidade ideológica superior à sua serenidade geológica. Espero que não
seja este o caso e que em breve se definirá um preço-ca-·
paz de justificar esse invCstiinento.
.
Há quem diga que a PETROBRÁS, que negou à empresa uma ampliação da área, está prospectando em uma
área contigua, onde jâ furou um poço, também interrompido por dificuldades técnicas, hã quem diga que a
PETROBRÃS preferiria aguãrdar o seu próprio suceSso
numa zona contígua, anteS de viabilizar a exploração de
gãs por uma empresa privada. Isso está muito dentro da
ética do monopólio, que considera, às vezes, menos importante haver petróleo no Brasil do que haver petróleo
ou gâs produzido pelo monopólio. Todas as organizações monopolistas desenvolvem não só um orgulho
corporativo como certo grau de vaidade técnica, que encerram aspectos perigosos, se não contidos a tempo.
Terminando, Sr. Presidente, expresso meus agradecimentos, novamente, pela presença aqui do Dr. Hélio
Beltrão, um velho amigo, com quem já tenho tido vários
embates, sempre num nível de mútuo respeito e de, espero, alta racionalidade. S. Ex• j_ã provou ser um grande
administrador, quer público, quer privado. Apenas espero não se tranforme num ideólogo em suas novas
funções, porque, a meu ver, a ideologia é a moléstia venérea da razão prãtica. (Rísos)
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
o Dr. Hélio Beltrão.
O SR. Hl'=:UO BELTRÃO - 1'=: sempre interessante
ouvir o Senador Roberto Campos, mesmo discordando
de cada palavra que ele diz. Não hã dúvidas de que ele
nem sempre coloca_ o seu brilho a serviço das boas causas, mas não hâ dúvida também de que ele é sempre brilhante.
Quanto à falta de transpa~ência, acredito que QS óculos do Dr. Roberto Campos ê que estão um pouco embasciados, porque a PETROBRÁS é e pretende ser cada
vez mais transparente. Eu lhe peço que, quanto possível,
se livre dos fantasmas e dos preconceitos, uma vez que de
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nossa parte pretendemos fazer o mesmo em relação a ele.
Vamos tentar caminhar o caminho da verdade, porque
não duvido da retidão de nenhum de nós-e de respeito ao
intereSse públiCO. Não vou__discutir o problema de monopólio, porque realmente, aí poderemos ter um diálogo de
surdcis, e a coisa estâ mais adiantada e eu também não
concebo uma_ expressão de lei errada. Lei é lei, e o que
cabe morment~ ao parlamentar não~ tutelar o povo. b
apenas interpretar suas aspirações. Se aspiração for traduzida em lei, é lei. A lei estã certa.
O SR. ROBERTO -CAMPOS Constituição, pode-se burlar as leis.

Não obedecer à

O SR. Hi'=:LIO BELTRÃO - Isso aí é aquele problema, Senador, um problema perigoso.
Agora, quanto ao gás, numa conversa_com o Dr. Goldemberg, eu disse a ele: ou o gãs vem de Campos, se tiver
mais gãs; se não tiver mais gás, não podemos mandar; ou
o gás vem da PECTRIN, que é essa descoberta que o Senador abordou, ou virá de uma outra solu_ç_ão. Há um
pleito da Argentina de fazer um gasoduto que vem lã de
Salta, passa por Foz do lguaçu, vai até Barueri, soluções
mais caras. A solução normal aqui ê ou Campos ou o gás
de Santos.
_ Estamg~ tentando antecipar para São Paulo _uma solução via Campos, ainda que reconvertendo coisa da PETROBRÃS. Espero, como disse, dar uma boa notícia ao
or. Goldemberg e ao Estado de São PaUlO.
Um aspecto que também está na linha, porque estã ali,
o gás de Santos está ali junto ao anel. E rião há nenhum
miStériO também aí, nã:o, S"en:idor-. Estã-Se itegociando o
preço com a ~ECTRIN. Temos debatido o preço em
reunião de diretOria abertamente, sem preconceitos, sem
~_q_nsiderar a PECTRIN nenhum inimigo. Nós vamos
chegar a uma definiçãO do preçO eesse aSsunto se resOlve.
No mais, acho que é só, Senador, e agradeço as referências, que as retribuiu.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Concedo a palavra ao Senador Virgílio Tãvõrá, segundo inscrito na segunda rodada.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Meu caro Ministro,
vamos ser bem breves Com V. Ex• e esta só indagação,
portanto, vai-lhe ficar inuito mais agradável. Perfuração
águas pi'Ofuriâas. A PETRbBRÁS", ine8ivelmente,
obteve um sucesso absoluto e total em caminhar nessa
direção. Notícias espers,.as qUe nos vêm aí nos dão conta
do PoçÕ219, e do Poço 319, que V. Ex• cõnhece muitíssimo mais do que nós, mas perguntaríamOs: quaiS as perspectivas que V. Ex:• nos dâ da exploração em tempo dessa grande possibilidade que temos de encontrar não um
campo gigarites~co, mas um campo gigante nessa ocasião,
dele fazemos uso_ para bem nosso e, óbvio, de to_do_ o
Brasil?

em-

O SR. H~L!O BELTRÃO - Senador,- o campo gigante jã foi descoberto. Esperamos que seja ...
O SR~YIRGILIO TÁVORA- Não há dúvida mais a
respeito?
O SR. HÉLIO BELTRÃO- Não. ~um campo muitQ grande. Q~:~em diz isso não Sou eu.
O SR. VIRG!LJO TÁVORA- Desculpe-me interromper. Mas, vejam como os Senhores falham. Eu sou
um crítico da PETROBRÁS neste sentido, porque a de:.
fendo. Isso daí era para ser espalhado, não aparecer
aquela fotografia à:.tQa. ---0 1>R .. HliLIO BELTRÃO - Senador, a .PETROBRÃ~ é como o menino, o cavalo, o burr:o. Apanha
porque faz, apanha porque não faz.
O SR. VIRGILIO TÁVORÀ - Quem é que estâ
olhando aquelas bases, aquelas plataformas que os senhores põem lã? Olham a primeira vez lã, mas todo mundo olharia e bateria muitas palmas à PETROBRÃS, que
bem merece...
O SR. HÉLIO BELTRÃO -Nós. estamos chegando
lá, Senador.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA - Descobriu-se um
campo gigante e possivelmente daqui a tempos teremos a
produção duplicada. Isso ê dito uma, duas, três vezes.
Não estoU- q-uereildO- ser hliluáíver-de V. Ex•
O SR. HÉLIO BELTRÃO- Não é isso, nilo. Houve
qUem acusasse a PETROBRÁS no passado de celebrar
demais as suas descobertas e até celebrar por anteci_pação.
O sR: VlR<iiLIO TÁVORA- Mas é que eles não
estavam bem certos delas à época.
O SR. HÉLIO BELTRÃO - Nós não qúeremos intorrer nesse erro. O_ campo só foi divulgado depois de
realmente positivado. Tivemos o máximo de cuidado e
eu achei que deveria incumbir o meu Ministro de
divulgá-lo, coisa que também não é muito comum- na
PETROBRÁS. Então, flz essa comunicação ao Ministro
Aureliano e ele divulgou. Se foi pouco divulgado ...
O SR. VIRGILJO TÁVORA- De uma forma tímida, como costumam ser essas grandes descobertas dos
Srs.
O SR. H~LJO BELTRÃO - Senador, posso
prometer-lhe que pretendo dar uma ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA - 90% desculpe-me
interromPê-lo-- deste Congresso ao qual V. Ex• está
comparecendo hoje numa das "Comissões, não sabe disso.
O SR. HÉLIO BELTRÃO mento tanto ...

Pois é lamentâvel. La-

O SR. VIRGILIO TÁVORA-~ verdade. Não vamos discutir, não vamos ser agrad_ãyeis para V. Ex• Se~
preciso para que todo mundo saiba a admiração que lhe
tenho, se tive um Governo razoável, a primeira vez foi
devido a V. Ex:•, que foi quem fez o meu plano de Governo.
O SR. H~LIO BELTRÃO- Eu espero que V. Ex•
não se tenha arrependido.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- De maneira nenhu~
ma, tanto é que Q povo respondeu positivamente. Mas
são outros 600 mil réis. f: como eu disse antes: nas coisas
fundamentais - desde o início tenho sido um pouco
espírito-de-porco aqui - de divulgação, de entendimento com o povo, que os Srs. não cultivam na PETROBRÁS.
O SR. H~LIO BELTRÃO - Também acho, Sena'dor.
O SR. VIRGILIO TÁVORA -Tem auto-sufi_c_iência
exagerada. Os Srs. vêm aqui não ê só para levar (inaudrvel) é para dizer a verdade.
O SR. HÉLIO BELTRÃO - ~isso mesmo, -Eu-:talnacho, Senador. Estou de pleno acordo.

~ém

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Duvido, Dr. Hélio
BeU:~..que V. Ex• vã ao plenário do Senado, pegue um
senad&i- stin amigo e pergunte: sabia V. Ex• que Unhamos
descoberto um campo gigante e que agora as perspectivas são outras, aqueles temores que tínhamos do rápido
esgotamento das nossas reservas jâ estão mais afastados?
Faça esta pergunta e se encontrar uns 4 ou 5 que saibam
dísSo, fã estará feliz.
O SR. H~LIO BELTRÃO- Eu sei. Dou toda arazão ao Senador e acho que a PETROBRÁS tem esse defeitO. Ela não divulga aquilo que tem de certo. E acho
que um dos subprodutos importantes desta Comissão ~
este, é a necessidade de a PETROBRÃS divulgar o que
faz, o que realmente faz.
O SR. VIB.GILIOTÁVORA -Agora, nos conte um
pouquinho da tecnologia da...
·

-o SR. HtLIO BELTRÃO-- Eu quero dizer o seguinte: esse campo que vem sendo perseguido, e para o qual
se-rffdúvida Carlos Walter contribuiu, com outros tantos
geólogos, esse campo é um campo em ãguas bastante
profundas. O problema não é perfurar e descobrir o petróleo. Isso fazemos a profundidades maiores, mesmo
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porque isso aí é só lâmina d'água, e a partir daí começam
as outras profundidades na plataforma. O problema é a
produção realmente, é se completar o poço, botar a famosa árvore-de-natal e conseguir extrair petróleo a essa
profundidade. este é o grande desafio. Esse desafio é duro, mas não nos estã assustando. Vamos chegar lã, pelo
seguinte: em primeiro lugar, a PETROBRÃ_S hoje desculpem o comercial - já tem o recorde da completação em ãguas profundas. O poç-o mais profundo que
existe hoje no mundo, desculpem a expressão, porque é
no Mundo mesmo, é um poço de 383 metros de lâmina
d'ãgua e está produzind_o. Conseguimos completar o
poço, ele está produzindo. Isso é uma coísa importante.
Quanto a poços maiS profundos, nós estamos em contato com toda a tecnologia mais avançada. A PETROBRÃS se comporta realmente como uma multinaiconaf verde-amarela, repito-o aqui. Ela joga o jogo da
multinacional, só que tem que exclusivamente no interesse do Brasil. Então; ela estâ participando com a Essa,
com a Shell, com todas as grandes companhias do que há
de mais moderno em matéria de completação, extração
em águas profundas. A tecnologia jâ. existe. O que há é
uma certa dificuldade, que estamos superando. O
problema é que se bota um mergulhador até 300 metros,
e não b_ota a 900 metros. Então, tem-se que ir para o robô, partir para o veículo dirigido, para o controle remoto, mas já estamos faze-ndo isso nos nossos poços, e vamos chegar lã. Há uma série de empresas do Mundo
competindo pela disputa de resolver esse problema.
E, Doutor, meu querido Senador Virgflio Távora, não
quero chamá-lo de doutorzinho, porque é muito seu hábito, e seria falta de respeito ao Amigo, mas se se descobre um campo gigante, vai-se ter a tecnologia para retirar- eSse óieõ de lá, E nõs estamos descobrindo. Esse
poço que está ai é bem diferente dos outros, e nos dá
muita esperança. Mas, por outro lado, isso nos dá uma
grande preocupação, preocupação que eu quero-repartir
com todos que estão nesta sala - congressistas, trabalhadores. Recursos para isso, nós vamos precisar de recursos do tamanho do poço. Não se extraí óleo gigante
com recursos de mínipoço. Tem que ser recurso para homem, e não é nessa hora que nós vamos brincar de reduzir os recursos destinados da PETROBRÃS. E.ste é o
apelo, que repito aqui, nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Completou, Senador Virgílio Távora?
OSR. VIRGILIOTÃVORA -Sr. Presi9ente, nos felicitamos pela pergunta feita.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Co111 a palavra
o Deputado José Machado.
O SR. JOS~ MACHADO- Sr. Presidente, também
me congratulo com o Sr. Ministro Hélio Beltr.ão pela exposição. Já que tem sido este o meu comportamento aqui
nas duas vezes, hoje é- a terceira vez qUe coinpareço, de
insinuações que
defender a nossa Empresa de todas
são a ela dirigidas, com o propósito de impedir a sua _destinação histórica, de vez que se trata de um patrimônio
nacional, todo brasileiro estâ engajado na PETROBRÃS, PETROBRÁS é Brasil, Brasil é PE~
TROBRÃS, então, tudo que se puder fazer no sentido de
fortalecer essa Empresa deve ser feito. Discordo fundamentalmente do Senador Roberto
Campos, quando pretende, com o apoio do meu não me~
nos querido amigo Senador Milton Cabral, encontrar
uma forma jurídica para o chamado imposto oculto,
porque ísto vai acabar transformando-se em fundo de
participação, que os municípios já não recebem, e em recursos que o Estado recebe, e a PETROBRÃS tem que
ter o recurso exatamente no momento.
Considero profundamente competente a PETROBRÃS, quando ela se vê na obrigação, muitas vezes, de criar uma empresa, partir para se assoclar ao ca·
pita! privado brasileiro, ou a:té mesmo a-esse-tipo de.empresa trípartíte, porque, se for depender de uma lei deste
Congresso, acabará inviabiliz_an_do um negócio que nem
sempre pode esperar uma decisão legal como todos gostaríamos. A PEiROBRÁS é uma empresa integrada, e,
como tal, tem que funcionar e tem que abarcar todas as
~tividadt::s vinculadas ao setor de petróleo.

as

Também faço um apelo aos integrantes desta Comissão. Quando dei aqui também apoio ao Dr. Marcus Tulia, o mesmo apoio que dei ao Dr. Carlos Santana, que
isto aqui é um Poder da República. Somos senadores, somos deputados, e, quanto mais insistirmos em -ratar-em
subsídios, mais dificuldades e embaraços estaremos
criando à decisão assumida e tomada pelo Governo de
desenvolver uma indústria petroquímica. Vamos discutir
a viabilidade dessa indústria petroquímica, se ela convém ou não convém ao Pafs, se foi acertada ou não foi
acertada a decisão do Governo. No entanto. enquanto é
uma decisão de Governo, falar-se de subs-ídio de nafta é
criar barreiras alfandegárias e inviabilizar essa crescente
exportação dos nossos produtos j)etroquímicos para o
mercado internacional. Em 1983, exportamos 30% da
nossa produção; em 1984, segundo ficou bem claro aqui,
exportamos 40%. A tendência é aumentarmos.
Ora, posso ser- a favor ou contra o monopólio estatal.
Agora, o que eu não posso é, em sendo contra o monopólio estatal, inconscientemente prestar um desserviço
ao meu País, criando até condições para inviabilizar uma
indústria, e, inviabilizando essa indústria, traZer paiã O
País o capital estrangeiro, para tomar conta por inteiro
da indústria petroquímica. Chega. Já temos poucos setores e poucas atividades econômicas que estão na mão do
capital brasileiro, ou com a participação de empresas do
porte d3. PETROBRÁS ou da Vale do Rio Do~. atuando dentro d.o País. Se formós inviabilizar ess~ tipo de ativi_da~e econôniica, niaiS cedo ou mais tarde terão que
Cair;inexoravelmente, na mão do capital es_trangeiro. O
problema do Brasil, o grande dilema brasileiro não· estã
na estatização- versus privatizaÇão, e sim iiã naciOnálização versus desnacionalização. E a desnacionalização
da economia deste País é crescente, está a olhos vistos, e
ninguém deixa isto mais patente do que o atual Ministro
d~Fazenda, que não perde oportunidade para salientar
a necessidade de mandar buscar mai_s _r:Ccursos. Queremos, sim, quantos capitais estrangeiros quiserem viipara cã, mas sob a forma de risco, niJ:o sob a forma de
empréstimo, porque sob a forma de emprêstimO vaffios
continuar pagando- hoje 13 bilhões; amanhã IS, 18,20
bilhões de juros- e, com isto, matando_a n_ossa população de toda fornia possível, a que o embrutecimento na
cOndução _da política econômica leva este País.. .
Por isto mesmo. me congratulo com o Ministro Héi~'O
Beltrão e_ peço que este assunto de nafta, jâ que estâ por
demais esclarecido, e agora com o esclare_cimento maior
trazi~o pelo Sr. Depoente·, o preço da nafta para a indústiia -petroquímiCa brasileira seja encerrado. Na beira
em que quisermos falar, jâ que estamos falando dentro
do Congresso Nacional, quisermOs falar em subsídio,
que saiamgs, _pelo men<_>s, pela tangente. Vamos falar em
preço admnistrativo. Isto é fundamental, isto é essencial
para que este_ Pafs venha, efetivamente, reencontrar-Se.~
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pela ordem, Sr. PreSí.:
d_ente.
O SR~ PRESIDENTE (César Cais)- Antes de passar
a palavra ao Deputado Mário Lima, retorno-a, pela ordem, ao Senador Virgílio Tãvor_a.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente. Co~
missão de Inquérito _é para saber o que existe. RecebemoS aqui" os ilustres Membros da Câmara co_-m toda cortesia, com toda atenção, mas eles são visiJantes, aos
quais lhes cabe o mesmo _direito de interrogar mas não de
prestar-nos aqui conselho d.e como proceder._ Vamos deixar bem claro, de uma vez para sempre, com respeito que
tem a combatividade do Deputado que agora falou. DisSemos, procuramos saber, porque era uma das maiores
acusações que havia contra a PETROBRÁS, que estava
com o preço da nafta irreal, dando um grande lucro às
empresas que, em sendo muitas vezes tripartites', na sua
Coinposição- acionária, recebiam aquiló-que era de fod6s
·um pouco m:ii.S do que podia ser dado para a própria
PETROBRÁS. Isto foi ii-firmado, reafirmado, não só
por quem aqui estâ falando como pelo próprio Relator
da matéria~ Isto é um assunto que, com permissão do
Deputado, vamos insistir, enquanto- alguém da PETROBRÃS por aqui passar. E demos uma ocasião exce~
lente ao Sr. Presidente da PETROBRÁS-para, desculpe
o Camões. espancar as dúvidas.
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O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Com a palavra
o Deputado.
O SR. MÁRIO LIMA - Senador César Cais, farei
uma intervenção breve. Não se trata de uma tréplica ao
ilustre Senador Roberto Campos, que inclusive não estâ
presente. É só para juntar a meu pronunciamento uma
complementação. Quando S. Ex• refere que pafses como
a Líbia, Arábia Saudita, Nigéria, Argélia, têm hoje uma
produção superior à do Brasil, e essa produção é contra-_
lada pelos governos desses pafses. No Brasil as condições
são bem diferentes. A começar pela produtividade dos
poços. Recebi esta informação aqui de um ilustre Diretor da PETROBRÁS: enquanto o Brasil com 4.100
poços em produção tem uma média de 140 barris por
dia, a Argélia tem cerca de 250 barris por poço, e a Nigéria 700. Há outros problemas a considerar, o problema
político, o--p-roblema cultural. A Líbia teve o seu Kadâfi
para comandar o seu povo. Não sei se ele estâ certo ou
errado. Cabe ao povo da Líbia dizê-lo. E será que teríamos o n:osso coronel para comandar?
A sabedoria do Presidente Getúlio Vargas_em fazer o
monopólio é realmente incontestável. Gostaria de também afirmar que a colocação do Senador Virgílio Távora
é inteiramente correta, A PETROBRÁS peca por escla~
recer aos ilustres Membros do Senado e aos Deputados.
Jã dizia isto em discurso proferido na Câmara, em 1963,
que o problema do petróleo era discutido num clima
Cmocional e desinf9i-!Jlado, por culpa da empresa. Ela
não pode ceder às pressões dos seus inimigos, ela não
pode fazer propaganda cara e desnecessária. Agora, a informação, ela tem obrigação, pois há Deputados e Senadores aqui que se posicionam contra a Empresa porque
estão desinformados.
Sr. Presidente, concluindo, é importante que a PETROBRÁS encontre um mecanismo para manter os Senadores e os Deputados permanentemente informados.
Isto não é p-ropaganda. ~ urrla obrigação e uma conveniência, para eVitar os desentendimentos que tanto têm
levado a empresa a ser mal interpretada.
O SR. JOSÉ MACHADO-:-- Sr. Presidente, para justificar ao Senador_ e meu querido amigo Senador Virgflio
Távora, a quem respeito há longos anos, ainda como Deputado, iniciando sua carreira, e que foi colega e compa~
nheiro de meu irmão, por muitos anos. Adianto a S. Ex•_
que me c-onsidero _aqui, dentro desta Casa, como integrante do Poder Legislativo, Participo, aqui, coino Deputado - como visitante,_não:- como integrante do
Poder Legislativo, de vez_ que é da junção das duas Casas
que o Poder se exerce.
Quando fiz referência àquela observação, que reputo
importante, cometi o lapso de não ressalvar o posicionamento do Senador Virgflio Távora, que nunca, efetiva-mente, falou em subsídios à nafta. S. Ex• Sempre fala em
preço de- riãJta: Hã outros Senadores, e por ventura o Se-naçior _Relator fala em subsidias, C?m a devida ~~nia, que
-con1êtem um la-mentâvel equívocõ. O problema não é saber se aqui estou como 'lisitante, se aqui é o Senado, nem
estou querendo orientar o comportamento de homens
muito mais experimentados do que eu. Apenas é bom
que s·e deixe_muito claro. Amanhã, se, por ventura, a indústi-ia pe-tfoquíinic8 brasileira se inviabilizar, será difi_cil, por exemplo, ao Senador Roberto Campos, que filosoficamente é contra toda· inonOpôlio, se defender de
uma acusação de que não coube a ele essa inviabilização,
que S. Ex• insiste, permanente-mente, em levantar questão sobre a forma de subsídios, e com isto, estimula alguns outros colegas que se deixam iluminar por sua inteligência. por sua vivacidade, e que vão na mesma onda.
Apenas deixo claro, que, em vez de talarmos em subsídios, porque aqui é o Congresso Nacional, e estamos
mandando para fora do Brasil uma expressão que amanhã, obviamente, ensejará aos outros países suspenderem as sÕ.as barreiras lá fora, por que vão dizer que o
próprio Congresso brasileiro está dizendo que hã subsí~
dias para a indústria petroquímica: brasiTeira.
Então, é importante que aqui se deixe claro, porque,
realmente, a expressão adequada, longe de mim a pretensão de querer ensinar mestres, como os tenho aqui,
sobretudo o Senador Virgílio Távora, que não é mestre
aoenas nosso, mestre de Deputado, não, é mestre de ~~us
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companheiros de Senado da própria República, e é o
grande mestre aqui, dentro da Comissão. A expressão
adequada, a expressão correta, a expressão que se identiw
fica com o objetivo maior do Governo, que é a implantação de uma indústria petroqufmica, aí, sii'n, isso é que
quero salientar bem. Podemos discutir a viabilidade ou
não, a conveniência ou não. Quem sabe, ela talvez nem
se justifique. Se é uma decisão de Governo a implantação de uma indústria petroquímica, então, vamos usar
a expressão adequada- preço administrativo, e não falarmos em subsídio.
Era este o esclarecimento que desejava prestar, pedindo desculpas, aqui, ao meu caro, vibrante e também talentoso, aguq-rido e bravo Companheiro Virgílio Tâvora.
O SR. PRESIDENTE (César Cais) - Agradeço ao
Dr. Hélio Beltrão pela maneira como fez a sua exposição, como respondeu aos quesitos, e pela s:ua disposição de mandar as infornlações que não pôde prestar,
solicito a V. Ex• nos envie com brevidade. Na realidade,
estãvamos querendo encerrar a t' fase de argUições da
PETROBRÁS, entrarmos numa 2• fase de outra empre-
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sa, para que os Srs:- Senadores possam estudar as indagações e v_oltar a convocar pessoas da PETROBRÁS.

OSR. JOSb MACHADO- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente: (Assentimento da Presídêncía)
Se se trata de uma CPI,ainda que aqui como visitante,
apelo aos Srs. Senadores. Jâ que a PETROBRÃS existe
há 32 anos, e de 21 anos para câ inúmeras decisões da
PETROBRÁS têm sido tomadas entre quatro paredes, e
a prova disto é que poucos são os Presidentes da PE-TROBRÁS que têm cortesia para com o Ministro das
Minas e Energia. a PETROBRÁS, em que pese o Pr<?Sidente Hélio Beltrão falar que a PETROBRÃS é transparente, ela é profundamente intransparente. As suas decisões são fechadas. O problema não ê dizer que a PETROBRÁS não se comunica. A PETROBRÁS até que
se comunica. Precisa-se o que ela está fazendo e como está fazendo. Então, é importante e profundamente conveniente. É o que eu disse- V. Ex~ talvez fosse melhor depoente do que Presidente, já que foi Ministro -que os
ex-Presidentes da PETROBRÁS aqui Viessem para prestar esclarecimentos. O ex-Presidente da PETROBRÃS
estararia muito mais- em cond~ções de prestar esclareci-
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mentos nesta Casa do que o Dr. Hélio Beltrão, que tem
só 3 meses de Presidência.

O SR. PRESIDENTE (César Cais) - A Comissão
vai-se reunir brevemente para uma reunião de trabalho,
a fim de fazer definições.
Na próxima reunião, na terça-feira, no mesmo horário, ouviremos o Diretor Armando Guedes Coelho.
Agradeço a presença dos Srs. Senadores e dos Srs. Deputados.
O SR. MARCOS LIMA- Sr. Presidente, para uma
questão de ordem. (Assentimento da Presidência)
Há uma solicitação de um representante dos trabalhadores, do Departamento Profissional, que certamente
traria algumas informações muito úteis.
Sei que, quando esgotar esta lista, V. Ex' levará em
consideração esta solicitação.
O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Isto ficará para
a 1' semana de agosto.
O SR. MARCOS LIMA -

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (César Cais)- Está encerrada
a reunião.
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

Submetendo â deliberação do SenadQ a escolha de
nome indiCado para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescênda:

- N9 215/85 (n~' 461/85, na origem), referente à
escolha do Sr. Ivan Velloso da Silveira Batalha, Mi~
nistro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à ~epública Árabe do Égito.
-

N~'s 216 e 217/85 (n~'s .11-64 e465/85, na origem),

restituindo autógrafos de projetas de lei sa.itcionados.

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR FÁBIO LUCENA, como Lfder- Discurso proferido pelo Presidente José Sarney na abertura da quadragésima sessão plenári3. da ONU.
SENADOR MOACYR DUARTE, como LfderPolítica de discriminação rá.cial ·na África do Sul.

1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento nq 347/85, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei do Senado n9 257/85, que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a reali~ção de exames
laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a
propagação de doenças, e dá outras providências.
Votatão adiada por falta de quormn.
-Projeto de Lei do Senado n9 233/81, que fixa
percentual mfnimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem participação acio-

i1ária majofifária. Votação adiada por falta de quo-

rum.
- Projeto de Lei do Senado ·n9 41/82, qUe a"crescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de
1969, que irtStitui a Loteria Esportiva Federal, e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Lei da Cârtlara n9 98/80 (n9
3.18lf80, na Casa de origem), que dispõe sobre a
isenção da multa prevista no art. 89 _da Lei n9 4.737,
de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por fatta de quo-

rwn.
-Projeto de Lei da Câmara n9 50/82 (ri9
2.056(79, na Casa de origem), que altera o§ 29 do art.
389 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de f943.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n9 116/80.) Discussio eocerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
- Pr?jeto de Lei do Senado n9 116/80, que obriga
a construção de creches nos conjuntos habitacionais.
(Tramitando em conjuntO com o Projeto de Lei da
--Câmara n9 50j82) Discussão encerrada, ficando avotação adiada por falta de quorum.
.-Projeto de Lei do Senado n9 151/80, que disciphna o emplacamento de carros oficiais, e dâ outras
providências. Aprovado. A Comissão de Redação.

Senado n9 96/80.) Discussão encerrada, ficando avotação adiada por falta de quoru111;.
-Projeto de Lei do Senado n9 336/80, que dispõe
sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacional, e dá outras providências.
Discussio encerrada, ficando a votação adiada por
nttta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 62/81, que dispõe
sobre a cobrança de contas de energia elêtrica, água,
gás e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos, e dâ outras providências. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ALC/DES SALDANHA -1500 ani·
versârio da Revolução Farroup~lha.
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Artigo do
Sr. Austregésilo de Athayde, intitulado ''Tudo certo,
e os jetons?", publicado no Correio Brazillense do último dia 19. Devolução ao Senado dejetons pagos indevidamente a S. Ex~
SENADOR ODAC!R SOARES- Corte no programa de investimentos e despesas da SUDAM, na
proposta orçamentária do Governo para o exercfcio
de 1986.
SENADOR ENEAS FARIA Arábia Sauâita.

Data nacional da

-Projeto de Lei do Senado n9 96/SO, ·que dispõe
sobre a participação dos servidores nos órgãos de di·
reção e _fiscalização das entidades que menciona.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n"' 129/80.) Discussão encerrada ficando a
votação adiada por falta d'e quorum.
'

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
S(lSsâo.

-Projeto d~---~i do Senado n9 129/80, que assegura a participação dos empregados na direção das empresas públicas e sociedades de ecoriomia mista.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei" dO-
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Sessão, em 23 de setembro de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Enéas Faria e Marcelo Miranda
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto Odacir Soares- Aloysio Chaves- Alexandre CostaMoacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista ~Iutahy Magalhães - Lomanto Júnior -:- José Fragelli --Roberto
Wypych - Enéas Faria - Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A lista de presença acusa o comparecimentode:20 Srs. Senadores. Havendo número regimentiil, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inciamos nossos trabalhOs.
O Sr. 19-Secretário irã proceder à leitura do Expediente.

.t: lido_ o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da Repl.Íblica submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para
função cujo provimento depende de sua prévia aquies~
cência:

MENSAGEM
N• 215, de 1985
(N9 461/85, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Sen~do Fede-

~

--

.

.

De conformidade com o art. 42, item fi, da Constituição Fede_ral, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ivan Velloso da Silveira Batalha, Ministro de Pri.::
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer, a
função de Embaixador do Brasil junto à Repúblíca Árabe do E:gito, nos termos do§ 2Q do art. 25 do Decreto n9
89.766, de 7 de junho de 1984.

Os méritos do Embaixador Ivan Velloso da Silveira
Batalha, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ivtinistério das Relações Exteriores.
Brãsi1ia._ em 20 de setembro de 1985.- José Sarney.
INFORMAÇÃO
Curriculu~

vitae

IVAN VELLOSO DA SILVEIRA BATALHA
Rio_'!~

Janeiro- RJ, 13 de fevereiro de 1930.

Filho de Zacharias Antonio de Carvalho Batalha e Edda
Velloso da Silveira Batalha.
Bacharel em Direito, Faculdade Nacional de Direito,
UB .
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Estágio- nã OrganizaÇão dos Estados Americanos.
Curso de Informação, ESG.
Terceíro-Seci'ctário, 27 de fevereiro de 1958.
Segundo-Secretário, merecimento, 14 de julho de I96l.
Primeiro~Secretário, merecimento, 31 de dezembro de
1966.
-- ..
Conselheiro'~-merecimentoJ 19 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 27 d(;)Ulho
de 1913.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de janeiro
- de 1980.
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior,
1969/73.
Chefe do Gabinete do Secretário-Geral, 1974.
Chefe do Dep~rtame~to da Europa, 1979/85.
Bonn, Térceiro~SeCretário, 1960f6l.
Bonn, Segundo-Se<:retário, 1961/63.
Lu Puz, Segundo-Secretário, 1963/65.
La Paz, Encarregado de Negócios, 1963, 1964 e 1965.
Praga, Segunâo:"S"ecretário, 1965/66.
Praga, Primeiro-Secretário, 1966/68.
Praga, Encarregado de Negócios, 1966, 1967 e 1968.
La Paz, Encarregado de Negócios, 197l.
Roma, Ministro-Conselheiro, 1974/77.

Roma, Encarregado de Negócios, 1974, 1975, 1976 e
1977.
- . . -·- .. - ...
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1977/79.
Bonn, Encarregado de Negócios, 1978/79.
XIII Seminário Internacional para Diplomatas, Salzbur-

go, 1970 (participante).
VI Sessão da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica, Bonn, 1979 (chefe).
II Reunião da Comissão Econômica Franco-Brasileira
de Indústria e CÕméfcio, Paris, 1979 (sUbdi.f:fe).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-União Soyiética,
Brasília, 1979 (subchefe).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Polônia, Brasília,
1980 (subchefe).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgâria, Brasília,
·
- 1980 (subchefe).
VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia,
!Jrasília, 1980 (subchefe).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Noruega, Brasília,
1980 (subchefe).
VII Reunião_ da __ Comissão _Mista Brasil-Iugoslávia,
Brasília, 1980 (subchefe).
VIII Reunião da Comissão Mista BrasilTchecoslováquia, Brasília, 1980 (chefe).
Comissão de Comêrcio"_com a Europa Oriental (COLESTE), 1979(80 (presidente).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Dinamarca para
Cooperação Econômica e Industrial, Copenhague, 1980
(chefe).
III Reunião da Comissão Económica Luso~Brasileira,
Lisboa, 1980 (chefe).
V1, Reunião da Comissão Mista Brasil-Hungria, Buda~
péste, 1980 (chefe).
TV Reunião da_ Comissão Mista 6rasil-RDA, Berlim,
i!i80 (chefe).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Dinamarca para
Cooperação Económica e Industrial, Brasília, 1981 (che~
fe).
VII Reunião da Comissão Mista Brasil~União Soviética,
Moscou, 1981 (subchefe).
1_11 ReuniãO da Comissão MiSta Brasil-Noruega para
Comércio e Cooperação EcciriômiCa, Industrial e Técni~
ca, Oslo, 1981 (chefe).
IX Reunião da Comissão Mista BrasU-Tchecoslovâquia,
Praga,. 1981 (chefe).
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VI Reunião da Comissão 'Mista Brasil~Rornênia, Bucarest, 1981 (chefe).
VIII Reunião da Comissão Mista 1'Cllt0-Brasileira de
Cooperação Econômica, "f<rankfurt; i98I (chefe). Ordem do Mérito Naval, Comendador, BrasiL
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Tamandarê, Brasil.

Cruz do Mérito, Grande Oficial, Alemanha.
Ordem do Condor dos Andes, Oficial, Bolívia.
Prêmio Rio-Branco e Medalha de Vermeil no Curso de
Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
O Embaixador Ivan Velloso da Silveira Batalha se encontra nesta data no exercício de suas funções de Chefe
do Departamento da Europa.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de 1985.- Paulo Monteiro Lima, Chefe do DeK
partamento do Pessoal.

PARECER
N' 678, de 1985
Da Comissão de Redação
Redaçào_ final do Projeto de Resolucão n9 82, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 82, de_ 1985, que suspende a execução dos
§§ !9 e 2Q do art. 4~>, da Lei n"' 999, de 13 de dezembro ?e
1977, do Munidpío de Junqueirópolis, Estado de Sao
Paulo.
Sala de Reuniões da ComissãO, em 23 de setembro de
1985. ~José lgnácio Ferreira, Presidente- Jorge Kalume, Relator - Octát'io Cardoso.

ANEXO AO PARECER No 678. De 1985
Redaçào final do Projeto de Resolução o\' 82, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal ap~ovou, nos termos
do art. 42, inciso VÜ, daconstituiçãO,- e eU:
- - - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

À Comissão de Relações_ Exteriores.

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados:
N'i' 216/85 (n~> 464/85, na origem) de 20 de seteinbro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n~' 100, de 1978 (Í11' 2.002/76, na Casa_ de ori~~m), que
institui salário adicional para os empregados no setor de
energia elétrica, em condições de periculosidade.
(Projeto que se transformoU na Lei nV7.369, de 20 de
setembro de 1985.)
N"' 217/85 (n~' 465/85, na origem) de ~O de setembro
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n~' 118, de 1985 (n'i' 6.266/85, na Casa de origem), que alw
tera o item XXVIII do Anexo II do Decretowlei n91.341,
de 22 de agosto de 1974.
(Projeto que se transformou áiLei n~' 7.370, de 2Q de
setembro de 1985.)

Suspende a execução dos §§ 19 e 2t> do art. 4~', da
Lei n~> 999, de 13 de dezembro de 1977, do Município
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único_, É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da de_cisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 18 de novembro de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n"' 98.58l.:ó, do Estado de São Paulo, a execução dos§§ 19 e 2~' do art. 4~', da Lei o'i' 999, de
13 de dezembro de 1977, do Município de Junqueirópolis,_ gaque_l_e Estado.

PARECER
N• 679, de '985

PARECERES
PARECER
N• 677, de 1985

D~

linal do Projeto de Resolução

n~'

12, de

1985.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 12, de 1985, que aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercíciO de 1981.
Sala de Reuniões da Comissão, em 23 de setembro de
1985. -José lgnácio Ferreira, Presidente- Jorge Kalume, Relator. - Octávio Cardoso.

n~'

Faço saber que o Se.nado :i='ederal aprovou, nos termos

RESOLUÇÃO~

No

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n\' 83, de 1985, que suspende a execução do
artigo 2~' da Lei ni' 7.266, de 17 de outubro de 1973, do
Estado do Rio de Janeiro.
Sala de Reuniões da Comissão, em 23 de setembro de
!985. -José Jgnácio Ferreira, Presidente- O~távio
Cardoso, Relator - Jorge Kalume.

Reda~ão

12, de

do· art. 52, item 30, do Regimento Interno, e
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguintt:

Relator: Senador Octávio Cardoso

ANEXO AO PARECER No 679. DE 1985.

ANEXO AO PARECER No 677. DE Iii&>~
Redação linal do Projeto de Resoluçilo
1985.

Comissão de Redaçio

Redaçào final do Projeto de Resol~~ão n\' 83, de
1985

Da Comissão de Redaçào
Reda~ão

• De 1985

RESOLUÇÃO No

final do Projeto de Resolução n9 83, de

1985.
--FaÇ~ Saber-que-o Senado F~-deral aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte

~.

• DE 1985

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercício de 1981.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. São aprovadas as contas do Governo
do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1981, e de acordo com o parecer prêvio dO Tribunal de
Contas do Distrito Federal, aprovado na sessão especial
realizada a 20 de setembro de 1982..

RESOLUÇÃO N'

.de 1985

Suspende a execução do artigo 21' da lei n~' 7~266,
de 17 de outubro de 1973, do Estado do Rio de JaneiO Senado Federal resolve:
~-Artigo único. É suspensa, por inconstitucionaJídade,
nos termos da decisã_o definitiva do Supremo Tribunal
Federal, profçridu em 7 de junho de 1984, nos autos do
Recurso Extraordinário n~' 101.955-7, do Estado do Rio
de Janeiro, a execução do artigo 29 da_Lei n~" 7 .266, de 17
de outubro de 1973, daquele Estad_o__._
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PARECERES
N•s 680, 681 e 682, de 1985
Sobre a Mtnsagem n'i' 26, de 1985 (nt> 3S, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para que
seja autorizada a Prefeitura de Joviânia (GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 33.712.590
(trinta e três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros).

PARECER N' 680, DE 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Henrique Santillo
Com a Mensagem n~' 26/85, o Senhor Presidente da
República submete .à deliberação do Senado Federat
pleito da Prefeitura Municipal deJoviânia (GO), que objetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenw
volvimento Social - F AS, a seguinte operação de crédito:
~'Características da operação:
A ..;.;.;;,·Valor: Cr$_ 33.712.590 (correspondente a 2.543,
45 ORTN, à razão de Cr$ 13.254,67, em julhoj84);
B-Prazos:
I -de carência; I ano;
2- de amortização: 4 anos;
C - Encargos:
I -juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2- correção monetária: 70% do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: vinculacão de parcelas do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E- D~Stina~ão dos recursos: aquisição de caminhão
para coleta de lixo."
O Conselho Monetârio Nacional pronunciou..-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central <lo Brasil que examinou o assunto pelo
seu Departamento de OperaçõeS com Títulos e Valores
Mobiliâricis e constatou que, ..não obstante a natureza
extralimíte da contratação pretendida, o endividamento
consolidado interno do referido Município; após a ·sua
realização, permaneceria contido nos limites fixados
pelo artigo L~' da Resolução n~" 62/75, parcialmente mow
di ficado pelo artigo )9 da Resolução n'i' 93(76, ambas do
Senado federal".
Ouvída a respeito,- a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN /SAREM) informou nada ter a opor quanto à realização da operação em
causa. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica Federal, a operação sob exame é viável têcnica,
econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos tennos do seguinte
~_PROJETO

DE RESOLUÇÃO No 100. DE 1985

AutOriza a Prefeitura Municipal de Joviânia (GO)
a elevar em Cr$ 33.712.590 (trinta e três milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Fedefal resolve:
- Art. 19 h a Prefeitura Municipal deJoviánia, Estado
de Goiás, nos termos do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autOrizada a elevar o .montante de su_a dívida consolidã.da interna em
ti-s; .:S3.712.590 _(trintã._e três milhões, setece~tos e doze
mil, quinhentos e >noventa cruzeiros) correspondente a
2.543,45 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 13':254,67- vigente em julho de 1984, a fim de que
possa contratar uma operação de crédito de igual Valor
junto à Caixa Econômica federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à aquisição de caminhão para coleta
de lixo no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco CentraJ do Brasil no respectivo processo.
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Art. 29
sua

Esta Resolução entra em vigor na data de

public~ção.

Sala das Comissões, 28 de junho de \985. -João Castelo, Presidente - Henrique Santillo, Relator -José
Lins- Fábio Lucena- Alexandre Costa- Cid Sampaio
- Lenoir Vargas- Mário Maia.

PARECER N• 681, DE 1985

D~:i Comissão ·de Constituição e Justiça

Sobre o Projeto de Resolução n<;> 1.985, da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Joviânia (GO) a elevar em Cr$ 33._712 ..590
(trinta e três milhões, setecentos c do'U mil, quinhentos e noventa cruzeiros) o montante de sua dhida consolidada.
Relator: Senador Henrique Santillo.
O presente Projeto de Resolução, da COmissão_ de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~ 026/85, do Senhor PreSidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Joviânia (00) a contratar uma operação de crédito, no
valor de CrS 33.712.590 (trinta e três milhões, se_tecentos
e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros) juntO à Caixa Econômica Federal, destinada a financiar a aquisiÇão
de caminhão para coleta de lixo, naquele Municifúo.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 29 da Resolução nq 93, de I l-10-7.6, do Senado Federai, implicando, por conseguinte, a não _observância
dos limites fixados pela Resolução n9 62/75, também do
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS.
O processo está íriStruíd.o com todos os documentos
que habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer ôs compromissos e a ·sua finalidade, bem como a Lei Municipal nq 236, de 16-3-84, autorizadora do pleito sob exame.
Ante o exposto, 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 de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 4 de_ setembro de 1985. -_Josélgnácio Ferreira, Presidente- Henrique Santillo, Relator
-Nelson Carneiro ~Jutahy Magalhães- Nivaldo Machado - Martins Filho - Hélio Gueiros - Alfredo Campos.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERES
N•s 683, 684 e 685, de 1985
PARECER N• 683, DE 1985
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
23, de 1985 (n9 32/85, na origem}, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaç1lo do Senado Federal proposta para que $eja autorizada a
Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (GO) a
contratar operação de crédito no valor de CrS
141.371.509 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, quinhentos e nove cruzeiros).
Relator: Senador Henrique Santillo
Com a Mensagem nq 23/85, o_Senhor_ Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Aurora do Norte (00)
que o_bjetiva contratar juQto à Caixa Econ6mica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
''Características da operação:
A---=-Valor: Cr$ 141.371.509 (correspondnete a

9.669,80 ORTN; à razão de 14.619,90 em agof84;
B- Prazos:
1--:- d_e carência: 2

ano~;

r.:...~dl!amortização: 10 anos;

C - EncargoS:
1 --:-juros de 6% a.a., e
2- correçãO monetãria de 70% do índice devariação das ORTN;
D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação dos Recursos: implantação de
-- meios-fios e sarjetas."
O Conselho Monetãrip_Naciónal pronunciou-se pelo
encamln-ha:mento âo pedido, nos termos-do parecer do
Banco Central_ do Brasil, que concluiu que a: ásslinção de
tal compromisso não deverã acarretar àquela Prefeitura
maiores pressões na execução orçamentária de seus futu~os exercícios, jã que a mar&em de poupança-real é bastante supe-riof ão maioi- dispêndio qUe a sua dívida consolidada interna apresentará após a realização das operações pretendi<!as.
Segundo o parecer apresen~ado pela Caixa EconómiCa
Federal, a operação sob exame ê viável, técnica, econômica e financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 101, DE 1985
PARECER N' 682, DE 1985
D~ Comissão de Municípios
Relator: Senador Gastão Müller
Visa o presente Projefd a autorizar a Prefeitura Municipal de Joviânia (00) a c.Qntratar operação de crêdito,
junto a Caixa Eeonômica Federal, na qualidade de gestora do_Eu_ndo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, no valor de Cr$ 13..712.590 (trinta e três milhões,
setecentos e doze mil, quinhentos e noventa cruzeiros)
destinada a financiar a aquisição de caminhãQ para coleta de lixo no Município.
A matéria foi detidameote apreciada pel.a ComiSSão de
Economia que concluiu pelo presente -diploma legal,
uma vez que Ha operação sob exame é viável téchicã,
económica e fínanceirailiente".
No âmbito da competência desta Comissão opinamoS
pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto peta
Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de
crédrtó a·ser aUtorizada propicia rã benefícios para o municípiO em questão,
É o parecer.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985.- Moacyr D~lla, Presidente- Gastão Müller, Relator- Lulz
CaValcante- Roberto Wypych- Alcldes Paio- Nivaldo Machado - Jorge Kalume - Lourival Baptista - Altevir Leal - Alcides Saldanha.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aurota do
Norte (GO) a elevar em CrS 141.371.509 (cento e
quarenta e- um milhões, trezentos e setenta e um mil,
quinhentos e nove cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O S_enado Federal resolve:
Art. lq É a Prefeitura Municipal de Aurora _do Nor~
te, Estado de Goiãs, nos termos do art. 29 _da Resolução
nl' 93, de -11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dív_ida consolidada
inteí'n!cem -cr$ 141.371.509 (ce:nto e qUarentá-e um mi~
lhõi!S, trezentos e setenta e um míl, _quinhentos e nove
cruzeiros) correspondente a 9.669,80 ORTN, considerado.o.valor nominal da ORTN de Cr$ 14.619,90 vigente
em agosto de 1984, a fim de que possa contratar uma
opeiação de crédito de igual valor,junto à Caixa Econônllca Féder"at:=esta na qUalidade de gestora do Fundo de
A paio ao Desenvolvimento SoCial - F AS, destinado à
implantação de meios-fios e sarjetas nolviutiicípio; obede_cidas al! condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala_ das CQmissões,_ 28 de junho de 1985. -João Castelo, Presidente --Henrique Santillo, Relator - José
Lins- Fábio Lucena- Alexandre Costa- Cid Sampaio
- Lenoir Vargas- Mário Maia.

Setembro de 1985

PARECERES NoS 684 E 685, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução n~" 101, de 1985, da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do Norte - GO, a elevar em Cr$
141.371.509 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e
setenta e um mil e quinhentos e nove cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada".
PARECER No 684, DE 1985
Da Comissão de Constitul~ão e Justiça
Relator: Senador Henrique Santillo
.O presente_p-rojeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer_ Sobre 3. Mensagem n9 23/85, do Senhor Presidente da
R-epUblica, autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora
do Norte - GO, a contratar uma operação de crêdito,
no valor de Cr$ 141.371.509- (cento e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil e quinhentos e nove
cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, destinada a
financiar a implantação de meios-fios e sarjetas, naquele
municlpio.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 211 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, implicari._do, por conseguinte, a não observância dos
lirp_ites !!_~~dos peta Resolução n9 62/75, tambêm dC! Senado federal, visto que os recursos a serein-repasSados
provêri1 do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS.
O processo está instruído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalidade, bem como a Lei Municipal n9 12, de 9-3-84, autorizadora do pleito sob exame.
Ante o expOStO; Verifica-se qUe a proposição foi elaborada cons_oante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de_constitucionalidade, juridicidade e têcnica legislativa.
Sala das Comissões, 4 de setembro de1985,_-José lgnácio Ferreira, Pr~id~nte _- H~nri~ue ~antillo, Rela~or
-Nelson Carnelr"o.:....:. itiiâhy Magãlhies- N~IVaido Ma-chado- Martins Filho- Hélio Gueiros- Alfredo Campos.
PARECER N• 685, DE 1985
Da Comissão de Municípios
Relator: Scn_a.dor Jorge Kalume
Sob exame o _projeto de resolução, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, que objetiva
autorizar a Prefeitura Municipal de Aurora do NorteGO, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
141.371.509 (cento e quarenta e um milhões, trezentos e
setenta e um mil e quinhentos e nove cruzeiros), destinada à implantação de meios-fios e sarjetaS naquele município.
A matéria foi apreciada pela Comissão de Economia
no que_~!z_ respeito .aos aspectos financeiros, a qual conclui pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a capacidade de pagamento do solicitarite.
A Comiss~o de Constituição e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos aspectos que competem a esta Çomissão, opinamos pelo acolhi~ento do _pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de_Finanças, tendo vista, a situação financeira aflitiva com -que se defronta a maioria dos municípíos brasileirOs, em face da concentração das receitas tributárias a nível da União-.- e Ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985.- Moacyr Dalla, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Luiz
Cavalciuitf:- ~ROberto Wypych- AlcideS Paio- Nlvaldo Machado -Gastão Müller- Lourlval Baptista - Altevir Leal - Alcides Saldanha.

Setembro de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECERES

Sobre o Projeto de Resolução n9 102 de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Piracicaba (SP) a elevar em Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada".

PARECER N• 686; DE 1985
Da Comissão de Economia
Sobre a Mensagem n' 120, de 1985 (n<~283/85, na
origem), do Senhor Presidente da República, subme-tendo à aprovação do Senado Federal proposta para
que seja autorizada a Prereitura cl_e Pira<:icaba (SP) a

Relator: Senador Henrique Santillo
Com ã. Mensagem n~" 120/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura ~unicipal de Piracicaba (SP) que
objeUva contrat::u junto ao B_a_nco·do Estado_de São Pa_uIo SJ A, este na qualidad~ de agente financeiro, do Banco
Nacional da Habitação-- BNH, a seguinte operação de
créf!ito:
Características da operação:
A- Valor: Cr$ 10.720.200.()()()__ (correspondente a
600.000 UPC de Cr$ 17.867, em OUTf84);
B-Prazos:
I -de carência: até 30 meses;
2 - de amortização: 240 meses;

C - Encargos:
I -juros:- 10,5% a.a. (BNH); I% a.a. (Ag. Fin.);
2 - çorreçãO monetária: pela variação da UPC;
3- taxa de adm. do BNH: 2%;
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias~

E- Destinação dos recursos: execução de obras do
Projeto CURA, no município:
O Conselho MonetáriO Nricional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunção de
tal compromisso não deverá acarretar. àquele Município
maiores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
Segundo parecer apresentado pelo Banco do Estado
de São Paulo S/A, a operação em causa é viável técnica,
económica e financeiramente e ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República
(SEPLAN/SAREM) informou nada ter· a opor quanto a
realização da operação em ca_usa.
Deste modó, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 102, DE 1985
Autoriza a Prefeitura Municipal de Plraclcaba
(SPfa etevar em Cr$10.720.200.000 (dez bilhões, se-jecentos. e vinte ~ilhõeS, duzentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal rCsofve: _----- _
Art. I~> h a Prefeitura Municipal de Piradcaba (SP)

nos termos do_artigo 2'ii-da Resol.ução nt? 93, de oine de
outubro de míl novecentos e setent~~e seis, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 10.720.200_:._000 (dez
bilhões, setecentos e vinte milhões, duzentos mil crp.zeiros), correspondente a 600.00-0_-0PCS-de CrS 17.867, vigente em outubro de 1984, o montante de sua dívida consolidada inte.rOa, a fim -de que _possa contratar um.a o.pe-.
ração de crédito de igual valor juntO ao Banco do Estado
de São Paulo. S/ A, este na qualídade de agente financeirõ
do Banco Nacional da Habitação- BNH, ds;stinado à
execução de obras do Projeto_ CURA, no Munícípio,
obedecidas as condiçõeS admitidas pelo Banco Centrai
do Brasil no respect~vo processo.
Art. 21' -Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. · ~ Sala das Comissões, 2S de junho de 1985. ~João Çpstelo, Presidente - Henrique Santillo, Relator - José
Lins- Cid Sampaio - Alexandre Costa- Fábio Lucena
-Mário Maia.

PARECER N• 687, DE 1985
Da Coinissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Severo Gomes
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia -do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n9 120/85, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
PiracicUbil (SP) a contratar uma operação de crédito, no
valor de Cr$ 10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e
vinte_milhõe_s_ e duzentos rnil cru~iro.s) junto ao Banco
do--Estado- df: São Pãulo S.A., destinada a financiar à
eXecução de obras do Projeto CURA, naquele Município.
O pedido foi fõrmulado nos termos do preceituado no
artigo 29 da Resolução n9 93, de 10-10-76, do Senado F~
=Q_Ç:_rn_lt !mpli~_I!_Q~Q_T çon_§_eguinte, a não observâncta
dos limites fixados pela Resolução n9 62/75, também do
Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
O ProCesso está ínstrutdo com todos os documentos
que o habilitam a conhecer p_erfei_tainente _a operação, os
recursos para satisfazer OS compromissos e a sua finalidade, hem como a Lei Municipal n9 2_.59_6, _de 22.10.84,
autoriz-ª---dora do pleito sob exame.

Ante o exposto, verifica-se que-a proposição roi elaborada corisoailte as prescriçõeS legais e regimentais aplícáveiSrespêde, merecendo, por isso, o nosso encaminhamentto favorável, no que tange aos aspe<:tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1985.- José Ignácio Ferreira, Presidente_-: Severo Gomes, ~el3:tor Fábio Lucena- Luii CaValcante- OcfiíVIo CafdosoHélio Gueiros - Nivaldo Machado - Helvídio Nunes.

"~PARECER

N' 688, DE 1985.
Da Comissão de Municípios

_ B.~atºr:

_Se~aiJ.9r _l_l_obe_1to

Wypyck

b

Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de
Economia do Senado Federal, objetiva autorizar a Prefeitura Muilicipal" de Piracicaba (SP) a contratar operação de crédito no valor de CrS 10.720"-2"00.000 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões, duzentos -mil crUzeiros), destinada a financíir a exeCUÇãO d-e ob-ra-s do Projeto CURA, no Mun_~.:.
__ _____Nos a.spectÕs fiOãnceíros a matéria- foi-aprecíitda ~la
Comissão de Economia, que _concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a
ser custeado pelo empréstimo e a capacidade de pãgamento do solicitante.
A Comissão de: Cciitsfitüição e Justiça:- pr"(iiú.mcioU..:se
pelo encaminhamento favorável, no que tange a.ps aspec~
tos de,..constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa._
__ _ ~--_
___ _
Nos aspectos que competem a esta- Com-iSSão, Opinam_®: pelo acolhimento" do pleito, nos_ termos do proposto
pela Coinissão de EConomia, tendo em vista a sítuação_
,financeira aflitiva com-que se de~ronta a mai_oria_dos municípios brasileiros, face â concentração de receitas tributárias a nível de Uniãt;>, e poi- Ser· f:n"divídame.niO o (mico mecaitismo de que dispõem para implementar seus
programas de trabalho.
Sala_ das Comissões, 19 de Setembro de 1985.- Moacyr__ Da_lla, President~ ~ ~aberto Wypyck, Relator Luiz Cavalcante- AiCides Paio- Nivaldo MachadoJorge Kalume- Gastão Müller - Lourival Baptista Altevir Leal - Alcides Sald:lnha.

o
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N•s 686, 687 e 688, de 1985

contratar operação de crédito no valor de Cr$
10.720.200.000 (dez bilhões, setecentos e vinte mlR
lbões, duzentos mil cruzeiros).
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N•s 689, 690 e 691, de 1985
PARECER N• 689, DE 1985
Da Comissão de Economia
Sobre a Mensagem n9 263, de 1984 (n9 507/84, na
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Lages
(SC) a contratar operação de crédito no valor de CrS
116.937.338 (cento e dezesseis milhões, no~ecentos e
trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros).
Relator: _sênador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n9 263/84 o Senhor Presidente da
República- submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Lages (SC), que objet1va cõntlãl<tr,junto "ii Caixa Económica Federal, esta na
Qualidade de gestora -do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial ~ F AS, a seguinte operação de crédito:
Características dã operação:
A- Valor: Cr$ 116.937.338 (corrés(lo"i:tdente a

8.822,35 ORTN de Cr$ 13.254,67 em julho/84);
B- Prazos:

I -de carência: 1 p.no;
2- de amortização: 4 anos:

c--=- Encargos:
_ l-,.,_juros de 6% a.a.., cobrados trimestralmente;
2--correção monetária: 60% do índice de variação das
ORTN;
O- Garantia: VinCulação das parcelas do Imposto
sobre C"irculação _de Mercad_orias- I CM;
E- Destinação dos recursos: aquisição de _equipamentos para a cotet:.~ de lixo."
O _Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido nos termos do parecer do
Banco Central do Brasil, que concluiu que a assunçào de
tal compromisso nilo deverá acarretar àquele Estado
mJ:~iores pressões na execução orçamentária de seus futuros exercícios.
--seg-undo o pareCer apresentado pela Caixa Económica
Fedem!, a operação sob ex:.~me é viável, técnica, económica e_ financeiramente.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da Mensagem, nos termos t:lo seguinte:

PROJETO DE ·~ESOLUÇÃO N• 103, DE 1985
Autoriza a -Prefeitura Municipal de Lages (SC) e
em Cr$ 11_6.~3_7.3~8 (cento e dezesseis milhões,
e trinta e· sete Cnil, trezentos e trinta e oito
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada interna.
~levar

-tulh~Ceilfos

O Senado Federal reSolve:
Art. (<:> É a Pr~feitura Municípal de Lage:s, Estado
de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis,
do Se.nado Federal, autorizada a elevar o montante de
sua divida consolidada interna erii. Cr$ 116.937.138 (cen~
To.·e-aezeSseís -milhõt:s~··noveceiltos e trinta e sete inil, trézentos e trinta e oito cruzeiros), correspondente -a
8.882,35 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN
de_Cr_S_i3~2~4,~7 _vigente emjt~lho de mil nqvecentos e QÍtenta e_ qua-trõ, interna, a "firri de_que PosSa cotúratar uma
openição de crédito de igual valor,junto_à Caixa EcOnómiCa f:~deral, estti na Q._ua)i~ac!e de gestora do Fundo d_e
Apolo "áõ DeseO.volvirTieitto Social_- FAS, destinado_ à
aqUiS~~Cão_ dé-_~qU_ipãmt!nt_?S Para a coleta Qe (ixo, _ob~_de
ci~ªs_ aS -çoiidiçO(:s aç)~it_idas pelo Banco Central do ~ra:.
si!~ rfO respeCtivo pro-ceSsO.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na· data de
sua publícaç-do.
Sala das Comissões., 28 de junho di! 1985. -Joio Castelo, PRESIDENTE.- Lenoir Vargas, Relator.- Alexandre Costa - José Lins - Henrique Santillo - Fábio
Lucena - Mário Maia.
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PARECERES
N<1s 690 e 691, de 1985
Sobre o Projeto de Resolução n'<' 103, de 1985, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Lages - SC, a elevar em CrS
116.937.338 (cento e dezesseis milhões, novecentos e
trinta e sete mil e trezentos e trinta e oito cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada,..
PARECER N• 690, DE 1985
Da Comissão de ConStituição e Justiça
Relator: Senador Martins Filho
O presente projeto de resoh.u;:ão, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 263/85, do Sr. Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Lagesse, a contratar umá opera~ão de crédito no valor de c:rs
116.937.338 (cento e dezesscis milhões, novecentos e tnn~
ta e sete mil e trezentos e trinta e oito cruzeiro_s), junto à
Caixa Econômica Federal, destinada a financiar a aquisição de equipamentos para a coleta de lixo, naquele municíprõ.
- ---_ __
O pedido foi formulado nos ten;nos do preceituado no
art. 2"' da Reso_lução n~" 93,~de 11-10-_76, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fixados pela Resolução n"' 62/75, também do Senado Federal, visto que os recursos a serem repassados
provêm do Fundo de Apoio ao- Desenvolvimento Social
- FAS. O processo estã instruído com to~os os documentos que o habilitam a conhecer perfeitamente_ a ope-ração, os· recursos para satisfazer os compromisSos e a
sua finalidade, bem como a Lei Municipal n~ 502, de I"'~
4-82, autorizadora do pleito sob exame.
Ante o exposto, verificã-seque a propo·sição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitu~
cionalídade, juridicldade e técnica legislativa.
.•
Sala das Comis-sões, em 4 de setembro de 1985.- J_ose
[gnácio Ferreira, Presidente- Martins Filho, RelatorLuiz Cavalcante - Henrique Santillo - Hélio GueirosNivaldo Machado - Helvídio Nunes - Jutahy Maga..
lhàes.
PARECER N• 691, DE 1985
Da Comissã,o ·de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych
Sob exame o projeto de resolução, de autoria da CP-missão de Economia do Senado, que objetiva autorizar a
Prefeitura Municipal de Lages - SC, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ I !6.937.338 (cento e de-zesseis milhões, novecentos e trinta e sete mil e trezentos
e trinta e oito cruzeiros); destinada à aquisição de equi-:
pamentos para a coleta de lixo no município.
A matéria foi apreciada pela ConlisSão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual concluiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a
capacidade de pagamento da solicitante.
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A Comissão de Constituição Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspec~
tos de constitucionalidade~ juridicidade e técnica legisla~
tiva.
Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Finanças, tendo em vista a situação financeira aflitiva Com- qui: se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração das receitas
tributárias a nível da UniãO, e ser õ institUtO do endividamento o único mecrinismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985 . . .,. . ,. Moacyr D~la, Presidente - Roberto Wypych, Relator Luiz Cavalcante - Alcides Paio - Nivaldo Machado Jorge Kalume- Gastão MU11er- Lourival BaptistaAltevir Leal - Alcides Saldanha.

PARECERES
N•s 692, 693, 694 e 695, de 1985
PARECER N• 692, DE 1985 (PRELIMINAR)
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'<'
260, de 1984 (n'<' 504/84, na origem), do Senhor Presidente da Repúbli~a. submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Munici.pal de Araras ( SP}, a contratar
operatão de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000
(sete bilhões, novecentos e cinqüenta e dois milhões,
oi~ocentos e dois mil cru_zeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
_ Com a Mensagem n<:> 260/84, o Senhor Presidente da
República submete à dt:liberaç1i_o do Senado Federal
Pleito
Prefe~ufa Municipal de Araras_ (S~), que objétiva_contr;.~tar,]unto ao Banco do Estado de São Paulo
SJA, este na qualidade de Agente FiTtanceiro do Banco
Nacional dà Habitação, a seguinte operação de crédito:
A~ -Valor: CrS 7.952.802.000 _(corr'espOndente
600.000 UPCs, de Cr$ 13.254,67 em ju1ho/84);
B - :Prazos:
I - de car_éncia: 24 meses; .
2 -==-de_ amortização: 240 meses.
C - Encargõs:
I -Juros: 10,5% a.<\. (BNH); 1% a.a. (Ag.Fin.);
2 ~-CQ.n-e_ção Monetária: pela variação trimestral da
ORTN;.
·
3--- Taxa de Adm. do BNH: 2%.
D- Garantia: vinculação de quotas-partes do 1mposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação dos recursos: execução de obras do
Programa.CURA, no Município.
A presente solicitaç_ào enquadra-se na Resolução n"'
93/76, do.S.enado FederaL O a_r~. 21' da referida resolução
dispensa a aplicação dos limites fixados pela Resolução
nl' 62/75 (parcialmente alterados pelo art. 1"' da Reso--lução n<:> 93/76), para os pedidos de empréstimos com recursos do FNDU, FASe BNH.
Não obstante, normalmente procede-se à análise
levando-se em consideração os limites e, naturalmente, a
capacidade de endividamento do pleiteante.
O Banco Central, todavia, nos fornece dois valores
sobre a margem de poupança da referida Prefeitura: Cri
2.325,6 milhões, às fJs. 06, e Cr$ 670,2 milhões, às fls. 12.
Caso o primeiro valor seja o correto, a presente operação
de fato não deverá acarretar maiores pressõe~ sobre o
orçamento municipal; caso o segundo valor seja o corre-to, porém, a presente. operação extrapola a capacidade
de pagamento da Prefeitura, visto que o maior dispêndio
de sua dívida consolidada interna (inclusive a operação
.sob exame), atinge o valor de CrS 1.338,5 milhões em
1987.

?it

Em face do exposto, somos de opinião que seja solicitado ao Banco Central o esclarecimento sobre as informações conflitantes prestadas por aquele órgão, no processado.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1985 - Álvaro
Dias, Pre...idente em exercício - Severo Gomes. Relator
- Lenolr Vargas- José Lins- Carlos Lyra- Amanl
FUrlan.
PARECER N• 693, DE 1985

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nt
260, de 1984 (n' 504/84, na origem), do Senhor Presidente da Repúbli<:a, submetendo .i aprovaçio do :§e..
nado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Araras (SP), a contratar
operação de crédito no valor de CrS 7.952.802.000
(sete bilhões, nov~tos e cinqUenta e dois mDhões,
oitocentos e dois mil cruzeiros).
Relator: Senador Severo Gomes
Volta ao exame desta Comissão o pleito da Prefeitura
Municipal de Araras (SP). que objetiva conti'atãi', junto
ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, uma operação de
crédito no valor de CrS 7 .952.:80~.000 (sete bilhões, novecc:utos e cinqUenta --e dois milhões. oitocentos e dois mil
cruzeiros), destinada a financiar a execução do Progra~
ma CURA, em virtude da existência de dados conflitan-
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!e.-> nas informações prestadas pelo Banco Central do

Brasil. a respeito da capacidade de pagamento do pleiteante, e ter esta Comissão concluído, preliminarmente,
pela audiéncia daquele organismo, visando o esclareci·
menta do assunto.
A respeito da dúvida levantada, o Banco Central informou o seguinte:
"Cumpre-nos esclarecer que, inicialmente, foi
elaborado pelo Departamento de Operações com
Títulos e Valores Mobiliários (DEMOS), deste
Banco Central, o Mapa III (Mapa de Apuração da
Margem de Poupança Real) com base na previsão
orçamentária daquela Prefeitura para o exercício de
1984, ?rurando-se o resultado de Cr$ 670,2 milhões,
inferior ao maior dispêndio (CrS 1.388,5 milhões)
que a s_ua dívida consolidada interna apresentaria
após a realização da operação de que se trata, o que
a tornaria, no entender daquele Departamento, inviãvel.
Teildo em vista a época do exame da matéria
pelo DEMOS (2<:> semestre de 1984) e para que pudesse aquela Unidade trabalhar sobre dados mais
concretos e atualizados, foi solicitada à interessada
informação sobre os totais das receitas e despesas
realizadas por ela até julho/84 (inclusive) e suas respectivas previsões de agosto dezembrof84 inclusi-

ve.
Procedida nova anâlise sobre a capacidade de pagamento da citada_ Prefeitura, foi elaborado pelo
DEMOS novo Mapa III, apurando-se margem de
poupança (Cr$ 2.352,6 milhões) que se mostrava suficiente pata atender aos compromissos relativos à
sua dívida consolidada interna, incluindo-se a operação ora pretendida, situação essa que foi consíg~
nada na súmula que acompanhou o Voto d_este Banco Central submetendo o assunto à consideração dQ
Senado Federal.
Pelo acima ex:posto, conclui-se que o Mapa III
que deverã ser considerado no exame do pleito por
aquela Casa do Congresso é o que apurou a margem
de poupança de Cr$ 2.352,6 milhões."
No mérito, tais empreendimentos têm_ mereCido a acolhida da Casa, até mesmo porque o Programa CURA
tem como finalidade o financiamento de projetas nas
áreas de energia elétrica; escoamento de águas pluviais;
sistema viário, trans-porte coletivo, saúde, educação e
saúde etc., todos com altíssimo impacto sOcial e de grande repercussão econômica para as áreas beneficiadas.
Ante o exposto, e levando em conta que a efetiVação
de tal emprestímo não deverá acarretar ao Município
maiores pressões na execução orçamcntãria de seus futuros exercícios, acolhemos a presente mensagem na forma
do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃQ
N• 104, DE t 985
Autoriza a Prefeitur.a Municipal de Araras (SP) a
elevar em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos
e cinqüenta e dois milbões, oitocentos e dois mU cruzeiros), o montaate de-sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I'~ É a Prefeitura Municipal de Araras, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução n~ 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a el~var o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros),
correspondente a 600.000 U PC, consjder_ado o valor nominal da UPC de CrS 13.254,61 (treze mil, duzentos e
cinqüenta e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos),
em julho de 1984, a fim de que possa contra_tar um empr-éstimo de crêdito de igual valor,junto ao Banco doEst.ado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente finaneiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras d_o Programa CURA, naquele Muncipio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
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Art. 2'<' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicuçdo.
Saiu das Comissões, 15 de agosto de 1985.- Álvaro
D!as, Presidente em exercício - Severo Gomes, Relator
- Virgflio Távora- Alexaridi·e-CoStã =-Moacyr Duarte
- Gabriel Hermes.
PARECERES

N'<'s 694 e 695, de 1985
Sobre o Projeto de Resolu~â() n'<' 104, de 1985, da
Comissão de EConomia, que "autoriza a Prereitura
Municipal de Araras (SP) a elevar em Cr$
7.952.802.000 (sete bilhões, novecentos e cinqüenta e
dois milhões, oitocentos c dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
PARECER N• 694, DE 1985

Da Comissão de Constituição e

Justi~a

Relator: Senador Severo Gomes
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão d_e _
Economia do Senado Federal, Gomo conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n<:- 260f85, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Araras (SP) a contratar uma operação de crédito novalor de CrS 7 .952.802~000 (se-te bilhões, novecentos e cinqUenta e dois milhões, oitocentos e dois mil cruzeiros)
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., destinada
a financiar a eXecw~"ão de obras do Programa CURA,
naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 2'<' da Resolução n9 93, de_ I 1-10-76, do Senado Federal, ímplicundo, por con~cguinte, a não observância
dos limites fixados pela Resolução n<:> 62/75, também do
Senado Federal, visto que os recu-rsos a serem repassados provém do Banco Nacional de Habitação.
O Processo está i"i1.struído com todos os documentos
que o habilitam a conhecer perfeitamente a operação, os
recursos para satisfazer os compromissos e a sua finalí-dade, bem como as Leis Municipah;·autorizadoras do
pleito sob exame.
' Ante o exposto, verifica-Se-que a Prop-osição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionaHdade, juridicidade e_ técnica legislativa.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1985. ,:__José lgnâcio Ferreira, Presidente - Severo Gomes, Relator Fábio Lucena - Luiz Cavalcante- Octavio Cardoso Hélio Cueiros - Nivaldo Machado - Helvídio Nunes.
PARECER N• 695, DE 1985

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Roberto Wypych
O Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de
Economia do Senado fedàal, objdlv'i.aU.fõrlZãr- a Prefeitura Municipal de Aniras (SP) a contrarar operação
de crédito no valor de Cr$ 7.952.802.000 (sete bilhões,
novecentos e cinqüenta c dois milhões, oitocentos e dois
mil cruzeiros), destinada a financiar a execução de obras
do Projeto CURA, no-Município.
Nos "aspectos financeiros a matéria foi apreci3da pela
Comissão de Econ-omia, qUi: COiú:luiu pelo presente diploma legal, tendo em vista a prioridade do Programa a
ser custeado pelo empréstimo _e_ a capacidade de pagamento do solicitante.
A Comissão de CoriStituiÇão-e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, jurlCiidOade·e 1:écOiCa ~legíslativa.
-Nos aspectos que competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Comissão de Economia,. tendo em v~Sta a situ_ãção
financeira-aflitiva com que se defronta 2: maioria d_os municípios brasileiros, face à concentraçãO de receitas tributárias a nível da-União, por ser·o endividamento o úni~
co mecanismo de qUe dispOeffi p"ara irilpl(iffientiu--seus
programas de trabalho.
Sala das Comissões, 19 de Setembr:o de-1985_---.- Moacyr Dalla, Presidente --Roberto Wypych, Relator Luiz Cavalcante - Alcides Paio - Nivaldo Machado Jorge Kalume- Gastão Müller- Lourival Baptista Altevir Leal - Alcides Saldanha.
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PARECER

dt_!_98~ __.!(~
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
OficiO "S" n<:~ 23, de 1983 (n"' 71-P /MC, de 14-9-83,
na Casa de origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n'<' 95.284-5, do Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art.
194 da Lei n<:~ 744, de 1975, do Município de ltâpolls,
Estado de São Paulo.

N• 696,

Relator: Senador Severo Gomes
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no art. 42, VH, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas
e do acórdão proferido por aquela Suprema Corte__nos
autos do Recurso Extraordinário n'<' 95.284-5, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do
art. 194 da Lei n<:~744j75---: do Município de I tá polis, Estado_ de São Paulo.
Narram os autos que, originariamente, o recorrente,
insurgindo-se contra a cobrança de taxa de conservação
de estradas de rodagem, impetrou mandado de segurança, no qual inquinou de inconstitucional o artigo 194
da Lei n~' 744, Qe_ 1975, daquele Município de Itápolis.
Concedido o mandamus no Juízo singular, foi, todavia, reformada a sentença pela Primeira Câmara do Primeiro Tribunal da Alçada Civil de São Paulo, sob o fundamento de que não h~ que confundir o custo de serviço
com o critério de repartição do mesmo, representado
pela ~rea dos imóveis, efetiva ou potencialmente bene!iciados pelos serviços de conservação e melhoramentos
das estradas municipais.
lrresignada, a empresa beneftciada pela sentença do
juízo a quo interpôs recurso extraordinário, com arrimo
nas letras "a" e .. d" do permissivo constitucional, sustentando que o acórdão recorrido violou o disposto no
artigo 18, § 29, da Constituição Federal,-e artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional, além de divergir da jurisprudência predominanfe do Supremo Tribunal Fedeg'r:«atcl._ _ __
Admitido o apelo extremo, foi previamente analisado
pela douta Procuradºria Geral da República,_ que se manift!slou favorável aõ- seu conhecimento e provimento.
Relatando R matéria, o eminente Ministro Djaci Falcão, desde logo, verificou, com a redação do dispositivo
impugnado, que a taxa tomou como base de cál?ulo a
mesma-que serviu para a incidência do imposto territorial rural - ITR.
Citando, oportunamente, a Súmula n~ 595, daquele
Pretórió_Xxcelso, que reco~?-hece expressamente a iricOnsfiülCiõnàlidade âa taxa de conservação de estradas de rodagem, cuja base de C"álCulO seja idêntica à do imposto
territorial rural, c<>_ncluiu seu voto dando provimento ao
reCUrso, para estaõt:lecer a sentença de primeiro -grau, e
-declarar a inconstitucionalidade do art. 194 da Lei n'<'
744/75, do Município de ltápolis, Estado de São Pil.ulo.
Em sfnt_~s~,_CQÇf~fi!:i COITú~US i!lt~;iativq§julil!çi9.§_ reconhecedores da inconstitucionalidade da chamada_taxa
de conservação de estradas de rodagell}, n~o Se!Jl razã(,)_
COmpendiados na Súmula n<:~ 595, o Supremo Tribunal
Federal, mais uma vez, repeliu a co_brança de taxa que
teln~ como fato -gerador o mesmo que serviu para a instituiçio~ elo _imposto.
Por unanimidade_ de votos, o Supremo Tribunal Federal aCompanhou o voto do Relator, declarando a inconstitudóõ.alidade do art. 194, da Lei n'<' 744/75, do Município-de Itápolis.
O acórdão foi publicado no Diário d_a Justiça de 5 d~
agosto de 1983, c_om ã seguinte ementa:

"'Trib~tá;io ~-Taxa municipal de conservaÇ-ão
- de estradas, que tem como base de cálculo o custo
do serviço proporcional à área do imóvel do contri~
buinle. Afronta ao § 2'<', do artigo 18·, da ConstituiçãO Fedei-are-a-súrilula n"' 595 do STF. Re.c;!.lrso
Extraordináúo cOilhecido e previsto para declarar a
__ inconstituciciimlidade do artigo 194 da Lei n"'
-- 744/75, dõ-MuiliCípío- de itápolis, Estado· de São
Paulo."
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Pelo exposto, observadas as exigências constitucionais
e regimentais pertinentes, formulamos o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DE 1985
Suspende a execução do art .. 194 da Lei n9 744{75,
do Município de Itápolis, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve;
Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18 de maio de 1983, nos autos do
Recurso Extraordinário n~ 95.284-5, SP, a execução do
artigo 194 da Lei n'<' 744, de 28 de novembro de 1975, do
Município de Itápolis, Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 198_5.- José
lgnácio Ferreira, Presidente- Severo Gomes, Relator~elson Carneiro- Roberto Campos - Raimundo Parente- José Lins-- Jutahy Magalhães- Lulz Cavalcante
- Octávio Cardoso - Martins Filho.

PARECERES
N•s 697, 698 e 699, de 1985
PARECER N• 697, DE 1985

Da Comissão de Economia
Sobre a Mensagem n9 160, de 1985 (n'<' 362/85, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prereitura Municipal de Arenápolis (MT), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
897.577.690,00 (oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e- sete mil, seiscentos e noventa cruzeiros).
Relator: Senador Gabriel Hermes
Com a Mensagem n~ 160/85, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Arenápolis, que objetiva contratar, junto à Caixa EC:onôriiica Federal, esta na
qualidade de gestora do ~und_o de_ Apoio do Desenvolvimento Social- FAS, a·seguinte operação de crédito:
CaracterístiCa da opera~ao~
. A=- Valor: Cr$ 897.577.690 (correspondente a
36.737,79 ORTN de Cr$ 24.432,06, em jan/85);
B- Prazos:
I - de carência: 3 anos;
2 - de amortização: 12;
C- Encargos:
1- juros: 6% a. a.;
2- correção monetária: 60% do índice de variação
das ORTN;
D- Garantia: vinculação decotas-parte.'! do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias_ (I CM);
E....,. Destina!:ãÕ dos recursos: Implantação de galerias
pluviais, guias e sarjetãS: --0 Conselho Monetário Nacionaf pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido, tendo em vista as informações do Banco Central do Brasil que asseguram que,
rião obstante a natureza extralimite da contratação pretendida, a margem de poupança real do referido M unicípio mostra-se superior aos dispêpdios apresentados por
sua dívida consolidada interna, nada ·marcando que" a
contratação em exame acarretará m'aiores pressõesna
execução orçamentária de seus futuros exercícios.
No mérito, o financiamento visa dotar _o Município de
infra-estrutura bâ~ica, o que, a par de promover o desenvo_lvimento urbano, ao criar empregos, contribuirá para
eVitar fluxos migratórios em diréção aos grandes centros.
Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensage_~ _nos termgs_ ~.C?. s~guinte:

PROJETO DE R~OLUÇÃO N• 106, DE 1985
Autoriza a Prereltura Municipal de Arenápolls a
elevar em_ Cr$ 897.577.690,00 (oitocentos e noventa e
sete milhões, quinhentos e setenta e sete- mil, seiscentos e noventa cruzeiros) o montante de sua dívida con·solidade interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I'<' É a Prefeitura Municipal de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2"' da Reso- .
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lução n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida _consolidada interna, em Cr$ 897.577.69"0,00 (oitocent~s-e nOventa e sete milhões, quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa cruzeiros), correspondente a 36.737,70
ORTN, considerado o valor nominal d.a ORTN de Cr_$_
24.432,00 (vinte e quatro mil, Quatrocentos e trinta e aors:
cruzeiros), em janeiro -de 19?5, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Eco-__
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo

de Apoio do Desenvolvimento Social - F AS, destinada
à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas no
Município, obedecidas as cOndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,
_~
_
-~
Sala das Comissões, em 15 de agosto de 1985.- Álvaro Dias, Presidente em exercício - Gabriel Hermes, Relator - Alexandre Costa - Virgílio Távora - Moacyr
Duarte - Severo Gomes.
PARECERES N•S 698 e 699, DE 1985
Sobre o Projeto de Resolução n'i' 106, de 1985, da
Comissão de Economia, que ''autoriza a Prefeitura
Municipal de Arenápolis - MT, a contratar operação 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)".
PARECER N• 698, DE 1985
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça

ral, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
_Ar~nâpolis- MT, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 897,577.690 (oitocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e seta mil, seiscentos e o._oventa cruzeiros), destinada à implantação de galerias plu·
viªis, gu_i_~_s_ e sª_rjetas no Mu1_1_icípio. _
_ __ _
-A"-matêfia foi apreciada pelã Comissão de Economia
no que diz respeito aos aspectos financeiros, a qual conçiui pelo presente diploma legal, tendo em vista a priorídade do programa a ser custeado pelo empréstimo e a capacidade de pagamento da solicitilnteÁ__
A Comissão de Çonstitui_çãp e Justiça pronunciou-se
pelo encaminhamento favorâvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Nos-aspectos-que-competem a esta Comissão, opinamos pelo acolhimento do pleito, nos termos do proposto
pela Com[ssão de Finanças, tendo em vista a situação fl.
nanceira aflitiva com que se defronta a maioria dos municípios brasileiros, em face da concentração _das receitas
tributárias a nível da União, e ser o instituto do endividamento o único mecanismo de que dispõe para implementar os programas de trabalho.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de 1985. Moacyr Dalla, Presidente- Gastã Mülh~r, RelatorLuiz Cavalcante - Roberto Wypych - Alcides Paio Nivaldo Machado --Jorge Kalume- Lourival Baptista
- Altevir Leal - Alcides Saldanha.

PARECER

Relator: Senador Roberto Campos
N• 700, de 1985
O Senhor Presidente da República, nos termos do artigo 42, da Constituição Federal, submete ao exarne do SeDa Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
nado Federal proposta no sentido de que seja a PrefeituProjeto de Lei da Câmara n"' 80, de 1985 (n91.218-B,
ra Municipal de Arenápolis- MT, autorizada a contra.na Casa de Origem), que "cancela penas impostas ao
tar operação de crédito, no valor de Cr$ 897.577.690 (oiex-Presidente João Goulart, determina a devolução
tocentos e noventa e sete milhões, quinhentos e setenta e_
das c:ondecora~ões nacionais que lhe foram retiradas,
bem como a _sua reinclusão nos quadros das respectisete mil, seiscentos e noventa cruzeiros), correspondente
vas õtdens d~s quais tenha sido excluído".
a 36.737,70 ORTN de Cr% 24.432,06, em janeiroJ85,
juntá à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização
Relato~: Senador Martins Filho
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias plu~
De autoria do nobre Deputado Paulo Mincarone, o
Projeto de Lei em epígrafe tem, antes de tudo, um proviais, guias e s·arget~S daquele Município.
fundo sentido ético.
O pedido foi formulado nos termos do que preceituã. o
É que não se pode conceber a fatuidade e a falácia das
art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11-10-76, do Senado Fede~
ordens hon_or!ficas, cuja:;; conotações patrióticas
ral, implicando, por conseguinte, a não observância dos
revestem-::-nas
-do caráter de soleôe co_m-promisso ·enhe a
limites fixados pelo artigo 2~' da Resolução n'i' 62/75,
nação e o agraciado.
também do Senado Federal, haja vista que os recursos a
A História, aparentemente constitulda de páginas e
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desencapítulos isolados, tem e deve ter uma unidade que civolvimento Social - F AS.
menta
ó destino dos povos,
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
A uma personalidade guindada à Presidência da Reencaminhamento do pedido, nos termos do parecer do
pública
nãó se pode negar méritos, seja qual tenha sido o
Banco Central do Brasil, o qual concluiu que a assunção
modo como ocorreu essa ascensã.o. _
_
__
de tal compromisso não deverá acarretar àquele Mun_iciPor isso mesmo, se a alternância do Poder constitui
pio maiores pressões na execução orçamentâria de seus
um dos_fundamentos bás.icos do regime democrático,
futuros exercíciOS_,
não !re pode obscurecer que um mínimo de respeito deve
Outrossim, segundo o parecer apreSerltado peiã O!.ixa
ser creditado às decisões dos governantes que deixam o
. Ec~nõm-ícã: Federal, a operação sob exame é viável técnipoder, quando estas não atentem contra os princípios da
ca, econômíca e rrnanceirameJJ.tê_e ouvida a re-speitá ·a
honradez e os postulados e valores que embasam o regiSecretaria de Planejamento da PresídêrtÇ_hi Q_a .Re:pública
me representativo.
_
(SEPLANfSAREM) informou nada ter a opor -quanto à
As paixões e impulsos da pessoa humana não devem
realização da operação em causa.
_ ______ _ · - - - servir de base às decisões de caráter histórico.
A Comissão de Economia, na forma re&ime·ntãl, áõ se
Nesse tocante, u-m desses erros foi remediado, com a
pronunéiar pelo acolhimento da pretensão, apresentou o
devolução- post mortem, embora- ao e:t-Presidente
competente projeto de Resolução ora sob _exame,
- Juscelino K ubitschek, das ordens honoríficas e condecoAssim, verifica-se Que a prop()síção foi elaborada conrações com que foi agraciado em vida e que lhe foram
soante as prescrições legais e regirrú~ntãis aplicáveis à esigualmente__cassadas,
_
pécie, inerecendo, -por iSso, o nosso encaminhame!l.t9JiAgora_ idêntica _medida, atravéS do presente Projeto, é
vorável, no que tange aos aspectos da constitucionalidapreconizada com relação ao ex-Presidente João Belchior
Marques Goulart.
de, juridiCidade e boa técnica legislativa.
Nesse contexto, não cabem. considefações maiores
Sala das Comissões, em 28 de agosto de 1985. ,_José
sobre
o passado recente que, por falta de perspectiva hisIgnácio Ferreira, Presidente- Roberto Campos, Relator
tórica, não oferece elementos para ilações definitivas.
- Luiz Cavalcante- Helvídio Nunes- Moacyr Duarte
Cabe, tão-somCnte, encarar a proposta sob o prisma é- Hélio Gueiros - Octávio Cardoso - Fábio Lucena.
tico e- do bom senso.
PARECER N• 699, DE 1985
Ambos apontam para a conveniência e oportunidade
Da Comissão de Municípios
da medida, nesse_momento em que a alma nacional, ampla
e profundamente reconciliada com sua vocação deRelator: Senador Gastão Müller
mocrática, passa uma esponja nos agravos e ressentiSob exame o Projeto de ~esojução n9
, de 1985,
mentos, que são naturais quando se permite a livre manifestaçà~ do p_e_n~amento.
de autoria da Comissãg d~_E_ççmgrn_i:ido Senado Fe~e· ~
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Por essas razões, dentro-do que estabelecem os preceitos regimentais (artigo 100, item III, inciso b, n"' 1), cabenos apenas opinar sobre o mérito da Proposição. E este,
a nosso ver, é incontestável.
Ante O_ex-põstõ:-Sõmos pela aprovação do Projeto de
lei n"' 80, ~e 1985 (n~' 1.218-B, na Câmara dos Deputados). que v1sa a reparar um lamentável equívoco hhi.tóri-

co.
Sala dai; ComissõCs, em 18 de selem bro de 1985. ~ José lgnácio Ferreira, Pr~sidente- Martins Filho, Relator
- Helvídio Nunes- Octávio Cardoso- Luiz Cavalcante _:_-J-uhihy Migalhàes- Raimundo Parente- Roberto
Campos - Nelson Carneiro.

PARECERES
Nos 701 e 702, de 1985
.- Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 61, de 1985
(n'i' 4.985-B, de 1985, na Casa de origem), que "fixa
os valores da retribuiçilo das Categorias Funcionais
de Zootecnista e Terapeuta Ocupacional, do GrupoOutras Atividades de Nível Superior a que se refere a
Lei n"' 6.550, de 5 de julho de 1978, e dá outras providências".
PARECER N• 701, DE 1985
Da Comissão de Servi~o Público Civil
Relator: Senador Fábio Lucena
A presente proposição de iniciativa do Sr. Presidente
da República objetiva a fixação dos valores de r~tri
buição das Categorias Funcionais de Zootec;:nista. e de
Terapeuta Ocupacional do Grupo-Outras Atividades de
Nível 'Superior, a que se refere a Lei n'i' 6.550, de 5 de julho de 1978.
Este projeto teve tramitação e aprovação pacíficas na
Câmara dos Deputados, cujos órgãos técnicos
pronunciaram-se pela sua constitucionalidade, juridicidade, e, no mérito, pela sua oportunidade e pertinência.
Destina-se a matéria em exame, sobretudo, a manter
igualdade de retribuição já fixada para outras Categorias
Funcionais de idênticas responsabilidades.
Estamos, como não poderia deixar de ser, de pleno
acordo quanto ao mérito, oportunidade e pertinência da
matériã, pelo c[Ue propomos a sua áprova"Ção.
-sala das Comissões, em 4 de setembro de t 985. - Alfredo Campos, Presidente - Fábio Lucena, Relator Nivaldo Machado- Juta'!J' Ml!talhães.
PARECER N• 702, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relatai': Senador Jorge Kalume
-Nos termos do art. Si, da Constituição Federal, o Se·
nhor Presidente da República encaminha à deliberação
do Coo_gr~O Nacional, acompanhado de Exposição de
Moüvós do _Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o projeto de lei em análise,
que fiXa os Valofes de retribuição das Categorias Funcionais de Zootecnista e de Terapeuta OCupaciõnal, do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, no Serviço
Civil_ dos Territórios Federais,
-A matéria foi apreciada na Câmara dos_ DeputadoS-pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço
Públic_o e de fjnanças, antes de sua aprovação em Plenário.
-Cabe-nos, nesse passo, o exame da proposição sob o
enfoque finariceiro, nós termos do Regimento Interno
d~ta Casa revisora.
As Categorias Funcionais de Zootecnista e de Terapeuta Ocupacional já se acham incluídas no Grupo Outras Atividades de Nível Superior, Código LT-NS500, I! que se "refere a Lei n'i' 6.550, de 5 de julho de 1978,
que estabeleceu diretriieS para o Plano de Classificãção
de Cargos, empregos e funções nos Territórios Federais~
Díta inclusão foi feíta através de decreto do Poder
Executivo, como previsto na Lei n~' 5.645, de lO de dezembi-0-d_~ l979:Todavia, ·a fixação dos respectivos ven:
cimeritoS depende da Lei- e esta é a razão de ser do pre-sente f:.~oJeto,_ no_ qual se indicam as re_ferências de sa-
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lârio para cada classe _de cargos nas Categorias Funcionais indicadas.
A retribuição que se propõe, para as vãrias classes dos
cargos e empregos que integram as citadas Categorias__ _
Funcionais, mantém similitude com a jâ fixada para
idênticas categorias nos Quadros do Poder Executlvo da
União, conforme Decreto n~' 72.493, de 19 de julho de
1973, e Lei n~' 7.218, de 19 de setembro de 1984.
Dispõe ainda a proposição sobre os critérios de ingresso nas referidas CategoriaS FüiieiOnais, sobre carga horária mínima de trabalho, instituto da ascensão funcional para o caso e, finalmente, fonte de recursos para
atender as respectivas despesas.
t inquestiOnável, a nosso-·vei', qU_-e--a- iitedida ora em
exame harmoniza-se com a sistemática adotada pela Lei
n~' 6.550~ de 5 de julho de 1978, a qual estabelece as diretrizes para a classificaçãO de cargos do ServiçO Público
dos Territórios Federais.
No que concerne ao âmbito financeiro, merece o regis·
tro o fato de que a despesa necessária à implantação das
normas contidas no Projeto correrá à con_ia das dotações
próprias dos Territórios Federais, na forma do Orçamento vigente.
De ressaltar-se, por derradeiro, que o diploma em elaboração não prevê a retroação de suas normas, razão
pela qual não hã se cogitar de qualquer pagamento em
atraso.
ln existindo, em síntese, obstáculo que possa ser oposto ao acolhimento da proposição, somos pela sua aprovação, nos termos das considerações alinhadas.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de 1985.- Senador Lomanto Júnior, Presidente- Senador Jorge Kalume, Relator - Senador Gastão Müller - Senador
Martins Filho - Senador J utahy Magalhães - Senador
Roberto _C amos - Senador César Cais - Senador AlciM
des Saldanha - Senador José Lins - Senador Virgílio
Távora.

PARECERES
N•s 703, 704 e 705, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara W' 287, de 1983
(na origem, rt' 2.197~C, de 1976), que "revoga o art.
11 da Lei n~" 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou
a legislação da previdência social".
PARECER No 703, de 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Objetiva o projeto em e~xame, originârio da Câmara
dos Deputados, a revogação do art. 11 d:.~ Lei n~' 5.890,
de 8 de junho de 1973.
Referida disposição legal cria obstáculo à concessão
de aposentadoria ou do auxílio~doença ao segurado que,
comprovadamente, ingressar na Previdência Social, portador de moléstia ou lesão_ que, posteriormerite, venha a
ser invocada para a obtenção do benefício.
A matéria é por demais__conhecida nesta Comissão,
porquanto já foi objeto de numerosas proposições, tanto
déinici:.~tivll do Senado FederaLquanto -da Câmara dos
Deputados,
Recentemente, fomos relator do Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 1983, ao qual Oferecemos parecer favorável, unanimemente aprovado, e que se encontra pronto
para ser votado cm Plenário.
Ante o exposto, somos pela aprovação do pre.c;ente
projeto de Lei.
Sala das Comissões, 31 de rilaio- de· T"9M. - Gabriel
Hermes, Presidente eventual- Jutahy Magalhães, Relator - José Ignácio Ferreira- Jorge Kalume- Hélio
Gueiros.
PARECER No 704, DE 1985
Da COmissão de- Saúde -Relator: Senador Alcides Paio
O Projeto acima referido poretende revogar o art. 11
da Lei n<? 5.890, cjUe diz: "Não será concedido auxniodoença ou aposentadoria por invalidez ao segurado que,
comprovadamente, ingressar na previdência social por-

tador de_ moléstia ou les~o que venha, posteriormente, a
ser invocada como causa de conce.c;são de benefício",
O projeto foi aporovado na Câmara e recebeu no Senado, parecer favorável do relator da Comissão de Legislação Social. Foi distribufdo ainda às Comissões de
Saúde e de Finanças.
Do põrltó de vlstU da saúde, há que considerar que a
previdência social não exige a obrigatoriedade de exame_
de saúde prê-vio para ingresso como segurado. O segurado apenas tem um período de carência de 12 meses, durante os quais contribui finunceirllmente, para gozar do
direito de requerer algum beneficio de auxílio-doença ou
de invalidez. Por outro lado, é necessário ress.altar que
muitas Veze..c; um procesSõ ·mórbido pode ter se iniciado
sem que o próprio indivídu_o tenha consciência do mesmo. Estes dois aspectos são salientados pelo autor do
projeto, na justificativa do mesmo.
Negar ao segurudo o beneficio prevídenciário alegando que a moléstia ou a lesão upresentada após o período
de carência foi iniciada antes da sua entrada no sistema
torna-se; portanro, Lima medida injusta, baseando-s_e na
argumentação acima. Além do mais, um indivíduo porntdor de enfermidade que o impossibilita para o trabalho, provisória ou permanentemente, caso não tenha o
mínimo de recursos pam sobreviver, pode tornar-se um
mendigo ou um margin:.~l, passando a ser um õnus social,
além do seu infortúnio pe:-.soal. Dentro do espírito de
ulcançar-se no País a universalização da seguridade social, esta restrição legal torna-se um obstáculo para
atingir-se aquele objctivo.
Este é o relatório.
Em face do exposto manifestamo-nos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n~' 287, de 1983.
Sala das Comissões, J 5 de agosto de l985.- Lourival
Baptista, Presidente - Alcides Paio, Relator - Gaivão
Modesto - Jorge Kalume- Raimundo Parente.

PARECER No 705, DE 1985
Da Comissão de Fi~anças
Relator: Senador Virgflio Távora
De autoria do ilustre ex-Deputado Moreira Franco,o
Projeto de Lei sob exame objetiva a revogação do art. 11
da Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1.973, que alterou alegislação da previdência social.
A norma que se pretende eliminar do contexto jurídico
previdenciãrio tem o seguinte teor, verbis:
"Art. li. Não será concedido auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez ao segurado que,
comprovadamcnte, ingressar na previdência social
portador de moléstia ou lesão que venha, posteriormente, a ser invocada como causa de concessão de
beneficio."
Em sua Justificação, o nobre Autor ressalta que "o
dispositivo legal peca por dois motivos: primeiro, porque
há um considerável número de doenças que somente vêm
a ser configuradas como tal muito tempo mais tarde, às
vezes anos, como é o caso, por exemplo, do mal de Hansen, o Câncer, etc.; segundo, porque, não havendo obrigatoriedade por parte da previdência social de exame de
saú_de_ prévio para ingresso como segurado, não hã como
invocar;·mais tarde, o fato de possível ingiesso do doente
para negar o benefício. A prevalecer esse critério- conclui- o sistema tornar-se-á grandemente injusto".
Aprovada na Câmara dos deputados, a Proposição
veio à revisão do Senado Federal por expressa determinação_ do disposto no art. 58 da Constituição.
Do ponto de vista médico~social, a matéria já foi
exaustivamente estudada, recebendo, também nesta Casa, pareceres favoráveis das Comissões de Legislação Social e de Saúde.
Ã esta Comissão de Finanças, cabe dizer dos reflexos
financeiros que a ;tprovaçiío do Projeto pode ensejar.
Sob esta ótica, parece-nos que não há como falar em
criação, majoração ou extensão de assistência ou beneficio compreendidos na previdência social sem a _correspondente fonte de custeio, porquanto "auxílio-doença"
c .. aposentadoria por invalidez" .são beneficias tradicionais no ámbito previdenciá~io nacional. O de que se trata
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é apenas e t1io~somente a revogação de um dispositivo legal que tanta insegurança e intranqUilidade tem causado
à classe trabalhadora do nosso País.
Ora, sendo dever do Estado a protecão do trabalhador
nos casos de doença e invalidez, causa espécie a existênci<l Ca pei"Sistência de regra no"rmativa que o deixa ao desamparo, justamente quando mais necessitado se encontra de auxílio par~l recuperar a sua saúde e voltar a produzir ou para minorar as agruras do seu infortúnio causado pela aç5o deletéria das doenças, algumas das quais
de car;.íter irreversível.
Nesta conformidade, a Proposição em causa merece
nosso voto favorávt:l ü sua aprovação, porque, antes de
tudo, encerra um alto sentido social.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1985.- Lomanto Júnior, Presidente- Virgflio Távora, RelatorJosé Lins - Gastão Müller - Alcides Saldanha - Roberto Campos - Cesar Cais - Martins Filho - Jorge
Kalume- Jutahy Magalhães.

--------

o----

PARECE~--------~

N• 706, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~' 170, de 1985, que '"estabelece a reciprocidade da correçào mone-tária e juros
no pagamento com atraso das dívidas do contribuin-te".
Re-lator: Senador Nivaldo )\tachado
De autoria do nobre Senador Jorge Kalume, o Projeto
de Lei sob exame objt:tiva estabelecer uma reciprocidade
de obrigações entre a União e is pessoas físiCas-ejurídicns, no que tange à correçào monetária dos débítos em
atraso.
Segundo a Proposição, às dívidas vencidas da União
para com aquelas pessoas e entidades aplicar-se-íam as
normas reguladoms du correção monetária dos débitos
fiscais estabelecidos no artigo 7~ da Lei n~'4.357, de 16 de
julh0 de 1964, e artigo 5~ do Decreto-lei n<? 1.704, de 23
de outubro de 1979,
A esses débitos, por outro lado, seriam acrescidos juros de mora nas mesmas condições estabelecidas para os
débitos com a Fazenda Nacional, consoante o estabelecido no artigo 29 do Decreto-lei n9 I .736, de 20 de dezembro de 1979.
Dentre outras alegativas, afirma o ilustre Autor do
Projeto:
"Esta pretensão afigura-se extremamente justa,
racional e honesta. A adoção desta reciprocidade
prevenirá Inclusive artificiais aumentos- nos preços
de materiais e serviços por fornecedores, atualmente
praticados até por nece.c;sidade, face à incerteza do
tempo em que receberão seus créditos."
Procedentes, sem dúvida, as razões invocadas. Em
face das variações nos preços dos insumos e dos aumentos semestrais dos salllrios, nada maisju.sto que os materiais e serviços prest:.~dos à União recebam um tratamento que os leve a acomp:lnhar a desvalorização da moeda.
Infelizmente, existem óbices de natureza orçamentária, e, principalmente, de natureza constitucional, que
não podem ser afrontados pelo legislador ordinário.
No caso presente, não obstante reconhecer-se a justeza
da Proposição, por acarretar esta obrigações financeirãS
para a União, atingida ficaria a CompetêncTa exclusiva
do Presidente da República no que tange à iniciativa de
leis que "disponham sobre matéria financeira".
É o preceito inamovível contido no artigo 57, incisos I
e II, da Carta Mugna, a cujos ditames não se pode fugir.
Por essa razão, reconhecendo embora o alcance da
Proposição, opinamos pela sua rejeição, por padecer da
eiva de inconstitucionalidade.
' Sala das. Comissões, em 18 de setembro de 1985. -José Jgnácio Ferreira. Presidente- Nivaldo Machado, Re-lator - Matins Filho- Octávio Cardoso - Luiz CavaiM
cante- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro- Roberto Campos.
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colaborá com os Governadores de Goiás e Tocanti~s, na
solução de problemas resultantes da execução da Lei
Complementar; examinará os encargos financeiros da
administração di reta e das fundações criadas por lei estaSobre o Projeto de Lei do Senado nQ 201, de 1985
dual e proporá medidas para a definição de respOn-Sab"ífí-Complementar, que "cria o Estado do Tocantins e
dade financeiras.
dá outras providências".
O Prefeito da cidade e:>colhida para capital do Estado
do Tocantins complet<Jri"! o mandato para que foi eleito.
PARECER N• 707, DE 1985
Longamente justificada, com amplos dados estatístiDa Comissão de Constituição e Justiça
cos, que demonstram as condições populacionais, econô~
Relator: Senador Helvídio Nunes
micas e financeiras para a sustentação de autonomia da
nova unidade, a Proposição se amolda aos ditames consDe autoria do nobre Senador Benedito Ferreira, otitucionais, apresenta-se conforme a sistemática jurídica
Projeto de Lei Complementar, sob exame, cria o Estado
e está elaborada dentro dos cânones da técnica legislatido Toçantins, pelo desmembramento da parte norte do
va.
Estado de Goiás, abrangendo sessenta e um municípios,
2. Não é a primeira vez., aliás, que se tenta a criação
devendo a escolha da sua capital ser feita pelo Presidente
do Estado do Tocantins, matéria iniciada, em novembro
da República, dentre as cidades de Colinas de Goiás
d.o
ano passado, na Câmara dos Deputados, com aproGuaraí, Gurupi, Miranortc, Paraíso do Norte, Porto
vação unânime das Comissões de Constifuição e Justiça,
Nacional c TocantinóPolis, natendendo aos requisitos de
de
Serviço
Público Civil e de Finanças, sem o aduzimenmelhor infra-estruturã urbana, localização e demais conto de emendas no Senado Federal.
dições indispensáveiS à instalação do Governo".
Et-tci3mintiada" a proposição ao Executivo, sofreu o
Noventa dias a con_tar da publicação da lei, o Tribunal
veto pre.';;!dencial, comunicado ao Congresso Nacional
Regional Eleitoral do Estado de Goiás marcará consulta
pela Mensagem n<:t 22, de 1985-CN, datada de 3 de abril
popular, para aprovar ou não o desmembramento,
último.
elegando-se os Deputados à Constituinte do novo EstaAlegam ã-s razões do veto que o art. 31 daquele projedo nas eleições Geraís de 15 de novembro de 1986,
to, autorizando a abertura de crédito especial para a insinstalando-se, três meses depois essa Assembléia, sob a
talação
do novo Estado, fere o art. 57 da Constituição,
presidência do Presidente do Tribunal Eleitoral de
qUe dá competê!l-Clã exclusiva ao Pre:>idente da RepúbliGoiás, fixando o núrilero de Deputados de acordo com a
ca para a iniciativa de leis sobre matéria financeira, ao
Constituição Federal. Naquele pleito, es_colhidos os De~
tempo em que os 7<:t, lO e 18 atentam contra o item II, do
puta dos Federais e_Senadores, os dois mais votados desmesmo artigo, que confere ao Executivo a iniciativa das
tes t~rão mandato de oito e o menOs votado de quatro
leis
que criem cargos, funções _ou empregos públicos ou
anos.
aumentam vencimentos ou a despesa pública.
Promulgada a Constituinte, a Assembléia respectiVa
Acontece que o item V do art. 44 da Lei Fundamental
passará a exercer o Poder Legislativo Ordinário,
extinguindo-se os mandatos desses legisladores com o
co.nsidera de exclusiva competência do Congresso_ Nacional_ "aprovar a incorpornção ou desmembramento de
dos representantes das demais Assembléias Legislativas.
O Governador será nomeado pelo Presidente da Re~
áreas de Estados ou Territórios".
Tem~se, portanto, um aparente conflito entre um
pública, para o período que se encerra em 31 de janeiro
princípio geral e outro especial: o primeiro, declarando,
de 1987, tomando posse perante o Ministério da Justiça,
"in generis", a amplitude da competência do Executivo;
podendo emitir decretos-lejs sQbre m_atérias da compeo segundo fazendo-o expressamente, no que tange ao
tência legislativa estadual.
Congresso Nacional, especificamente quanto à aproA Seção III do Projeto disciplina o funcionamento do
vação, ín-corpofaçãO ou desmembramento de Estados ou
Poder Judiciário, dispondo sobre o aproveitamento opTerritórios. Ora, o projeto sob exame, cuida de descional dos juízes do Estado de Goiás nas Comarcas em
membramento do Estado de Goiás e criação do Estado
que se encontravam, nomeados sete desembargadores do
do Tocantins. Trata-se, sem sombra de dúvida, de maTribunal de Justiça pelo Presidente da República, e protét:ia da competência exclusiva do Congresso Nacional,
videnciada, pelo Presidente dcs_te, a instalação c o funem cujo contexto teria que vigorar a disciplina contida
cionamento do Triburtal Regional Eleitoral.
nos arts. 79; 10, 18 e 31 da Lei Complementar vetada,
A Seção IV dispõe sobre o Ministério Público, aprO~
bem Como nos dispositivos análogos da proposição em
veitados os Membros do Quadro a tua! que estejam, na
exame, vale dizer, o art. 29 e seus parágrafos.
data da inst_alação dQ noyo Estado, exer~ndo su.as
funções nq respe_~2 -~~_i_!__ó.ljo.
Quanto à alegação do veto, de que três bilhões de cruO capítulo III descreve o patrimônio do novo Estado,
zeiros são insuficientes para atender às despesas prelimiprescreve cntendim_Cnto entre os Governadores de Goiás
nares coni ·a instalação do novo Estado, o § 1" do atual
e Toc-[fntins, para <lJ"ffôVO:ção dos quadros e tabela de pesprojeto requer recursos da ordem de seis milhões e quasoal, recomenda quadros provisórios para o acolhimento
trocentos mil ORTN, das quais três milhões 6-quatrocendos servidores goianos e toct~.ntinenses, incluindo_~s_e_e_m___ _ - tos mil destinadas ao Estado do Tocantins.
tabelas suplcmentar_es os que não pretendem apresentar
Quanto ao mérito, as alegações do veto, sobre a falta
opção. Se necessária a _Çontratação de pessoal, inclusive
de condições do novo Estado para a obtenção da autoconcursados, a admissão ficará condicionada à manifesnomia, estão suficientemente tratadas_ na justificativa do
tação da Assembléia Legislativa.
nQYO projeto. Evidentemente, a região é menos desenvolO Capítulo V dispõe sobre o Orçamento, sendo que o
vida do que o Sul _de Goiás, mãs, por igüal, Mato Grosso
relativo ao exercício seguinte ao da vigência da Lei_ Com~
não tem o mesmo desenvolvimento que Mato Grosso do
plementar será aprovado pelo Governador, mediante
Sul, nem Rondônia oferece melhor desempenho que o
decreto-lei, ocorrendo o mesmo com os relativos às entifi,tturo Estado do Tocantins, q_ujo ~!:"J<::ii~ d.e crescimento
dades da administração indireta.
sobre o ICM, 1984 sobre 1983, foi de dois por cento, enquanto o de Santa Catarina alcançou um por cento, três
Abra-se o crédito de seiscentos e_ quarenta mil obripor cento o de Rondônia.
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN, via
Ministério do Interior, para atender às despesas prelimiEnquanto a arrecadação desse tributo aumentou, em
nares de _instalação do novo Estado.
1984, em trezentos e sessenta e dois por cento, n~ futuro
Dispõe o Capítulo Vl sobre os Partidos e as eleições,
Estado do Tocantins, ficaram abaixo desse desempenho
enquanto a Capítulo VII trata das Disposições Gerais e
o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná,
Transitórias, disciplinando os programas especiais e resSão Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Pará,Ronpectivos recursos, bem como da competência originária -e
dônia, Amapá, Roraima, .Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
recursal do Tribunal de Justiça de Goiás, até que se insGrande do Norte, Paraíba, Pernambuco) Alagoas, Sergitalem os respectivos Tribunal de Justiça e Regional Eleipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e
toral do Estado de Tocantins.
Sarita Catarina.Em 1984,_o_Tocantins apresentou uma renda percapi·
Uma Comissão Especial, vinculada ao Ministério do
ta de 47.500 cruzeiros, superior à do Acre, Pará, Amapá,
Interior, com representantes do Ministério da Justiça,
Roraima, Río Graride do Norte, Paraíba, Maranhão e
Secretaria de Planejamcnto da Presidéncia da República
Piauí.
e do Ministério dã Administração proporá programas
Enquanto a arrecadação do ICM per capita foi, em
especiais de desenvolvimento no Estado e acompanhará
Araguaina (possível capital do futuro ~tado), de mais
sua execução; prestará assessoria ao Governo .~ederal e
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de cento e dezessete mil cruzeiros, ficaram abaixo dela
Belém, Porto Velho, Boa Vista, São Luís, João Pessoa,
Recife, Aracaju, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.
Esses dados econõmico-financeiros respondem ao argumento genérico de que se trata de uma economia insustentável, apenas porque a região Norte de Goiás é;
mimos des.envolvida do que a Sul, benefldáría das proximidades de Brasma e de Sãó Paulo.
Cumpre alentar ao seguinte trecho da Justificação:
"Sujeito ao comportamento global da Receita de
todo o Estado de Goiás, o futuro Estado do Tocantins, comparado isoladamente, já ocupava, em 1981,
a 6~ POsição, vale dizer, superando o próprio Estado
de Goiás como um todo, pam cair, em 1982, para o
219 IJgar, conquistando a quarta posição em 1983 e,
finalmente, e-m 1984, ocupa o 2" lugar, sendo superado tão-somente por Santa Catarina, que teve
como que um represamento de Receita em 1983, visto que ~altou do 27" para o i" lugar em 1984".
3. Em resumo, a proposição versa matéria da competência do Congresso Nacional, cabendo sua iniciativa
a qualquer parlamentar. A anterior recebeu plena acolhi~
da na Câmara dos Deputados (Casa de origem) e no Senado Federal; a em tramitação deverá recebê-la por
igual, de inicíativa que é do ilustre Senador Benedito
Ferreira.
'
Estudados todas as preliminares, irrespondíveis os argumentos na sustentação do mérito, vencidas as objeções
em que se apoiaram as razões do veto, ainda mais com a
adição de novos dados estatísticos, igualmente irrefutá~.
veis, ressaltada a boa posição do Estado futuro, princi~
palmente em relação a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia; o parecer é pela juridicidade e constitucionalidade do Projeto de Lei n" 201-Complementar, que
está, por outro lado, vasado em boa técnica legislativa e
inatacável no mérito.
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1985. -José Ignácio Ferreira, Presidente- Helvídio Nunes, RelatorNelson Carneiro, (com restrições) - Fábio Lucena,
(Com restrições) - Jutahy Magalhães- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Henrique Santillo- Alfredo
Campos, (com restrições) ~ -MadiDs Filho - Hélio
Gueiros - Octávio Cardoso.
PARECER N• 708, DE 1985
Da Comissão de Serv_iço Público Civil
Relator: Senador Jorge Kalume
O Projeto de Lei Complementar sob exame, de autoria
do nobre Senador Benedito Ferreira, tem por objetivo
criar o Estado de Tocantins, pelo desmembramentQ da__
parte norte do Estado de Goiâs.
A Proposição, redigida com uma técnica legislativa
impecável, discíplina, no seu. Capítulo II, sobre o funcionamento dos poderes públicos do novo Estado, sendo
que o Capítulo IlJ trata do seu patrimônio. Os Capítulos
V- e VI tratam Oo Orçamento e dos Partidos e das
Eleições, respecfivamente, sendo o Capítulo VII dedicado às disposições gerais e transitórias.
Quanto ao mérito, mostra-se inteirarriente conveniente
e oportuna, levando-se em conta a boa posição do futuro
Estado, especialmente com relação a Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso e Rondônia.
Ante Q exposto, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sála das Comissões, 18 de setembro de 1985.- Mário
Maia, Presidente eventual - Jorge Kalume, Relator Nivaldo Machado - Albano Franco.
PARECER N• 709, DE 1985
Da Comissão de Finan ....s
Relator: Senador José Lins
Visa o presente Projeto de Lei Complementar n9
201/85, ~e autoria do eminente Senador Benedito Ferreira, a criação do Esta_do de Tocantins, através do desmembramento de parte da área do Estado de Goiâs,
constituída de 60 (sessenta) municípios que, em sUa
maioria, se localizam na região setentrional dessa Unidade da Federação,
Submetida a proposiçáo ão exame da Comíssão de
Constituição e Justiça, esta, depois de avaliar os diferentes e complexos aspectos que envolvem a criação do
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novo Estado, pronunciou-se favoravelmente à matéria,
assim concluindo seu parecer:
"Estudadus todas as preliminares, irrcspondíveis
os argumentos nu sustentação do mérito, vencidas
as objeçõcs cm que se apoiaram as razões do veto,
ainda mais com a adiçUo de iiOvos dãdos -e.~tatfsti

cos, igualmente

irreflit~veis,

ressaltada a boa

pO~

sição do Estado futuro, principalmente cm relação a
M'-lto Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, o
parecer é pelq juridicidadc e constitucioilalidade do
Projeto de Lei nl' 201 ......: COinph:imeniar, qut!. eStá,
por ~utro la~o. vazado cm boa técnica legislativa e
inatacável no mérito." fndo à arrcciaçào du Comissão do Servia Público Civil, manifestou-se ela tumbém pela aprovação do Proje-

to.
Cumpre-nos o exame do projeto sob o ponto de vista
das finanças públicas, na forma prc:vista no art. 108 do
Regimento Interno.
Em primeTro lUgar, é de toda conveniência lembrar
que o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei
Complementar nY I, de 1983 (n9 218, de 1984 --Complementar, no Senado Federal) que "cria o Estado de Tocantins".
Esse fato vem demonstrar que os Senhores Senadores,
?aseados nas inforiT'açõci; dos órgãos técnicos da Casa,
mcluída a Comisslio de Finanças, entendem, por sua
maioria, que seja conveniente a criaçUo do Estado de Tocantins.
É verdade que o Sci1hor Presidente da República deixou de sancionar o referido Projeto
Lei Complementar n9 I, porém seu veto se fundou preponderantemente
na alegação de inconstitucionalidade da Proposição. É o
que ~e de~uz da Mensagem n~ 22, de 1985-CN (nY
218/85, na Presidência &l RCpública), verbls:

ae

.. Como se vê, ao dispor sobre matéria financeira
(art. 31) e sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos (arts. 7'1, 10 c f8), o· mCncioriado
projeto atenta contra o disposto no art. 57, iteris I c
II, da Constituição Federal, que reserva ao Presidente da República a iniciativa das leis de tal natureza.
A disposição contida no art. 31 do Projeto fere
igualmente o item [( do art. 57, tendo em vista que
determinando o .. cancelamento de outras dotações"
não nomíil.ridas, não esconde o aumento de despesa
pública perfCítamente caracterizado. Neste particular vale ressaltar que a dotação de CrS 3.000.000.000
(três bilhões de cruzeiros) para atender às despesas
preliminares com a instalação do GOverno no novo
Estado está evidentemente abaixo das reais necessi~
dades, devendo recair sobre a União o pesado ónus
de complementar os recursos indispensáveis à sua
viabilização. Ora, o momento econômico-finaJJceiro
que atravessamos está a desaconselhar a criação de
novas fontcs_de gastos públicOs."
Com relação aos aspectos de constitucionalidade, a
ComissãO de Justiça já se pronunciou e concluiu que a
iniciativa do Projeto é de competência de qualquer parlamentar e isto por que, no caso a matêria fundamental é
desmembramento de Estado, disciplinuda no item V do
art. 44 da Constituição Federal, que coloca o assunto
sob a _exclusiva competência do Congresso Nacional.
Com relação n insuficiência no dimensíonamen·to dos
recursos necessãrios à instalação do novo Governo, com
a conseqilente necessidade de socorrer o novo Estado
com quantias possivelmente além das possibilidades da
União, o Projeto ora em exame trouxe números cxatos,
partindo dos gastos que, no passado, foram feitos com a
instalação do Estado de Mato Grosso do Sul. Orçou, assim, os gastos em 640.000 ORTN, cerca de 32 bilhões de
cruzeiros.
Permaneceu de pé, assim, apenas a premissa de que a
União terá_ de arcar com novos gastos, em razão da
criação do Estado de Tocantins.
Não resta dúvida de que as despesas são elevadas. Todavia, não é apenas cm vista do montante das despesas
que a decisão deve ser tomada. O importante é a produtividade do gasto, além da legitimidade e oportunidade.
A verdade é que a despesã orçamentária total no próximo exercício chegar;'! ao nível de 626 trilhõeS de cruzeiros, o que nos permite concluir que os gastos previstos
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para a instalação do novo Estado mal chegam a
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----:~o~O.OOQ5% da dc.spcsa global da União. Em relação à Re-

serva de Contingência, o percentual também não chega a
ser exagerado, menos de 0,00012%.
.
,
Contudo, em se tratando de redimir grande parte do
Território n<lcional da penúria em que se acha, com melhoria da condição socio-c_conômica de grande contingente populacional que <lÍ vive, tendo em vista a racionalização e descentralização da respectiva administração, a
quantia u despender não chega a ser desproporcional.
O vUlto dos disp&ndios federaiS necessãrios à implàntação do novo Estado encontra justificativa de aspectos
-Vúrios. O mais evidcriiC seria o seu inegável efeito multiplicador no espaço geogr{dko contemplado, com a euforia que produziria na economia regional, do que resultaria imediato crescimento da produção e conseqaf:ntementc da renda per capita. De modo que, em curto espaço de tempo- a experiência o demonstra- esses recursos.. retornariam sob a forma de melhor arrecadação
tributária cm todos os níveis.
Outro aspecto que se não pode olvidar ê a própria lei
económica do rendimento decrescente, que se aplica,
oiro c fio, à administrução pública. No C<lso, o des- m"eniõramento propiciará, tanto à nova Unidade federal,
quanto ao E~tado de Goiás, com sua área remanescente,
melhort.-s condições de governo, de ambos os Estados,
pois que - c isso é pacífico - uma administração mais
pre.~ente, isto ·ê, mais próxima da população a que serve,
poderá aproveitar mais racionalmente o~ recursos disponíveis, pois que poderá aquilatar com miiS eXatidão as
prioridades de Sf?U emprego.
Além disso, parcela proporcional dos recursos federais
destinad_os_a programas no Estado de Goiás poderá ser
liberada para alocação no futuro Estado de Tocantins.
Isto posto c não havendo óbice legal ao Projeto, opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1985:- Lomanto J_únior, Presidente -José Lins, Relator- AleXandre COsta - Luiz Cavalcante - J utahy Magalhães .:__
Américo de Souza - Gastão Müller - Jorge Kalume João Calmou.

N•s 711 e 712, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado nY 60, de 1982,
que ••acrescenta artigo ao Decreto-lei""' 1.923, de 20
de janeiro de 1982, que modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCiili- .:. . ._ FAS''.

PARECER N• 711, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Raimundo Parente
Visa o Projeto de Lei do Senado, de n"' 60, de 1982, de
autoria da nobre ex-Senadora Laélia de Alcântara, desarquivado a requerimento do ilustre Senador Mário
Miúã, a alterar o Decreto-lei n"' 1.923, de 20 de janeiro de
1982, acrescentando-lhe um artigo, o art. 59, assim redigido:
... Art. _59 A Presidência da Caixa Econômica
Federal publicará semestralmente balanço patrimonial, económico e financeiro (analítico e sintético),
acompanhado de Relatório detalhado dos recursos
que lhe cabem, na forma do disposto no§ 1'1 do art.
!9, da renda bruta de cada extração realizada pela
Loteria Federal, a que se refere o art. 2'1, e dos recursos destinados aos clubes brasileiros de futebol e à
Confederação Brasileira de Futebol - CBF - , de
que trata o art. 3Q deste Decreto-lei."

O Projeto, sob os aspectos de constitucionalidade ejuridicídade, não esbarra em qualquer obstáculo à sua tramitação normal, sendo, também, ordenado_ em boa técnica legislativa.
Por isso, somos pela sua aprovação no âmbito desta
Comissão .
Sala das Comissões, em 21 de agosto, de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Raimundo Parente, Relator- Alfredo Campos- Lenoir Vargas- Octávio Cardoso· - Américo de Souza - Hélio Gueiros - Nivaldo
Machado.

PARECER N• 712, DE 1985
Da Comissão de Finanças

PARECER
N• 710, de 1985

Relator: Senador Martins Filho
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n"' 222, de 1983, que__ ~'a·
crescenta dispositivo ao Decreto-lei n'11.910, de 29 de
dezembro de 1981, que dispõe sobre contribuições
para o custeio da Previdência Social, com vistas a excluir da imposição contributiva os proventos e pensões
nos limites que especifica".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O Projeto ora submetido à nossa análise foi aPresenta~ do pelo nobre Senador Nelson Carneiro e tem por objeto
excluir da contribuição de que trata o art. 29, do
Decreto-lei n"' !.910, de 29 de d~zembro de 1981, os proventos de aposentadoria e as pensões de valor inferior iiõ
maior salário mínimo vigente.
Ao justificar a proposição, enfatiza seu eminente AUtor, que -o mencionado diploma ao cogitar do custeio da
assistência médica não isentou de contribuição se(Juer os
que percebem valores irrisórios, menores, em alguns casos, até_ que o referido salário mínimo.
:___:Apesar dos altos propósitos perseguidos pelo nobre
signatário e os irldiscutiveis mêritOs da Proposição, não
há como obscurece~ q.!:_le o projeto oferece óbices do ponto de vista constituciõilal. É que o parágrafo únicO, do
art. 165 de nossa Lei Maior, não perinite que se retire
aquela contribuição do custeio de serviços mêdicosociais prestãdos pela Previdência.
·-Ãnte o exposto, o parecer é pelã rejeição do Projeto,
por inconstitucional.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de 1985~:-Jo-
sé Ignácio Ferreira, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Martins Filho - Octávio Cardoso - Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Nelson Carneiro, (sem voto) - Roberto Campos.

Examina-se, nesta oportunidade, o anexo Projeto de
Lei de autoria da ilustre Senadora Laélia de Alcântara,
"acrescenta artigo ao Decreto-lei n"' 1.923, de 20 de
janeiro de 1982, q-ue modifica a legislação que dispõe
sobre o Fund_o de_ Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS"".
A_re_gra normativa que se pretende criar tem a seguinte
redação, verbis:
qu~;:,

"Art~ 59 A Presidência da Caixa EconômiCa
Federal publicará semestralmente balanço patrimo__níal, econômicó e financeiro (a-nalítico e sintético),
acompanhado de Relatório detalhado dos recursos
que lhe cabem na forma do disposto no§ \9 do art.
J9, da renda bruta de cada extração realizada pela
Loteria Federal, a que se refere o art. 2'1, e dos recursos destinados aos clubes brasileiros de futebol profissional e à Confederação Brasileira de Futebol _ .-CBF - , de que trata o art. 3'1 deste Decreto-lei."

- A digna Autora ressalta que a finalidade precípua da
Proposição ê a.. "conveniência e mesmo necessidade que
há de se dar amplo_ conhecimento, periodicamente, ao
povo, dos recursos -provenientes da apostas das Loterias
Esportiva e Fedefal''.
Realmente, a não ser nos casos em que as atividades
estata_is~ por sua própria natureza, devam guardar reser~
va 9Lt sigilo, pode-se dizer que a publicidade é inerente
aos atQs de governo. t: através da publicidade que os administradores da cousa púbfica, ·as mais das vezes, préstam conta de seus mandatos. A publicidade constitui,
além disso, um princípio de ordem púbHca, que s_e aplica
até mesmo na esfera do direito privado, como, por exemplo, a obrigatoriedade__de publicação, a tempo certo, dos
balanços das sociedades civis, das sociedades comerciais,
etc.
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O Projeto, pois, encerra um alto propósito social, notadamente quando se sabe que vultosissimos são os re-

cursos
originâriQS d_a&..]Qt_erias.
1

A douta Comissão _de ConstÚ_qição e Justiça, ao aprovar parecer de lavra do eminente Senador Raimundo Parente, pronunciou-se pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
Finalmente, ressalta-se que a iniciativa em apreço não
interfere nos critérios de premiação, apropriação, rateio
ou percentagem de qualquer espêcie. Apenas torna mais
"trã.nsparente" a atíVídãde i:Siátal vinculada à captação
de recursos decorrentes dos_ sorteios lotéricos.
Nesta conformidade, nosso parecer ê pela aprovação
do Projeto.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de 1985. Lomanto Júnior, Presidente- Martins Filho, RelatorJorge Kalume - Gastão Müller - José Uns - Cesar
Cais- Jutahy Magalhães- Roberto Campos- Alcides
Saldan~ Virgílio Távora.

PARECERES
N•s 713, 714 e 715, de 1985.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 230, de 1983
-COMPLEMENTAR-, que "revoga a Lei Complementar n~" 28, de 18 de novembro de 1975 e dá outras providências".
PARECER N• 713, DE 1985.
Da Comissão de ConstituiçÃo e Justiça.
Relator: Senador Hélio Gueiros
O projeto sob exame, de autoria dQ ilustre Senador
Gastão Müller, altera a redação do art. 61' da Lei Complementar n.,. I, de 9 de novembro de 1967, que estabelece
os requisitos mínimos de população e renda pública,
bem assim a forma de consulta prévia, necessârios para a
criação de novos município!>. O dispositivo modificando já fora anteriormente alterado pela Lei Complementar n~' 28, de 18 de nov~:mbro
de 1975, e dispõe sobre o prazo e período para a criaç_ão
e alterações territoriais de municípios.
O texto vigente, na fOrmá da Lei Complementar nl' 28
-que o art. 2~" dQ projeto revoga-, est~belece esSe pra:z;o no período compreendido entre 18 e 6 meses ateriores
à data da eleição municipal. O texto original da Ler
Complementar nl' I,- que se pretende modificar ....:..f diz
que a criação de municípíos e suas alterações territoriaís,
s-omente poderiam ser feita$- quadrtenalmente, no ano
anterior às eleiçõe.o;. A piOj:)osta ·em apreciação, estende o
prazo para o período compreendido entre 36 e 6 meses
anteriores à data da eleição municipal.
Justificando a matêria, assinala o seu autor que, com a
redação em vigor, "s--omente em 1987 ê que poderiam ser
criados novos municípios e mesmo ser elabo~:ada qualquer alteração ter_ritorial". Portanto com a revogação da
Lei Complementar n~" 28/75, c a nova tedação dada ao
art. éft da Lei Complementar nv 1/67, pretende, como
destaca, facilitar a.cdação de municípiOs~ uma vez declarada a autonomia de distritos que apresentem as condições para merecê-ta. lnexíSiíndo óbices quanto ao aspecto jurídico-constitucioiial, nosso parecer é pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1985. --,José
lgru.ício Ferreira, Presic_lente - HéJio ~ue_iros ~ RelatorLuiz Cavalcante - Américo de SouZa ~ NiVãJdo Machado - Raimundo Parente - Helvídio Nunes - Aderbal
Jurema - Octavio Cardoso - Nelson Carneiro.
PARECER No 714, DE 1985
D~ Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda
O Projeto de Lei sob anãlise, de autor_ia dQ_ nObre Senador Gastão_Müller, introduz alteração no artigO 69 da
Lei Complementar n9 I, de 9 de novembfo de 19~7, ao
mesmo tempo que "revoga, expressamente, a Lei Complementar nl' 28, de 18 de novembro de 1915''. _ - O objetivo maior -da PropoSição- _ê___ PosSibilitar a
criação de novos muniCípios,Sem as limitações impostas
pela nova redação que foi dada ao -dispositivo modificado pela Lei Complementar n~" 28, de 18 de novembro de
t975.
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f! que, em face da ampliação dos mandatos dos Prefeitos, vice-Prefeitos e Vereadores e.stabelecida pela Emenda Constitucional n9 22, de junho de 1982, a criação de
municípios e qualquer alteração territorial, subsistindo a
atual redação do artigo 61> da Lei Complementar n9 1, de
1967, dada pela Lei Complementar nl' 28, de 1975, só se
tornaria viável a partir do segundo semestre de 1987, isto
é, nO perfodo compreendido entre dezoito e seis meses
anteriores à data das eleições municipais.
Com isso ficou impossibilitada a modificação quadrienal, que é tradição em nossa legislação, frustando-se as
expectat[vas de autonomia de inúmeros distrit_os, que lutam por cumprir as exigências do artigo 21' da Lei Complementar nl' 1, em apreço.
A revogação da Lei Complementar n~" 28, cerceadora
desses anseios autonomistas, ê medida que, a nosso ver,
se impõe.
É isso o que preconiza o Projeto de Lei sob exame, ao
ampliar o prazo útil de modificação territorial para trinta e seis meses anteriores às eleições municipais, ao mesmo tempo que revoga, expressamente, aquela Lei Complementar limitadora.
Por tudo isso, o Projeto afigura-se-nos não só conveni~nte e Q_portuno, comg de r~levante interesse para as
comunidades de nossa interlândia, que merecem ver seus
anseios de autonomia reconhecidos e consagrados pelo
legislador pátrio.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei Õ<1 230, de 1983, do Senado Federal.
Sala das Comissões, em 23 de agosto de 1985.- Moacyr Dl:llla, Presidente -Marcelo Miranda, Relatõr -Jorge Kalume- Gaivão Modesto- Hélio Gueiros- Alcides Paio- Gastão Müller- Octavio Cardoso- Nelson Carneiro - Luiz Cavalcante.
PARECER N• 715, DE 1985
Da Comissão de F'ma.nças
_Relator: Senador Virgílio Távora
Propõe o nobre Senador Gastão Mü(ler, Co-m o Projeto de Lei Complementar-em epígrafe, que se altere o texto do art. 69 da Lei Complementar n~" 1, de 9 de nove-mbro de 1967- com a redação dada pela Lei Complementar n9 28, de 18 de novembro de 1975~ cuja revogação também prevê o referido P_rojeto (art. 2~").
2. O novo texto proposto permitirá, conforme sustentado na Justificação, "facilitar a criação dos municípios, declarada autonomia de Distritos que apresentam
todas as condições para marécê-la". Isto porque, ainda
transcrevendo palavras do próprio Autor, upelá legislação em vigor, somente em meados de 1987 é que poderiam ser criados novos municípiOs ou inesmo ser elaborada qualquer alteração territorial". Ou seja: nos termos
o-da lei vigente, "no período compreendido entre dezoito e
seis meses anteriores à data da eleição municipal"; e consoante o Projeto sob exame, "no período compreendido
entre trinta e seis e seis meses aoterio.res à data da el~ição
municipal". Portanto, já a partir do início do próximo
ano, poder-se-iam criar novos municípios ou alterar os
existentes no que tange à configuração territorial, se a
proposição vier a ser transformada em lei.
3. Ouvidas no âmbito das respectivas competências
regimentais, já se manifestaram favoravelmente a douta
Comissão de Constituição e Justiça .desta Casa do Congresso Nacional e a iluStre Comissão dos Municípios,
respectivamente, em 22 de maio e 23 de agosto do corrente ano.
•
4. Outra não deve ser a conclusão que, sob a ótica financeira, inclusive quanto à conveniência e o-portunidade da alteração proposta, me permito sugerir aos insígnes· Membros desta Comissão Técnica, por não encontrar óbices à aprovação do Projeto de Lei do Senado nl'
230/83 --Complementar.
Sala das Comissões, em 18 de setembro de 1985. -_S~
nador Lomanto Júnior, Presidente --Senador Virgílio
Távora, Relator - Senador Martins Filho - Senador
Gastão Müller- Senador Jutahy Magalhães- Senador
Roberto Campos - Senador Alcides Salda.gjta- Senador
José Lins - Senador César Cais.

0 SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O Expediente
lido vai à publicação.
Há -oradores incritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,
que falarâ como Líder do PMDB.
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O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB - AM. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-são do
orador.)- Sr, Pres_idente, Srs. Senadores:
Pela quadragésima vez, com exceção do ano de 1984,
em que o Presidente da República do Brasil abriu mão,
em favor do Presidente dos Estados Unidos da América,
da prerrogativa do nosso País de abrira s~são anual dos
trabalhos da Organização das Nações Unidas. o Senhor
Presidente da Rep-ública, Dr. José SarneY; discursou hoje, na sede da ONU, para povos de todo o mundo, em
nome do povo brasileiro.
_ O discurso do Presidente José Sarney é um_ documento
de preciosa e ra:ra significação histórica, não é um contexto de retórica adrede preparado com o ftm de empolgar por meio de emissão de conceitos que, embora vâli·
dos, podem passar por se constituírem em lugares comuns; muito em contrário, Sr. Presfdente, é um documento que transborda da própria essência genealógica
do povo brasileiro para os povos de todo o mundo onde
~e cultivam. o anseio da paz e os anelos da Justiça.
O discurso do Presidente José Smney é um_a obra completa de política internacional, e como todo trabalho
bem feito; produzido para ser entendido por milhões de
homens em todo o mundo, ê um trabalho-síntese, de
pouas páginas, de poucas palavras, diria, mas de palavras tão fecundas e facundas que, sem sombra de dúvida,
neste momento, estão repercutindo em todo o Planeta.
~ muito difícil destacar os trechos principais- do discurso do Senhor Presidente da República; diria mais, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que qualquer frase, qualquer
oração que se destaque no contexto desse pronunciamento poderá, peta destaque, causar injustiças a outras
citas, a outros trechos, a outras orações~ No entanto, há
certas passagens, Sr. Presidente, que transcendem da
enorme expectativa que se criou em torno do discurso do
Presidente da República; transcedem porque contêm
pensamentos só capazes de ser enunciados por aqueles
homens que, interpretando os sentimentos mais nobres
dos povos que governam, se colocam entre os seres humanos com uns e os outros seres também humanos mais
aproximados da divindade do que os seres mortais aqueles a quem os romanos chamav_am_degenii- os gênios- Sr. Presidente e Srs. Senadores, os reais e autênticos intérpretes mais legltimos das aspirações do seu povo.
O Sr. Lourival Baptista- Concederia V. Ex• um aparte, nobre Senador Fábio Lucena?
O SR. FÁBIO LUCENA·- Ouço V. Ex!
honra, nobre Senador Lourival Baptista.

co~

mui_ta

O Sr. Lourival Baptista- Eminente SenadQr Fâbio
Lucena, neSta oportunidade, desejo associar-me aos
aplausos de toda a Nação, que se regozijou com o êxito
incontestável do discurso do Senhor Presidente da República José Sarney no ensejo, hoje, de mais uma sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas. Possivelmente,
eminente Senador Fábio Lucena, terá sido esta a mais
importante de todas as Assembléias atê agora realizadas,
em virtude de sua agenda, que abrange cerca de 150
problemas a serem analisados e, também, pelo maciço comparecimento de Chefes de Estado e de Governo, naquele cenário que reúne representantes de 159 nações. -o
Presidente da República José Sarney levou a mensagem
do. Brasil, cla_ra, enérgica e realista, da qual se destacam,
como objetivos fundamentais para o nosso País, a busca
de uma solução para a dívida externa, o desenvolvim.ento auto-sustentado de todas as nações, num clima de justiça social, autodeterminação, e, finalmente, o imperativo fundamental que condiciona e justifica a própria exislência da ONU. Como brasileiro, felicito o Presidente
José Sarney no momento em que atinge o ponto culminante de sua trajetória política, ao evidenciar, perante as
nações reunidas pela magna Assembléia, as novas realidades do Brasil, qLie restaurou, nos parâmetros do Estado de Direito, uma autêntica Democracia, empenhada
na luta contra os flagelos da inflação, da recessão econômica e da pobreza. Felicito V. Ex•, eminente Senador
Fábio_ Lucena, por este pronunciamento que faz, hoje,
ao Plenârio do Senado Federal para exalt!lr a palavra do
Olefe da Nação, o eminente Presidente e ex-Senador José Sarney.

Setembro de 1985

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex•, eminente Senador Lourival Baptista, cuja experiência, tradição e envergadura na vida pública do nosso País
é, por si, bastante e auto-suficiente para atestar a extraordinária dimensão mundial que merece o_discurso do
Senhor Presidente da República.
Três aSpectos, Sr. Presidente, não poderia deixar de
realçar no discurso do Chefe da nossa Nação: O primeiroê o que diz respeito ao racismo. Tinha de ser poeta o
Sr. JosE: Sarney para escrever este verso magnífico, porque sublime: "O mcismo é contra_a humanidade e c_on_tra
o futuro".
Não é preciso dizer mais nada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para definir o racismo como o crime mais negregado e nefando que povos, atualmente, podem cometer.
E diz o Presidente Sarney que:
"Não concebemos que a ONU comemore sua
idade da razão sem uma ofensiva em regra contra os
resfduos do racismo na terra.
No Brasil, a discriminação não é só ilegítima- é
ilegal, é crime previsto nas leis penais. Por isso, nos
requer a recrudescência do conf1ito racial pela intolerância raCisfil, ou a petsistêricia de configurações
coloniais. Reitero, solenemente, nossa total condenação do apartheid e nosso apoio, sem reservas, à
emancipação imediata du Nam_íbia, sob a égide das
Nações Unidas.
"Como Presidente do meu país, renovei, há poucas semanas, a proibição de exportar petróleo e derivados, armas e munições, licenças e patentes para
a África do Sul, bem como slispendías atividadesde
intercâmbio cultural, artístico ou desportivo Com o
Governo de Pretória."
Só fulta agora, Sr. Presidente, que o Governo do Presidente José Sarney, para colimar concretamente as grandes e reais aspirações do povo brasileiro, as aspirações
anti-racistas., determine o imediato rompimento de relações diplomáticas e de qualquer tipo de relação com o
Governo criminoso, odientc c racista da África dó Sul.

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
OSR. FÁBIO LUCENA -Ouço V. Ex•, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Coos_titu_Lgr_an_d_e alegria apartear V. Ex• no momento em quedá ciência à Casa do discurso do Presidente JoséSarn.cy, na ONU. A alegria é redobrada porque o Brasil vem_ sempre seguindo a mesma
linha de independência: discurso contra preconceito racial, disc_urso em favor da paz, combate às guerras. Sinto, no pronunciamento do Presidente José Sarney, a fala
de um verdadeiro estadista, como não foi diferente do
Presidente João Figueiredo, em 1982, que também fái
aplaudido por todo o Partido de V. Ex'. É o que fazemos
hoje. Em matéria de polítiCa internacional, estamos coerentes com a política traçãda pelo Presidente da República. Portanto, ne~ta oportunidade, queremos apres-entar a
Sua Excelência o "Senhor Presidente da República os
cumprimentos da Oposição e congratular-me por esse
seu grande feito inicial no exterior. Cu_mpriin-ento V. Ex•
por estar, ·nesta oportunidade, comentando o discurso de
Súa Excelência, esse mesmo discurso que foi aplaudido
pelo nosso Líder Murilo Bad<Jró e está sendo aplaudido,
hoje., pelos seus colegas deste plenário. Muito obr(gado a
V. Ex'
O SR. FÁBIO LUCE-NA - AgradeçO a sua_intervenção, eminente Senador _J_orge Kalume.
E prossigo, Sr. Presidente, no que pcrtine ao segundo
aspecto que julgo dos mais i_mportante.s, dentre todos os
importantes do discurso presideilcial:
"O Brasil junta-se aQ~ demais países latinoamericanos para proclamar a necessidade_ urgente
de uma solução política, duradoura e estável, para
os embates que rasgam a América Central.
Por essa razão, devota o Brasil todo o seu apoio à
iniciativa de Contadora, que tr::~duz o sentimento da
América Latina na busca de uma so_lução que preserve a paz 'e ·a entendimento no Continente e corresponda à vontade dos povos centro-americanos.
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Meu Governo juntou-se a três países irmãos na
criação do Grupo de Apoio a Contadora, para traduzir em providênci::JS concretas o amplo respaldo
que aquela iniciativa vem recebendo.
O caráter político e profundamente ético de Cont::~dora é a resposta lati no-americana às teses da cõn:
frontação; é um amparo ao diálogo onde existe radicalização; é um convite à negociação ond~ existe a
ameaça do uso da força; e é uma vigorosa defesa de
--autodeterminação e da não~rn_gerência contra as
tenta,ivas de internacionalização do conflito.''
Nestas poucas palavras, Sr. Presidente, tão pequenas
em quantidade mas tão inestimáveis e tão imensurâveis
em conteúdo, está definida toda a filosofia política de
um povo que ama a paz, como o povo brasileiro. Não
aceita o J)rasil _a ingerência de qu~ q~er que seja na solução doS problemas peculiares ôos povos latinoamericanos.
Com relação à dívida externa, afirma o Presidente da
República:
"EsiT)agados sob o peso de enorme dívida externa, vivem os pafses da região um quadro de graves
dificuldades, cujas repercussões internas se traduzem em recessão, desemprego, inflação, aumento da
miséria e violência. Apanhados por uma conjugação
viciosa de fatores económicos- _alta dos juros internacionais, queda dos preços dos produtos primários e seletiv_idade de mercados nos países desenvolvidos-. enfrentamos uma crise só comparável à
que atingiu as economias de mercado no início dos
- anos trinta.
A carga da dívida externa impõe uma política
económica voltada para obtenção de saldos comer-dais distinados ao pagamento dos juros. Os organismos "internaci_onais propõem políticas de ajustamentos inadequados. Essa rota conduz à recessão,
ao desemprego e à renúncia da capacidade de crescer. Essa política debilita as lideranças civis, torna
explosiva a crise social, ameaça as instituições, compromete a ordem e, conseqUentemente, é uma
ameaça às estruturas democráticas. Para aumentar
nossas dificuldãdes, os mercados dos países desen--volvidos fecham-se às nossas exportações.
Multiplicam-se as barreiras pfotecionistas e somos
injustamente acusados de práticas desleais de_ comércio.
Confunde~se mesmo o protecionismo com que se
procura cercar setores obsoletos dos_ pafses desenvolvidos com o legítimo direito dos países em desenvolvimento de criarem condições propícias e transitórias para a-instalação de indústrias nascentes que
-ab~orvam tecnologias modernas indispensâveis à
sustentação do nosso crescimento, exercendo, assim, a nossa soberania e independência.
E o paradoxo é que todo nosso esforço se faz,
justamente, para transferir divisas para os mesmos
centros que nos atacam e discriminam. Vivemos as-sim entre a ameaça do protecionismo e o fantasma
da inadimplência."
Aqui estão resumidos os preceitos fundamentais da
afirmação da ·soberania brasileiru -esta reafirmação
que, há muito, não era feita perante o Parlamento Maior
das Nações Unidas, e que hoje, ali, repercute pela palavra do Presidcnte_José Sarney, numa interpretação legítima, fiel e cabal de: todos os grandes, _os imedíveis e os inquestionáveis ideais de soberania do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!.Pa.lmas.)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra, por cessão da Lideranç::J do PDS, ao nobre Sena_dor Moacyr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No ano em que a humanidade comemora o40~> aniversário d_a vitória çla democracia e da Hberdade, da civilização e da Justiça contra a tirania eXacerbada do mais
alto grau da loucura, que se corporificou no naziTU:Sdsmo, nas- décadas de 30 e 40, infeliz e lamentavelmente, vemos surgir um estigma social tão cruel e violento, uma nova roupagem ou ·modelo da ignomíilra hUmana que se chama de apai-theid. O apartheid na África do
Sul é uma vergonha, é uma monstruosidade, uma agres~
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são e um crime, uma mancha e uma cicatriz, atirados na
face dos povos, neste final de século, quando os píncaros
mais elevados da inteligêilcia- e da sabedoria humanas se
banham no esplendor das clarinadas e dos sóis que a
ciência, a tecnologia e a cultura criaram para iluminar e
aquecer o género humano.
Volvamos os nossos olhos e direcionemos o nosso
pensamento para todos os pontos cardeais do nosso pia- neta, e podemos dizer, no epílogo dessa nossa visão, que
o apartheid é, inquestionavelmente, a forma mais cruel e
desumana de dominação política e social existente no
mundo hodien1o ê vigente em nossos dias, na longínqua,
distante, esquecida e sofrida África do Sul.
Repudiado pela Organização das Nações Unidas, hâ
38 anos, qUando a ONU, por sua Assembléia Geral fez
seu primeiro apelo ao Governo da União Sul-Africana,
antigo nome da atual República da África do Sul, o
apartheid vem sobrevivendo e se fortalecendo, e de uma
simples ameaça se transformou em um terrível crime
contra a humanidade de cor. E apesar de condenado, repudiad'o, malsinado e combatido pela consciência universal, o apartheid continua a negar à imensa maioria negra da África do Sul, os mais elementares direitos de ci4ªdania política e civil ã milhões de criaturas que habitam a terra onde, dentre as mais belas palavras, seguramente, figuram democracia, fraternidade, igualdade e liberdade.
E em nome dessas palavras mágicas, símbolos e mitos,
dezenas de proposições, mensagens e resoluções já foram
aprovadas, convocando todas as nações_ do globo a se
valerem dos existentes e a criarem novos meios e mecanismos de dar fim e riscar do mapa a vergonha, a infâmia
_e a ~ã'ncha_ do apartheid. No entanto, a luta e a união de
todas eslas organizações liberais empenhadas em abolir
essa nova escravidâo, rlão conseguiu ainda a eliminação,
a supressão, e nem sequer a ·minimização dessa violência
que ameaça o conjunto das relações internacionais e-põe
em risco a segurança e a liberdade dos povos e nações.
O tema do apartheid vem preocupando sobretudo a
Organiz~ção d_~s_Nações Unidas, porque está inscrito no
preâmbulo do art. 19 da Carta da ONU a declaração enfática e _solene, assit:n rec!.[gida: "O ~bjetivo da Organização é contribuir para a promoção da colaboração entre as_nações através da educação, da ciência e da cultura, com o fim de fortaleCer-o respeito universal pela justiÇa, p-ela lei e pelos_dire!tos humanos e as liberdades fundamentais de todos os povos do mundo sem distinção de
,raça, sexo, idioma ou religião", Belíssima frase, puríssimo ideal, sapientissiiT!_O_conceito! Mas é uma letra de lei,
sem aplicação, encarcerada entre artigOs e parágrafos,
que precisa ser retirada do estado de inanição, para se
tornar instrumento viVo e atuante da vida dos povos.
Se a Carta da ONU, em seu prólogo, engasta em seu
texto esta jóia de beleza literária, o contrário acontece no
ciue se Cilsere na Lei Maior da República da África do
Sul, que contém na sua contextura o apartheid como
princípio e norma. Em verdade, o Estado da África do
Sut é, de fato, o único país do mundo em cuja Constituição está inscrito o racismo. Essa afirmação textual está cún!ida em documento elaborado pela UNESCO, comitê e órgão da ONU, integrado por hOmens do mais
alto gabarito intelectual, representantes de países de todos as continentes. No estudo elaborado pela UNESCO
se faz a comparação terrível e chocante da legislação do
apli:rtheid com a do nacional-socialismo da Alemanha de
Hiller. O estudo enfoca com precisa nitidez a convergênda das ideologias totalitárias e adverte que a diferença se
resume apenas com vistas ao objetivo último, pois enquanto os nazistas pretendiam a eliminação dos judeus,
o sistema sul·africano não visa a essa eliminação ou genocídio, porque o próprio ~istema se nutre e depende do
trabalho escravo dessa população de cor marginalizada e
submissa.
M~s. as orige!ls d_o pri_ncípio que estrutura o apartheid
são as mesmas que~ fundamentaram e alicerçaram o nazismo. Tanto no apartheid sul-africano quanto no nazismo -ãlemãoLQ_ra_cismo se escora e se cimenta ·na cr~nça-e
no dogma da "pureza racial" do homem branco, considerado como portl:ldor de caracteres, atributos e capacidades que o tornam superior a qualquer indivíduo de
9!!alquer outra raça.
Dessa forma, a prática do apartheid é orientada por
um elenco de leis a dotadas pelo governo de Pretória e regulam~ntadas e postas em vigência através de decretos,
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resoluções, portarias, ordenanças, notificações, instruções e outras formas de codificação_ emitidas pela Administração, desde o Corpo Ministerial até Órgãos Executivos provinciais e municipais.
A Organização das Nações Unidas, através do Centro
Contra o Apartheid por ela mantido, encomendou uma
análise dessas normas legais que servem de suporte in~tí
tucional para o apartheid. O estudo foi realizado pela Assessoria do Senador Leslie Rubin, da África do Sul, sob
a sua supervisão, e dele foram coletados maiS de" duzentos enunciados que permitirão conhecer melhor e a fundo a realidade social na África do SuL-

O SR. PRESIDENTE(Eneas Faria)- Effiinente S"énador, a Mesa consulta, regimentalmente, ao Plenário,
da possibilidade de prorrogarmos a Hora do Expediente
por 15 minutos. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrârio, contínua V. ·
Ex' com a palavra.
O SR. MOAC\'Jl DUARTE- Obrigado, Sr.

PiCSl~

--

dente~

O estudo ajudãrá, também, a conhecer- e cOmpl::endCr _
os concertoS e realidades contidos na "Carta da Liberdade", corajoso elúcido programa no qual"se inspira a·luta de libertação nacional de uma maioria Oprínitáã e subjugada pelos algozes brancos.
Da legislação restritiva e parcial, fraudada e tirânica,
destacam-se as proibições e impedimentos mais ·abSurdOs
e chocantes, tais como o banimento de uma pessOa negra
que pode ser declarado sem culpa formada e sem processo de acusação; prisões sem processos e supressão- de
passaportes para jornalistas estrangeiros; impedimento
do afr.icano-negro de participar como membro de um
júri eleito para juízo crinlin"al, mesmo que OacusadO ieja
um patrício de sua cor; proibição de uma pessoa negra e
uma branca tomarem juntos uma xfcara de chá num café
qualquer da África- óO Sul, sem que obtenham pernlisSão
especial para fazê-lo; proibíção da pessoa branca que
queira empregar um negro para realizar trabalhos de
carpintaria, construção, instalação elétrica ou outroS-especializados - reservados a brancos - sem permissão
especial concedida pelo MinistériO- do Trabalho; proibição de negro sentar-se em banco em parque público
destinado a uso exclusivo de branco, como forma de protesto às leis do apartheid, caso em que comete delito reprimido com mufta de 600 fands ou prisãO por ité 3
anos, ou pena de até lO chicotadas, ou os dois castigos de
uma vez.
A organização política é C:uríos-ã e arbitrãiia, e ã ditadura estende suas garras alcançando o próprio Parlamento. Assim é que o atual Parlamento da África do Sul
é formado por 3 Câmaras; a Câmara dos Brancos, com
166 deputados; a Câmara dos Mestiços, com 80 deputados; e a Câmara dos Indianos, com 40 deputados. A população atual é estimada em cerca de 30 milhões de habi~
tantes, assim fOrmada; 5 milhões de branco~ -2,5 mílhões
de mestiços; 1,5 milhão de indianos; e 21 milhões de negros, ou seja, 70% da população do país. Os brancos desO!ndem basicamente dos ingleseS" e holandeses que colonizaram a África do Sul; os indíanos chegar-mn ao país
em meados do século XIX, levados pelos ingleses para
trabalharem nas plantações da Província do Natal; os
mestiços com maior concentração ria ProvíO.cia do Cabo,
resultaram da miscigenação entre brancos e negros; e a
maioria negra que descende de povos e nações africanas,
entre elas, os Zulús, os Xhosas, os Sótos, os Ntabeles e
os Suãzis.
O iitglês e o afrikaaner são as línguas oficiaíS-do país,
sendo esta última uma derivação do idioma holandês, e
uma corruptela resultante do contato do colonizador
com os povos e culturas africanas.
O primeirO-governo fornlaào a 31 de maio de 1910,
mediante a junção das colôniaS britânicas do Cabo e do_
Natal com as chamadas Repúblicas Autônomas do Estado Livre de Orange e do Transvi:lal, sob a denominação
de União da África do SUf,-contando com o beneplácito
da Coroa e a aprovação do Parlamento Inglês. Cinq-Uenta anos mais tarde, em 31 de maio de 1961, rompidos os
vínculos que sobreviviam do controle inglês, foi criada a
República da África do Sul. Esse sistema de governo
manteve o parlamentarismo inspirado no modelo inglês,
passando a ser governada a República da África do Sul
por um Conselho Executivo integrado pelo Primeiro-

Minist_ro e seu Gabinete. O .Presidente da República,
eleito por 7 a-noS, tinha as limitações de poderes próprias
do sistema parlamentarista. O Parlamento estava formado pelo sen-adO, in-tegrado por :51 membros e pela Assembléia Nacional, ou Câmara Baixa, integrada por 166
deputados eleitos. Essa estrutura de poder manteve-se
sem grandes variações até setembro de 1984, quando fo_-_
ram implantadas as reformas constitucionais. Nessa reforma o Parlamento passou a ser formado por 3 Câmaras: a Câmara dos Brancos, a Câma-fã dos Mestiços e a
Cimara dos Indianos. O -Presidente agora eleito por um
Colégio Eleitoral integrado por 50 brancos, 25 mestiços e
13 indianos, concentra também os poderes do PrimeiroMinistro e preside o Gabinete-e o Corpo de MinistrOs.
Mas o país é rico em recursos minerais, muito embora
a grande' maioria dos seus habitantes vivà-Cm totiirinisêria. Ocupam a primeira posição mundial as reservas de
platina, cromo, vanádio, ouro e manganês, e a segunda
posição ·em diamantes, a terceira em níquel, e a quarta
em urânio, zinco e fosfato. A agricultura é avançada e o
milho, o trigo e o sorgo figuram entre as principais cultur<~s. 1:.. grande a produção de amendoim, girassol, canade-açúcar e fruticultura. A pecuária conta com 13 milhões de cabeças de gado bovino.
Por outro lado, a África do Sul fica, estrategicamente,
na chamada rota do petróleo, em cuJas águas territoriais
passam navios q-ue abastecem 57% do petróleo consumido na Europa e cerca de 20% do petróleo consumido nos
Estaaos Unidos. Aproximadamente 25 mil navios cruzam anualmente suas costas.
Quanto à educação, o Governo da África do Sul gasta
dez vezes maís tempo na educação dos brancos do que
na de negros. A escola é obrigatória e gratuita para brancos. Não é obrigatória nem gratuita para negros. Seus
brancos e mestiços têm livros didáticos gratuitos, em to-dos os níveis de ensino, os negros pagam integralmente o
material escolar e a escola. O Relatório da UNESCO
sobre o apartheld afirma que os livros escolares na África
do Sul ensinam à criança negra que ela ocupa posição inferior na sociedade. A criança aprende que os europeus
são superiores e que os sul-africanos negros são primitivos e bárbaros. Com relação à saúde, ainda conforme o
Relatório da UNESCO, a incidência da tuberculose e
doenças da má-nutrição são comuns entre os negros sulafricanos, em cujo grupo a proporção é de um médico
negro, mestiço ou asiático, para cada 45 mil pessoas, enquanto há um médico branco para cada 370 sulafricanos brancos.
-Mas essa SituaçãO de calamidade e caos social não
pode perdurar, e atualmente a África do Sul está praticamente cercada por pafses solidários e identificados com a
luta de libertação nacional travada em seu território.~ o
caso de Moçambique, Angola, Zimbabwe, Zâmbia e
Tanzânia, PovOs e nações que sentem na pele a pressão
de Estados poderosos e imperialistas que não querem
abrir mão de seus direitos de conquista e suserania, em
prol do direito maior dos povos de construírem seus destinos, em paz, justiça e liberdade.
Essa luta pela liberdade que está nas raízeS e origens
da história dos povos livres e democráticos é o batismo
de fogO que leva as criaturas à condição de cidadãos
políticos e as nações à dignidade e maioridade universal
no concerto das civilizações.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -_Nobre Senador, o tempo de V. Ex~ está esgotado.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, se V.
Ex' me conceder, com a liberalidade que lhe é peculiar
mais cinco ou dez minutos, creio que concluirei o m~u
discurso.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Encerremos a
horu do Expediente, porque é regimental, às 15 horas e
45 minutos, eminente Senador. Até lá, V. Ex• terá tempo
para concluir.
O SR. -MOACYR DUARTE -

Pois não.

Há um provérbio presente na história das Nações:
"Desgraçado do povõ que não tem heróis". O povo sulaffica,_no.começQu há 3D_ anos a sua heróica, desigual, paúlótiCa e legendária luta pela emancipação naC1onal e
pela igualdade de todos perante a lei, e em busca da justiça soCial. Nessa luta já surgiram os primeiros heróis,
desde Jacob Zum a, o Mahatma Gandhi, à época jovem e
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briihante advogado na Africa do Sul, com a té~'lica da
resistência passiva, até o bravo líder Nelson Mandela,
que paga há anos na prisão, condenado à pena perpétua,
o crime de am.;tr a sua gente e de sonhar com uma pátria
livre para o seu povo. Com ele está o Bispo Desmond
Tutu, Prêmio Nobel da Paz, e também herói do povo negro. A "Carta da Liberdade" de autoria de Mandela e
Tutu, juntamente c_om notáveis colaboradores, é um documento ~e-~xtrat?rdinária grandeza polftica e ética, que
demarca a luta oS princípios que inspiram o povo negro
da África do Sul. Destacamos alguns trechos desse importante e CraVo manifesto:

e

"Nós, povo da África do Sul, declaramos, para
que todos, no nosso País e no mundo, saibam: que a
África do Sul, pertence a todos os que nela vivem,
negros e brancos e que nenhum governo é legítimo
se não se basear na vontade do povo. Que o nosso
povo foi espoliado do seu direito à terra em que nasceu, da liberdade e da paz, por um governo baseado
na injustiça e na desigualdade. Que o nosso país
nunca será próspero ou livre enquanto nosso povo
não viver fraternalmente no gozo dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades. Que só o estado
democrático, alicerçado na vontade do povo, pode
----- assegurar esse direito sem distinção de cor, raça,
sexo_ ou fé. Que, portanto, nós, povo da África do
Sul, negros e brancoS, em conjunto -iguais, com~
patriotas e irmãos -, adotamos esta "Carta·da Liberdade". E que nos comprometemos a lutar juntos,
com todas as nossas forças e com toda a nossa cora~
gem até que a democracia seja conquistada."
Sobre a necessidade de_org_anizar a sociedade para o
futuro, após a abolição do appartheid, diz a "Carta da
Liberdade":
..Todos os homens e mulheres terão _direito a ele-gere a sereleítos para todos os órgãos com poder legislativo. Toda a população terá o direito de participar na administração do país. Todos terão os mesmos direitos, seja qual for a sua raça, cor ou sexo.
Todos os órgãos do governo minoritário, como as
Juntas Consultivas, os Conselhos e outros serão
substituídos por órgãos democrâticos de poder local. Haverá igualdade para todos, seja qual for o
grupo ou raça a que pertençam, nos órgãos do Estado, nos Tribunais ou nas escolas. Todos terão direito ao uso da Língua e ao desenvolvimento da sua
cultura própria. Todos os grupos nacionais serão
protegidos por lei contra insultos à sua raça e ao seu
sentimento nacional. Praticar a discriminação racial
ou exortar à sua prática ou ao desprezo de uma raça
ou cor será crime punível por lei; todas as leis e regulamentações baseadas no appartheid serão abolidas."
Com referência à organização econômica, o documento prevê o controle popular das imensas riquezas aluaimente concentradas nas mãos da dominante minoria
branca que sustenta o appartheid, e diz:
"A riqueza nacional do nosso país, patrimônio
de todos os sul-africanos, será devolvida ao povo. A
rique~a mineral do solo, os bancos e a indústria passarão a ser propriedade do povo. Toda a restante indústria e o comércio serão objeto de_ controle de
modo a contribuírem para o bem-estar do povo. Todos terão o direito de dedicar-se ao comércio e à indústria ou a seguir a· profissão que entenderem."
Na apreciação dos díreitos civis e políticos o documeto declara:
''Ninguém será preso, deportado ou posto em liberdade condicional sem um julgamento justo. N inguém será condenado por ordem de um funcionário
do governo. Os tribunais serão representativos de
toda a população. A pena de prisão só será usada
em caso de crimes graves contra o povo e terá como
finalidade e reeducação do criminoso e não a simples retaliação. A polícia e o exército serão abertos a
todos, em pê de igualdade, e terão a função de proteger e ajudar o povo. Todas as leis que estabelecem
a discriminação racial ou religiosa serão abolidas. A
lei garantirá a todos o direito de expressão, de organização, de reunião e de publicação, assim comO_~
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direito a pregar e a observar qualquer religii;io e a
educar os filhos."
No final, a "Carta da Liberdade", após apreciar todos
os aspectos da vida comunitária, assevera:
"A África do Sul súá um Estad-o coinpletamente
independente que respeitará os direitos e as soberanias das outras nações. A África do Sul deverâ lutar
pela manutenção da paz mundial e pela solução dos
conflítos interriacionais, através de negociação e
nunca pela guerra. A paz e amizade entre nosso
povo será assegurada pela garantia de que todos gozarão dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades. Não haverá cidadãos de segunda classe. O direito de todos os povos da ÃTricil. à independência e
autonomia será reconhecido e será a base de uma
cooperação estreita. Que todos os que amam o seu
povo e o seu paí.s digam conosco: "Lutaremos por
estes direitos, lado a lado, toda a nossa vida, até termos conquistado a liberdade".
Sr. Presid_ente, Srs. Senadores:
Esse impressionante documento é a semente que fará
germinar a árvore da liberdade no continente africano e
o sol da democracia raiará naqueles céus. E veremos, no
dizer do poeta, o crepúsculo da oligarquia se desmanchando na madrugada dourada da Revolução.
Todos têm direito à felicidade, pessoa e povo. Lembro
Manuel Scorza, no seu último livro, "A Dança Imóvel",
quando diz: "Ninguém pode ser plenamente feliz enquanto os outros continuam infelizes. Não pode existir
nenhuma Hha de prazer em meio a um oceano de crimes
e horror".
Que o povo da África do Sul encontre o caminho disua libertação, sem hecatombes nem genocídio, e que a
raça negra triunfe na sua eterna luta pela igualdade social e pelo direito de ser gente. Negros e judeus têm sido
povos mártires na dolorosa e trágica história humana. A
escravidão foi uma mancha na vida dos povos. Ago_ra, o
appartheid é um crime na vida das nações. Samora Machel, escritor negro, já disse em livro clássico, que "o appartheid é o nazismo de nossa era". Vamos Jcabar com
ele, euquanto possamos fazê-lo sem comprometer a paz e
o destino da humõ.lnidade.
Dcs_ejo encerrar estas palavras com uma frase de eterna atualidade do pensador liberal francês Emile Auguste
Chartier:
"&; impecHssemos, a cada instante, que se levasse uma
pedra à bõ.lstilhõ.l, nós nos pouparfamos o trabalho de
demoli-la."
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela
paciência de me ouvirem. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Eunice Michiles- Alcides Paio- Américo de Souza
-João Lobo- César Cais- Nivaldo Machado- Albano Franco- Mauro Borges- Marcelo MirandaOctávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Está finda a

Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorwn para- deliberação.
Em conseqUência, deixam de ser su_bmetidos à_ deliberação do Plenário o Requerimento n,. 347/85 e os Projetas de Lei do Senado n% 233/8 1 e 41/82, constantes dos
itens l a 3 da pauta, uma vez que estão em fase devotação, devendo ser apreciados na próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) então ao item 4.

Passaremos,

Discussão, em turnO único, do Projeto de Lei da
Câmara n,. 98, de 1980 (n9 3.181/80, na Casa de origem), que dispõe sobre isenção da multa prevista no
art. 8Q da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, tendo

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 329 e
330, de 1981, das Co_mis_s_õ~~
- de Constituiçio e Justiça; e
- de Finanças.

Em discUssãO o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 5:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 50, DE 1982
Tramit<lndo em conjUnto com o
Projeto de Lei do Senado n9 116/80
Discussüo em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 50, de 1982 (n9 2.056/79, na Casa de origem), qre altera o§ 2"' do art. 389 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
5.452; de 19 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n9s 418 e 419, de 1984, das
Comissões:
:...... de Legislação Social, contrário; e
-de Finan4;as, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada em virtude da falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I I6, de 1980
Tramitando e_rp. conjunto com o
Projeto de lei da Câmara n9 50, de 1982
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei
do Senado nQ 116, de 1980, de autorla do Senador
Nelson Carneiro, que obriga a construção de_creches nos conjuntos habitacionais, tendo
PARECERES, sob n9s 418 a 421, de 1984, das
Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social - 19 pronWlciamento: favorável; 29 pronunciamento: ratificando seu parecer
anterior; e
-de Finan4;as, contrário.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votução da matéria fica adiada em virtude de falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Eneas Faria) -Item 7:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de_lei
do Senudo n9 151, de 1980, do Senador Nelson Cãrneiro, que disciplina o emp!acamento de carros oficiais e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n"'s 305 a 307, de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucional!- .dade, juridicidade e, quanto ao mérito, contrário,
com voto vencido dos Senadores Cunha Lima e
Franco Montoro;
- de Transportes, Comunicações e Obras Públi·
cas, contrário, com voto vencido do Senador Affonso Camargo; e
-de Serviço Público Civil, com voto vencido do
Senador Bernardino Viana.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como definitivamente aprovado nos
termos do art. 315, do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redução.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE -LEI DO SENADO N• 151, DE 1980
Disciplina o emplacamento de carros oficiais e dá
outras providências.
O Congresso Naciorlal decreta:
Art. [9 São proibidos os Departamentos de Trânsitos no Distrito Federal, nos Territórios Federais, nos
Est'ados e Municípios, de em placar veículos de proprie-
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dade da União, dos Estados e dos Municfpios, a não ser
com chapas oficiais.
Parágrafo único. O emph1camento de veículos oficiais com chapas características de viaturas particulares
implic.1 em falta grave do funcionário encarregado desse
serviço, puníveis com a demissão daq ucles demissíveisad
rutum, se apurada, mediante inquérito, sua responsabilidade.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiC<!çào.

Art. 3"'

Revogam-se as disposições cm contrário.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -

Item 8:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 96, DE 1980
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n9 129/80)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 96, de 1980, de autoria do SenadorJutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação
dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização
das entidades que menciona, tendo
PARECERES, sob n9s 349, 350, 354 e 355, de
1983, das Comissões:
-de- Constitui4;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Servi4;o Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos
Senadores Roberto Campos e José Uns.
Em discussão. (Pausa.) Não huvendo quem peça a palavra, encerro a discussão. A votação da m<~téria fica
adiada em virtude da falta de quorwn.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 129, DE 1980
(Tramítundo em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n,. 96, de 1980)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n\1 129, de 1980, de autoria do Senador
Franco Montara, que assegura a participação dos
empregados nu direção das empresas públicas e sociedades de economia mista, lendo
PARECER$, sob nQs 351 a355, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, ]9 pronunciamento:
f:;vorável; 29 pronunciamento: pela prejudiciaGdade, face parecer favorável dado ao Projeto de Lei do
Senado n<J 96, de 1980; e
-de Finanças, pela prejudicialidade, face parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n9
96, de 1980, com voto vencido dos Senadores Alberto Campos e José Uns.
Discussão do projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada em virtude da falta
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 336 DE 1980
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n,. 336, de 1980, de autoria do Senador
Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados ãs empresas de auditagem de capital nacional e
dâ out_ras_ providências, tendo
PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, quanto ao mérito, favorável,
nos termos de Substitutivo que apresenta;
-de Economia, favorável ao Substitutivo da Comis_sãó de Constituição e Justiça, com voto vencid_Q
dos Senadores José Lins, Gabriel Herme.s e Lenoir
Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiaçia em virtude da faltade quorum.
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que, trazida pelos espanhóis, proliferava nas férteis pastagens, era o reino dos preadores de gado espanhóis e
portugueses. Aí se feriu o choque_ entre as duas potêncías, loca! onde a ocupaç~o e fixãção de fronteiras não
foi pacifica.

Os portugueses, prêdominantemente açorianos, disputaram com os espanhóis de Buenos Aires a posse da terDiscussão, em primeirO turnci, do Projeto de Ler
ra. Forjou-se ao longo de mais de um século o tip-o h-udo Senado n9 62, de 1981, de autoria do Senador
mano do campesino-guerreiro. Na defesa da terra
Raimundo Parente; q-Ue díspõe sobre a cobrança de
delineou~se_ o perfil de urri homem disposto a afirmar
contas de energia elétrica, âgll3., gãs e telefone, pelas
seus direitos, e com um sentido igualitário gerado pela
necessidade da solidariedade de luta e na defesa.
empresas concessionárias de serviços p6blicos e dã
outras. providências, tendo
Nada vincula mais o homem à terra, do que o fato de
PARECERES, sob n9 s 975 a 978, de 1983, das
hav_er tido de lutar por ela. Nada, por conseqUência, pcComissões;
deriayjncular tanto a gente do sul com a sua cidadania
--:--de Constitu_f_ção e Justiça, pela constitucionalibrasileiro-portuguesa, do que o fato de serem espanhóis
dade e jurídiCTõade;----- <iQUde5Com os quaiS lutava.
- - -- --de Economia, favorável;
A gente que povoou o sul, não foi brasileira por deter- de Legislação Social, favorável; e
minismo geográfico: ela escolheu a brasilidade. São bra-de Finanças, favorável, com voto vencido, em
sileiros por opção.
separado, do Senador José Lins.
É necessário esta constatação para entender-se e clarear a realidade do Movimento Farroupilha.
Em discussão. (Pausa.)
Para entendermos a motivação essencial dos "inconfiNão havendo quem peça a palavra, encerro a discusdentesgatlcho~" de 1835, é mister recordarmos que a Insão_.
dependência do Brasil, proclamada pelo príncipe D. PeA votação da matéria fica adiada em virtude da falta
dro em 1822, ainda não se implantara nas províncias
de quorum.
brasileiras atê 1835. E o próprio D. Pedro I, passados 9
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Esgotada a
anos do Grito do Ipiranga, fora forçado a abdicar e repauta, volta-se à lista de oradores.
tornar a Portugal.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alcides SalEm 1835, o futuro D. Pedro II tinha apenas lO anos de
danha, por cessão do Sr. Semidcir Jorge KaJume.
idade e quem governava o Brasil era uma Regência de
autoridade contestada. O velho Patriarca da IndepenO SR. ALÇIDES SALDANHA (PMDB - RS. Prodência, o lendário paulista José Bonifácio de Andrada e
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenaSilva, fora há muito tempo marginalizado do poder.
dqres:
Suas idéias, porém, ainda estimulavam os brasileiros a
Comemora-se hoje, 20 de setembro, 150 arios daRelutarem pela independência de fato. Após imensa presvolução Farroupílha. Nela se evidencia a vocação
são dos liberais da época, apelidados pelos conservadolegalista-liberal do Rio Giande do Sul.
res, pejorativamente, de farroupilha, foram instaladas as
Fenômemo político-social, pouco compreendido fora
primeíras Assembléias Provinciais. E para gáudio daquedo Rio Grande, necessárío ê Que-se fente colocar historiles como nós, que comungamos do Poder Legislativo
camente os fatos.
também neste ano de 1985 comemoramos os I 50 anos da
Portugal e Espanha, as potências marítimas da época,
instalação deste poder democrático nas Províncias do
disputavam o Mundo Novo a _que Colombo abrira as
portas e onde Cabral plantara a bandeira lusitana.
Brasil.
Realizada a primeira eleição para a Assembléia da
No México, nas Caraíbas, nos Andes, no Chile e no
Prata, a Espanha, firmava domínio. Nas costas doBraprovíncia de São Pedro do Rio Grande do Sul, o Partido
Liberal mostrou sua força popular. Bento Gonçalves da
sil, Portugal plantava cidades. O ouro e a prata norteaSilva, coronel do Exército e pi'incipallíder farroupilha
vam os movimentos de um e de outro. A velha disputa
foi um dos deputados mais votados. Tal fato não impeentre as duas nações da Península Ibérica transfere-se
diu que, na própria Sessão de Abertura do novo parlapara a América. Os limites entre o mundo português e
mento, re<~lizada a 20 de abril de 1835, em Porto Alegre,
espanhol são indefinlôos e as disputas se acirram. Com
o Presidente da Província, Fernandes Braga, nomeado
intervenção papal surge o Tratado de Tordesilhas. Atê
pela regência, denunciasse o Deputado Bento Gonçalves
370 léguas para o-este do arquipélago de Cabo Verde see todos os liberais como articuladores de um movimento
ria de domínio português tudo que aparecesse no Atlânseparatista.
tico. Além dessa linha o mundo a descobrir era da EspaTal acusação leviana nada mais era do que uma manha.
nobra para desviar o debate parlamentar dos problemas
Pelo cãlculo dos.espanhóis essa linha P,assava pela foz
cruciantes que _vivia a província sob o jugo da regência:
do Amazonas e vinha ao litoral paulista, em Iguape.
....:.... Impostos escorchantes, principalmente sobre nosPara os portugueses a linha passaria por Laguna, Santa
sos prinCipais produtos de exportação, o charque, o sebo
Catarina.
e o couro. Impostos tão altos que significavam mais do
Já nas primeiras vfãgenseXploratórías do Novo Mundobro .dos dízimos pagos a Portugal antes da Independo, ficou evidenciado que toc·ara para Portugal Um pedência e tiravam dos agric.ultores do sul o poder de comdaço bem menor do que a parte da Espanha. Além disso;
peti rem com Montevidéu e Buenos Aíres-no mercado innas ãreas dos Incas, Maias e Astecas, a Espanha encontrara o ouro e a prata que era o móvel maior deação coternacional;
-Uma nova Lei Imperial que desviava da província
lonial das metrópoles ibéricas-. Diante disser Portugal
quase 90% dos dinheiros arracadados, deixando em 1835
desinteressou-se da demarcação: "Que as coisas ficassem
apenas lll contos e 350 réis sobre uma arrecadação de
como estavem para ver o que resultaria".
.
800 contos de réis;
_
_
-_
Muito se poderia falar sobre as conseqUências dessa
-Tal política tributária, irrealista e centralizadora,
divisão e ausência de dema,rcação. Nela talvez se enconera a causa principal da inexistência de serviços públicos,
tre a explicação para a unidade do mundo português na
estradas, pontes, calçamentos, correio regular, hospitais,
América, C a subdivisão da parte espanhola. Mas, quereassistênciajudiciária. E o maior de todos os_exemplos do
mos apena's caracterizar um detalhe: o avanço português
abandono da província: em 1835, não existia uma única
além da linha não demarcada.
escola pública no Rio Grande do Sul, nem mesmo de enA linha divisória não definida criou uma ..lirea cinzensino primário. Mas os jovens analfabetos eram sempre
ta" sbbre a qual Portugal, mais atento ao problema, até
chamados a darem seu sangue na defesa das fronteiras
pela condição de_ inferiorizado na divisão, ror ti'atãdo de
do Iq~pério. E por ele lutaram contra os me~os casteconsolidar seu domínio. Do_ Amazonas à Laguna, Portulhanos de Lava!Ieja e Alvear.
gal avançou. Este avanço não geroU reação de Santa CaM
Em sua primeira proclamação popular, datada de 25
tarina para cima, atê por um prOblema de distância das
de setembro de 1835, o Deputado Bento Gonçalves da
localizações espanholas e as dificUldades topográfiCas.
Silva não pregou nenhum separatismo e também não
Restou como último ponto de indefinição de domínio
assenhorou-se do poder, entregando-o ao vice-presidente
o planalto, as encostas e as planícies que, ao sul de LaguMarciano Pereira Ribeiro, homem respeitado em toda a
. na, estendiam_.::~e até o Prata._Viveiro natural da_gadaria.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Item 11:
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província. As palavras iniciais desse manifesto bastarão
para que todos possam avaliar de sua brasilidade:
"Cumprimos, Rio~Grandenses, um dever sagrado repelindo as primeiras tentativas de arbitrariedade em nossa querida pátria. O Brasil inteiro aplaudirã O Vosso patriotismo e a justiça que armou vosso
braço para depor uma autoridade inepta e facciosa e
restabelecer o império da lei."
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por esse simples intróito, que não trai o sentido total da mensagem
que por longa não vos transcreverei,. que o coronelfdeputado, tantas vezes acusado de separatista, ao empolgar
o poder pelas armas não falou em outra P.J.tria que não a
Pát.ria Brasileira. Que não pregou outro fmpério que não
o Império da Lei. Tivesse a Regência instaurado um inquérito para punir os verdadeiros culpados, o sangue de
to anos de guerra nunca teria sido derramado. Mas a
Regência estava longe demais e só escutava relatos distorcidos. Em lugar de aceitar a deposição dos dêspotas e
honrar os homens dignos da Província, o poder central
preferiu declarar guerra aos liberais. E essa Guerra dos
Farrapos trouxe a Repúblie<~ para o Rio Grande do Sul
em 1836, paro:1 Santa Catarina em 1839 e teria trazido a
República, com meio século de antecedência para todo o
Brasil, se tivess_em os revolucionários homens e armas
para tanto.
Gr·aças à ascençào ao trono, em julho de 1840, do
Imperudor·menino D. Pedro II e da coragem e sabedoria
de seu braço armado, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, a Regência chegou ao fim e uma lei
de anistia foi aprovada para beneficiar os revolucionários do período regenciaL
O próprio Barão de Caxias <~ssumiu a presidência da
província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a 9 de novembro de 1842, enviado pelo Rei não para destruir os
farroupilhas, mas sim para pacificá-los e convencê-los a
defenderem as fronteiras do Brasil, ameaçadas pelo ditador Rosas. E tão bem se houve o Pacificador que em
pouco mals de dois anos obteve uma paz honrosa. Uma
paz que respeitou todos os direitos fundamentais dos revolucionários. Inclusive a liberdade dos escravos que lutaram pela Revolução Farroupitha.
Assinada a paz do Ponche Verde, a província de São
Pedro foi reintegrada ao Império. Mas a semente republicana que foi ali pluntada haveria de germinar em
todo o Brasil depois de uma espera de meio século. E é
em nome da Liberdade e da República que o Brasil recordará sempre a Revolução Farroupilha de 1835.
Como Senador da República do Brasil, só acreditamos na Revolução Farroupilha e comemoramos seu Sesquicentenário nesta Casa, como um movimento brasileiro e nunca separatista. E tão brasileiro foi esse movimento que para isso basturia recordar o local de nascimento
de alguns de seus principais seguidores.
O Sr. I.omanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALCIDES SALDANHA - Pois não, Excelência.
O Sr. Lomanto Júnior - Eu quero cumprimentar o
eminente representante do Rio Grande do Sul pelo
magnífico pronunciamento desta tarde, que nos dá uma
sfntese, que faz com que nós nos relembremos daquele
admirável movimento que foi a Guerra dos Farrapos. A
Revolução F<~rroupilha é, sem dúvida alguma, uma das
páginas mais brHhantes da história brasileira. Ela, longe
de significar um movimento separatista, ao contrário, dâ
uma demonstração de que a Província de São Pedro do
Rio Grande optou por ser brasileira. E a maior resposta
foi aquela que, se não me engano David Canabá, deu ao
ditador argentino quando manifestou o desejo de auxiliar os farroupilhas, de mandar, de fornecer armamentos, enfim, de colaborar com aquele admirável movimento nacioriã.lista, e foi repelido com aquele espirita de brasilidade que caracteriza o gaúcho, repelido com energia,
a ponto de dizer que para qualquer invasor argentino ou
qualquer invasor que ultrapassar-se a fronteira, teria: que
p_assar pelo cadáver, teria que primeiro fazer jorrar o
sangue dos farroupilhas. Portanto, Ex.celência, eu cumprimento o eminente gaúcho por relembrar esta passagem admirável, em que a figura de Bento Gonçalves foi,
sem d.úvida alguma, o fulcro, foi o pivô, foi o cume da-
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quele admírável movlmenlo. Quem porventura tomou
conhecimento da s_u_;J __(!,iga do forte São Marcelo, na
Bahia, misteriosa fuga, e percorreu da Bahia até o Rio

Grande, a cuvalo, viajando pelos ínvios caminhos e enfrentando todas a vicissitudes e obstáculos para chegar
ao Rio Grande e reassumir o coma_nõo cl_ª Revol1,1ção
Farroupilha. Os 150 ano_s _desta Revolução, deste adm_i~

rável Movimento, fazem- cOm que fixemos nossa admi-_
raçãO peJos gaúchos, QUC sãO efetiV_!,I_IllCnte b['asfleirõsporque _quiseram ser brasileiros!

O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço o _aparte
de V. Ex• O Rio Grande do Sul e a Bahía estão intirnªmente ligados, Senador Lomanto Júnior, neste episódio
da Guerra Farroupilha, como V. Ex• poderã sentir em
nosso pronunciamento daqui a pouco, porque foram os
homens do Dr. Sabino que propiCiaram fuga de Bento
Gonçalves que estava preso na Bahia, depois do desastre
da batalha da Ilha do Fanfa. O aparte de V. Ex• não só
honra este rápido pronunciamento, como mostra o en·
trelaçamento de brasileiros do Nort~e do Sul, construin·
do esta grande Nação.
Prossigo, Sr. Presidente. Se é verdade que Bento
Gonçalves da Silva e.rª u_m gaúcho de triunfo, o ChefeGemi das Armas, o Gen_eral·em-Chcfe, inicialmente, era
João Manoel de Lima e Silva, nascido no Rio de Janeiro.
O Ministro do Interior era Domingos José de Almeida,
que nuscera em Minas; o MiriistrO das Finanças Ulhôa
Cintra, também mineiro. Lú lutou Anita Garibaldi, a ca·
tarinense heroína de dois mundos. Lá, diversos outros
do País se fizeram presentes: homens a eles se somaram
como os liberais italianos, forjados nos ideais da Revo·
lução r'ranccsa e que vieram somar-se aos republicanos
do Sul como Tito Líveo__Zambecari- pensador liberal;
Luigi Rosseti- jornalista que fez os jornais da República durante os seus dez ilnos de existência. E, por fim, essa
figura legendária de lutudor mundial, Guseppe Garibal·
di, mais tarde unificador da Itália, qual Guevara do século pas.<;udo, a lutar, em qualquer terra e lugar, pela implantação de seus ideais republicanos.
Foram os libcruis da Bahia que arriscaram suas vidas
para libertarem Bento Gonçalves, em 1837, do Forte do
Mar, em Salvador, onde o Império o havia encarcerado
após a batalha de Fanfa. E com esse gesto, souberam os
bravos baianos, que participaram d<! Sabinada, ampliar
ainda mais o mapa brasileiro da revolução que nascera a
20 de setembro de 1835.
Um episódio narrado pelo historiador gaúcho Alcy
Chevicht:, exemplifica bem essa irmanização em um
ideal, de baianos e gaúchos.
O homem que deveria apanhar Bento Gonçalves nas
águas, ao fugir do presidio, Mestre CrescênciO, diziâ aos
homens que o auxiliariam na empreitada, definindo o
priSicirif:iro:-

a

.. ~um liberal do Sul e seu crime foi guerrearcon·
tra os caramurus. Coril.o nós, aqui em ltaparica."
Mas foi Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de
Caxias, quem soube aceitar sem hesitação os farroupilhas como brasileiros. As últimas palavras da Guerra dos
Farrapos a ele pertencem. Com elas, sela definitivamente
a Paz d_o Ponche Verde.
Instado por um capelão militar a comparecer a uma
missa em ação de graças pela vitóri<~ de seu Exército,
fulmina-o com uma frase que ajudaria a cicatrizar todas
as feridas:
"Convide-me para uma missa pela~ almas dos_ mortos
e e_u lá co_rnparecerei com todos meus oficiais. Os q11e
morreram nesta guerra eram todos irmãos."
Nada entretanto .define melhor a brasilida9e do movimento do que a histórica resposta de Can~;~.barro ao Ditador Rosas, que movimentara tropas para a fronteira e se
prupusera ajudar a farrapos, já praticamente desbarata~
do!>'peluslropas de Caxias. Â õferta ao D_itador argentino, respondeu Canabarro:
"O primeiro de vossos soldados que atravessar a fronteira, fornecerá o sangue com que será assinada a paz de
Piratini. Acima do nossQ amor à· República está o nosso
brio de brasileiros."
Melhor homenagem não posso prestar ao homem do
Rio G_ran_de,_ herdejro -e defensor, dos jdeais farroupilhas
do que-a descrição do brasileiro" do extremo Sul feita_

pdo historiador gaúcho Moisés Vellinho em seu livi'o
Otpituniu D'el-Rei, às páginas 251 e 252:
"A paisagem não o assusta nem o deprime. Infundelhe, pelo _ç_gntrário, um tranqUilo j>en_timento dedomíni9
sobre os elementos. A natureza representativa do Rio
Grande, aquele que foi o chão de sua legenda épica,_não
e.~conde surpresas, não se fecha em mi_stérios. Suas perspcc_tj'{a~ __ ]_ãq_ a_mpla~, _limpas, d~i_mpedidas. A_ terra,
cd!f!OhliQ_l1ftO feminino -~e_entrcga, se agacha a()s p_és d~
homem estirundo-se em curvus submissas e aiTastanCfO.
se ~com -iiUtnfidUde -ãiê- s-u"iTITf~se no fundo do ho-rizonte.
Foi nesse raso e dilatado cenârío
se ergu-eu -figura
do "monarca", senhor das coxilhas. A montanha, a his-- piacz·aas-serras.·ano-resta~--s-o se rrzer·am.-sentfr--apõs a
maturllção sociológicil do gaúcho, podendo-se dizer que
o filho do Rio Grande, quaisquer que sejam, fora da velhõ.J Campanha, os acidentes da topografia que o circunda, há de carregar sempre dentro de si, aconchegada ao
fuildo da alma, a paisagem que testemunhou a ação dos
antigos lidadores: - o campo. Os largos plainas verdes
embebidos de _céU e de sol, - "luz de Deus por todos os
lados'', c.omo dizia o vaqueano Bluu Nunes,- uma claridade que a própria noite, caindo devagarinho, parece
respeitar,- tudo isso está dentro de cadô:l um de nós, e
foi o que conspirou, juntamente com a frec:iUência dos
emb<LÚ.:~ de fronteira, para- acordar no gaúcho o sentimento de segurança com que ele se move dentro da_ pai-sagem ·nativa-.- - ----Por outró lado, a submissão dô:l nô:ltureza ao homem
prOvoca-I h!.! l.!t:rta reação de ternura pelo meio físico, sentimento que a p~1lavra "querência", de largo uso entre
nós, traduz. tão bt:m. Essa reaçào sentimental é uma das
· 'écüJsüin11;!S da psíque rio-gi"andense: Quando o General
Flores du Cunha, ao regressar da jornada de 30, se dirigiu à multidão que ó aclamava em Porto Alegre, foi essa
constante que lhe veio Jogo à tona do espírito. E então
vimos o prócer revoluciotlário, de natural tão agreste,
como qu-e-despir-se-da carranca habitual e vazar toda a
sua crrióÇ5o iiestc vOcativo prerihe de ressonância amo·
rosa:- "Doce terra do Rio Grande!" (Muito bem! Palmas.)
- -

que

-a

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -Concedo a pa·
lavra ~ nobre Senadora Eunice Michiles, por cessão do
nobre Senador Marcondes _Ga_delha. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo _a pulavm ao nobre f3enador Mário Maia.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio
Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador LuizCavalcante.
O SR. LUIZ ~ VALCANTE (PFL _-:- ~-~· Pronuncia
o seguinte discursO. Seffi -revtSao-do Orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Para inserção nos Anais desta Casa, vou proceder à
leitura de artigo do acadêmico Austregésilo de Athayde
---e ilãO -somente acadêmico, mas o própriO- Presidente
da Academia Brasileira de Letras---.. publicado no Correio Braziliense do dia 19 deste mês, sob o título: "Tudo
Certo, e os jetons?:
"O_s Presjç:!entes do SenaQq e da~ Câmara vje:rarri
esta semana a grande publicidade da televisão, do·
r.ádio e da imprensa, para defender a instituição de
que são hoje máximos representantes. Expuseram
de maneira comedida, didática e naturalmente apologêtica o papel do Poder Legislativo nas democra·
cias organizadas. A respeito de que não há nenhuma
dúvida suscitada nas críticas ultimamente dirigidas
ao Parlamento brasileiro. Quem sabe e pensa no
Brasil jamais acalentou a mínima idéia de criticar as
Câmaras que acolhem a representação popular,
..emanação Jegítima do Pod_er. Não se ignora também os sacrifíciOS que fã.:Ze:m os-políticos, aS atribuições a que estão sujeitos, os seus dispêndios pessoaiS e tantas OUtras injúnÇões riaSCfdas da furlÇão a
que se submetem, muitos por vocação e outros,
com__o eiJl tQdm~ as demais classeS sociais, -por mOTi=vos que n~o se confessam.
Sucede, porém, que o Parlamento como insti- tuição nãg_ ~~t~ em caus<~: •. e ~im os.aDusOs_-Cometidos
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em seu nome. Acjtl1 eis ilustres presidentes d_o Senado __ ~__ çil.!-___ çª_lJHU'!l_ g~I~arwn de ser objetivQs,
recolhendo-se a uma estratégia de omissão do essenciai._A questão f()-rmulada é a seguinte: "Se todos os
serviçOs prestados pelas Câmaras e que são reconhecidos podem ser invocados para justificar uma flagrante ofensa, praticada cõn-tra a Lei Maior, pagar
jetons_ ~ se!_lado_res c dep_L:L!ados que não _c_omparecem as sessões para votar". O problema é esse e não
outro,--_Yisto ciuCI1_ã0 se reva_n-tafllm objeções a-os Pre·
ceTto_~_teórkQi___que- definem a tarefa parlamentar.
Conclui-se, portanto, que, não tendo explicitamente
tocudo e respondido ao assunto principal, a brilhan·
te falu dos responsáveis presidentes não foi satisfatória.
Quero dar apoio à parte do discurso do venerando Ulysses Guimarães, cm que mostra a identidade
das missões que cabt:m ao Parlamento e à Imprensa,
comq_forças de_c_!s}Yus t: inseparáveis na sustentação
da democracia. Já escrevi aqui, neste mesmo propósito, que se um-Talha o outro acaba perecendo. Não
pode haver imprensa livre onde não haja Congresso
livre e prestigiado. O seu destino é comum e impres·
critível.
Ao ensejo, Sr. Presidente, Srs. Senadores ...
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Concederei o aparte
daqui a pouco.
Desejo comunicô:lr aCusa, que depositei, hoje, a quan·
tia de Cr$ 1.796.912 na conta do Senado Federal, no
Banco do Brasil, correspondente u 16jetons que me forarh ·abonados no contrucheque de setembro corrente
sem que eu tivesse comparecido às respectivas sessões ex·
truordiniirias, a suber: dia 21 de agosto, 3 sessões; dia 22,
4 sessões, dia 23, 2 sessões; dia 6 de setembro, 2 sessões;
dia 9, 2 sessõeS e aia 10, 3 sessões. Era esta a comunicaçfio que queria fazer à Casa.
Concedo o aparte ao eminente Fábio Lucena,
O Sr. Fábio Lucena- Eminente Senador Luiz Cavalcunte, eu havia lido o urtigo do Presidente da Academia
Brasileira de Letras, do venerando esCritor Austregésno
de Athayde, por quem tenho grande admiração, igual
admiração tenho por um outro escritor brasileiro, o Sr.
Chico Anísio, que, num programa de televisão, ao rebater umas críticus do eminente escritor Austregésilo de
Athayde, a ele se referiu como sendo Austregésilo de
Ataúde. Era o aparte.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Nada mais tenho a
dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a paluvra ao nobre Senador Nivaldo Machado. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
' O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Conced_o a palavra a_o eminente Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o
seg_uirité-díséursó:) ·_:_·sr. Presiderite, Srs. Senadores:
O Governo da Nova República encaminhou ao Congresso Nacionaf u sua proposta orçamentária para 1986
e co_nstatamos desencantados, que a SUDA M foi penalizada com um corte de 75% no seu programa de investimentos e despesas.
Não podemos nos calar diante de tamanha insensatez,
pois~ essa atitude do Governo, injustificãvel sob vários
aspectos que se queira analisá-la, significa a continuidade da marginalização de toda a região amazóniCa, no
contexto· do desenvolvimento nacional.
O Governo atual comete os mesmos equfvocos que
apontava nos governos anteriores, assumindo, no dire~
ciOtiU:rrlentõ_d_ãecOnOrrii::i; POsíções até certo ponto" autoritárias e discriminatórias, pois não procura ·conciliar os
interesses na_cionais com os interesses regionais, preferindo, antes_disso, desconhecer ou manter-se indiferente aos
p~~blemas s~u~arm_~n~e graves _qu~ são enfrentados_pel_~
nossa região.
t bom que fique bem clarc que a Amazônia não tem a
men__or p~rcéla de responsabilidade pelo déficit público;
pejo ÇQntr~r&_,__som<?~ yadicion~lmente geradores de divi~as, mormente agor.a, Q!lando s_e abrem as portas do
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mundo para o nosso minério de ferrodeCarajâse para o
Amazôniã;-mas o papel preponderante que terá no futuro_,.
nosso alumínio.
_ _
.
O corte intempestivo e contundente de 75% no orça_Um dos meíos para corrigir esses errOs é lutar, sem
mento da SUDAM, se aprovado, condenará a Amazôdes_fal~hnentos nem tréguas, para restituir ao Congresso
nia à estagnação e servirâ para acentuar o desnível, já
as prerrogativas que lhe !Oram confiscadas pelo autoritaexistente, entre várias_ regíões do P.<~.ís, ao mesmo tempo
risrrto, para que não mais sejamos apenas homologadoque consagra uma prática condenável de dar_ mais a
res dos orçamentos preparados pelo Poder Executivo,
quem sempre teve mais e oferecer o mfnimo a quem seminas possamos dar à Lei de Meios a nossa contribuição
pre recebeu o míniirio, não ensejando ã nossa gente a asçi~çi_siva, a fim de que aberrações dessa naturCz_a jam~is.
piração de condições dignas de sobrevivência.
V91tem a acontecer.
A região amazônica é um grande desafio. No final do
Concito a todos os Senador.es_querepresentam aRemilênio, deverá assumir papel relevante no processo de
gião Amazôn_ica a cerrarem til_eiras conosco, para juntos
apropriação, pelo homem, das potencialidades naturais.
impedirmos mais este· ato discriminatório contra o nosso
Um país que cresce, como o Brasil, terá de mostrar-se
povo, o povo bom da Amazônia, que se orgulha da grandigno da dádiva que a natureza lhe proporcionou. Isso
de Pátria a que pertence e .à qual sonha integrar-se e.c_odemandará sacrifícios. representados pela intensificação
nômica, social politicamente.
dos investimentos na região.
_ _ __ _
Era o_ que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
To-dos nós conhecemos o trabalho da SUDAM e a sua_
--o SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) -Conceimportância para o nosso desenvolvimento. Mas o Godo a palavra ao nobre Senador Enéas Pari~.
verno fe_cha os olhos a tudo isso e nega-lhe os rec.u~os
para que ela cumpra o seu papel. Os cortes anunciados
O SR EN-.tAS FARIA (PMDB - PR. Pronur\Cia o
representarão, em última análise, o esvaziamento desse
seguinte discurso..) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
importante pólo do desenvolvimento nacional, que é a
A Arábia Sa-uditil comemora hoje a sua data nacional.
Amazônia, o agravamento de uma omissão que se acenPaís das õlais profundas tradições na história da humatua a cad_u decisão governamental com relação àquela
nidade,-CUJiUI-i-rilílenar·e--com uma civilização cujos vaárea.
_
lOres morais nierecem o respeito dos povos de todo o
Nosso brado de alerta é justo e oportuno. Não exigimundo,- H. Arábia Saudita, hoje, sem dúvida, deve ser o
mos muito do Governo; queremos apenas o que nos é
alvo da reverência e da saudação do Brasil e dos brasileidevido e que sejam cumpridas as promessas feita pela
ros, na pessoa do embaixador Abdullah Hababi, repreAliança Democrática nas praças públicas, diante do nossentante de Riad em nosso País.
_
so povo, promessas que representaram o compromisso
Mas _a_.data de hoje, Sr. Preside_nte_e Srs. ~e~ adores, é
de Tancredo Neves e José Sarney de dar à Am~;J:Zô_nia um_ .. _
sõbretudÕ oportuna para que se volte os olfiOs para a
tratamento digno e justo. Não queremos privilégios ou-Arábia Saudita, também pela competência política e adtratamento difercnciadQ, mas e~<i&íiflOÇi'-eSpeito à nossa
minishatíva do governo do Rei Fahad Ben-Abdulaziz
dignidade e ao nosso povo, que depo.~itou as suas espeque,
em que pese a área de conflitos e de contradições
ranças no Governo e passa agora por momentos de proonde o País se situa e em que pese o fato de estar emerfunda frustra.çào.
gi rido histoficamente de uma realidade econômica e sONão podemos entender, Sr. Presidente e Srs. Senadocial do colonialismo e espoliação, tem sabidO, como poures, que o Governo queira, deliberadamente, extinguir,
cOs governantes do mundo, conduzir o seu povo e o seu
por inanição financeira, o POLAMAZÓNIA, destinanPaís para um destino de paz, progresso e desenvolvimendo a esse programa, tão importante quanto essencial
to. Beneficl.<ldo pela condição de- maior exportador de
para nós, -a ínfima quantia de Cr$ 31 bilhões, quando sepetróleo do mundo, a Arábia Saudita chegou à condição
ria necessário e até mesmo indiSpensáVel, apenas para
de País rico, sem contudo ter chegado, simultaneamente.
dar cofltinuidade aos Projetas já iniciados e à manua um índice_de desenvolvimen_t~>J_ecnológico e industrial
tenção de obras vitais, a quantia de Cr$ 350 bilhões.
que o colocasse entre os países do Primeiro Mundo. Seu
O Ministro João Sayad, em recente pronunciamento
governo porém, com profunda sensibilidade política e
feito perante a Câmara dos Deputados, fez a apresensocial, soube democratizar os frutos do progresso econôtação do I PND da Nova República. Segundo S. Ex• os
mi.co, direcionando-o para o bem comum, e hoje, a Arãdois objetivos centrais a serem perseguidos pelo referido
hia Saudita desfruta de uma das_ maiores_ rendas per capiPlano são: a retomada e s_ustentação do crescimento ecotado mundo, e se coloca também entre os primeiros paínômico e o _combate à pobreza:-Não entendo como o
ses no campo-dos investimentos para a educação e para
Governo conseguirá atingir esses objetivos, c;:m relação à
o alcance da _auto-.suficiência na pro_dução de alimentos
Amazônia, se continuar adotando uma política tão d·rãsbásicos para sua população, entre oUtras conquistas em
tica de redução dos recursos destinados <!-OS seus prograoutros setores do desenvolviinento.
mas de investimentos. Se tal ocorrer, não só conseguirá
POr tudo isso, Sr, Presidente e Srs. Senadores, e fundaentravar o crescimento da rq:ião, como agravará o
mentalmente pelos interesses comerciais e de amizade a
problema dos bolsões de probreza.
nível de respeito e colaboração recíprocaS, que preSidem
Gostaríamos de debãter, não·apenas O PND, mas todo
as relações entre o Brasil e a Arábia Saudita, deixo regiso orçamentp para 1986, discutindo cada item, jâ que não
tradOO os anais desta Casa, os cumprimentos, a- revei'ê_r!é possível participar de sua elaboração. Não queremos
cia e admiração do Senado Brasileiro ao povo da Arábia
ser acoimados de omissos e de cúmplices _desse infeliz
Saudita, cOmo preito de homenagem pela sua data naatentado às esperanças da Amazônia.
cional. (Muito bem!)
Essa política omissa é inse"nsafa do GOverno Federal
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Não hã mais
poderá afetar grãvemeOte todo o nosso sistema ecOnômioradores inscritos.
co, pois nã-o pouparã nem mesmo a SUFRAMA e o BANada maiS havendo a tratar, vou encerrar a presente
SA, ói"gãos prOPUlsores do nosso desenvolvimento regiosessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
nal, e quç: vêm lutando galhardamente por uma__ especie
seguinte
de sobrevida dos Estados e Municípios, agora ameaÇa-
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(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n"' 116/80)
Votação, em turno único, do Projeto da Câmara n• 50,
de 1982 (n"' 2.056f79, na Casa de origem), que altera o§
2"' do art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de l'>' de maio de
1943, tendo
PARECERES, Sob n'>'s 418 e 419, de 1984, das Comis.:
sões:
~
-de Legislação Social, contrário; e
-de Finanças, favorável.

3

e

dos fatalmente pela guilhotina da SEPLAN.
A Amazônia caminha para o desalento, pois a estreiteza da poHtica econôtnico-fínànCerra Que vem sendo ado~
tada pelo Governo não lhe permitirá sonhar c_om o futuro. Estamos sendo massacrados e vilipendíados_ e. por
isso mesmo, queremos deiXar aqui consignado o nosso
formal protesto.
_
___
_ -~·
Não podemos_s_er punidos pelo simples fato de termos
nascido na Amazônia e não nos calaremos diante de atitudes tão ·mesquinhas. Denunciaremos esses fatos __ em
praça pública e cobraremos do Governo um posicionamento mais humano e menos discriminatório. Um posicioriamento que leve em- cõ!f(à o·noSs:o-povo e os seus anseios. Um posicionamento menos tecnocrata e mais polítiCO, que vise tlão _apenas o beril-estar da gente sOfrida da

(Ti-amitaildo em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara n"' 50, de 1982)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 116, de 1980, de autoria do Senador Nelson CarnelrO, que obriga- a construção de creches nos conjuntos
habitacionais, tendo
PARECERES, sob n9s 418 a 421, de 1984, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
- de Legislação Social - 19 prmunciamento: favorável; 29 pi-onunclamento: ratificando seu parecer anterior;
-de Finanças, contrário.
VotaÇão, em turno único, ·do Requerimento n9 347, de
! 985, de autoria do Líder Gastão Müller, requerendo,

nos termos do art. 371, c, do ~egimento Interno, urgência para O Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1985, de
sua autoria, que ~tabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras Providências.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 233, de 1981, de autoria do Senador João Calmoo, que fixa percentual mínimo para aplicações em
educação pelas empresas em que o Estado tem participação acionária majoritária, tendo
PARECERES, sob n'>'s 19 a 22, de 1985, das Comis-

sões:
-de COnstituição e Justiça, pela constuticionalidade e
juridicidade; e
-de ~u~ação e Cultura, de Economia e d~ Finanças,
favor'áveís.' - ·

6
Votação, em primeiro turno, do_Projeto de L~i do Senado-n"' 41; de 1982, de autoria da Senadora Laélia de
Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei nY 594,
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a-25, de 1984, das Comissões:
-de Constituição: e Justiça - J9 pronundamento:
contrário; 2"' pronunciamento: pela constitucionalidade e
Juridicidade do Su_bstitutivo da Comissão de Finanças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.

7

_ ORDEM DO DIA
VotaçãO, em iumo único, do Projeto de Lei da Câmara n9- 9~8, de t9~0 (n" 3.181/~ú,"na Çasà. de origem}, que
diSpõe sâbre isenção da multa prevista no art. 8"' da Lei
it~4.737, de 15 de julho de 196S- Código Eleitoral, ten__
do
_
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 329 e 330, de
1981, das Comis_sões:
- de Constituição e Justiça; e
~de Finanças!

(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n'>' 129/80)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 96, de l9"SO;de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe Sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção d~ fiscalização das entidades que
menCionª, tendo
PARECERES, sob n'S 349, 350, 354 e 355, de 1983,
das Comissões:

~-de Constit~içio-; JuS.tiça, peta cõilsüiucionaiida-dee
ao mérito, favorâv:_l;

ju~í~i~~dade e!_quan_~o
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-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorável; e

-de Finanças, favorável, com voto vencido dos S_eoadores Roberto Campos e José Lins.
8
n~"

96, de 1980)

Votaçüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sem.tdo IJ~' 129, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montara, que assegura a participação dos empregados
na direção das empresas públicas e sociedade de economia mista, tendo
PARECERES, sob

n~'s

-de Finanças, pela prejudicialidade, em face parecer
favorú.vel dado ao Projeto de Lei do Senado n"' 96, de
1980, com voto vencido dos Senadores Alberto Campos
e José Lins.

9

(Tramitando em conjunto com o

Projeto de Lei do Senado

parecer favorável dado ao Projeto de Lei do Senado n"'
96, de 1980; e

351 a 355, de 1983, das ComTs-

sões:- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao méríto, favorável;
-de Legislação Social, favorável;
-de Serviço Público Civil, 1"' pronunciamento: favorável; 2"' pron unciumento: pela prejudicíalidade, em face

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 336, de I 980, de autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre privílégíos assegurados às empre_sas de auditagem de capital nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n»s 248 a 250, de 1983, das Comissões:
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Votuçüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 62, de 1981, de autoria do Senador Raimundo

Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água, gás e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n"'s 975 a 978, de 1983, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Economia, favorável;
-de Legislação Social, favorável; e

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável, nos termos
do Substitutivo que apresenta;

-de Finanças, favorável, com voto vencido, em separado, do Senador José Lins.

-de Economia, favorável ao Substitutivo- da Comissão dC ConStituição e Justiça, com voto vencido dos Senadores José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir Vargas; e

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) da a sessão.

-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.

Está encerra-

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 22 minutos.)
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ney, na abertura da 40' .Assemblêía-G~ral da Organi..:
zação das Naçê!es Unidas, na Sede da ONU, em New
York.

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. ]li-Secretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à revisao do Senado aut6grajos dos
seguintes projetos:

-Projeto de Lei da Câmara n"' 127/85Complementar (n~ 249, de 1985, na Casa de origem),
que dispõe sobre a aposentadoria do funcionãrio policial, nos termos do art. 103 da Constituição Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 128/85 (n"
2.523/79, na Casa de origem), que dispõe sobre o
salârio-profissional do jornalísfã.
1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3 - Comunicação da Presidência

Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n'i' 127, de 1985-Complementar, lido
anteriormente.
1.2.4- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 277/85, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que altera a Lei n\l
3.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a
correção automática de salários, modifica a política
salarial e d~ outras providências.
1.2.5 -Comunicações
-Do Sr. Senador Odacir Soares, que se ausentará do País.
-Da Liderança do PFL, referente à designação
do Sr. Senador José Lins, para responder pela Liderança do Partido, na ausência do titular.

1.2.7- Comunicação da_ Presidência
-Deferimento dos Requerimentos n\ls. 371 e
372/85, de autoria dos Srs. Senadores Lenoir Vargas
e Jorge Bornhallsen, em que solicitam autorização do
Senado para participarem, como observadores parlamentares, da quadragésima sessão da Organização
das Nações Unidas.
1.2.8- Discursos do Expediente

SENADOR ALBANO FRANCO- Denúncia: da
divulgação, por parte de emissoras de râdio e televisão pertencentes ao Governo de Sergipe, de noticiârio falso sobre doações que estariam sendo feitas
pela LBA, naquele Estado.

SENADOR JORGE KALUME --Apelo de produtores rurais da Amazônia, em favor do reajuste do
preço da borracha. Auspiciosidade de notícia transmitida pelo Diretor de Crédito Rural do Banco do
Brasil, referente à suspensão das ex.ecuções judicia_is
_ ~-~s _J:J_~quenos prodllt'!_res rura~s do N arte e N_or~este.
SENADOR JOÃO LOBO_--Início ria implantação, no Estado do Piauí, do projeto de irrigação do
Nordeste, preconizado pelo Presidente José Sarney.

SENADOR AMARAL PEIXOTO- Necrológio
do Prof. Maurício Jopper da Silva.
1.2.9 -

Aprecia~o

de matéria

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n\l
l5l/85,lida anteriormente. Aprovada, nos termos do
Requerimento n\1374/85. A Câmara dos Deputados.
1.2.10-

Comunica~s

-Dos Srs. Senadores Lenoir Vargas e Jorge Bornhauseri, qUe se aUsentarão do País.

1.2.6- Requerimento

N\l 373/85, de autoria do Sr. Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciãdo pelo ExceM
lentfssimo Senhor Presidente da República, José Sar-

1.2.11- Comunicação da Presidência
-ConvoCação de sessão extraordinária a reidizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n~ 98/80 (n"'
3.181/80, na Casa de origem), que dispõe sobre a
isenção da multa prevista no art. 89 da Lei n9 4.737,
de fS-dCJUfh-Ode f965--=Cód1go Eleitoral. Rejeitado.
Ao Arquivo.
-Projeto _de Lei da Câmara n\l 50/82 (n~
2.056/79, na Casa de origem), que altera o§ 29 do art.
389 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo DecretoMlei n\l 5.4:52, de 19 de maio de 1943.(Tramita"ndo _em conjun;o ~m o_ Projeto de Lei do
Senado n\l 116/80.) Rejeifadõ: Ão Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n\l 116/80, que obriSa
a construção de creches nos conjuntos habitacionais.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara fl\l 50/82.) Rejeitado. Ao Arquivo.
--Requerimento n\l 347/85, requerendo, nos ter-_
mos do .art. 371, c, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei do Senado n'1257 /85, que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames
lal:ioratoriais no sangue coletado, visando prevenir a
propagação de doenças, e dá outras providências.
Aprovado.
-- Projeto de Lef do Senado n\l 233/81, que fixa
percentual mínimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem participação acio~
nâria majoritâria. Aprovado em primeiro turno.
- Pro]eto de Lei do SeDadO n9 41/82, que ãcrescenta artigo ao Decreto-lei nQ 594, de 27 de maio de
1969, que.institui a Loteria Esportiva Federal e -dá
·outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
- ProJeto de Lei do Senado n\l 96/80, que dispõe
sobre a participação dos servidores nos-órgãos de direção e fiscalização das entidades que menciona.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n"' 129/80. Votação adiada, a fim de ser feita
na sessão de 24 de outubro próximo, nos termos do
Requerimento n\l 375/85.
- Projeto de Lei do Senado n\l I 29/80, que assegura a participação dos empregados na direção daS empresas públicas e sociedades de economia mista.
(Tramitando _em conjunto com o Projeto de Lei·do
Senado 96/80.) Votação adiada, a fim de ser feita na
- sessã"o de 24 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n\l 375/85.
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- Projeto de Lei do Senado nq 336/80, que dispõe
sobre privilégios assegurados às empresas de auditagem de capital nacionar e dá outras pfciVidências.
Votação adiada, a fim de ser feita na sessão de 24 de
outubro próximo, nos termos do __ Requerimento n'i'
376(85.
- -- Projeto de Lei do Senado n" 62/81, que dispõe
sobre a cobrança de contas, de imergia elétrica, ãgua,
gás e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos, e dá out_ras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
1.3.1 -

D~scursos

após a Ordem do Dia

SENADOR ALCIDES SALDANlfA- Prod.u_ção
mineral em nosso País, particularmente no que se refere às dificuldades para a extração _do cobre.
SENADOR MARCONDES GADELlfA ~Dis
curso pronunciado pelo Presidente José Sarney, por
ocasião da abertura da 40• Sessão da Organização
das Nações Unidas.
SENADOR NIVALDO MAClfADO Solidarizando·se com o discurso do orador que o antecedeu na tribuna. Notícias veiculadas em órgãos da
Imprensa, r-elativas a uma possível desativação pelo
Ministério do Exército de seis colégios militares e, em
especial, o de Recife - PE.
SENADOR JOSt L!NS-Apeloem favor do pequeno agricultor nordestino, no que tange à aplicação do I Plano Nacio[lal de Desenv9lvi~n~§ na4ucla região.

-~

·-

-·

--------------~

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Vantagens decorrentes de decreto presidencial, transformando as agênciaS do Departamento Nacional de
Comunicações em Diretorias Regionais, em regiões
que menciona.
--SENADOR ALFREDO CAMPOS- Lançamen-

to do livro do jornalista Hugo Almeida, intitulado
Em teu seio Liberdade.

SENADOR ITAMAR FRANCO- ReiVindi_c;_ação
do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferro~
viârias do Rio de Janeiro, no sentido de se conseguir
autorização do INPS de desconto a título de doação
espontânea, de percentual em favor daquele Sindica~

to.
SENADOR ENtAS FARIA -Relato sobre uso
abusivo de agrotóxicos no Paraná, por ocasião do 16"
Congresso Brasileiro de Agronomia realizado_ no Rio
de Janeiro.

_ 1.3.2_- Designação da Ordem do
sessão

D~a

da próxima

l.4~ENCERRAMENTO
2~ATA

DA 179• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1985

l .834.526.659 (hum bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e
cinqUenta e nove cruzeiros.) Aprovada. À promulgação.
_ ~ Rçdação Final do Projeto de Resolução n"
94j85, que autoriza o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2-.446.857.420 (dois _bilhões, quatrocentos e quarenta
e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros). Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução nq
95/85, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a ele-varem Cr$ 171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oito_centos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros},
o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A
promulgação.
- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n"
174/80, que dispõe sobre o funcionamento das clíni·
casque-menciona. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
2.2.1-,Designação da OrdCm do Dia da próxima
sessão.

2.3- ENCERRAMENTO
3-MESA D!RETORA

. 2.1 -_A!!ERT\.IE.A

2.2-0RDEM DO DIA
- Redação Final do Projeto de Resolução n'i'
93/8~, que a1,1toriza o Governo do Estado de Alagoas
a contratar operação de crédito no valor de Cr$

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

5-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 1781! Sessão, em 24 de setembro de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

AS 14 l/ORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SEPTrE'
SL'NTt'S OS SRS. SENADORES:
Jorge Kulume - Mário Maia - l'ábio Lucena _Raimundo Parente_- Aloysio Chaves - Alex.andr:e
Costa- Américo de Souza-- Hdvfdio Nunes-joão
Lobo - Cesar Cais -José Lins - Moacyr D_u_arte -

47~

Legislatura

Martins Filho- Humberto Lucena- Ad_erbal Jurema
. . :. :. . Nivaldo Machado - Luiz "Cavalcante - Albano
Fr~l-llCO :..=.:tou-dval-&ptista- Jutahy Magalh-ãesLomanto Jún_ior- Luiz Viana -Itamar Franco- Ai·
Jr:çdo CaD1pos :- Jo~é FrageliT- f\1arcelo ~iranda
Roberto Wypych- Enéas Faria- Alcides SaidinhaOi,;t:.tvio__Çardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista dç presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número reiímental~ declaro abertã i s-esSãO.
S~~~~ prote'ção de Deus, iniciamos nossos trabãlhos.

O Sr.
te.

1'9 -Secfr!tário irá proc~der à leitura do Expedieri-
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É lido o seguinte.

EXPEDIENTE

O FI CIOS
Do Sr. l9-8ecretário da Câmara dos Deputados, enca~
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 127, de 1985 -

Complementar

(N• 249/85, na Casa de origem)
De ini~iativa do Senhor ~residente da República
D~spõe sobre a aposentadoria do funcioaário policial, nos tennos do art. 103 da Constituiçio Federal.

O Congresso NaCional decreta:
Art. I~> O TuncioDãriO policial será aposentado:

I - VQIJ.l.ntariamente, COpl proventos integrais, 3.p6s
30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos,
20 (VíntC) ãriOSâe-eXercício em cargo de natureza estritamente polici31;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 (sessenta e ciri.co) -arios
de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.
Art. 211 Subsiste a eficãcia dos atas de aposentadoria
expedidos com base nas Leis nl's 3.313, de 14 de novembro de 1957, e4.878, de 3 de dezembro de 1965, após
a promulgação da Emenda Constitucional n" 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 311 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposiçõeS erii contrãrio;
MENSAGEM N9 001, DE 1985
Excelen:Ussimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 -da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, o anexo projeto de lei complementar que "dispõe Sobre a aposentadoria do runcionário pOlicial, nos termos do art. I 03 da ConstitUição
Federal".
Brasflia, 2 de janeiro de 1985. --Joio Figueiredo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• I97, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984, DO DEPARTAMENTO AD'
MINISTRATJVO DO SERVIÇO PÚBLICO
Excelentíssiriio Senhor Presidente da República:
Com o advento da Einenda ConstitucioOal nl' 1, de
1969, surgiu dúvida quanto à eficácia da legislação ordinãria que estabelecera exceções rererentes ao limite de_
idade e tempo de serviço para aposentadoria, tendo em
vista o disposto riO artígo--103 do novo texto constitucio·
nal, in verbis:

'"'Art. 103. Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, indicará qUais
as exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e natureza de serviço, para aposentadoria, reforma, transferência para a iilãiívidade e disponibilidade."
2. A Cónsultoria-Géial da República', no Parecer n"'
1-269, de 11-2-74, firmou o entendimento de que leis ordinãrias citadas continuariam -em vigor até que noVa lei
as revogasse tácitã ou expressamente, regulando ·a matéria por inteii"o. Todavia, no Parecer n" L-006, de 29-574, adotou orientação oposta, em harmonia com atual
jurisprudência dos EgrégíoS Supremo Tribunal Federal e
Tri.bunal Federal de Recursos, no sentido de que estã implicitamente revogada a legislação ordinária pretérita,
sobre aposentadorias especiais.
'
3. Em face do exposto, o Ministériõ da Justiça, me·
diante a Exposição de Motivos nf 371. de 9 de agosto de
1984, propôs se reduzisse o tempo de serviço exigido
para a aposentadoria voluntária e o limite de idade fixado pàra a inativação compulsória do funcionário policial,_ nos sezumtes termos:

..A redução proposta encontra apoio no artigo
103 da Constituição Federal e justifica-se peta
- - exercício da atividade de natureza policial, razão,
também, da exigência estabelecida no item II do ar-- tigo 111 do Projeto, segundo o qual o funcionário,
para beneficiar-se da redução, deve contar, pelo menos, vinte anos de exercício em atividade de natureza estritamente policíal.
Aliás, as Leis n9s 3.313, de 14 de novembro de
1967 e 4.878, de 3 de dezembro de 1965,já determinavam a redução, respectivamente, do tempo de serviço e do limite de idade para aposentadoria do funcionãrio policial. Entretanto, com o advento da
Constituição de i 967, essa legis-lação ficou implicitamente revogada, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n'~l00.596-:.J, em novembro de 1983. A justificativa invocada para o Projeto que apresentamos
aponta, também, a conveniência dCser restabelCci.da
de imediato, com ligeiras alterações, a legislação revogada.
Por outrO- hâo, iOrila~se neceSsário eVitar problemas sociais decorrentes do fato de que, até a decisão
-- da Corte Suprema, a legislação revogada vinha sendo tranqüilamente aplicada, com o aval não só do
Tribunal de Contas da União (Anexo IX da Ata nl'
9, de 14 de fevereiro de 1980, em decisão do plenário
no processo n~' TC 30.181/79) e da ConsultariaGeral c;l~ B._epública (Parecer n• N-67, de 2 de abril
dC-1981, do Dr~ Clóvis RamifheteJ,mas--também,
do próprio Supremo Tribunal Federal, 'cuja jurisprudência sobre a validade das aposentadorias especiais era, então, -pacífica.
Q_recente acórdão da mais alta Corte do P_aís terá
ConsêQim.OciãiitffipréVíSív'eiS u-ma~ VeiqUC -poderá det!!rminar a reversão _daqueles que, aposentados indeVi.damerite·,-nâo--Coj!iplCiaram friiúã-e ciriOO anos de
serviço ou setenta anos de idade. IssO acarretará o
caos na Administfação, sobretudo se levarmos ein
conta as centenas de nome.ações ou promoções para
- o pre~!l_cbimento de vagas dos ap~entados.
Visando, pois, -a evitar os inconvenientes apontados, propõe-se, no artigo 2~'. sejam conferidos~ Lei
Complementar, ora projetada, efeitos retroatiVos,
pela garantia de reconhecimento dos. efeitos jUrídicos dos at~s praticados com fundamento na legislação revogada."
-4. A proposta estende aos funcionários policiais dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios os beneflCíoS~áã: aposeiihidoria-·espi::cial, em consonância coin a
norma constante do ~rtig_g 200 da ~onstituiçã~:?- que determina a aplicação d-a norma já ·estabelecida, sufgindo a
nC"CesSídade dá exteiiSTO Oas-ffiedidas excepcionais nos
termOS- -do art. 103 _da Carta Magna.
_ 5. A-ssini, tenho_;:~ honra de submetet_O assunto à elevada consideração de Vossa Excelência,- anexando o anteprojeto de Lei Complementar, que consubstancia a
medida, a ser remetido ao Congresso Nacional. caso a
proposição mereça acolhida.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelênCia- Ineus protestos de__elevado respeito.~ José Carlos
Soares Freire, DirlbtOr-Geral.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPrJBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO VIU

- D~_>S- -FUDciODárlOs-PúbliCoS
Art. 103. Lei ComPlementar, de iniciativa exclusiva
do Presidente da República, indicará quais as exceções
às regras_~tabelec;i_das,_quaJ:l:tO ao tempo e a natureza de
serviço, paTa _apoSCntadOria, reforma, transferência para
a inativídade e dísPoníbilídade.

~~ ~~DE

LEI N• 3.313
14 DE NOVEMBRO DE 1957

Assegura aos servidores do Departamento Fedeal
de Segurança Pública, com exercÍcio de atividade estritamente policial, prisão especial, aposentadoria aos
25 anos de serviço e promoção Post-mortem.
O Pr~~-çl~nte d_:,i República
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. }I' Os servidores do Departamento Federal de
Segurança Pública, que exerçam ... (vetado) ... atividade
estritamente policial, terão direito a:
I;_ prisão especial no quartel da corporação ou repartição em que servirem;
I I - aposentadoria com vencimentos integrais, ao
completarem 25 (virite e cinco) anos de! serviço (art. 191,
§ 41', da Constituição Federal).
§ 1<> Em caso de prisão, os servidores de que trata
esta lei, ficarão à disposição do ju(zo criminal. sob aresponsabilidade da autoridade designada pelo Chefe de
Polícia para custodiã-los.
§ 211 Para os efeitos da aposentadoria dos servidores,
a que se refere -esta lei, será computado apenas o tempo
de serviço em função estritamente pOlicial ... (vetado).
Art. 211 Vetado.
Art. 3'ô' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, II de novembro de 1957, 166~' da Independência e 69'<' da RePública.

LEI N• 4.878,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1965
_Dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcio-nários policiais civis da União e do Q~strito Federal.
-Ü- Presidente da República
_Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
p~ p~sposiçõ_e_s _Prelim~nar~s

Art. 1'1 Esta lei: dispõe sobre as peculiaridades do re
giihe jurídi"Có -doS fUncionários públfcos civis da União e
do Distrito Fedetal, ocupantes de cargos de atividade
policial.
Art._ 211 São policiakcivis 3.bfangidos por esta lei os
brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de
Polícia Federal e do Serviço POlicial Metropolitano, previstos no SiS:teffia de ClassificaçãO de Cargos aprovado
pela-Lei-o~' 4.483, de 16 de novembro de 1961, com as alterações constantes da Lei nl' 4.818, de 25_de outubro de
1965.
Parãgrafo único. Para os efeitos desta lei, é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratifLcada com atribuições e responsabilidades de natureza policial.
Art. 311 O exercício de cargos de natureza policial ~
privativo dos funcionários abr<i.ngidos por esta lei.
Art. 411 A função policial, pelas suas características e
finalidades, fundamenta-se na hierarquia e na disCiplina.
Ar~. 59_ A procedência entre os integrantes das classes e séries de classes- do Serviço de Policia Federal e do
Serviço Policial Metropolitano, se estabelece, básica e
primordialmente, pela subordinação funcional.
4

CAPITULO II
Das Disposições Peculiares
Art. 6<> A nomeação será feita exclusivamente:
1- em caráter efetivo-, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série de classes,
cop.fiic.ion~da a a.t!_~eti_o!:.!!ProvaÇªo em curso específico
da Academia Nacional de Policia;
-~~ ~-~-m c-ciri1is:S-ªo, -quã.Rdo se trat8r de cargo isolado
que, em virtude de lei, assim deve ser provido.
Art. 71' A nomeação obedecerá a rigorosa ordem de
classificação dos candidatos habilitados em curso a que
se tenham submetido na Academia Nacional de Polícia.
Art. 89- A Ac8.demia :NacioÕal de PoHcia manterâ,
permanentemente, cursos de rormação profissional dos
candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança PUbliCa e na Polícia do Distrito Federill.
· Ari. '§<;>· -s~ó- req\iiSitOs para ·matrícul8 na Academia
Nacional de Polícia:
1- ser brasileiro;
II- ter completado dezoito anos de idade;
III -estar no gozo dos direitos políticos;
IV- estar quite com as obrigações militares;
V -ter procedimentO irrepreensível;
VI- gozar de boa saúde, física e psfquica, comprovada em inspeção médica:
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_ A_r_t. ! ~. As nomeações por acesso abrangerão metade das vagas existentes Oa respectiva classe, ficando a outra· metade reserva_da J'!OS provimentos na forma prevista-no art. 6"' desta lei.
Ã~t. 20. _O funcionário policial que, comprovadamente, se_revelar inapto para o exercício da função poli~
ci_al, sem caus~_ que j\}stitique a su_a .demissão ou aposentadorii," serã, readaptado em outro cargo mais compatícia Feminina.
·
vel com a sua capacidade, sem decesso nem aumento de
§ 2'i> Será demitidº~ mediante processo _di~ciplinar revéOcitiu!rffõ-:---gular, o funcionáriO pOlicial que, para ingressar no
Parágrafo único. A readaptação far-se-á mediante a
partamento Fed~rªl Q_~ Segurançã Pública e_ na Polí_~ia
fúi.ilSfõrmãÇão do cargo exercido em outro mais comdo Distfito-Feder_al, constar fato que _impossibilitàfía -apatível com a capacidade física ou illtelectual e__y_oçação.
sua matrícula na· Academia NaçionaJ Qe Polícia.
- ArL 21. O func;tonâ.rio policial não poderá ser obriArt. 10. São competentes para dar- poSse:
gado a interromper as suas férias, a não ser em virtude de
I -o Diretor~Geral do O_çpartamento de ~~gurança
e-meigeilüi neceSsidade da segurapça nacional ou manuPública, a_o Chefe:-Jie seu gabinete-, ao _Cor~e~edor, a~s
Delegados Regionais e aos diretores e éhefes de serv~çc;'_: ~ -- tellÇão da ordem, mediante convocação da autoridade
que lhe sejam subordinados;
_ _ _ _ ; --C9ropetente.
__§ J\)_ -Na_hipótese prevista neste _artigo, in fine, o funI I - o Oiretor da Djvisão de AdmínistraÇão domesterã dirimo li gozar o período restante das férias
Cionário
mo D"cpartamento nos demãfs casos;--' -~ern -_~poca_ opg_~tuna.
III- o Secretário de Segura-nça Pública do Distríto-_
§ 2'i' Ao entrar em férias, o funcionârio comunicará
Federal, ao Chefe de seu gabine!e e aos Di~~foies quç: lhe
aO-Cliefér"rrtediato o seu proVável endereço, dando-lhe
sejam subordinados;
- - ---CiêllCTã:-:d_urante o período de suas ~v~nt1,1ais mud~nças.
IV - o Diretor da Divisão de Serviços Gerais da PolíCAP!TU LO II[
cia do Distrito Fed_eral, nos rlemaís casos.
Das Vantagens Especificas
Parágrafo ú_nif::o. O _Diretor-Geral__9p Dçpª[tflm.~~to
- - --Ai-t .12:' ~-ê.fl'lulCkiriáiíó- ·pófíciaT fafâ -jUS ãinda às seFederal de segU.rirtç-a Pública, o Secretário-de Segurança
guintes vantagêns:
Pública do _Distrito Federal e o Diretor da Divisão de
~---r~nra:tifica(;ãO 9-e-função policial;
Administração dÕ referido _Departamento poderão .delegar competência para dar posse.
__ _
I I - Auxilio para moradia.
Art. 11, O funcionário policial não poderá afastarArt. 23. A gratificação de função- polichtl é devida
acr policial pelo regime de dedicação integral que o inse de sua repartição para ter exercfcio em outra ou prescompatibiliza com o exercidO- de qualquer outra atividatar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado
de pública -ou privada 1 bem como pelos riscos dela decor~
da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerentes.
rente à do seu cargo efetivo e mediante expressa autori__ _§ l'i'_ :._~~11? efetiv·o-her~l~ió_4~ funçãó pC:Jlidal, o funzação do presidente da República ou do Prefeito. do Distrito Federal, quando integrante da Policia, do Di_stritQ
ciqn~r:i.o fa_rájlls_-ã: uina graüqc_ação percentu~I c~lculada
Federal.
so~~e_o vencimef!.t? de seu cãrgo etetivo, aSer fixada pelo
Pi-eslde-rite-aa -Repú61ica.
Art. 12. A freqUência aos cursos de formação piO~
fissional da Academia Nacional de PoHc_!a para primeira
§- 2"' Ressalvado o magistério na Academia Nacional
investidura em carg-ó -de atividade policial é considerad~
de Polícia,. o exercícig da profissão de J ornalist_a, para os
de efetívo exercíciO para ·fins de aposentadoria.
oCupantes -de cãtgos das séries de classes de Censor Fede-Art. 13. EstágiO probatório é o pedodo de dois_anos
r:ªJ~-~- prática profissional em estabelecimento hospita~
de efetivo exerc[cío do funcionário polic1al, durante _o
la_r, para os ocupantes de cargos da série de classes de
qual se apurarão os requesitos preVistos- eill lei.
MédiCo LegiStà, ão fUilciOhário policial é vedado exercer
outra atividade qualquer que seja a forma de admissão,
Parágrafo únicO. Mensalmente, o responsª-~eJ_ pela
repartição ou serviço, em qUe esteja lotado funcionário
remunerada ou não, em entidade pública ou empresa
privada,
policial sujeito a estágio probatório, encaminhará ao órgão de pessoal relatório sucinto sobre o comportamento
1\_rt. 24. ~ regime de dedicação iiltegral obriga- o
do estagiário.
_
_
~~nr:i<J:ná!ÍO pol.ici_al a prestaçã?, no mínimo, de 200 (du·
zêi1tás) hÕfá:sm-e-nsais· di tfaõalho.
Art. 14. Sem prejuizo da remessa previSta no J)ã.fáArt. 25.- A gratificaÇão- de função policial não serâ
grafo único do artigo anterior o responsável pela repartição ou seyviço em que sirva ftirlcionário policial sujeito
paga "enét_U;lnto o ftin?1onário _policial deixar de perceber
o yencirq.e_!ltO do ~a~go em Virtude- de licença ou outro
a estágio probat~~io_, seis me_ses a~tes-da terminação deste1 informará reservadamente ao·6rgão de pessoal sobre
afasta~e-~to, ~al~_o quando iri:YeStido êffi cai-ii<? ·em confissão-O-u fUnção gratificãda com atrÍbuiÇõts e_ respOilo funcionário, tendo em vista os requisitoS previStOs em
-sabilidades de natureza_ policial, hipótese em que contilei.
nuará a perceber a gratificação na bas·e-do vencimeiitO
Art. 15. Aspromoções.. serão realizadas em 21 de
do c~rgo efetivo.
abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a
-_Af~~~---Ji. g:rati_~i_ça~-ã_o -~_de __ Tun_ç,'ã:O "-Pôlic~al
existência de vaga e haja funcionário~ em_ condições de a
iil.CCii-pOiãr--=-se-=-á aos-PrOventoS dã aposentadoria à i-azão
ela concorrer.
de 1(30 (um trinta avos), do seu fator por ano de efetivo
Art. 16~_P_aJa a promoção por merecimento é requi~
exercício de ativida_de estr.itam_en_t!! policial.
sito necessário a aprovaÇão em curso da Academia Nacional de Polícia c_om;spõndente à classe íril.ediatamente
Art. 27. o funcionário Policial casado, quando lotasuperioi àquela a que pertence o funcionáriô. _
· ·
do em De_legacia Regional, terá direito a auxílio para
Art. 17. O Mgão competente organizará p<i.ra Cada
m_oradia correspondente a tO% (dez por cento) do seu
vaga a ser provida por merecimento uma lista não excevencimento mensal.
Par~r~fo ú:nico. <? auxilio preyisto neste artigo serâ
dente de três candidatos.
.
.
-~- ....
pago ao fiíndonãflo' Policial âté-completar 5 (cinco) anos
Art. 18. O TunC1onáriO --pól!Ciã.l 1 ocupante de cargo
de classe singul~r ou_ finai de_ série de classes, poderá ter
na localidade em que, por necessidade de serviço, nela
deva residir, e desde que não disponha de moradia próacesso à classe inicial de séri~s ~fins, d~ nível mai~ elev_a:- Pria.
do, de atribuições correlatas porém mais comPlexas, ·
Art. 28. Quando o funcionáiio policial de que trata
§ f'i' A nomeação por acesso, além das exígêncías leo artigo a_nt~r!or ocupar imóvel sob a responsabilidade
gais e das qualificaçõ~ em cada caso, obedecerá _a p~- _
do órgão em qUe servir, 20% (vinte por Cento) do valor
vas prátícas- que compreendam tarefas típiCas relativas
do auxilio previsto no artigo anterior serão recolhidos
ao_ exercíciO do novo cargo e, quando couber, à ordem de
como reCeita da União e o restan~_ empregado conforme
classífiCaçãó eril cõJJ.Ctit-so de títulos que_ aprecie a _e_xpefor_ estabelecido .Qelo referido cargo de acordo com as
ríêncía profissional, ou em curso específico de fornlação
suas peculiaridades.
profissional ambos realizado_s pela Aca.demia N~cional
de Polícia.
·AfL '29. Quando o funcionário policial ocupar imóvel de oUtra- entidade, a importânciã i-i!ferida no art. 2~>
§ 2'i' As linhas de acesso estão previstas nos Ã.Õ.exÕs
terã o seguinte destino:
IV dos Quadros de Pessoal do Departamento Federal de
_a).!! ifl_:!pO~tância _co~respondente" ãõ aluguei{, ·recolhiSegurança Pública e da PoUci<i. do Distrito_ Federi-\1,
da ao órgão responsável pe~~ imóvel;
aprovados pefa Lei n"' 4.483, de 16 de novembro d~ 1964.
VII -possuir temperamento adequado ao

exer~cício

da função policial, apurado em exa_me psicotêcnico realizado pela Academia Nacional de Polícia;
VIII - ter sido habilitado previamente em concurso
público de provas ou de provas e títulos.
§ !I' A prova da condição prevista no item IV deste
artigo não Será exigida da candidat;1 ao ingresso 11~--p~~
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b) o restante, empregado na forma estabelecida no artigo interior in fine-.

Art. 30. _ Esgotado o prazo previsto no parágrafo único do art. 27, o funcionário que continuar ocupando
imóvel de responsabilidade da repartição em que servir
indeniza-Ja-á da. importância correspondente ao auxilio
para moradia.
Pârágrafo único. Se a ocupação for de imóvel pertençent!!_ a outro _órgão o funcionário indeniza-la-á pelo
aluguel correspondente.
CAPITULO IV
Da Assistência Médico-Hospitalar
Art. 31. A assistência rriédico~hospitalar compreenderá:
a) assistência médica contínua, dia e noite, ao policial
enfermo, acidentado ou ferido, que se encontre hospitalizado~

b) assistência médica ~o policial ou sua familia, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes odontológicos, pronto-socorro _e outros. serviÇOs :assist~nciais.
Axt. 32.. A assistência médico-hospitalar será prestada p~lo_s serviços médicos_ dos órgãos a que pertença ou
tenha perti:nc1do o pOlicial, denlro dos recursos próprios
colocados à disposição deles.
Art. 33. O funcionáriO policial terá hospitalização e
tratamento por conta do Estado quando acidentado em
serviço ou acometido de doença profissional.
Art. 34. O fUncionário policial em atividade, excetuado o disposto no artigo anterior, o aposentado e, bem
assim, as pessoas de sua família, indenizarão, no todo ou
em parte, a assistênCia médico~_hospitalar que lhes for
prestada de acordo com as normas e tabelas que forem
aprovadas.
Parágrafo úilico. As indenizações por trabalhos de
prótese dentária:, ortodontia, obturações, bem como pelo
fornecimento de aparelhos ortopédicos, óculos e artigos
correlatos, não se beneficiarão de reduções, devendo ser
feitas pelo justo valor do material aplicado ou da peça
fornecida.
Art. 35. Para o_s efeítos da prestação de assistência
médico-hospitalar, cQnsideram-se pessoas da familia do
f!Jncionário policial, desde qu~ vivam às suas expensas e
em sua companhia:
a) o cônjuge;
b) os filhos solteiros, menores de dezoito anos ou inválidos e bem assim, as filhas ou enteadas, solteiras, viúvas ou desquitadas;
c) os descendentes órfã_os, menores ou inválidos;
d) os ·ascendentes sem economia própria;
e) oS-menOres que, em virtude de decisão judicial, forem entregues à sua guarda;
f} os irmãos menores e órfãos, sem arrimo.
ParágrafO único. Continuarão_ compreendidos nas
disposições deste capítulo a viúvã do policial, enquanto
perdur_ar a viuvez, e~ demais dependentes mencionados
nas le_tr:as "ó" a "P~, desde que vivam sob a responsabilidade legal da viúva.
__
Art. 36. Os recursos para a assistência de que trata
este capitulo provirão das dotações consignadas no
Orçamento Geral da União e do pagamento das indeni·
zações referidas no art. 34.

CAPITULO V
Das Disposições Especiais Sobre

Aposentadoria
Art. 37. O funcionário policial será aposentado
compulsoriamente aos 65 (sessenta e cinco) anos de ida-_
de, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.
Art. 38. O provento do policial inativo serâ revisto
sempre que _ocorrer;
a) modificação geral dos vencimentos dos -funci_Qnârios policiais civis em atí:vidade; ou
b) reclassificação do cargo que o funcionário policial
inativo ocupava ao aposentar-se.
_
_
Art. 39. _O furicionário p-olicial, quando aposentado
em virtude de .acidente em serviço_ ou doença profissional, ou quando acometido das doenças especificadas no
a·rt. l73, Item UI, da Lei nt~ 1.711, de 28 de outubro de
195Z,-iilcõrpóra"tá aos pr_oventos de ínatividade a gratificação de função-policial no valor que percebia ao
aposentar_-se.
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XVI- pleitear, como procurador ou intermediário,
junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de
percepção de vencimentos, vantagens_e proventos de parentes até segundo grau civil;
Art. 40. Preso preventivamente, em flagrante ou em
XVII- faltar à verdade no exercício de suas funções,
virtude de pronúncia, o funciOnário policial, enquanto
ponnalícia ou má te;
não perder a condição de funcionário perm8.necerã em
XVIII- Utilizar-se do anonimato para qualquer fim;
prisão es}JeC:ial-dllrarite o Curso da açã.o penal e até que a
XIX_-:::-_ çi~i!ar __® çomnnLç_a_r, im.~diªtamente, a autorisentença tranSite em julgado.
dade competente, faltas ou irregularidades que haja pre§ 19 O funcionãfio policial nas condições deste arti~
senciado-ou--de- que- haja tido ciência;
go ficarã~recolhido a sala especiitl da rePartição em que
XX- deixar de cumprir ou de fazer cumprir, na esfesirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, sendo-lhe
ra de suas atribuições, as leiS- e os regulamentos;
defeso exercer qualquer atividade funcional, ou sair da
XXI- deixar de comunicar a autoridade coiripetente,
repartição sem expressa autorização do Juízo a cuja dis91!_ ª-__ quem á I!:SfefiCSubstituindo, informação que tivi::r
posição se encontre.
sobre iminente perturbação da ordem pública ou da boa
§ 29 Publicado no Diário Oficial o decreto de demismarcha de serviço, tão logo disso tenha conhecimento;
são, serã o ex-funcionário encaminhado,- desde logo, a
- xxn- deixar de informar com presteza os processos
estabelecimento penal, onde permanecerá em sala espeque lhe forem encaminhados;
cial sem qualquer conta to com os demais presos não suXXIII- dificultar ou deixar de levar ao conhecimen~
jeitos ao mesmo regime, e, uma vez condenado, cumprito de autoridades competentes, por via hierârqufcii e ein
rã .a pena que lhe tenha sido imposta, nas cOndições pre24
(viritt?-~ quatrO)-_ho"rãS, parte, queiXa, ·represi!:_IitaÇãÕ
vistas no parágrafo seguinte.
petição, recurso ou -~oC"!-lmenio que hoUver recebido, se
§ 3~> Transitada em julgado a sentença condenatória,
não
estiver nã. sua ãlçada resolvê-lo;
serâ o funcionário encaminhado a estabefecimento peXXIV- Negligenciar ou descumprir a execução de
nal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos
qualquer
ordem legítim~;
demais presos não abrangidos por esse regime, mas sujeiXXV- apresentar maliciosamente parte, queixa ou
to, com eles, ao mesmo sis~ema dis-ciplinar e penitenrepresentação;
ciário.
XXVI- aconselhar ou concorrer para não ser cumCAPITI,JLO VIl
prida qualquer ordem de autoridade competente, ou
para
que seja retardada a sua execução;
Dos Deveres e das Transgressões
XXVIf- simular doença para esquivar-se ao cumpri..
Art. 41. Além do enumerado no art. 194 da Lei n9
menta de obrigação;
1.711, de 28 de outubro de 1952, é dever do funcionário
X_XVIII_- provocar a paralisação, total ou parcial,
policial freqUentar com assiduidade, para fins de aperdo servi_ço _p()li~ial! ou dela p~rti~ipar;
--XX IX :..... f.rab-ªl_har maL_ il!tenciOnãlrp@Je ou POr ne~
feiçoamento e atualização de conhecimentos profisSiogligêncfa;
nais, curso instituído pCriodicameflte pela Academia NaXXX -·faltã.r ou chegar -atrãsã.dO-aO serviço, ou deicional de Polícia, em que seja coinpulsoriamente matrixar de participar, com antecedência, á autoridade a que
culado:
estiver subordinado_, a impossibilidade de comparecer à
Art. 42. Por desobediência ou falta de cumprimento
i'épartição, SalvO mOTiVO justo;
dos deveres o funcionário--policial será punido com
XXXI- Permutar o serviço, sem expressa permissão
pena de repreensão, agravada em caso de reincidência.
da autoridade competente;
Art. 43. São transgressões diSciPlinares:
XXXII- abandonar o serviço para o qual tenha sido
I - referir-se de" modo depreciativo às autoiidades e
designado;
atas da administração pilblica, qualquer que seja o meio
XXXIII- Não se apresentar, sem motivo justo,- ao
empregado para esse fim-;
fim de licença, para o trato de interesses particulares,
I I - divulgar, através da imprensa escrita, falada ou
férias ou dispensa de serviço, ou, ainda, depois de saber
televiosionada, fatos ocordcfos na repartiçãO, prOPiciar..
que
qualquer delas foi interrompida por ordem superior;
lhes a divulgação, bem como referir-se desrespeitosa e
XXXIV- atnõuír-se a qualidade de representante de
depreciativamente às autOridã.des e atos da adminisqualquer repartição do Departamento Federal de Segutração;
rança Pública e _da Polícia do DiStrito Federal, ou de seus
III -promover, manifestação contra atos da admidirigentes, sem estar expressamente autorizado;
nistração ou movimentos de apreço ou desapreço a
XXXV- contrair dívida- OU asSumir compromisso~
quaisquer autoridades;
suPerioi'-às -suas -poSsl~fHda~es financCiraS, -COmpt-OmeIV- indispor funcionários contra os seus suPeriores
tendo o bom nome àa rCPartição;
hierárquicos ou Provocar, velada ou ostensivamente,
;:<xxv~- fie(jü~iitú~··_~e:m rázão de serviço, lugafes_
animosidade entre os funcionários,
inCompatfveis-Coffi-o-O.ecoro da Illríção policial;
V- deixar de pagar, com regularidade, as pensões a
xxxvrc.=-razeruso
indevidO-daai-iiúi.-que fhe haja
que esteja obrigadO em virtude de decisão judicial;
sido confiada para o serviço;
VI- deixar, habitualmente de saldar dividas contraíXXXVIII -maltratar preso sob sua guarda ou usar
das;
de violência desnecessária no exercício da função poliVII - manter relações de amizade ou exibir.:se em
cial;
pilblico com pessoas de notórios e desabonadores ante--XXXIX-- Peimitirque Pfe5õS conservem em seu Pocedentes criminais,- sem razão de servíço;
der instrumentos com que Possam causar danos nas deVIII- praticar ato que importe em escándalo ou que
pe~dências. a qu_e ~t.ejam recolhidos_1 _ou produzirlesõ_es
concorra para comprometer a função policial;
ein ierceítos; ·
· ·
··
· ·,
·
IX- receber propinas, comissões, presentes ou aufeXL_- omitir-se no zelo da integridade fisíca ou-moral
rir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espt:cie e,
dos presos sob a sua guarda;
sob qualquer pretexto, em razão das atribuções que exer_:_XLI: desrespei~ar _ou procrastinar o cumprimento
ce;
de deCisâ"o ou oiaem judicial, bem como_ criticâ-las;
X -retirar, sem prévia autorizaÇão da autoridade
~~II~ dirigir-se _Ou -ref6jr-se Sllp~l-i'?i hierárquico
competente, qualquer documento ou objeto da reparcfe moóo desrespeitoSO; tição;
XLIII- publicar, sem ordem e~pressa d_a autori_dad_e
XI -cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos
competl~nte,_ dOcumentos Oficiais-;- _iffibora não reserVacasos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe
- - - ---- -aos, ou ensejar a divulgação de seu conteúdo, no todo ou
competir ou aos seus subordinados;
em parte;
XII- valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou -velaXLIV---: dar-se ao víc_io_ da_ embriaguez;
do, de obter provento de_ natureza p_olítiC~-partidária,
para si oü terdeíros;
~- ~ - - --XLV-- aciulfu13.1-- Cargos· Pilblicos, ressalvãdis ~s exceÇões previstas na Constituição;
·
XIII -participar da gerência ou administração de
XLVI- deixar, sem justa causa, de submeter-se a insempresa, qualquer que seja a sua natureza;
peção mêdica det~rminada por lei ou pela ~utoridade
XIV- exercer o comércio ou particípar de sociedade
cOmpetente;
- comercial, salvo como acionista, cotista ou comariditário;
--XLVII-deixar de coitCiuir: nos prazos legais, sem
motivo justo, inquéritos policiais ou "'disciplinares- OU;
XV- praticar a usura em qualquer de suas formas;
CAPITULO V

Da Prisão Especial

a

a
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quanto a estes ú[tinlàs, como membro da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que
lhe são inerentes;
XLVIII- prevalecer-se, abusivamente, da condição
de funcionário policial;
XLIX- negligenciar a guai-da de obfetcis pertencentes à repartição e que, em decorrência da função ·ou
para o seu exercício, lhe tenham sido confiados, possibilitando que se danifiquem ou extraviem;
L- dar causa, intencionalmente, ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para
os fins mencionados no item ant~rior, estejam confiãdos
sua guarda; LI - entregar-se à prática de vícios ou atas atentatórios aos bons cos.tumes;
LII - indicar ou insinuar nome de advogado para assistir pessoa que se encontre respondendo a processo ou
inquérito policial;
Lili- e;-;:ercer, a qualquer título, atividade pública ou
privada, profissional Ou liberal, ~tranha dê Seu cargo;
LIV - Iárlçai- em livros ófidáis de registro anOtações,
queixas, reívindicações ou quaisquer outras matérias estranhas à finalidade deles;
LV- adquirir, para revenda, de associações de classe
ou entidades beneficentes em geral, gêneros ou quaisquer
mercadorias;
LVI- impedir--ou tornar impraticável, por qualquer
meio, na fase-do inquérito policial e durante o interrogatório do indiciado, mesmo ocorrendo incomunicabilidade, a presença de seu advogado;
LVII- ordenar pu executar medida privativa: da liberdade individual, ·sem as formalidades legais, ou com
abuso de poder;
LVIII.__ submeter pessoa sob sua guarda ou custódia
ã vexame ou constrangimento não autorizado em lei;
LIX- deixar de comunicar imediatamente ao Juiz
competente a priSão em flagrante de qualquer pessoa;
LX - levar à prisão e nela conservar quem que se proponha a prestar fiança permitida em lei;
LXI- cobrar carceragem, custas, emolumentos ou
qualquer outra despesa que não tenha apoio em lei;
LXII- p_raticar ato lesivo da honra ou do patrimônio
da pessoa, natural ou jurídica, com abuso ou desvio de
poder, ou sem c:ompetência l~~al;
LXIII- atentar,- coin -abuso de autoridade ou
prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade dé domicilio.

a

CAPITULO VIII
Das Penas Di!i!ciplinares
Art. 44. São penas dísciplinares:
1 -repreensão;
susperisão;
. ln,;__- _muita~- __ .
IV- detenção disciplinar;
Y - __d<:stitujção de função;
VI - demissão;
VII- cassação de aposentadoria ou dísponibilidade.
Art. 45. Na ?Plicação das penas disciplinares serão
considerados;
I - a_!latur~~_a_t_rª-nsgrç.[~ão, sua gravidade e as "circunstâncias em que foi praticada.
I I - os danos d~la decorrentes par~ o serviço público;
111- a r_epercussão do fato;
IV-_ os antecedentes do fUncionário;
V- a reincidência.
Parágrafo único. É causa agravante da falta discipli~
nar o haver sido praticada em concurso ·com dois ou
- -- mais funcionáriõS:-- -- --- -· "Ait: 46: A pefla de "repfeC:nsãÓ. Será sempre aplicada
por escrito nos casos em que, a critério da Administração, a transgressão sela _Considei'ada de natureza leve,
e deverá constar do assentamento individual do funcionário.
Parágrafo único. Serão punidas c_om a pena de re:preénsão ~s tran~gressões ~isciplinares previstas nos
itens V,XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV,XL!Ve
LIV do artigo 43 desta lei.
Art. 47. A pena de supensão, que rião-excederã de
_ noventa dias, se_rá aglicada em caso de falta grave ou
reincidência,
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,_ são de
natur~za grave as transireSsões disiciplinares previstas
II -
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nos itens I, II, !II, VI, VII, V!II, X, XVIII, XX, XXI,
XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
XXXIV,XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, LVI,
XLVII, LVI, LVII, LIX, LX e LX !II do art. 43 desta lei.
Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei n•l.7ll, de 28 de outubro de 1952, será também aplicada quando se cara-cterizar:
1- crimes contra os costumes e contra o patrimônio,
que, por sua natureza e configuração, sejam considera.:dos como infamantes, de modo a incomPatióiliziír o servidor para o exercício da função policial.
II- transgressãQ dos itens IV, IX, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XXVIII, XXXVI, XXXVIII, XL, XLIII,
XLIV, XLV, XLVlll, L, LI, LI!, Lili, LV, LVIIl, LXI e
LXII do art. 43 desta lei.
§ l"' Poderã ser, ainda, aplicada a pena de demissão,
ocorrendo contumácia na prãtica de transgressões disci-

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Parágrafo único, Nas faltas em que a pena: aplicável
seja a de demissão, o funcionário poderá ser afastado do
exerctcio de seu _cargo, em qualquer fase do processo disciplinar, até decisão final.
CAPITULO XI
Do Processo Disciplinar

Att. _52.- A autoridade que tiver ciência de qualquer
irregularidade ou transgressão a preceitos disciplinares é
obrigada a providenciar a imediata apuração em processo disciplinar, no qual será_ assegurada ampla defesa.
Art. 53. Ressalvada a iniciativa das autoridades que
lhe são hierarqUicamente superiores, compete ao
Diretor-Geral do Departamento Federal de SegUrança
Pública, ao Secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal e aos Delegados Regionais nos Estados, a ins-- __ tauraç.[Q_~Ao_ prQ~_e~_~o _di§~iPYIJa_~·- __ _ ___
plin~res.
~
§ 19 Promoverá o processo disciplinar uma C-omís§ 2' A aplicação de penalidades pelas transgressõe~
são Permanente de Disciplina, composta de três
discjplinares _constantes desta Lei não exime o funciomembros de preferência bachaiéjS em Dtreito, dçs~Q~
nârio da obrigação de indenizar a União pelos prejuízos
pelo Dir,etor-Geral do Departamento_ Federal de Segucausados.
rança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública
Art. 49. Tendo em vista a natureza da transgressão e
do Distrito Federal, conforme o caso.
_
_
o interesse--do Serviço Público, a pena de suspensão até
§ 29 Haverá até três Comissões Permanentes de Dis30 (trinfã} dias poderá ser convertida em detenção disci~_iplina na sede do Departamento Federal de Segurança
plinar até 20 (Vinte) dias, mediante ordem por escrito do
Pública e na da Polícia do Distrito Federal e uma em
Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança
cada Delegacia Regional.
Pública ou d_os Delegados Regionais, das respectivas juA.tL3? Caberá ao Dire(or-Geral do Departamento
risdições, ou do Secretãrio de Segurança Públicã.~- na-Federal de Segurariça Pública a designação dos membros
Polícia do Distrito Federal.
das
Comissões Permanentes de Disciplina na sede da reParágrafo único. A detenção discipliriar que não
partição e nas Delegacias Regionais mediante indicação
acarreta a perda dos vencimentos, será cumprida:
dos
respectivos Delegados Regionais.
1- na residência do funcionário, quando não exceder
§ 49 Ao Secretário .de Segurança Pública do Distrito
de 48 (quarenta e oito) horas;
Federal compete designar as Comissões Permanentes de
I I - em sala especial, na sede do Departamento FedeDisciPlina da Polícia do Distrito Federal.
ral de Segurança Pública ou na Polícia do Distrito FedeArt. 54. A autoridade competente para determinar a
ral, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão
instauração de processo disciplinar:
ou função gratificada ou funcionário ocupante de cargo
1-remeterá, em três vias, com o respectivo ato, à Copara cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma
m~~Sâ() P_errilai?-ente de Disciplina de que trata o§ 19 do
de nível universitário;
_ - - -artigo
anterior,
os elementOs que fundamentaram a decilll -em sala especial na Delegacia Regional, quando
são;
se tratar de funcionário itela lotado;
I_I-::-:: providenciará a instauração de inquérito pOiiciã.l
IV- em sala especial da repartição, nos demais casos.
quando o fato possa ser configurado como ilícito penal.
Art. 55._._ Enquanto integrarem as Comissões PermaCAPITULO IX
nentes de Disciplina, seus membrOs "ficarã_o à disPOsição
Da Competência para Imposição
do respectivo ConSelho de- P-olíCia e dispenSados do
de Penalidade
exercício das atribuições e responsabílidide"S de seus cargos.
Art. 50. Para imposição de pena disciplinar são
§ l_Y_O_s membros das Comissões Permanentes de
competentes:
Disciplina terão a mandato de seis meses, prorrogável
I - o Presidente da República, nos casos de demissão
pelo
tempo necessário à ultimação dos processos disci..:
e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funplinares qUe sê "encontrem -em fase de indiciação, cabencionário Policial do Departamento Federal de Segurança
do o estuda dos_ demais aos noyos membros que foram
Pública;
designados.
I I - o Prefeito do Distrito Federal, nos casos previs§ 29 O disposto no parágrafo anterior não constitUi
tos no item anterior, quando se tratar de funcionário poimpedimento para a recondução de membro de Cernislicial da Polícia do Distrito Federal;
III- o Ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o
sã~ _Pe_rmanent~ de Disciplina.
-Ârt. 56. A publicação da portarià de instaUração do
Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, resprocesso disciplinar em Boletiin de Serviço, quando indipectivamente, nos casos de suspensão até noventa dias;
car o funcionário que praticou-·a-trarisg"ressão sujcita à
IV- o Diretor-Geral do Departamento Federal de
apuração, importará na sua notificação para acompaSegurança Pública, no caso de suspensão até- sessi:nta
nhar o processo em todos os seus trâmites, por si ou por
dias;
defensor constituído, se assim o entender.
V - os diretores dos órgãos centrais do DepartamenArt. 57. Na hipótese de autuação em flagrante do
to Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito
funcionário PoliCial como incurso em qualquer dos criFederal, os Delegados Regionais e os titulares Qas Zonas
mes refe_ridos no -artigo 43 e seu item 1, a aU.tO'rídade que
Policiais, no caso de- Suspensão até trinta dias;
presidir o ato encaminhará, dentro de vinte e quatro hoVI- os diretores de Divisões e Serviços do Departaras, à autoridade competente para determinar a instaumento Federal de Segurança Pública e da Polici!l do Dis-ração do processo disciplinar, translado das peças comtrito Federal, no caso de susPensão até dez dias;
provadoras da materialidade do fato e sua autoria.
VII- a autoridade competente para a designação, no
Par.ãgrafo único. Recebidas as peças de que trata
caso de destituição- de função;
este ar~igo, a au~oridade procederá na forma prevista no
VIII -as autoridades referidas nos itens III a VII no
artigo
5 f, item t, desta Lei.
caso de repreensão.
O~

CAPITULO X
Suspensão Preventiva

Art. 51. A suspensão preventiva; que não excederâ
de noventa dias, serâ ordenada pelo Diretor-Geral do
Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, con-:
forme o caso, desde que o afastamento do funcionário
policial seja necessário, para que este não venha a influir
na apuração da transgressão disciplinar.

CAPITULO XII
Dos Conselhos de Polícia

Art: 58. Os ConSefhos de Policia,-levando em cOnta
a repercussão do fato, ·ou suas circunstâncias, poderão,
por convocação de seu Presidente, apreciar as transgressões disciplinares passiveis de punição com as penas de
repreensão, suspensão atê trinta dias e detenção disciplinar até vinte dias.
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Parágrafo único. No ato de convocação, o Presidente do Conselho designará um de seus membros para relator da matéria.
Art. 59. O -funcionário policial será convocado,
atravês do Boletim de Serviço, a comparecer perante o
C~n~elbo para, em di~ e hor~ previamente designados e
após a leitura do relãtório, apresentar razões de defesa.
Art. 60. Após ouvir as razões do funcionário, O
Conselho, pela maioria ou totalidade de seus membros,
concluirá pela procedência ou não da transgressão, deliberará sobre a penalidade a ser aplicada e, finalmente, o
Presidente proferirá a decisão flnal.
Parágrafo único. Votará em primeiro lugar o relator
do processo_.e por último o Presidente do órgã<?, assegurado a este o direito de veto às deliberações do Conselho.
CAPITULO XIII
--

D~

D!sposições Gerais

Art. ?1_. O -'='-ia 21 de abril será consagrado ao Funcionãrío Policial Civil.
Art. 62. Aos funcionáriOs dó ServiçO de Polícia Federal e do ServiÇo.Policial Metropolitano aplicam-se as
dJM>osiçõ~s da Jegrslação relativa ao funcíonalismo civil
da União no que não colidirem com as desta Lei.
Parágrafo único. Os funcionários dos quadros ·de
pessoal do Departamento federal de Segurança Pública e
da Polícia do Distrito Federal ocupantes de cargos não
integrantes do Servi9~ de Polícia Federal e do Serviço
Policial Metropolitano,continuarão subordinados integralmente ao regime jurídico instituído j:lela Lei n91.711,
de 28 de outubro de 1952.
Art. 63. O disPõsto -neSta lei aplica-se aos funcio~
nários que, enquadrados no Serviço Policial de que trata
a Lei nY 3.780, de _29 de julho de 1960 e transferidos para
a Administração do Estado da Guanabara, retornaram
ao Serviço Público Federal.
Art. 64-. Os funcionários do Quadro de Pessoal do
Departamento Federal de Segurança Pública ocupantes
de cargos não incluídos no Serviço de Polícia Federal,
quando removidos ex officio, farão jus ao auxnio previsto no art. 22, item II, nas mesmas bases e condições fixadas para o funcionário público civil.
Art. 65. O disposto no Capítulo IV desta lei é extensivo a todos os funcionários do Quadro de Pessoal do
Departamento Federal de Segurança Pública e respectivaS-fãfuílias.
Ãrt. 66. É vedada a remoção ex officio do funcionário policial que esteja cursando a Academia Nacional
de Polícia, desc,le que a sua movimentação impossibilite a
freqUência no curso em que esteja matriculado.
Art. 67. O fUncionãrio policial poderá ser removido:
I - ex officio;
II - a pedido;
I n -por conveniência da disciplina.
§ }9 Nas hipóteses previstas nos itens II e III deste
artigo, o funcinârio nãl:)fará jus à &juda __ de custo.
§ 29 A remoção ex- officio do funcionário polida!,
salvo_ imperiosa necessidade do servia devidamente justificada, só poderã efetivai'-se após dois anos, no m[nimo,
de exercício em cada localidade.
Art. 68. Não são considerados herança os vencimentos e vantagens devidos ao funcionário falecido, o"s
quais serão pagos, independentemente de ordem judicial,
à viúva ou, na sua falta, aos legítimos herdeiros daquele.
Art. 69. Será concedido transporte à família do funcionário policial falecido no desempenho de serviço fora
da sede de sua repartição.
Parágrafo único. A família do funcionãrio falecido
em serviço na sede de sua repartição terá direito, dentro
de seis meses após o óbito, a transporte para a localidad~
do Território nacional em que fixar residência.

CAPITULO XIV
~l~s D~sposições

Transitórias

Art. 70. A competência atribuida por esta lei ao Prefeito do Distrito Federal e ao Secretário de Segurança
Pública do Distrito Federal será exercida, em relação à
Polícia. do Distrito Federal, respectivamente, pelo Presidente da República e pelo Chefe de Polícia do Distrito
Federal, até 31 de janeiro de 1966.
Art. 71. Ressalvado o disposto no art. 11 desta lei,
os funcinários do Departamento Federal de Segurança
Pública e da Polícia do Distrito Federal, que se encon-
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trem à disposição de outros órgãos, deverão retornar ao
exercício de seus cargos no prazo mâximo de trinta dias,
contados da publicação desta lei.
__ _
Art. 72. O _poder_ Executivo,_ no prazo de noventa
dias, contados da publicação desta lei, baixará por decreto o Regulamento Geral do Pessoal do Departamento
Federal de Segurança Pública, consolidando as disposições desta lei com as da Lei n' 1. 711, de 28 de outubro
de 1952, e'legísfação pÕsteriOr relativa a pessoal.
Art. 73. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 74. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 3 de dezembro de 1965; 1449 da Independência e 77'~ da República.

Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Serviço
Público Civil e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 128, de 1985
(N~'

2.523/79, na Casa de origem)

Dispõe sobre o salário profissional do jornalista.
O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1~' O salârio mínimo profissional do jornalista

obedecerá à seguinte escala:
I - nível A: 6 (seis) salários mí'nimos, na Capital Federal e na Capital Estadual com população superior a
900.000 (noveceritos -mil) habitantes;
I I - nfvel B: 5 (cinco) salários miníffios, na Capital
Estadual com população inferiOr a 900.000 (novecentoS
mil) habitantes;
III- nível C: 5 (cinco) salários mínimoS, no municí·
pio com população superior a 250.000 (duzentos e cinqUenta mil) habitantes;
IV- nível D: 4 (quatro) salários mínimos, no município com população de mais de 100.000 {cem mil) e menos
de 250.000 (duzentos e cinqUenta mil) habitantes);
V- nível E: 3 (três) salários mínimos, no mu-nicípio
com mais de 50.000 (cinqUenta mil) e menos de 100.000
(cem mil) habitantes.
Art. 2t A população, para efeito do disposto no artigo anterior, será reconhecida oficialmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBG E, atravês de censos ou de projeções realizados.
Parágrafo único. ~ lícito ·a qUalquer interessado requerer a realização de projeções para que seja reavaliada
a população de qualquer muniçípio.
Art. 311 Nas localidades ondejâ prevaleça decisão judicial ou acordo intersindical devidamente homologado
pela Justiça do Trabalho que contemple níveis superiores
àqueles fixados no art. I~' desta lei, o salário-profissional
será o estabelecido" pelo nível ditado pela decisão ou
acordo intersindical citados.
Art. 411 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'~ Revogam-se as disposições em contrãr!O-.( À Comissao de Legislarão Social.)

PARECERES
PARECER
N• 716, de 1985
Da Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução nv 47, de
1983.
Relator: Senador NlvaJdo Machado
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
:esolução n~' 47, de 1983, que dá nova redação ao item
'<I do art. 16 e à alíneaj do art. 419 do Regimento Inter~
•0.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 desetembo de 1985.
Jorge Kalume, Presidente- Nivaldo Machado, Relaor - Martins Filho.

ANEXO AO PARECER No 716, de 1985
Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 47, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou_, nos_ te~mos
do art. 52, item 30, do Regimento Interno, e eu, Presidente, promUlgO -a- segUiilte
--RESOLUÇÃO No
__;;:_-_::~Dá n(t~ar~:a-ao 8~)t_em,

, de 1985

xi do_ artig9 ~6 e à alínea

j do ârtigo 419 dõ-R_egimeRto -IIiterõo.

--

O Senado Federal resolve:_

Art. li' O item XI do art. 16 e a aUneaj do art. 419
do Regimento Interno do Senado Federal passam a viga·
rar com as seguintes redações:
"Art. 16. r••r••••••-•••~·~•·'-'••-•~••••·-"•• ·~
XI - para interpelar Ministro de Estado, por 10
(dez) minutos e para a contradita, após a resposta
deste (artigo 419, j);
Art. 419.

. .............................. .

j) terminada a exposição do Ministro de Estado,
que terá a duração de I (uma) hora, abrir-se-ã fase

de interpelação, por qualquer Senador, dentro do
assunto tratado, disp-ondo o interpelante de 10 (dez)
minutos, e sendo assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, após o que poderá ser contra___ditado por prazo não superior a 5 (cinco) minutos.,
Art. 31' Esta ResOlUção elltra-- em vig~r n_ª data desua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 717, de 1985
Da~Comissão

de Redação

Redação final-dO :P(Õjeto-d_e Lei do Senado oQ 151,
de 1980.
Relator: Seóadof- MarÚns Filho
A-comissão-apreSenta a-redação final do Projeto de
Lei do Senador nl' 151, de 1980, que disciplina o emplacamento de carros oficiais e dâ outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão; em 24 de setembro de
1985- Jorge Kalu_!De, Presidente- Martins Filho, Relator - Nivaldo Machado.
ANEXO AO PARECER No 717, DE 1985
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado nQ 151,
de 1980, gue disciplina o emplacamento de carros oficiais e dâ outras providências.
O Congresso N adOnal decreta:
Art. li' São proibidos os Departamentos de Trânsito, no Distrito Federal, nos Territórios Federais, nOs Estados ~Municípios, de emplacar vefculos de propriedade
da União, dos Estados e dos Municípios, a não ser com
ch_apas oficiaiS:
Parágrafo único. O e:mplacamento de veículos oficiais,
ccmr-chapas caracteristica de viaturas particulares, implica falta grave do funcionãrio encarregado des~s serviço, puníveis com a demissão daqueles demissíveis "ad
nutum", se apurada. mediante inquérito, sua responSabilidade.
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
c

--l'ARECEI.f

N• 718, de 1985
Da Comissão de Redação
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado nl' 228,
de 1981
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nv 228, de 1981, 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 obras em caracteres Braille; e a
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permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras
jã divulgadas, para uso exclusivo de cegos.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de setembro de
1985. -Jorge Kalume, Presidente- Martins Filho, Relator - Nivald_o Machad~.
ANEXQ AO PARECER No 718, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 228,
de 1981, que autoriza o Ministério da Educação a
disciplinar a obrigatoriedade de reprodução pelas editoraS -de todo o País, em regime de propordonalidade,
de obras em caracteres BraiJJe, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos.
O congresSo N aCiOrial decr"eta:
· Art. -]Q É o Ministério da Educação autorizado a
disciplinar a reprodução obrigatória de publicações pelo
sistema Braille, pelas editoras de todo o País, em regime
de proporcionalidade, permiti_da a reprodução, sem finalidade ·_h..J_Cr~tiva, de obr~s ci~nÚficas _ou literárias jã divulgtiaás:-par~ uso _eXcluSív~~ de_ ce_gos.
Art. 2~' o-Poder· Executivo regulanleõtãrã esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER
N• 719, de 1985
Da Comissão de Redaçio

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 34,
de 198.f.
Relator: Senador Martins Filho
A- COinissão apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado nl' 34, de 1984, que dâ nova redação ao
art. 116, da Lei nv 1.711, de 28 de outubro de 1952, que
dispõe sobre a licença especial de funcionário público federal.
Sala de Reuniões da Comissão, em 25 de setembro de
1985.- Jorge Kalume~ Presidente- Martins Filho, Relator -- Nivaldo Machado.
ANEXO AO PARECER No 719, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 34,
de 1984, que dá nova redação ao art. 116, da Lei n~'
1.71 I, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre a licença ~special de funcionário público federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Oart.ll6,daLeinl'1.7ll,de28deoutubro
de 1952, passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 116. Após cada d_ecênio de efetivo exercício de comparecimento ao trabalhÕ, ao funcionário
que a requerer, conceder-se-A licença especial de 6
(Seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias com todos
os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.
§ I I' Não se- concederã licença especial se houver o funcionãrio em cada decênio:
I -faltado ao serviço, injustificadamente, por
ll)ais de 5 (cinco) dias consecutivos em cada decênio;
_!I ~gozado _li_çença por motivO de doença em
pessoa da família, por mais de 6 (seis) meses ou 180
(cento e oitenta) dias;
I II - gozado licença para o trato de interesses
particulares, por mais de 6 (~)meses ou 180 (cento e oitenta) dias;
IV - gozado licença por motivo de afastamento
do cônjuge. quando funcionãrio ou militar, por
mais de 6 (seis) meses ou 180 (cento e oitenta) dias.
§ 29 Apura-se o decênio, descontando-se as faltas injustificadas ao serviço."
Art. 2Q Esta Lei entra-em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER
N• 720, de 1985
Os Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Lei do Senado n{l 1, de

1985-DF.
Relator: Senador Nivaldo Machado
A Comissão apresenta a··redação final do Projeto de

Lei do Senado n<? l, de 1985~DF, que dispõe sobre a inclusão, nos proventos de aposentadoria, da Gratificação
por Operações Especiais de que trata o Decreto-lei n~;~
I. 727, de lO de dezembro de 1979 e d4 outras providências.
Sala de Reuniões da Comis!ião,_ em 25 de _setembro d<;
1985.- Jorge Kalume, Presidente- NivaldÕ Machado;
Relator - Martins Filho.
ANEXO AO PARECER N• 720, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i'), de_
1985-DF, que dispõe sobre a inclusio, nos "prOventos
de aposentadoria, da Gratificação por Operações Especiais de que trata o D~creto~lei n'? 1.727, de 10 de
dezembro de 1979, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta: _
~ -~
Art. l"' t incluída, nos proventos de aposentadoria,
a GratificaçãO por Operações Especiais a que alude o
Decreto~lei nq 1.727, de lO de dezembro de 1979, na razão de 1/10 (um dêcimo) de seu valor, por ano deefetivo
exercício em catg<:l- de natureza estritamente policial.
§ I'? Será computado o tempo áe sérviço prestado
em qualquer época, desde que preenchidas as condições
estabelecidas neste arti,go.
§ 2q É vedada a percepção cumulativa destR Gratitl:cação com qualquer parcela decorrente da incorporação
a que se refere o artigo 3q"do Decreto-lei n9 1.727, de_
1979, ou com qualquer outra vantagem com ela considerada incompatível.
Art. 2"' A incorporação a que se refere o artigo I"'
desta Lei alcança os inativos que, se estivessem em ativídade, seriam beneficiados com a concessão da vantagen1,
independentemente da época de sua aposentadoria e nas
condições estabelecidas nesta Lei.
Art. 3"' b assegurada a incorporação integral da g-ratificação de que trata esta Lei aos proventos, nas hipóte~
ses de aposentadoria decorrente de acidente em se..rviço,
de moléstia profissiOnal ou dOelfça·grave--; contagiosa ou
incurável, especificada em lei.
Art. 4"' A despesa decorrente _da aplicação desta Lei
serã atendida à conta dos recursos orçamentários do
Distrito _f_e_deraL
Art. 59 EstaLej entra_em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeirOs, Art. 6'? Revogam~se as disposições em contrário.

PARECERES
N•s 721, 722, 723 e 724, de 1985
Sobre o ProjetQ de Lei da Câmara n9 93, de 1980
1.151~8, de 1979, na Casa de origem) que "dis-põe sobre incentivos à produção de álcool e determina
outras providências".

(NO?

PARECER N• 721, DE 1985
Comissão de Minas e Energia

D~

Relator: Senador Luiz Cavalcante

O Projeto de Lei da Câmara n"' 1.15I~B, del979, ao
qual foram anexados os·de n'?s 1.726/79 e 1.?45/79, vem
ao exame e à apreciação ·deste Órgão Técnico. Pretende
(art. lq) a liberdade do plantio de cana-de-açúcar e de~
mais matérias primas destinadas à fabricação de álcool
em todo o território nacional Permite (art. 2"') às miniusinas e usinas artesahais a produção de álcool, após registro municipal. Possibilita (art. 3q) o apoio da União,
mediante incentivos liscais, ao desenvolvimento· das indicadas miniagroindústrias; e autoriza (art. 4"') os produtores de álcool a comercializar o produto diretamente com
os consumidores, ou por intermédio de cooperativas. Já
o art. 5"' concede o prazo de noventa dias para o Governo regulamentar a lei, designando os órgãos responsáveis por seU fiel cuinprimefito e fiscalização.
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Na Justificação, o autor, Deputado Nélio Lobato,
mostra, ainda, inconvenientes naturais das grandes destilarias, entre os quais sobressaem:
-o alto custo de implantação, só compatível com as
grandes empresas;
-o risco empresarial poderável por envolver fatores
de política económica nacional;
- a alta concentração de mão-de~obra especializada
com seu~_ problemas trabalhistas e sociais;
-__a .el_eYação_ 4e_ cus~'?s pelo -~nus de transporte de
matf:i-ia:.pr1ma e do produto;
-o problema da disposição de resíduo (vinhqto)_em
.
escala muito grande;
- a maior vulnerabilidade em caso de conflito (segu__rança nacional);
- o ciclo de produção reduzido a duzentos -dias por ano, disso resultando a diminuição da produção, o au__ _m_ento dos custos e problemas de mão-de-obra.
Considera, por isso, o autor da-proposição, as miniusina·s ·como nsementes saudáveis lançadas em campo fértil,
pois a sua reprodução transformará muitas terras fracas
em verdadeiros campos de ouro branco, onde_ funcioriarão como pequenos poços imaginários, fornecendo âlcool pronto para uso imediato, sem os altos custos de
transporte embutido em todos os produtos da indústria
petrolífera". ·
Em sua análise do panorama enérgetico, o Deputado
Nélio Lobato trata da vulnerabilidade petrolffera do
Brasil e reclama a agilização da política naciçui.al do ãlcoof, para substituir parte do petróleo que consumimos,
economizar divisas, ativar a produção e descentralização industriais, criar e desenvolver tecnologia nacio~
nal, abs_orver parte da mão-de-obra ociosa, fixar o homem do campo, descongestionar as grandes cidades, evitar a vulnerabilidade energética, favorecer a segurança
nacional, minimizar os efeitos poluentes da queima de
petróleo e equilibrar, gradativamente, a petroquímica
--com -a alcoolquimica.
Como amazônida, o autor do projeto lembra-se da sua
região, que considera profundamente marginalizada,
quando o solo da Amazônia se presta para o piantio da
cana-de-açúcar, sem necessidade.de adubagem. Segundo
ele, a várzea e as grandes áreas de terras laterizadas são
favoráveis às cultur~s con_sideradas energéticas, devendo
ser aproveitadas, nesta hora em que "os combustíveis
fósseis tradicionais já se enContram em processos econômicos contrários à l~i da oferta e procura".
Quanto às proposições anexadas, a de n"' 1. 726/79
conc_ede incentiv<> para as fábricas de cachaça que adaptarem os seus equipamentos para a produção de álcool
carburante, e a de n"' 1.745, de 1979 permite a livre fabricação 'de áico·oJ para miniusinas ou usinas artesanais.
Ambas têm justificação de fundo moraiista, pois se fi~
xam no objetivo de reduzir o alcoolismo no País.
Comissões e Plenário da Câmara preferiram o Projeto
nq 1.151-A, que foi aprovado.
Na realidade, a matéria trazida a debate é da maior
importância e atualidade. Tem sido, antes de tudo, geopolítico, embora atínj<i os setores econômico e social de
maneira salutar. É apelo, no sentido de modificar-se estrutura empresarial que, possivelmente, na hora presente, não se apresente benéfica às classes mais desprotegidas.
A proposição pode tornar-se, pois, a solução para as
populações interioranas, que dependem de combustível
produzido em áreas industrializadas e que che_ga ao consumidor interiorano a pfeço elevado. Nesse particular,
razão cabe ao autor da proposição, a quem a descentralização industrial representa "melhor distribuição de renda" e "melhor integração_ no todo agrícola nacional".
-Aos argumentos do autor a·o "Projeto, com os quais
concordo inteiramente, acrescento que a disseminação
das minidestilarias coincide, também, com os reiterados
propósitos do Ministro Amauri Stábile, que, desde sua
investidura, na Pasta da Agricultura, vem defendendo a
implantação de pequenas destilariaS, tendo como
matéria~prima, ~ana, sorgo, mandioca, batata-doce etc.,
co~forme a maior vocação regional.
Opino, -portanto, peTa aprovação do presente projeto
de lei.
Sala das Comissões, em 14 de outubro de 1981. ~
Milton Cabral, Presidente, Lulz Cavalcante, Relator José Lins- Gabriel Hernles- Alberto Silva- Almir
Pinto.
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PARECER N' 722, DE 1985
D~ Comissão de Agrléultura
Relator: Senador Leite Chaves
Alguns anos atrás, na Romênia, estive visitando aRefinaria de Ploest, uma das maiores da Euçopa.
Um_ dos técnicos em petróleo mais renomados, diSseme que a despeito de produtora, a Romênia estava comprando petróleo, armazenando-o em seus antigos reservatórios.
Tinha como certo que o petróleo era uma matéria·
prima em exaustão e que dentro de algum tempo haveria
de escassear. Sendo produto nobre 1 não deveria ser quei~
mado e sim utilizadO em objetivos petroquimicos de
maior valor.
Não compreenàia esse cientista, Como d Brasil, pos~
suidor de vastas âreas nos trópicos. estivesse importando
petróleo a tão elevado custo, quando a sua grande salda
seria o âlcool, tanto para consumo quanto para exportação.
Nes-sa época, 1976, não se cogitava seriarn.ente do
probl~ma do álcool no Pais. E quando isso veio a ocorrer, com a criãÇão do Proãlcool, foram tantas as limitações impostas que o álcool não parecia ser uma vantagem e sim um castigo para a economia brasileira.
Não se compreendia, com efeito, que a sua produção
não fosse totalmente liberada, quando a importação de
petróleo atingia já parcela insuportávCl dentro da nossa
balança d~_pagamento.
Sem que houVesse fei, a produção de álcool passou a
ser objeto ~- concessão oficial, havendo deferimento
apenas das grandes destilarias, em detrimento das mé-:
dias e das pequenas, mais convenientes sob todos os aspectos: a não formação dos latifúndios, o menor poder
poluente e a sua utilização como fonte de combustível no
oeste do Pais, então em desbravamento, onde o diesel
chegava a preço inSuportável, consumindo mais de um
litro para o transporte de cada dois desse combutívet..
~ dentro desse contexto que tem de ser examinado o
presente projeto. Ele estimula efetivamente a prOdução
de álcool em todo território brasileiro, sem o inconveniente da formação de privilégios incompatíveis com os
interesses nacionais.
Além do mais, poderá substituir integralmente tanto a
gasolina quanto o diesel. Em relação a este basta que o
álcool seja aditivado com 10% de nitrato de ciclo-hexila,
subproduto,do próprio álcool, para que os motores funcionem com integral eficiência, não havendo alteração
maior do que um ajustamento da bomba ejetora. E esse
ajustamento não impede que o veículo volte a ser utilizado com diesel, mediante simples giro de uma alavanca.
A experiência, nacionalmente divulgada, foi feita pela
Mercedes Benz do BrasiL Dois ônibus alcançaram um
milhão de quilômetros cada um sem nenhum desgaste
superior aos que são apresentados pelos mesmos motores, quando utilizados exclusivamente no diesel.
Um aspecto que merece igual consideração diz respeito à ilimitada utilização dos nossos cerrados no plantio
de e<ana para produção de ãlcool.
Os cerrados do Brasil se estendem a quase 2 milhões
de quilômetros quadrados. A sua baixa fertilidade pode
ser facilmente corrigida pelo uso do vin_hoto, que é o resíduo da produção do ãlcool. A proporção é de 131itros de
vinhote para cada litro de álcool produzido. A sua drenagem para a lavoura na proporção de 42 _ml por hectare
ê excelente adubo orgânico que ao ·fim de um prazo de
dois anos repõe o índice de fertilidade dos cerrados aos
mesmos níveis em que são apresentados pelas melhores
terras de cultura.
Como fator de d~eQvolvimento é indiscutfvel a sua
importância. Basta dizér que toda ess:::- tensão de cerrados se situa na fronteira oeste do País que reclama utilização agrícola.
_
Após o advento do álcool, não haveria mesmo razão
para que a PETROBRÃS continuasse a inverter somas
fabulosas na prospecção de novas reservas.
A qualquer tempo que vierem a ser descobertas, se
destinariam elas à petroquímica e à exportação, já que a
opção do Pafs pelo álcool é uma questão natural.
Todo esforço da têcnicoburocracia nacional haverá
apenas·de retardar o programa, com grandes prejuízos. ~
certo, mas jamais inviabilizã-lo.
Também do ponto de vista da iniciativa de sua produção, não pode a lei cerceár a iniciativa particular.
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Uma empresa, do oeste do País, que resolvesse instalar
uma destilaria para consumo próprio, estaria na- inesma
situação de liceídade de outra que produzisse lenha "para
atendimento de suas necessidades energéticas.
Por todas essas razões, o projeto é- de vantagem indis·
cutfvel, sobretudo para a agricultura brasileira, onde

vem estimular a abertura das novas fronteíàis, naS terras
virgens ·cto País. Além da independência no setor energé·
tico, deixará de carrear uma fãbula em dólares com a importação de petróleo. O projeto é de coriveníência indis-

cutível, só nos cabendo aplaudir a iniciativa e opinar
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 31 de agosto de 1982.- Martins Filho, Presidente - Leite Chaves, Relator - José
Richa - Benedito Canellas.
PARECER N' 723, de 1985
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Cid Sampaio
A produção de álcool no Brasi'I está hoje subordinada
a um programa nacional e não pode ficar a mercê de decisões aleatórias aOS objCtivos nacionais, em urila legislação menos precísa como a do Projeto de Lei ri li 1.1 S1B, de 1979 da Câmara dos Deputados.
Não está defiriído no projeto, o que é uma minidestilaria, nem tampouco as áreas em que poderão ser instaladas.
É mister ter-se em vista que foi posto em prática no
Brasil, um plano de ampliação e modernização do parque açúcar-alcooleiro nacional.
__ ~ __ .
Deste plano resultou, nas áreas tradicionais, a implantação de unidades industriais com capacidade- superior a
disponibilidade de matéria-pririta. Ainda pelos dispositivos da legislação açucareira no Brasil as unidades indUstriais são obrigadas a receber 60% da matêria-prima dos
fornecedores.
No ProjetO industrial de Cãda uriidade; área de cultura de cana prevista corresponde· 40% oU 50% d-á Capacidade nominal das-fábricaS.
mOdõ, se nas ãieas tributárias das regiões tradicioriaiS da cultura dC ·cana fossem instaladas nas fazendas de fornecimento minidestilarias, a ociosidade das instalaç_ões existentes compromete~
ria a sua rentabilidade e a estabilidade da atual estrutura

a
·nesse

a

produt~v?:.

As fábfiCas existentes finariCiadas com subsídios dentro de um programa nacional, poderiam comprometer
todo o investimento, acarretando o agi'avamento da crise
já existente nos setores .ãlcool-açucareiro e generic8.mente no setor industrial.
Simultanean1ente, na luta pela sObrevivência, as unidades industriais tenderiam, para assegurar o seu suprimento, a expandir a sua produção própria e correspondentemente a sua área industrial. Essa expansão, concentrando a produção e reduzindo o número de proprietários agrícolas, seria também socialmente desaconselhável. Além de tudo a imprecisão do projeto original, poderia acarretar não só a implantação de unidades alcooleiras, quanto açucareiras, vindo agravar o problema da
colocação de produção nacional.
.t de considerar-se, também, que hoje os excedentes de
açúcar são exportados a preços de sacrificio.
O substitutivo que estamos propondo, estímUlãndo aimplantação de minidestilarias, corrige os inconvenientes apresentados, ficando com a seguinte redação:

EMENDA N' I-CE
(Substitutivo)
Dispõe sobre incentivos à produção de álcool e detennina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 t:: livre a compra de equipamentos, a construção e a instalação de minidestilarias localizadas em
ãreas do território nãCioti.3.f ·nãO tradicionais de produção de açúcar e álcool e a plantação de cana necessária
ao seu abastecimento.
§ 1'i' São c_onsideradas minidestilarias as instalações
para produção de álcool de até mil litros/dia.
§ 2~' São_ cons-ideradas regiões não tradicionais de
produção de açúcar e álcool os estados onde a produção

é inferior ao consumo e nesses_ estados, aquelas que dis-

tem mais de 40 km de fábricas de açúcar e/ou álcool já
iristaladas e com capacidade de esmagamento diário superior- a SO(J toneladas.
Art. 2~' As minidestilarias poderão fabricar álcool,
desde que observadas as precauções e os. padrões técnicos pãra süã prádução estabelecidas pelo Instituto do
Açúcar e do Alcool.
Parágrafo único. Para o cumprimento do clisposto
neste ~itigo õ -p-rOdUtor dará ciência, para fins de registro, à prefeitura local e à coletoria federal do município.
Art. 3~' A Uniã.o_conc_eder_á _incentivos fiscais para
_apoiar e facilitar a implantação das minidestilarias referidas nos artígos }9 e 2~' dessa lei.
Art. 49 .t livre às minidestilarias utilizar o álcool de
sua produção para consumo próprio como combustível,
bem como negociá-lo para o mesmo fiin ou fiffi lndus- trial, nas regiões onde os órgãos oficialmente autorizados não recolherem e comprarem a produção.
§ I~' A venda direta fica também autorizada do montante da produção que exceder a acumulação do estoque
Superior a um mês de produção.
§ 211 O Poder Executivo atravês de verifiCações periódicas atestará se o produto atende às e_specificações
téCriíca:s exiSidil.s,_lí&erando 0:_-~ei''tt_fh::ado 4~ _corr.e!cializaç_ão~ _
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 511 _B.~.YQ&ª--_m~~-disposições em contrário.
-- Sala das Comissões, em 24 de maio de 1984 . ....,..,., Severo
Gomes, Presidente em exercício -Cid Sampaio, Relator
-Jorge Kalume- Octávio Caráoso- Luiz Cavalcante- José Fragelli.

PARECER N' 724, DE 1985
D~ Comíssã_O- de Constifui~;âo.

e J ôsdça

-- Relator: Sena_dor Octávio Cli.rdoso
O Projeto em exame, originário da Câmara dcis Deputados, veio a esta Comissão em razão da Emenda proposta, no Senado, pela Comissão de Economia, na forma regimental.
--A- Emenda Substitutívã, serri se deter no exame específico do problema energético, que é o fundamento maior
~o Projeto aprovado na Câmara dos Deputados, consubstancia sua justificação em termos que situaffi·a ques--:
tão face a problemática mais abrangente,_examinando
-impficaçóes não sUScitadas na Propostâ original.
Assim é que entende a ComisSão de Economia, quando sugere as modificaÇõe contidas no substitutivo:
__ "~ mis.t~Lter-se em vista que foi postO em prática, no ;Brª_s_il, um plano de ampliação e modernização do parque açú.car-alcooleiro nacional.
Desse plano resultou, nas áreas tradicionais, a
___ _lmplantação de unidades industriais com capacidade_ sup~r_ior à_ disponibilidade de_ matéria-prima.
- _.t\ind!l_pelos dispositivos da legislação açucareira no
Brasil as _u_nidades industriais são obrigadas a receber QO%_da matéria-prima dos fornecedores.
No projeto industrial de cada unidade, a área de
cultura ~e cana prevista corresponde a 40% ou.50%
da capacidade nominal das fábricas. Desse modo, se
nã:S âi'eas· tributárias das regiões tradicionais da cultura: de-cana fossem instaladas, nas fazendas de fornecimento, minidestilarias, a ociosidade das instalações existentes comprometeria a sua rentabilidade
e a estabilidade da atual estrutura produtiva.
As fábricas existentes financiadas com subsídios
dentro~ um -~grama !l~Q!lal, poderiam comprome-ter todo o investimento, acarretand.o o agravamento da crise já existente no setor âlcoolaçucareiro e genericamente no setor industrial.
Sirriuffane~rllente, ~a lllt_a P.~la sobrevivência as
"UiiíOadês iridiistt=íaís tê"nderiam: pã.ni assegUrar o ·seu
suprimento, a expandir a sUa produção e correspondentemente a sua área 1ndus~_ri_al. E_!sa expª~_s_ã_o,
có-nCCntrind.O-aProduCifO e reduzindo o número de
proprietáriOs agrícolas, seria também socialmente
desaconselhável. Além de tudo, a imprecisão do
projeto origlnal, poderia acarretar não só a implant~çã_o_ <!_e_uniQª4e~ alcooleir~s._ qu~nto açucareiras,
vindo_ agravar o problema da colocação da produção nacional.
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É de considerar-se, também, que hoje os excedentes de açúcar são exportados a preços de sacrifício."
COnsiderando que, no caso, a manifestação da Comissão de Constituição e Justiça deve cingir-se aos aspectos
jurídico e constitucional da questão em debate, inexistindo, como inexistem razões -que possam obstaculizar o
Projeto e o SubstituriVo assim considerados, somos pela
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo da Comissão de Economia do Senado.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Octávio CardosO, Relator
- Luiz Cavalcante- Severo Gomes- Nelson Carneiro
-Roberto Campos- Raimundo Parente- José LinsJutahy Magalhães- Helvídio Nunes- Martins Filho.

PARECER
N• 725, de 1985
Da ComisSão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas sobre o Projeto de Lei da Câmara n'il
67, de 1985, que Hdá denominação ao Aeroporto do
Tirirical, em São Luís, no Estado do Maranhão".
_ Relator: Se_nador Alexandre Costa
~ tão justa a Proposição do meu ilustre conterrâneo
Deputado José Ribamar Machado de homenagem à figura do grande maranhense Marechal-do-Ar Hugo da
Cunha Machado que causa-me perplexidade não se a
tenta proposto há mais tempo. O atual Aeroporto do Tirirical tem nome que lembra um erva daninha que ataca
os campos cultívados. A vida do Marechal Cunha Machado tem, ironicamente, sentido totalmente oposto à
natureza destrutiva da tiririca: foi ele maranhense culto,
versado nas complexidades do direito aeronáutico; foi
político e~érito na A~~embléia Legislativa Estadual e na
Câmara dos Deputados.
Deve-se debitar ao seu empenho, à sua lucidez e deséClrtirio à co'riStruçãifdo Aeroporto do TiririCal. Aprovar
a propoSíÇãO do Deputado José Ribamar Machado é
-mais do que homenagear a quem muito serviu à sua terra
e ao País, é relembrar aos coevos e à posteridade a galeira imensa de ca:rãterés- humarios com que o Estado do
Maranhão tem se projeta-do na história do Brasil.
Nessa conformidade, é o presente Parecer favorável à
aprovação do Projeto di 'Lei ri~' 67, de 1985.
Sala das ComiSsões, em 19 de setembro de 1985. Luiz Cavalcante, Presidente, eventual -Alexandre Costa, Relator- Roberto Wypych -Jorge Kalume (sem voto) - Raimundo Parente- Benedito Ferreira.

PARECERES
N•s 726 e 727, de 1985
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'i' 26; de
1984 (n~' 52-8, de 1984-CD), que "aprova o texto do
Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de 1975, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-:
vemo da República Socialista da Romênia, concluído
em Brasília, _a _29 de dezembro de 1983" .

PARECER N' 726, DE 1985
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Amaral Peixoto
Em cumprimento ao art. 44, inciso I da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Sr. Presidente da República
encaminhou ao Congresso Nacional o texto do Presente
protocolo modificativo ao Acordo de Comércio e Pagamento em epfgrafe, ·cabendo a esta Comissão manifestarse sobre o· ínérito êJa. matéria tratada, nos termos do art.
111, inciso I, letra a, do RegimentO Interno do Senado
Federal;.
Dam~o nova redação aos arts. XV e XVII do Acordo
originário, celebrado em 5 de junho de 1975, os mesmos
deixam de viger em suas formas então adotadas, quais
sejam:
Artigo XV
..A fim de facilitar o intercâmbio comercial, as
Partes Contratantes Concedem, de modo recíproco,
um crédito técnico de USS 10 milhões aplicáveis às
Contas referidas no Art. XVI.
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Sobre os saldos dessas Contas, _computar-se-ão
juros à taxa de 5% ao ano, calculados e lançados semestralmente e, se for o cas_o, na ocasião do encerramento das mesmas."
Artigo xvn
"Quando o saldo das Contas exceder o lhni~c;_Q,Q
crédito técnico previsto n'o · àtt. XV, as Partes Contratantes concederão_ para a regularização do excesso, as necessárias facilidades administiativas- e Cainbiais as operações de exportações e importações reguladas pelo presente acordo.
A fim de possibilitar o desenvolvimento do Comércio, entretanto, os dois Bancos promoverão, a
qualquer tempo, e por mútuo entendimento, operações que contribuam para a regularização dos_s_aldos das Contas, estejam ou não excedidos os limites
do crédito têcnico-previsto no art. XV.''
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PARECER N• 727, DE 1985

PARECER

Da Comissão de Economia

N• 728, de 1985

Relator: Senador Severo Gomes

Em- éibediC.riéla "ãô~que·-dispõe o a"rtlgo 44; inciso I, da
Constituição, o Senhor Presidente da República submete
:ao-eongresso-Nacional, com Exposição de Motivos do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Protocolo concernente à emenda ao Acordo de Comércio e Pagamentos, de 5 de junho de -1975, entre-o GOverno da- RePú6Ticã -Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista da Romênia, concJu[do em Brasilia,
a 29 de dezembro de 1983.

0-teferido Protoc:olo - es.clarece a Exposição de Motivo_s originária do Ministério das Relações Exteriores..resultou de compromisso assumido pelo Brasil, no conPassam tais artigos, a partir das modificações ajustQ,- _te;<.to_ d_Q~ ~nt~n_Q_ime:ntos _com,_ 9_ FM_I,_ de_ modificart até
das, a estar vazados nos seguintes termos:31 de dezembro de 1983, os acordos de pagamentos bila..Art. 1S. A fim de fi!.cilitar o iriJC[ÇãffiQ~Q _çó_- _ - -te!'~- celel_?~a~~s CO_!ll Ol}tr~s pa[ses membros daquela
_iil_stituição".
- -- mercial entre os dois países, as Partes ContratanteS concedem, de modo recíproco, um crédito técnico
A
matéria
em
exame
teve
tramitação
tranqUila
na
Cârenovável de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
m~ra, de'janeiio-lCnôvembro de 1984 ejâ obteve, nesta
dólares americanos), utUizãvel nas formas men__fiç~
Congresso
Nacional,
a
aprovação
da
ComisSão
Casa
do
nadas no art. 14.
de Relações Exteriores, em 12 de jllnho próximo passaA taxa de jUros a inCidir sobre o saldo das mendo.
cionadas contas, bem como sua periodiCidade de
cálculo, registro e paganiento. serãO- objeto de enOs artigos modificados --X-V e XVII do Acordo de
tendimento entre o Banco Ceritiãl do Brasil e o Ban.Comêrcio Brasil- Romênia- passaram à seguinte forco Romeno do Comêrcio Exterior."
ma redacional:
"Art. 17. O Banco Central do Brasil e o Banco
Romeno do Com_éJciQ Exterior estabelecerão, _atra"-Art. 15.2 A fim de facilitar Q intercâmbio covés de entendimento, as condições para regularimercial enlre os dois países, as Partes Contratantes
zação dos saldos das contas mencionadas no art. 14,
concedem de modo recíproco, um crédito técnicO
inclusive de eventuais excessos sobre o limite do crérenovável de USS 20,000,000.00-(viiltC--iriilhões de
dito técnico."
dólares americ;an_os), _utilizável nas formas mencionadas no art. 14.
Conforme o preâmbulo do Protocolo que ora se analisa, seu objetivo é o ~e desenvolver e fortalecer as relações
.A taxa de juros a incídir sobre o saldo das mencomerciais entre os dois países, em base de igualdade· e
cionadas contas, bem como sua periodicidade de
interesse mútuo. Diz ainda que um volume de intercâmcálculo, registro e pagamento, serão objeto de en~
bio compatível com as r_eais necessidades dos dois países
-,--,- tendimento entre o Banco Central do Brasil e o Banrequer instrumentos mais aperfeiçoados.
- -co Romeno do Comércio Exterior".
Nesse sentido, a ampliação do_ crédito técnico ali definido para o teta de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
"Art. 17. O Banco Central do Brasil e o Banc.o
dólares norte-americanos), o dobro do valor origináriO,Rol"!leilo do Comêrcio Exterior estabelecerão, atra·
previsto no art. XV, mais a fórmula de entendimento
v~ d~ · êntendimento, as condições para regulariinter-bancos estatais oficiaiS, da nova redação do art.
zação dos saldos das cont!!,S meQcionadas no ;1rt. 14,
XVII, parecem constituir mecanismos hábeis à efetiincJ.usivç: .de eventuais excessos sobre o limite do crêdltQ técnico."
vação dos intentos colimados.
Diz ainda o ilustre Ministro das Relações Exteriores
na breve Exposição de Motivos que faz dirigida ao ExceO relacionamento das Nações no plano econômico é
lentíssimo Sr. Presidente da República, que o referido
um processo permanente, marcado por atos dos goverProtocolo re_sulto_u de compromisso assumido pelo Branos, praticados _em sentido bilateral_ ou Jnultilate_ral. Essil,no contexto de entendimentos com o FMI, de modifi:ses atas obedecem a duas espécies de ordenações: secar, até 31 de dezem__b_r.Q_d_e__l98~. os ac_ordos 4e p_agamenguem,
no geral, princípios estabelecidos nos diferentes
tos bilaterais celebrados com outros países-membros dainstitutos g_~e integram o _I?ir~i~o Público Internacional,
quela ~nstituição.
inclusive a Carta que firma os propósitoS e as finalidades
Trata-se, em verdade, de uma alteração já inserida na
que motivaram os membros fundadores das Nações Unipraxe de acordos análogos, baseando-se fundamentaldas à criação desse Organismo.
mente nos princípios de igualdade e reciprocidade, indispensáveis ao_ desenvolvimento de relações comerciais efe~
Todavia, considerada a dinâmica natural das sitivamente proveitosas e a_ssentadas em um interesse cotuações, sucessivos problemas novos vão surgindo e eximum de progresso coletivo entre os povos.
gem ajustes específicos para assegurar a continuidade
operacional dos compromissos firmados, sempre que
Estimuladas no próprio âmbito do Fundo Monetário
essa continuidade atender ao interesse dos parceiros.
Internacional, tais modificações resultam da salutar necessidade de incrementação e aperfeiçoamento ae meCa~ exatamente o caso do presente Protocolo. Ele não
nismos institucionaiS _d~ Comircio se_ndo _ain~_;l, l9t.!-Yável
inova mas,-apen-u;-adapta disposições de um Acordo de
a atitude do_ Excelentíssimo· senhor Ministro das -Re..
Corilércio vigente a um novo quadro conjurt.tilràl, conlações Exteriores em submeter à apreciação legislativa a
forme os elementos esclarecedores a que aludimos.
modificação ora examinada,não entendendo como um
mero ato de diplomacia ordinária a ser resolvido_ilo resDo ângulo de análise desta Comissão de Ec_onomia,
trito âmbita_de:_Podet: Executiyo, atravÇs da _trQ~!!- Qe.nonão hã objeções a formular. Opinamos, aSsim, pela aprotas ou de notas reversais.
vação_do PrOJetO- de. Oe;creto_ Legislativo n"' 26,_de 1984,
Pelo exposto, manifesto a minha aprovação a·o presenpelas razões de interesse público que se depreende do exte Projeto de Decreto Legislativo.
posto.
Sala das Comissões~ erri 12 de junho de 1985. -SaldaSala das Comissões, em 19 de setembro de 1985. nha D~rzi, Presidente, em exercício _....; Aniaral Peixoto,
Mário Maia, Presidente eventual -Severo Gomes, ReRelator- Carlos Lyra- Milton Cabra_( ~Aloysl!) ChAc:
-:....:.. Lenoir VargãS- José Lins- Américo de Souza
tator
ves - Moacyr Duarte - Jutahy Magalhães- Lourival
Baptista.
- Fábio Lucena.

Da Comissilo de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Lei do Senado o"' 271, de 1981,
que "considera prestação de socorro a intervençio
médica arbitrária indispensável à salvação da vida de
terceiro".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O projeto de autoria do nobre Senador Gastão
Mü!ler, que passo a examinar, determina no seu artigo
19:

"f: considerada prestação de socorro, não cons_t_ituíildo ilfCílO penal ou profissional para todos os
efeitos legais, a intervenção médica arbitrária que
constitua -ffiCio lndfspensâvel à Salvação da vida de
tercerio, assim considerados, sem prejuízo de outras
hipóteses semelhantes, os casos em que o paciente
ou a sua famí1ia negue consentimento para transrusão _de sangue ou intervenção em conseqUência de
greve de fome."
O objetivo buscado ptlo Autor inspira-se, naturalmente, em motivações humanitárias. Ca_sos _hã em_ que
pacientes, à beira da morte, recusam a intervenção mêdica que poderia salvá-los; e, entre os adeptos de determinadas religiões, prefere-se a morte ao "terrtvel pecado"
de se receber sangue alheio_ "impuro".
2. A proposição cria, de logo, um problema de natureza jurídica: definindo a intervençàQ médica arbitrâria
como --•prestação de socorro", torna suscetfvel de delito
penal o profissional que não a praticar. Estaria incurso
em crime de "omissão de socorro", previsto no art. 135
do Código Penal. Estabelece o mencionado dispositivo;

"''Art. 135. Deixar de prestar assistência~ qUando posstvel fazê-lo sem risco pessoal, a ·criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa invâlida ou
ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo,
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública:
- Pena- detenção, de um a seis meses, o Li multa.
''Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte."
Em termos têcnicos, por outro lado, dificil seria fixar o
exato momento da .. intervenção arbitrârta", ou da sua
conveniência ou inconveniência. Dois médicos poderiam
ter opiniões direrentes sobre determinado caso. Atenden-do a acidentados dramaticamente feridos, por exemplo,
uma opinião médica pode desejár amputar a perna de
um acidentado, como única solução para lhe salvar a vida, e outra opinião pode divergir da primeira, asSumindo
riscos que dependerão da reação orgânica do acidentado. E, sobre essas opiniões, hâ de prevalecer a do próprio
paciente, no exercício pleno dos direitos que tem sobre o
seu próprio corpo.
3. -Sob o aspecto moral, deve-se respeitar a convicção
religiosa do paciente e de seus familiares. Em termos de
filosofia religiosa, quem está em c_ondições de dizer qual
o verdadeiro caminho a ser trilhado pelo ser humano?
Neste ponto, convém ressaltar que as transfusões de
sangue, nos dias correntes, estão sob grande suspeita. As
transfusões, no mundo inteiro, têm sido responsáveis
pela propagação de numerosas doenças, não raro mais
graves do que aquelas que o sangue alheio tentou debelar.
A intervenção mêdica arbitrária sugerída pelo Projeto,
por conseguinte, parece-me de grande inconveniência.
Em tomo dessa questão, acredito que não se devam alterar os usos_e_ cos_tu_m_es da tradição médica assistencial
brasileira.
Qual!t<? ao mais, a proposição não rerc a Lei Fun!ia-:mental. Mas, inegavelmente, quebra princípios que informam ajuridicidade das normas legais, além da inconveniência, no q-ue diz respeito ao mêrito, jã proclamado.
-É o parecer.
Sala das Comissões, cm 18 de setembro de 1985. -José Ignáclo Ferreira, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Octávio Cardoso - Lulz Cavalcante - Jutahy
Magalhães- José Lins- Nlvaldo Machado- Raimundo Parente.
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PARECERES
N•s 729 e 730, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1984
que "dispõe sobre programação de interesse local das
emissoras de televisão".
PARECER N• 729, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacyr Duarte
O nobre Senador Gastão M'Jler pretende, com a Proposição- sob exame, fazer com que as emissoras de televisão, geradoras de imagens, destinem, obrigatoriamente,
cento e vinte minutos de suas transmissões por semana à
divulgação de programas de interesse local, considerados
o Município, a região econômica e ó Estado da Federação em que estiver instalado seu equipamento transmissor.
Advirta-se, iriicialmente, que esse tempo signíficará
cerca de dezessete minutos de programação de mais de
dezessete horas diárias, importando, portanto, em um
sessenta avos de tempo das emissoras de televisão.
Acresce a circunstânCia- de que, atualmente, algumas
estações de TV, regionalizando uma parte de suas transmissões,- já Oferecem tais serviços em seus_ noticiosos,
com cerca de um quarto do tempo destinã.do à programação local e regional.
Quanto ao aspecto regimental e jurídico da Propo"sição está no âmbito da competência legislativa federal,
nos termos do art. 89, item VIII, letra d, item XV,Ietraa
e item XVII, letra i, da Constituição, sem que, no partícular, ocorra qualquer reserva de iniciativa para o Poder
Executivo.
Assim, preliminarmente, o Projeto é constitucional,
jurídico e afeito à técnica legislativa.
No mérito, a inatocável intenção do Autor pode ser
plenamente acolhida, atendendo aos interesses da cultura nacional e da integração política do País.
ConseqUentemente, somos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nY 187, de 1984.
Sala das ComiSSões. em 19 de junho de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente - Moacyr Duarte, Relator
- Américo de Souza - Octávio Cardoso - Hélio Cueiros- NivaJdo Machado- Alfredo Campos (vencido)Jutahy Magalhães (vencido).
PARECER No 730, DE 1985
Da Comissão de Transportes, Comunica~:Oes e
Obras Públicas.
Relator: Senador Raimundo Parente
O ~rojeto, em análise, destina, 9brigatortamen_tC, c~n
to e vtnte minutos dus transmissões semai:Jais das emisso·
ras de televisão à divulgação -de programas- de interesse
local,. to.mando-se po~ base o Município; a Região geo·
economJca e o Estado da Federação onde estiver instalado o respectivo equipamento transmissOr.
Conceitua, como de interesse local, os noticiários, co-:.
mentários jornalísticos, debates, números artísticos e atividades esportivas que destaquem fat9s e- pessoas- dÕ
Município, da RegiãQ ou Estado.
Quailto da justifiCaçãO~-o emlnente Senador Gas_tão
M'Jler determina que a função 1!1-ais importante <!aim~
prensa escrita e falada é alimentar o acervo de iilformações de que necessita cada cidadão, despertando·lhe
••a capacidade de analisá-las e de identifii:ãr-se de uma
forma participante com os fatos que a elas se referem",
gerando, por conseguinte, a opiriião individual, elimlento
formador da opinião pública.
Ressalta, outrossim, o nobre Senador, a influência: da
programação televisada, principalmente sobre as camadas populacionais mais simples e a impoi-tância de se
descentralizar a geração dos programas de modo a ser
apresentado "aquilo que teria mais afinidade com o universo mental do ouvinte".
O Projeto é, segundo a Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, constitucional, jurídico-e afeito à b-oa
técnica legislativa;-ãte-ndenaCi; QUiirlto ao mêrito, aos interesses da cultura nacional e da integração política do
País.
Considerando q-ue a finalidade da proposição é transformar cada emissora de televisão geradora de imagem
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em instrumento atiYo de educação popular, familiarizan·
do o público lo-cal com os diferentes aspectos da realidade na qual está inserido e tornando-o participante dos fatos que l.lcontecem __ no espaço fisico-político-so_cial que
ocupa e em seu entorno, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Se_na_do __n9 !_87. de 1984.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de-Í985. ~
A !ex a nd1 e Costa, Presidente- Raimundo Parente, Relator- Roberto Wypych- Lulz Cavalcante- (sem voto)
- Jorge Kalume - Benedito Ferreira.

PARECERES
N•s 731 e 732, de 1985
PARECER No 731, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
_Sobre-~ _?rojeto- de Lei do Senado nY 8, de 1985,
que "modifica dispqsitivo do Código Nacional de
Trânsito (Lei nY 5.108, de 21 de setembro de 1966),
de modo a e-stabelecer a facultatividade do uso de cin·
to de segurança nos ,erculos".

Relator: Senador J utahy Magalhães

-~-0 Projito de lei-sob ~xame, de autoria do ilustre Senad-or Nelson Carneiro, objetiva tornar facultativo o_ uso
do cinto de segurança nos veículos, modificando o § 29
do art. 37 da lei nY 5.108, de 1966, nos seguintes termos:

·:s

2Y Os eq1:1ipamentos obrigatórios dos veícu-lOs serão determinados pelo ConselhÔ Nacfonal de
Trânsito que, outrossim, estabelecerá o uso facultativo do cinto de segurança".
Na justi~Cação da proposiçã~, o Aut?r pondera que o
COnselho Nacional de írâ"nsito, ao estabelecer a Ob~íg:a
toriedade do uso do cinto de segurança, provocou polémicas que fizeram com que o" pOvo repUdiasse tal decisão.
Nada a opor quanto ao aspecto constitucional e jurídico do Projeto em questão, além de que ele está redigido
em boa técnica legislativa.
Quanto ao mê-rito, entendemos que essa facultatividade deva ser restringida ao perímetro urbano.
F
A propósito, há um Projeto de-lei em tramitação na
Câmara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado
Francisco Amaral, que torna obrigatório o uso do cinto
de segurança somente nas rodovias. Na suajustifica"ção,
diz o AutO i-; ••Na verdade, é maiS dO que razoável que- o
uso do cinto de segurança seja c·ompulsório nas estradas,
não apenas devido à velocidade em que nelas os vefculos
desenvolvem, como também porque o percurso a ser
· vencido é muito maior que nas cidades". Essa ponderação é perfeitamente aproVeífâvef ao-Projeto sob apreciação, razão por que a ele oferecemos a seguinte _emenda substitutiva:

EMENDA No J -

CCJ

(Substifutivo)
Dê-se ao art. I Y do Projeto a seguinte redação:
·---"Art~-~\'----õ_§-2,.-dõ-a:rt.

-

37 dà Ld-~9 s.ú)8, d~ ii-

d_e_ s:et~m_Çirç:t çlel 2:69 _(Çódigo ~ açionf.!.l de Trânsito),_
passa a vigorar com a seguinte redação:
_ ~ ~"' _Os equipamentos obrigatórios dos veículos
serão determinados pelo Conselho Naciollal de
Trânsito que, outrossim, estabr;:Jecerâ o uso facultativo ..do _ç_i_nto de__s~_ura_nça n_as âr:eas u_rbanas".

Sala das Comissões, 19 de junho de 1985. -José Igná~
cio Ferreira, Presidente- Jutahy Magalhães, RelatorHelvídio Nunes- Hélio Gueiros, (vencido)- Octávio
Cardoso - Américo de Souza - Raimundo Parente Roberto Campos - Severo Gomes.
-

=:~YA""RECER

NY 7_32, DE 1985

_!?a Co~~ssão de 'franspQ!'tes, Cp_lll_qg_f_ç3ções e
Obras Públicas.
Relator: Senador Alexandre Costa

_ú Projeto dç lei em anâÜse, apresentado pelo emérito
Senador Nelson Carneiro, tem por objetivo a facultativi-
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dade_do uso de cinto de segurança nos veículos, através
da retificaçõo do§ 2o do art. 37 da Lei n9 5.108, de 21 de
setembro de 1966, para o qual propõe a seguinte redação:
·· · ·
.~ ,--;-§ 29 Os equipameritos Obrigatórios dos veículos ser~o determinados pelo Conselho Nacional de
Trânsito que, outrossim, ·esfabelecerâ o uso facultativo do cinto de segurança".

Pondera o Autor, na Justificação, que, sob a alegação
de. "proteger a vida dos passageiros", o Conselho Nacional de Trânsito determinou a obrigatoriedade do uso
desse equipamento, embora não seja a mesma prevista
no Código Nacional de Trânsito. Tal medida, conforme
evidenciam as pesquisas efetuadas pelos meios de comunicação de massa; foi considerada pelo povo. "antipática,
constrangedora e deprimente, além de injusta e ilegal".
Manifestou-se a Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa do Congresso; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto em tela: entretanto, quanto ao mérito,- aquela Comissão restringe
ao perímetro urbano a facultatividade pretendida, citando trecho do Proj~o de lej de autoria do Senhor Deputado Francisco Amaral, em tramitação na Câmara dos Deputados, ·que süsterita -a obrigatoriedade do uso de cinto
de segurança nas estradas, em razão da maior velocidade
dos veículos e extensão do percurso.
Propõe, em seguida, a Comissão _de Constituição e
Justíça, a Emenda il.Y 1-CCJ~Substitutiva, ségundo a qual
o parágrafo em questão adota os seguintes termos:
.. "§ 29 Os equipamentos obrigatórios dos veícu~
los serão determinados pelo Conselho Nacional de
Trânsito que, -outrossim, estabelecerá o uso facultat_i_vQ do_ cinto de segurança nas áreas urbanas".
Considero ~ue tal Proposição venha ao encontro da
opinião pública, por permitir ãos motoristas e passageiros a decisão quanto ao uso do equipamento no perímetro urbano, onde a velocidade e as distâncias são menores, enquanto mantém a obrigatoriedade para os percursos e velocidades maiores, característicos das autoestradas.
Nessa conformidade, voto no sentido de que a Comissão aprove o Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1985,
adotando-se a Emenda n\" 1-CCJ-Substitutiva, pol' melhor atender aos objetivos da oportuna propositura.
Sala das COmissões, 19 de setembro de 1985.- Luiz
Ca:valcante, Presidente eventual- Alexandre Costa, Relator --Roberto Wypych- Jorge Kalume, (sem voto)Raimundo Parente - Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara nY 127, de
1985-Complemeritar; qt.ie -reCeóerá emendaS perante a
primeira comissão a que foi distribuído, pelo prazo de
cinco sessões. ordinárias, nos termos do art. 141, item II,
aifnea-b, do-Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr, 19-Secretârio.
Ê lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• in, DE !985
Altera a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979,
que "dispõe sobre a correção automática de salários,
modifica a política salarial e dá outras providências."
O Congres_so Nacional decreta:
Art. lY Os artigos-li>, 29, 39 caput, 89 caput e 11 ca~
put, da Lei nY 6.708, de_30 de outubro de 1979, passam a
vigorar com a seguinte redação:
.. Art. JY O valor monetário dos salários será
corrigido, semestralmente, de acordo com o lndice
Nacional de Preços ao Consumidor-- INPC."
Parágrafo único. A correção do valor monetário dos salários, a que se refere este artigo, deverâ
ser antecipada, sempre que o Tndice Nacional de
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Preços ao Consumidor ...:.... INPC, acumulado nos
meses posteriores à última correção, for igual ou superior a 33% (trinta e u:ês__por cento)."

"Art. 29 Para fins desta Lei, o Poder ExecUtivo
publicará, mensalmente, a variação do 1ndice Nacional de Preços ao Consumidor -INPC, ocorrida
nos seis meses anteriores.
Parágrafo único. O Poder Executivo colàcarâ à
disposição da Justiça do Trabalho e das EniidadCs ~
Sindicials, os elementos básicos ut~lizados para a fixação do lndice Nacional de Preços ao Consumidor
-INPC."

..

-~·-·~·

~--------~·~.._

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

•.·-~-~

..

-~

"Art. _8.., __ A.coneção dos valores monet1ri0s
dos salários dos_ Trabalhador~ ~vulsos, l!~go_~i.~d-~~
para grupos de trabalhadores, diretame_n_te, pelas·
suas entidades sindicais, será procedida de acordo
com o artigo }'1 desta Lei." .........•. ,..• ~..-H~
"Art. ll. O auinento de salários, com furidamento no acréscimo na produtividade da categoria
profissional, poderá ser negociado, diretamente, entre os empregados e seus empregadores ou estipulado por convenção, acordo coletivo ou sentença normativa da Justiça do Trabalho."
Art. 2'1
cação.
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 3'1 São revogados o parágrafo único do artigo
6<1 e o parágrao único do artigo 10 da Lei n' 6.708, de 30

de outubro de 1979, e demais disposições em cõnt:rário.
Justificação
A correção sala_rial. imY.tuída pela Lei n9 6.708, de
1979, se bem que inspirada no propósito de proporcionar um maior equilíbrio entre as diversas faixas salariais,
evitando o distanciamento entre a grande massa de trabalhadores remunerada na base do salário ffiínimõ e
aquelas que percebem to ou mais vezes sua r.emuni~
ração, acabam por criar efeitos altamente danosos na
economia _e na própria paz social, provocando descontentamentos generalizados, tanto entre os trabalhadores
de baixa renda quanto nos demais.
_
Isso, porque, corrigindo-se os salários, segundo a escala prevista no artigo 2'1 da referida lei, excetuada a situação.da.queles que percebem menos de 3 salários mínimos, a sistemática do chamado "efeito de cascata" da
política salarial, provocou um verdadeiro achatamentO
salarial, reduzindo as correções se.mpre a níveis inferiores ao INPC, que, em tese, refletiria a alta do custo de vida, situação essa aprovada pela corrosão inflacionária e
a conseguinte perda do poder aquisitivo da moeda.
Ora, se o IN PC é calculado com base na elevaçãodos
produtos e serviços, refletindo, portanto, a influência da
inflação sobre o custo_de_vida, claro está que, para a manutenção do valor histórico dos salários, imperioso se
faz que os reajustes automáticos seja, no mínimo, pro~
porcionais a esse índice.
_
O Projeto, porisso, revoga o artigo 29 da citada Le1;
eliminando a corr_eção por faixa salarial e atribuindo a
todos os trabalhadores o direitos_ de terem reajustados
seus salários na base de 100% do INPC.
Busca~se, também, com o acréscimo de um parâgrafo
único ao artigo 19, estabelecer o principio do reajuste automático, sempre que a soma dos índices parciais no cUr~
so do semestre a.t.i.ngir a 33%.
Ora,- hum regime de inflação ascendente e aparente~
mente indomável, em que índices mensais já atingiram,
isoladamente, a marca dos 14%, não é_ possivel mater-se
inalterada a periodicidade da correção. :t bem de ver que
se um trabalhador, após 4 meses da data de sua última
correção salarial, está com a sua remuneração defasada
em 33%, torna-se absolutamente insustentável exigir~se
que ele se mantenha por mais dois meses sem a indispen~
sável reposição salarial.
Por último, estamos inserindo entre as hipóteses de
aumento salarial efetiva, com base no fator de produtivi~
dade da categoria, a negociação livre e direta entre pa~
trões e empregados e não, apenas, através aeacQrd.Qs ou:
convenções coletivas, como hoje consta da Lei.
_
Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1985. - Ju~
tahy Magalhães.
(Às Com.issQd de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.}

_O S:R. PRESIQENTE (José Fragelli)- O projeto lido
Serã piibffc1iõ0Tremetidó. ãSCõmissões competentes.
Sn!l~e a_ mesa, comunicaçõeS que vão ser lidas pelo Sr.
1~-Secretârio. '
São lidas as seguintes

·~.CQMÜNICAÇÕES

Senhor_ Pr~idente,
·Te-nho a honra de. comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a
partir do dia 28~9-85, para breve viagem ao estrangeiro,
em i;:ar~iei"j)articu]ar~--- Atenciosas salldâções, - -Odacir Soares.
Brasília, 18 de setembro de 1985
Of. G L PFL-463(85
Senhor Presidente
Temos a grata satisfaçã_o de comunicar a V, Ex• que
em raz.ão de n~ssa vi~gem à cidade de Nov~ Iorque, para
acompanhar sua Excelência o Senhpr PreSidente da Re_· púbfica, à Assembféia Geral d3 OrganizaÇão das Nações
Unidas, responderâ pela Liderança da Bancada do Partido da Fre-nte Liberal no Senado Federal o eminente Senador José Lin.s.
AgradecendQ a. atenção dispensada ao presente, desejamos aproveitar a oportunidade para reiterar a V. Ex'
nossos protestos de elevada estima e distinta conside-.
ração.,
Atenciosas saudações, - Carlos Chiarelli, Líder do

PFL.

Q..S~. PR;~i;ío~NT~_t)osé Fragelli)- As comuni.;
cações lidas vão à publicação. Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.

b lido o ·segUinte"

Antônio Carlos Magalhães e ao Exmo. Sr. Chefe da
C~a Civil, q~. José flugo Castelo Branco:
Exmo. S.enador José Fragelli
Presidente do Senado Federal
Senado Federal
Brasília D, F.
Possuído eriorme constrangimento, dirigo-me
vos.liência para comunicar que hoje, em seu Estado,
a TV Educativa_, ~missara Oficial do Estado, a Rã. dio Jornal de Sergípe, de propriedade do Governador, iniciaram divulgação falsa através de pronunciamentos de políticos e radialistas, contendo chamamento, incitando ã população para se dirigirem
LBA (Legião Brasileira de Assistência) fim receberem donativos. Esta mensagem que foi ao ár~sem
autorização daquele orgão, dirigido Estado Sergipe
po~ minha esposa Doutora Leonor Ban:eto Franco
fez com que tumulto ocorresse frente ediffcio daquela legião situado rua Santa Luzia n'i' 680,levando te~
mar e preocupações dirigentes, funcionários LBA
Aracaju. No instante em que denuncio estes fatos
comprovadamente de interesses políticos escusas e
baixos, peço providência cabíveis eminente Presidente; informo ainda a vossência que me dirigi hoje
Minisfro Comunicações ao Ministro Justiça e ao
Ministro-Chefe Gabinente Civil, para comunicarestes integridade física de minha esposa e superintendente LBA em Sergipe, bem como dos valorosos
servidores da instituição em Aracaju. Informo ainda
que pessoalmente historei todo o acontecimento. ao.
presidente da LBA, Dr. Marcos Villaça em audiêncJa que tive com aquela autoridade hoje à tarde.
Atenciosas saudações Senador Albano Franco
O Sr. Ca_rlos Lyra- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO - Ouço, com prazer, o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Carlos Lyra.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador Albano Franco,
é incríVel o cqnstrangimento com que V. Ex• se dirige à
comunicar o ocorrido, ondem, em Aracaju,
capital do Estado de Sergipe. Todos nós, que conhecemos V, Ex', sabemos da forma serena e tranqUila com
que desenvolve suas atividades empresariais e políticas
no seu Estado e como Senador da República. t;: triste
que, neste momento de redemocratização, aconteça episódio "COJllO esse. Queremos manifestar nosso apoio a V.
Ex• e a D• Leonor Barreto Franco, Superintendente da
LBA em seu Estado.

Casa para

REQUERIMENTO No 373, DE 1985
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regiriie'nto Interno, requeiro a .traqscrição, no.s A:nais do Senado Federal, do dis~
curso pronunciado J"!oje, pela-· Excetent[ssimo Senhor
Presidente da República, José Sarney, na abertura da 4t)f
A.ssembtéi?_9_eral da O_rganízação das Nações Unid8.s,
na Sede da ONU, em NoVa "Iorque.
Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1985.- Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (losê Fragelli) -

De acordo

com o art. 233,§ 1'1 do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Pfesidência
comunica ao Plenário que deferiu, nos termos do art. 45
do Regimento Interno, os Requerimentos n9s 371 e 37T,
de 1985, de autoria, respectivamente, dos Senadores Lenoir Vargas e Jorge Bornhausen, solicitando autorização
do Senado para participarem, como observadores parlamentares, da quadragésima sessão da Organização das
Nações Unidas. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco,
como Líder do PFL.
O SR. ALBANO FRANCO (PFl-SE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nossa presença, na tarde de hoje, nesta tribuna, é para
dar ciência à Casa, de fatos ocorridos, ontem, na Capital
do meu Estado que, infelizmente, estão vinculados a minha pessoa.
Tive oportunidade de enviar ao Presidente do Senado,
·Senador José Fragelli, o seguinte telegrama, que lerei
para conhecimento dos meus ilustres pares - cópia do
telegrama foram endereçados ao Ministro da Justiça,
:O r. Fernando Lyra; ao Ministro das Comunicações, Dr.

O SR. ALBANO FRANCO - Mc;-u nobre colega, Se~
nado r Carlos Lyra, meu vizinho, agradeço suas palavras
de solidarLedade.
Aproveito o ensejo para dize~ aos meus ilustres pares
que lamentáveis acontecimentos como este nos obrigam
a utilizar esta tribuna para denunciá-los. E, além do
mais, to~os esses fatos foram comprovados através de
filmagens, através de fotos e, principalmentCt através das
próprias gravações.
&a somente esta comunicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós desejávamos fazer mi. tarde de hoje, lamentando que fatos deste tipo tenham ocorrido no sentido de perturbar a ordem pública e, mais do que isso, lamentavelmente, propiciar o incitamento àquelas pessoas,
muitas delas efetivam_ente necessitadas, porque diziam
que a instituição tinha condições de .estar entregando e
distribuindo uma série de donativos, como colchões, comida e filtros.
É lamentável que eu tenha que trazer para esta Casa
um as!'unto tão pequeno e que, infelizmente, está acontecendo e a~onteceu ontem na capital do_ meu Estado, Sr.
Presidente.
Eram essaS as minhas palavras, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (losê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS -AC. Pronuncia o.
seguinte discurso.) - Sr... Presidente e Srs. Senadore~:
As etapas decisivas de institucionalização democrática, que se abrem, agora, com a convocação da Assemble-

ia Nacional Constituinre,
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~Qnstroem

perspectivas das

portantes é o 'cultivo do seringal, que pode dar uma borracha que é insubstituível, a borracha natural. De maneira que é preciso que a política do governo seja de proteção a esta iniciativa daqueles que, com seus invesfimentos, plantam seringais para fazer com que a Amazônia ocupada por uma população economicamente ativa.
Considero isso uma das posições mais importantes do
Governo e, infelizmente, não tenho visto, ou lido, esta
ênfase na Nova República, que a Amazônia tem que ser
ocupada por brasileiros, mas por uma população economicamente ativa.

mais animadoras para todos os segmentos da sociedade

brasileira, notadamente no setor produtivo da agrope-cuâria, onde a cultura da seringueira para a produção de
borracha apresenta-se como principal fonte geradora de
recursos para fortalecer a economia nacional.
No elenco dessas mudanças que estão sendo exigidas
. pela nossa sociedade, destaca-se a preocupação de todos,
no setor da agricultura, pelo aumento da produção e
produtividade da borracha natural.
Em função desta realidade, entendemos que deve ha-

ver por parte do Governo, através do Ministério da Indústria e do Comércio e Superintendência da Borracha
--SUDHEVEA, uma readequação na política de preços
da borracha no País, a fim de aumentar a produção dessa import~mte matêria-priril.a e m-elhorar as condições de
vida dos seringueiros, seringalistas, produtores e usineiros da Amazônia e do Brasil.
Outro assunto paralelo é o relacionamento _c;_om o
Banco da Amazônia que foi criado para atender o desenvolvimento económico da Amazônia, inclusive o finan~
ciamento dos seringais. Contudo, deploravelmente, a sua
situação nestes últimos cinco anos_ vem declinando de
forma assustadora e sem condições de atender a sua finalidade de institUição desenvolvimentista que luta desesperadamente para reacender as esperanças do povo amazónida.
Este ano o Banco da Amazônia - BASA, não teve
condições de ir aQ encontro dos pedidos de fiminciamentos à safra. E essa sua conduta enfraqueceu a produção e
está servindo para desestimular os produtores que lutam
para aumentar a produção da borracha nacional.
Não foi sem razão que o atual presidente do BASA,
Delile Guerra, fez autêntica peregrinação pelos ministêrios e gabinetes do Congresso Nacional, em busca de
apoio para obter um aparte de caixa de SOO bilhões de
cruzeiros para alimentar essa instituição que tão bem dirige. Trata-se de uma reivindicação das mais justas que
tem o nosso incondicional apoio.
Nas minhas viagens pelo Estado do Acre e seus municípios produtores de borracha, procuramos, através de
um diálogo aberto e informal, sentir suas necessidades e
dificuldades que atravessam em seus seringais nativos e
de cultivos. E uma de suas maiores __queixas e reclamações tem sido quanto a adoção de uma política- de
preços para a borracha, com reajustes compatíveis com o
ritmo da espiral inflacionária "que o Pais atravessa. Daí
por que entendemos que o Governo Federal, atravês do
Ministêrio da Indústria e do Comércio e da SUDHEVEA, atenda ao apelo dramático que nos fizeram milhares de produtores do Estado do Acre, e da Amazónia
como um todo, determinando o reajuste em cerca de 40
por cento. Trata-se de um aumento de preço nesse percentual que, embora um pouco tímido, terá condições de
minorar o sofrimento dos seringueiros e seringalistas de
nossa região.
Fica aqui, portanto, com este pronunciamento, o apeIo dos trabalhadores rurais, seringUeiros, seringalistaS,
.produtores e empresârios do Acre e da Amazônia, ·no
sentido de que o Governõ determine um aumento justo
ao preço da borracha no País, na ordem de 40%
O Sr. César Cais- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Com muito prazer.

-

O SR. JORGE KALUME- V. Ex' tem razão V. Ex',
como cearense, nordestino, como· militar e como polítíco, cori&ece muito bem os problemas do Pais e, especiàtmente, dS. AnlaZônia, e isso já provou como Ministro,
haja vista as suas palavras neste momento.
O pfO-OleJlla- da Amazôníã é facílím_o_ ae-r-Csolver: bastaria Uin -poUCO de boa vontade, Um pouco de desprendimento: Uma regiãO incipietlte, rica; Costumo dizer_ qtie a
Amazônia tem corpo de gigante com cêrebro de criança,
ou mesino unia rilesa- de ouro com pés de barro. A Amazônia tem que ter tratamento diferenciado para poder
aTriíf capilaJs; âllriientar Suà população e assim se desenvolver. Já apresentamos vários projetas nesse sentido. E
se o Governo pusesse em prática esses nossos projetas,
dentro de p~ucos anos, o Governo teria retribuição de~se
capitãf ali -empregadO--:-----Quero, nesta oportunidade, agradecer a V. Ex' o seu
apoio e compreensão para com a grande área.
Mas, Sr. Presidente, paralelamente ao assunto de que
eu esta va tratando, gostaria de dar ciência à Casa de um
telegramã que niCeóemcis dO Sr. Sebastião Rodrigues Júnior, Diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, vazado nos seguintes termos:
-

"Queremos infonnar a V. Ex• que cumprindo
orientação recebida do Senhor Presidente José Sarney, a Direção do Banco do Brasil deliberou suspender todas aS execuções judiciárias em curso contra
mini e pequenos produtores rurais (cerca de 12 mil)
nos Estados do No rte e N ardeste do País. Em paralelo, esta Di reteria de Crédito Rural, subordinada a
Vice-Presidência de Operações Internas, decidiu-se
pela criação 'de um Grupo Especial de Trabalho
com a finalidade de buscar uma solução administrativa para a questão dos inadimplementos, dentro
dos objetivos sociais que presidem o Governo da
Nova República, preservados os principias básicos
que orientam o crédito rural".
Sebastião Rodrigues Junior, Diretor de Crédito
Rural.
Efetivamente, a medida é satisfatória. E nós, já há algum tempo, pedíamos que iniciativa dessa jaez fosse
aplicada na Região Norte, em especial na Amazônia, tão
carente e tão descapitalizada, principalmente nesses últimos anos e especialmel!_t~ n_este _ano, quando a Nova República negou-lhe recursos para a agropecuária, inclusive para o custeio da safra da borracha.
Com este telex, recebido do Banco do Brasil, quero me
congratular com a sua Direção porque tal medida, efetivamente, vem favorecer grandemente a Amazônia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDE~TE (José Fragelli) - Concedo a
O Sr. César Cais- Nobre Senador Jorge Kalume, V.
·palavra ao nobre Senador João Lobo.
Ex• traz assunto de muita importância para a Amazônia.
E o que é de importância para a Amazônia-é importante
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia o seguíflpara o Brasil. Na realidade, o futuro do Brasil é a Amate discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores~
zônia. Mas, o futuro já está chegando, e este presente,
Apenas para lembrar a esta Casa aquilo que o Presique se consubstancia pelo desenvolvimento da Amazôdente Josê Sarney Já anunciou à Nação: que vai tentar,
nia, é através de uma política em que se procure ocupar
que vai envidar todos os esforços possível para irrigar
os vazios da Amazônia, através de uma população ecohum milhão de hectares no Nordeste.
nomicamente ati va. Sempre entendi e pude c_onstatar que
Ora, Sr. Presidente, este número pode atê pegar a gena Amazônia é alvo da cobiça internacional. São os protestos contra o aproveitamento das riquezas mineraíS-õu-- -- te de surpresa pela grandiosidade da obra que represen·
ta, pelo valor que ele asstirile nestes próximos quatro
. riquezeas naturais da Amazônia;-sob pretensos pruridos
anos. Mas, o Presidente José Sarney está firmemente rede ecologistas. Fala-se na Amazônia como sendo Q. "pulsolvido a que isto si!ja feito, pOrque ê a última alternativa
mão" do mund_o, a conservação de toda aquela potenciaque o Nordeste tem, a de fazer a irrigação de hum milidade da floresta amazónica, como se sob_ a floresta não
lhão de hectares. Se isto for feito, não teremos mais ã dihouvesse riquezas minerais, co:riforme V. Ex• pôde sentir
visão_entre Norte e Nordeste, e o Centro-Sul deste País.
na CPI das Estatais. Mas, tambêm, um dos pontos im-c
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O Nordeste, com hum milhão de hectares irrigados,
assumirá o seu papel de grande contribuinte para o desenvolvimento e a formação da renda per capita deste
Pais.
Temos a satisfação de anunciar à CaSa que conversamos com Diretor-Geral do DNOCS, o Dr. Viçente
Fialho, e ele detalhou o que deverá ser feito,.o que deverã ocorrer para atender à ordem do Senhor Presidente da
República.
Desse hum milhão de hectares para serem irrigados_no
Nordeste, à CODEV ASF, a irrigação de 300 mil hectares
de terra, ao longo do Vale do Rio São Francisco, ao·
DNOCS, caberá a irrigação de 200 mil hectares disseminados por cinco ou seis Estados nordestinos, onde o
DNOCS tem uma atuação de longa data, com construção de barragens, de açudes, com a perfuração de
poços etc, e cerca de 160 mil hectares para o DNOCS,
que o implantará da seguinte forma: 75 mil hectares no
Ceará, no Vale do Apodi; 42 mil hectares no Piauí, sendo
32 mil hectares no lago formado pela Barragem da Boa
Esperança e mais 1O mil nas Lagoas do Buriti; na -confluência do Rio Longa com o Rio Parnaíba, outros 42
mil hectares serão também irrigados no Maranhão, cabendo, pois, ao DNOCS a irrigação de 159 mil hectares.
Esses 159_ mil hectares, com os 200 do DNOCS e com os
300 da CODEVASF vão ficar Próximos de 6.50 mil hectares, os restantes 350_ mil ficarão a cargo dos Estados,
dos municípiOs e dos empreendimentos privados financiados pelos bancos oficiais, pelo FINO R, enfim, pelos
organismos competentes para tal fim.
Sr. Presidente, posso falar, neste momento, sobre a
atuação do DNOCS Cin relação_ à área irrig:ida do Piaui
e devo comunicar à Casa que o DNOCSjâ começou· a fazer o serviço, as obras preliminares para a irrigação de 32
miL hectares na rnarge~ do Lago da Boa Esperança, nos
tabuleiros do MunicíPio de Guadalupe; já foi levantado
o perímetro pelos_ pedólogos, e, agora, termina-se o levantamento aerofotométrico da área para, imediatamente, iniciar-se a desapropriação, a cerca e o desmatamento
da área do Lago da Boa Esperança.

º

O Sr. César Cais- V~ Ex' me concederia um aparte,
nobre Senador João Lobo?
O SR. JOÃO LOBO - Ouço o nobre Senaçlor César
Cals, com muito prazer.
O Sr. César Cais- Nobre Senador João Lobo, como
quero, neSte momento, associar-me ao voto
de confia.nça.que V. Ex• faz àqueles que vão executar a
promessa do Presidente José Sarney, de irrigar 1 milhão
de hectares no Nordeste, durante o seu Governo. Na realidade, é uma tarefa hercúlea e que pode mudar, de fato,
a face do Nordeste em termos de uma grande parcela de
área (j_ue, podendo sobreviver aos efeitos ciclicos da seca,
poderá, sem dúvida, ser o inicio de um plano global de
recuperação dONOrdCSte. AdiO muito importante o Presidente José S!i-_Tf!ey ~ar esse primeiro passo. E como cearense, quero dizer que o Ceará, o Piauí e o Maranhão
têm uma sorte especial porque, estando o DNOS sob o
comando do Engenheiro Vicente Fialho, acredito que o
plano seja verdadeiro. O Engenheiro Vicente Fialho foi
Prefeito de Fortaleza quando eu era Governador do
Ceará e. portanto, conheço a sua capacidade executiva e
a sua obsessão em cumprir as metas. Na Realidade, os
órgãos têm a sua estrUtura mas estes dependem muito
dos homens que os conduzem, ou dos homens que não
_g_Qs,tam de deixar que as palavras se perCaJll, mas que se
transformem em ação. Neste momento, congratulo-me
com V. Ex• pela noticia que V. Ex• dã de que o Ceará, a
mlnlia terra, o-"Piãuí e o -Maranhão ficarão a cargo do
DNOS, sob a liderança de Vicente Fialho. Creio que,
pelo menos, nesses três Estados, a promessa do Presidente Sarney será cumprida.

-nOrdest!no~

O SR. JOÃO LOBO- Naturalmente, acho que V.
Ex•, como homem experiente, como construtor de barrageris e córho Ministro das Minas e Energia, sabe que a
tarefa é grandiosa. Irrigar hum milhão de hectares é
qualquer coisa de portentoso. Mas nós, brasileiros, devemos ter cuidado com o lugar onde colocamos os nossos
s.onhos. '.t: preciso não colocá-los mujto baixo, ao alcance
da mão, porque mais cedo ou mais tarde terminaremos
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por alcançá-los, e se sonhamos baixo, sonhamos pequeno, nós nunca conseguiremos fazer o lndispensável para
rompermos esse circulo infrangível da miséria, que tem
atenazado o Nordeste brasileiro.

O Sr. José Lins

~Permite-me

V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO LOBO -Com prazer, concedo o aparte a V. Ex'

Então, principalmente nós, os nordestinos, temos a
obrigação de sonhar alto, de pôr nas alturas os nossos

O Sr. José Lins- Senador João Lobo, V. Ex' sabe
que nós fá esperamos demais por" alguma medida efetiva
sonhos acompanhados dos nossos desejos e da nossa
de esta_!J~lecimento de uma infra-estrutura de produção
forca para que esta região pobre, segregada, discrímiriãagrícola no Nordc!S.te que supete -o Problema da seCa, A
da do território b_rasileiro, possa alcançar a felicidade e; Q
seca é o fenômeno mais marcante da ecologia norcl~st_i
desenvolvimento que tantoJ almejamos.
na. Dela, da agricultura dependem mais de 2 -terços da
população do nordeste. Trata-se de uma agricultura de
O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex• um aparte?
risco. Q_u_e_rti _empresta--dinheiro ao agricultor nordestino
O SR. JOÃO LOBO -:- Conc~çlo o aparte a V. Ex•
ou é caridoso, ou é agiota, porque é uma operação de
alto risco, de tal modo que o próprio Governo empres·O Sr. Alexandre CoSta- Nobre Senador João Lobo,
tando a juros baixos corre o risco da irresponsabilidade
fico muito satisfeito -quàndo V, Ex• anuncia esse grande
de perder o dinheiro, t preciso que se troque esse proprograma para o Nordeste brasileiro, V. Ex' é um velho
gra!_Tla de_ custeio_! g_ue não rode _ser parado, evidenteconhecedo( dos nossos problemas e sabe perfeitamente
mente, não pode ser sustado, mas -que tenha algumà coido que necessitamos e o que é preciso irhplantar no Norsa de efetivo para fazer em nome da recuperação da agrideste, para que sejamos fortes _e possamos contribuir
cultura do Nordeste e isso só pode ser feito pela irripara o desenvolvimento do País. Alegra-me, sobretudo,
gação. Para isso é preciso um Programa -m"uito bem esporque a últtma vez que ouvi falar sobre o programa do
truturado e muito bem delineado, Se o PrecSid_e_ote_ Jo&é
Nordeste foi quando aqui esteve o Ministro do lnt~rioJ_,_
S--ªrney__i_rriga_r___ l__tl!i.!h--ª9 _d_ç_il_ec~a~!'- !]_O N()rdeste ~ _pesS. Ex' quase que apoplêtico, de dedo em riste, ensinou a
sOalmente acho uma meta extremamente amblcíõSa ___::
nós, nordestinos, que daqui para a frente, na Nova Reest;;tria trocando.todQ um sist~ma produtivo da re~i~o
pública, não haveria m_a,js trabalho~ para combater sepor outra coisa realmente produtiva. Um milhão de heccas, e, sim, c-onviver com elas. Achou-nos, natural_mente,
tares na região equivale a plantar mais 20 milhões de
muito ignorantes, muito incapazes para ·aceitar esse
hectares secos, e como issO se faria sem risco, porque jâ
..Cristóvão Colombo~' ou esse_ "Pedro Ãlvanis Cabral",
não faltaria âgua, como o Nordeste piar\ ta apenas II midescobrindo toda aquela imensa área sofredora de tantos
lhões de hectares, nós estaríãmos dobrando a capacidade
e tantos anos de secas _e de enchentes. Não acredi_tet em
.l?.!C?Quti_':~d.a r~g.ião; E.f!tão é ~~a _":leta extr~I?al!le.n~e
S. Ex,_, mas acredito em Vicente Fialhot_que hoj_e Ocuiia Õ
ambicíosa para-um prazo de 4 anos, e não cuSta tanto diDNOCS- esse sim, tem competência; eSSe, sim, conhenheiro: pois com -8 oU -lO bifhões de dólares o Governo
ce o Norde.s_te; esse, sim, conhece os nossos problemas e,
faria isSo, e 8 ou !O-bilhões· representa menos do que Itaipor ser sério, Por ser capaz, por ser idôneo, poderá prespu custou à Nação, Acho que esse programa é a última
tar. dentro desse programa, grande colaboração ao N arespe-rança da agricultura nordestina, e ninguém pense em
deste e torná-lo viável para ajudar à sua população e aO
desenvolvimento se não tivermos um setor agrícola raPaís. Muito obrigado.
_zoav~_lQ1~n_te _est_áyel; Mas confiando_ "-'?_ engenheiro Vicente Fialho~ nleli eX-:ilunõ-ni-EscOiã de Engenharia,Jio:.:
O SR. JOÃO LOBO -Agradeço 0 aparte aO nOOie
mem trabalhador, honesto, que merece realmente cooSenador Alexandre Costa e o in~orporo, com muita horifiança, eu transfiro a responSabilidade e, sobretudo, a
ra, ao meu pronunciamento.
minha griltlde esperan-çã Para ó Presidente José Sarney,
Mas, o Senador Alexandre Costa tem razão; o Dr. \.0:_
-p-orQUe se não houver um apoio direto do Presidente dificente Fialho é um cearense _de Tauá, caldeado no sQfriCílmenTe as-areas econômicas- do Governo vão entender
menta dos nordestinos, homem provado como adminisé"sse-Tn-vesumenTo;-que não é esmola, ê investimento para
tractor, eis que foi Prefeito da cidade de Fortaleza~ conredimir uma Região- e para- criar mais riqueza inclusive
forme testemunho do nobre Senador César Cais, e Cjui!~c;e
para O -País:
saiu brilhantemente da sua missão. _ . _ -~--·~-··
o -SR. JOÃO LOBO --Agradeço o aparte do emiSr. Presidente, sabemos que a missão é hercúlea, que é
nente Se_nador _José Lins, Sr. Presidente, e termino esta
grande o volume de recursos que se deverâ despender
comunicação à- Cas.a dizendo que acho que o Sr. Minispara a irrigação de hum milhão de hectares, Mas, nós,
tro do Desenvolvimento Urbano, Dr. Flávio Peixoto,
do Nordeste, estamos cientes, conscientes, convencidos
como 0 Ptesidente da República, estão con_scientes de
de que a única coísa_que nos livrarâ da fatalidade climaque a soma de reCl.l.rsos a serem investidos neste progra~
térica, que provoca as secas, será a irrigação das suas .t~rma é grande, mas não é grande demais, pois é inferior ao
ras; ou partimos para a irrtgação dessas áreas, iniciaildo~
que se gastou em Itaipu, E é um programa ambicioso,
a onde se torna mais fácil e mais barata,_onde e)!:iste_ água
talvez final, pois nós, nordestinos, estamos cansados de
abundante, a céu aberto, e onde as terras apresentam
desesperanças, de_ frustrações .. t necessário q.l:le esse promelhores qualificações- ou partimos para essa priorm:
Úama · c~Of.inuc,~ Seõí. parãd"ás, que o fluxo dê' dinheiro
zaçào das âreas a serem irrigadas no Nordeste- ou não
ocorra sem des_continuidade, diferente do que tem acon~
conseguiremos começar esse programa. O fato de _que o
tecido normalmente_ com 0 Nordeste brasileiro, onde
DNOCS já está trabalhando e trabalhanQQ com se;rieQ.p.Ipal ~aem_ ~~ primeiras gotas de chuva, s1:1_stam-se todos
de, com dinaniiSrriO, pois que, definidaS já estão as __áre-as:- - -- Os -aUxiTfoS todoSOs progrãmàS CJue deveriamCOffibater
e feito o levantamento aerofotomêtrico. _gstan:tQ.~_parti_!l:-__
as secas.
do, ainda no ano de 85, para a desapropriação e para o
--""'Teitho a impressão de que o Sr. Ministro dplnterior,
início do desmatamento daquelas áreas. Estou falando,
quando falou a esta Casa e disse que não iríamos mais
evidentemente, do que está ocorrendo__ no Estado .O.o
combater a seca_, foi traído pelo subc_:onsciente, porque S.
Piauí. Parecem e que toda a área da competência do
Ex' estava já no _futuro, quando o Nordeste terá o seu
DNOCS encontra-se nesse estágio que estou anuncianmilhão de hectares irrigados. _Quando isso açon.tecer,
do. Não sei aind.a o _que está sendo feito pela CQDEnós, 9o Nordeste, não precisaremos mais combater a
VASF; também nãosei Q que o DNOCS está fazendo.
seca porque fiCaremos livres das irregularidades ctimátiEsto_u dando uma noticia que me_ foi transmitida pel_o_
cas, das irregularidades das preciPítações_ pluviométricas
Dr. Vicente Fialho, e o faço com muita satisfação, aci
em toda ãquela Região, livres das secas_.._
constatar que estamos no caminho correto, no caminho
Tenho a impressão, repito, de que o Sr. Min~stro do
certo. A área irrigada na Boa Esperança, os 32 mil hecta~
Interior foi traído pelo subconsciente; ele já estava se
res que serão irrigados no Município de Guadalupe seprojetando para o futuro do Nordeste, no qual haverá
rão _distribuídos, numa média de 5 hectares irrigados
hum milhão de hectares irrigados. Nesses tempos, sim,
para cada colono, depois repassados para os pequenos
estaremos livres da seca, livres de combater a seca e já inproprietáriós entfe25 e 100 hectares, com a água na categrados no esforço de fazer a grandeza deste País, deste
beceira de cada lote a ser negociado, Este é o plano do
Brasil, que serâ um só com as mesmas características e
DNOCS, que tiaturãlmente poderâ sofrer variações ao
menos desigualdades.
longo da sua execução.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

e

Setembro de l985

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto, para uma comunicação urgente_L
O SR. AMARAL PEIXOTO (PDS- RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
__ _.Aos Senadores de mais idade é dado um dever penoso
--o de trazer -a-o Conhecimento da Casa o desapareciftl'ento de figuras ilustres da sua geração que vão sendo
roubadas da vida nacional.
O homem sobre o qual vou falar era mais velho do que
eu; foi meu professor na Escola Politécnica do Rio de Janeiro- é o grande engenheiro Maurício Joppert da Silva, que ilustrou aquele grande estabelecimento de ensino
-p-or maiS de 40 anos. Na sua rápida passagem pelo Ministério da Viação e Obras Públicas, transformou inteiramente o rodiviarismo do Brasil, criando o Fundo Nacional Rodoviário, que concedeu recursos para grandes
obras que foram realizadas e. mais do que isso, levou
para lá uma equipe de jovens engenheiros que se trans~
formaram ·nos grandes rodoviários do Brasil: Saturnino
Braga, Regis Bitt.encourt, Pacheco de Carvalho, Daniel
-Paz de Almeida. Orgulho-me de falar nesses nomes por~
que eles surgiram no Estado do Rio de Janeiro, ao meu
lado, no meu Departamento de Estradas de Rodagem e,
depots, levados por Maurício Joppert da Silva, ocuparam, por muitos anos, a Direção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e fizeram grandes obras
neste País, no Governo Outra, no Governo Vargas, no
Governo Kubhschek .
·O falecimento ~de Mauricio Joppert da SiLva, já hâ
muito afastado das suas atividades, deixa grande mâgça
nos seus alunos, nos seus companheiros e _em todos nós
que trabalhamos no Ministério da Viação, Eu, que o sucedi alguns anos depois, senti as marcas da sua curta passãgem, curta mas eficiente, brilhante passagem pelo Ministério da Viação e Obras Públicas.
-- É esse fato tão doloroso, tão triste que queria trazer ao
conhecimento de V. Ex•, Sr. Presidente, e dos Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer,

.COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
.Alcides Paio- Marcondes Gadelha- Milton Cabral
- Carlos Lyra - Amaral Peixoto -Severo GomesMauro Borges - Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário,

E lido

e aprovado o .:.eguinte

REQUERIMENTO N• 374, DE 1985.
Nos termos do art._356 do Regimento Interno, requeíto dispensa de publicução,para imediata discussão e votação, da redução finUl do Projeto de Lei do Senado n•
151, de 1980, de autoria dC> Senador Nelson Carneiro,
que disciplina o erhpl<!camento de carros oficíiljs e dá ou-tras providências.
·Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1985.- Áha-·
ro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Aprovado o
requerimento, passa-se ii imedi<lta apreciação da redação
final anteriormente lida.
Em discus.<>ão a redução fin<~l. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·la, declaro~a encerrada.
Em votaç1ío.
Ú§. -~enfiores s~_n!:ldores que ~ aprovam permaneçam
sentados. (Pausa,)
_Aprovadõ:l.
O projeto vai _à Cümara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. J9~Secretârio.
São lidas as seguintes

COMUNICAÇOES
Em 20 de setembro de 1985
Senhor Presidente,
- Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 24 de setembro do cor-
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rente, para, devidamente autorizado pelo Senado, n.a

É o seguinte o projeto rejeitado

forma do art. 36, § 29, da Constitufção e art. 44 do Regtmento Interno, participar, como observador parlamentar da Quadragésima Sessão da Organização das Nações
Unidas.
Atenciosas saudações, - Lenoir Varga.s.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 98 DE 1980
(N9 3.181/80, na Casa de origem)
Dispõe sobre isenção da multa prevista no. art. 89
Código

Eleitoral.

me ausentarei do País a partir do dia 21 do corrente mês,

para, devidamente autorizado pelo Se~ado, n~ forma do
art. 36, § 2'>t, da Con_stltuição e Art. 44 do Regtmento ln-

terno, participar, como Observador Parlamentar, d.a
Quadragésínla Sessão da OrganizaÇão das Nações Umdas~
__
Atenciosas Saudações, - Jorge Konder Bornbausen.

O SR. PR~SIDENTE (Marcondes Gadelha)_::-:- -~tem 2:

Vot~Çã~•.-em turno único, do Projeto .de Lei da
Câmara n-9 Sõ,-_de (982- (n9 2.056/79,--ni Casa de origem), que altera o§ 29 do art. 389 da Consolidação
- das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9
------s:-452, de IQ de maio de 1943, Úmdo
PARECERES, sob n9s 418 e 419, de 1984, das
Comissões:
-de Legi~lação Social, contrário; e
-de Finanças, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José_ F'ragelli)- A Pres~_dên
cia convoca sessão_ e_xtraor~Ínária a re~Hzãr-ªt;: h_Qje, _às
18 horas e 30 minutoS', desúrlada à apreciação das redações finais dos--Projetas de Resolução n~'s 93, 94 e 95,
de 1985, e do" Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1980.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno ~nico, d_o Proj~to de Lei da
Câmara n~' 98, de 1980 (n9 3.181/80, na Casadeorigem), que dispõe sobre isenção da multa prevista no
art. 89 da Lei n~"4.737, de 15 de julho de 1965- Cú.-.
digo Eleitoral, tendo

A discussão da nlatéría foi" encerrada na sessão ante·
rio r, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Em votação _o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (P..:1usa.)
Rejeitado.
O projetO"será arquivado, feita a ·deviáa comunicação
á Câmara dos Deputados.
~ o" seguinte

A discussão da matéria foi encerrada na· sessão ante~
rior, tendo sido a votação adiada por falta de quorum.
O sr;·Aderbãl Jtii-ema- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

·o

proj~to rejeitãdo

PROJETQ_D_E LEIJ~!LÇ<!J~IA!IAN•SJ!.DE !982
(N9 2.056/79, na Casa de origem)
Altera o § 2~' do art. 389 da Consolidação das Leis
do Trabl\lhQ, _llprovada pelo De<:reto-lei n9 5.452, de
]9 de maio de 1943.

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 329 e
330, de.I9.81, das Comissões:
·
-de Constituf~ão e Justiça, •
-de Finanças.
·

O COngressO Nacional decreta:
Atf.-19 O§ 29 do art. 389 da Co_ns_olidaçào das Leis
do Trabalho, aprovada" pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9
de maio de 1943, passa a vigorar com a redação abaixo:

..Art. 389. . .......... ·----·-·----·--·§ 19
o o •o•-~-•• •"-"~"--•-T~ ....
•--<-'l•--.=- •.• •-•-• •'~
§ 29 A exigência prevista no § J9 poderâ ser suw,.-;o

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra a V. Ex•, pela ordem.
O SR. ADERBAL JUREMA (PFL -

prida por meio de creches distritais mantidas. diretamente ou mediante convênios com outras entidau
des públicas ou privadas, pelas próprias empresas,
-!;Pl~~gim_e_comunitãrio ou a cargo do SES!, do
SESC, da L BA, de entidades si ndJcais ou .de assistência SõéTal, loCalizadas. no máximo, a 3 (três) qui·
lômetros do local de trabalho."

PE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. President~e Srs. Se-nadores:
Este projeto estâ superado pelo tempo; ê um projeto
regulando multas das eleições de 1982. De maneira que
peço a S. Ex• que retire a matéria da pauta e a arquive.
Para ele ser votado, coloca o Senado como_wna Casa
'que não está cuidando do que vota.

Art. 29___~tale;Le:ntra em vigor na data de sua publicação.
__
Art. _·3~- __ R_çyoR3!fl-=~~-~§ __Qi:s.posições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marco neles -Gadelha) Nobre Senador Aderbal Jurem a, não existe no Regimento a figura da superação-da matér-ia. Sobre essa matéria,
precisa haver deliberação. e nós cumpriremos a seqUência normal da tramitação desse projeto de lei que vem da
Câmara dos Deputados.
De modo que a responsabilidade pelo seu andameflto
não ê só do Senado Federal. De qualquer forma_ não elidiria a necessidade de sobre ele nos manisfestarm·os. De
modo que vou colocar em votação o projeto em turno único.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Ga~elha) votação o projeto em turno único.
- --

Em

Os Srs. Senãdores que o aprovam-queiram-permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Depu_tado~.

É o següíilte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1980

O Congres_so Nacional decreta:
Obriga a construção de creche nos conjuntos habi·
Art. }9 A muitã prevista no art. 89 da Lei n9 4.737,
tacionais.
de lS d'e julho de 1965, não se aplicará aos que se inscreverem- até--~ dat_<! -~o enc_erramento do prazo de_ alistaO Congr~sso Naci~naJ decreta:
menta para as eleições- de 1982.
Art. _l'í' E: obrigatória a construção de creches nos
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
conjuntos habitacion~is, ~nanciadOs ou não p~lo SistepubHcaçãc.
ma Nacional da Hab1taçao, bem como nas echficações
~-Revogam-se as dís~jções em CQ!!trário. ----~~b~r;:mentos que dependam de aprovação do Poder

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- As comunicações lidas vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gádelha)- Estã
finda a Hora do_ Expediente.
Passa-se à
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Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.

da Lei n9 4. 737, de 15 de julho de 1965 -

Em, 20 de setembro de 1985
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)-

Parágrafo único. O Banco Nacional da Habitação financiará a construção dessas creches nos conjuntos residenciais já existentes e nos que se venham a construir.
Art. 29 Esta Jej entm em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições ·em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -Item
4.
Votação, em turno único, do Requerimento n9
347, de 1985, d_e autoria do Líder Gastão MUller, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n<:> 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, visando prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências.
Vqtação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanel."l::r
sentados. (Paltsa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei do Senado
n9 257,- de 1985, será incluído na Ordem do Dia, na 4'
sessão ordinária subseqUente, nos termos do art. 380, inciso 29, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Item
5.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 233, de 1981, de autoria do Senador
João Calmon, que tixa percentual mínimo para apli~
cação em educação pelas empresas em que o Estado
.~-..têm. participação acionária majoritária, tendo
PARECERES, sob n9s 19 a 22, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justi~a, pela constitucionaJidade e juridicidade; e
- de Educação e Cultura, de Economia e de FInanças, faVoráveis.
Em votação o projeto em primeiro turno.
()s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto voltará oportunamente à Ordem
do Dia para segundo turno regim_ental.

:t o seguinte o projeto aprovado:

Jtim

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 233, de 1981

3:

o-

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n9 50,- de _1982)
Votação, em primdfo turno. do -ProjetO de Lei
do Senado n9 I 16, de 1980, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, ·que obriga a construção de creches nos conjuntos habitacionais, tendo

PARECERES, sob n•s 418 a 421, de 1984, das
Comissões:
.....:;. ode: CõlistiiuiÇlo JUstiça, pela constitucionalidade e
juricficidade;
=-~e I~islaçilo Social- ]9 pronunciamento: fa--VOrâvel; 29 pronunciame~to: ~atifi_cand9 seu parecer
anterior; e
- - de Finanças, contrário.

e

__A_di_scuss~~-Q__~ncerrada na sessão anterior,
tendo ã votação ãdiada por falta de quorum.
Em votação _o proje_to em 19 turno.

Fixa percentual mínimo para aplicações em educação pelas empresas em que o Estado tem partlcipaçio aclonária majoritária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Ficam as empresas nas quais a União ou os
Estados têm participação acionária majoritária obrigadas a aplicar no ensino de primeiro grau quantia correspõnôt=i'úe a: 3% (três por cento), no minimo, de seus investimentos globais.
Art. 29 O percentual a que se refere o artigo anterior
será calculado com base em sua programação anual
aprovada pela Secretaria de Controfe das Empresas Estatais da Secretaria de Planejamento da Presidência•da
República e corrigida no final de cada exercício caso as
despesas com investimentos ultrapassem o teta nela fixa-

do.
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Rejeitado.
~ matéria vai_ ao Arquivo.

Excluem-se da determinação contida ll() art.

ii' da presente lei as empresas vinculadas ao Ministérío

da Educação e Cultura.
___ . Art. 4~' O cumprimento do disposto no art. J<? da
presente lei não desobriga as empresas, a que ·se refere,
das contribuições previstas no Decreto-lei n~' 1.422, de 23
de outubro de 1975, ne_m com elas se confunde. _ ,-_--.
Art. 51' As aplicações a que se refere o art. h• serã?
feitas através de um Fundo gerido por um Conselho DIreter integrado por representantes do Poder Público e da
comunidade.
--·
Art. 6~' Os atos_n~é:Ssâricis "à- execução- desta lei serão estabelecidos em regulàffiento do_ Pod_er_ Executivo.
.Art. 71' A presente lei entra e·m vigor na data de sua
publicação, aplicando~se no exercício seguinte. --_
Art. 8'? Revogam~se as disposições em contrâriq.

6:

O

SR.~PRJ;;SIDENTE

(M"'condes Gadelha) -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1982
AcresCenta arf:igo aó Decreto-lei n9 594, de 27 de
maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal, e dá oufras providências
O Congresso Nacional decreta:
_Ar.L J9 I:: acrescentado o seguinte artigo ao Decretolei ns> 594, de 27 de maio de 1969.
"Art. 79 A Presidência da Caixa Económica
Federal publicará anualmente balanço patrimoníal,
ficiaticeiros e -económico (analítico -e SintétiCo)
acompanh::~do de relatório detalhado das rendas
brutais e 11quidas obtidas com a Loteria Esportiva
Federa.!, dãs aplicações Prevista na legislação em vi·
gor provenientes de sua renda líquida, das despesas
com o pagamento da cota de previdência de que trata o artigo 5V desta Lei, das aplicações da renda
líquida total do concurso de prognóstico esportivo
destinado ao cust~io da realização do Campeonato
Brasileiro de Futebol, a que se refere o Decreto-lei
-- n9 1.405, de 20_ de junho de 1974, b~ como das
aplicações decorrentes da renda líquida de concur-SOS de prognósticos esportivOs destinada à Cruz
Vermelha Brasileira, de que trata a Lei n9 6.905, de
II de maio de 1981."

-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nt? 41, de 1982, de autoria da Senadora
Laélía de Alcântara, que acrescenta artigo ao
Decreto--lei n9 594, de 27 de maio de 1999, que insti~
tui a Loteria Esportiva Federal, e dã outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob n9s 23 a 25, de l984, das Co~
missões:
-de Constituição e Justiça - (9 pronunciamen~
to: contrário; 29 pronuncillmento: pela constitucionalidade e juiidicidade do Substitutivo da Comissão
de Finanças; e
-de Finanças, favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece.
A discusSão da matér_ia _foi çncerrada na sessão _de 25
de setembro de 1985, pernl;-necendo a proposição em
Or'tiem do Dia até 4 de dezembro daquele ano sem d_eliberação.
Em votação o substitutivo, qUe tem preferência regimental.
Os Senhores Senadores que o apr_t;)vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

EMENDA N• 1-CF
(Substitutivol
Ao Projeto de Lei do SenaQp
N• 41, DE 1982
Dá nova redação ao art. 79 do Decreto-lei n9 594,
de 27 de maio de 1969, renumerando para art. 89 o
atual art. "ft?.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 29 -Esia lei entrã. em vigor na data de-Suã pUblica-ção.
, ArL ~~--___B.~vogam-se as disposições em contfâE!o.
O SR. P_RESIDENTE (Marcondes Ga_delha) _~Item

7:
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
-do Senaçl_Q n9 1_19/80)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
-~ do Senado n9 96, de I 980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a participação
dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização
das entidades que menciona, tendo
PARECERES, sob n•s 349, 350, 354 e 355, de
1983, das Comissões:
~·· ~
-·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, quanto ao mérito, favorãvel;
-de Legislação Social, favorável;
---,de Serviço Público Civil, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos
Senadores Roberto Campos e José Uns.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão, tendo
a votação adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9.
Secretário.

Art. 19 O art. 79 do Decreto-lei n9 594, de 27 de maio
de 1969, passa a viger com a seguinte redação, renumerando para art. 89 o atual 7t?:
"Art. 79 A Presidência da Caixa Econôm[ca
Federal publicará, anualmente, balanço patrimonial, financeiro _e_econôrrüco (analítico e sintético),
acompanhado de relatório detalhado das rendas
brutas e líquidas obtidas com a Loteria Esportiva
Fedem!, das apliações previstas na legislação em vigor provenientes de sua renda líquida, das despesas
com o pagamento da cota de previdência de que trata o art. 59 desta_ lci, das aplicações da renda líquida
total do concurso de prognóstico esportivo destinado ao custeio da realização do Campeonato Brasileiro de Futebol, a que se refere o Decreto-lei n9
1.617, de 3 de março de 1979, bem como das apficações decorrentes da renda líquida de concursos de
prognósticos eSportivos destinado à Cr_uz_ Vermelha
Brasileira, de que trata a Lei n9 6.905, de II de maio
de 1981."
Art. 29
cação.
Art. 3s>

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

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) P.1ssa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

-de Economia, favorável ao Substitutivo da Co--mtSsãi:i"de-con:stituição e Justiça, com voto vencido
doS Senadores_ José Lins, Gabriel Hermes e Lenoir
Vargas; e
-de Relações Exteriores, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

Ê. o seguinte o projeto rejeitado

lte~m~

~ o seguinte o substitutivo rejeitado

Setembro de I 985

É lido e uprovado o seguinte Requerimento
l!EC!~ERIMENTO

N• 375, DE 1985

Nos termos art. 350, combinado com a alínea c do art.
310-do Regimento Interno, requeiro adiamento da votaçUo do Projeto de Lei do Senado n9 96, de 1980, constante do "item riso 7 da Pauta, que tra~_ita em conjlinto
com o Projeto de Lei do Senâdo· n9 129, di 1985, constante do item n9 8, a fim de ser feita na sessão de 24 de
outubro de 1985.
Sala das Sessões, em 24 de setembro de 1985.- Álvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- A matéria sairá da Ordem do Dia para a ela retornar na data
fixada.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Item
9:
Votação, em primeiro turno, do PiOjeto de Lei
do Senado n9 336, de 1980, de autoria do Senador
Pedro Simon, que dispõe sobre privilégios assegu~
rados às empresas de auditagem de capital nacional
e dá oUtras proVidências, tendo
PARECERES, sob n9s 248 a 250, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Ju~tiça, pela constituCiOnalidade e juridicidade e, quanto ao méritO, favorável,
nos termos de Substitutívo que apresenta;

O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem!
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Tem
V, Ex• a palavra.
n~'

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, o item
8 dt!_pauta não foi anunciado.

O SR. PRESIDENTE (Marcoudes Gadelha) - A
Presidência informa que a matêria constante do item 8
foi adiada conforme a aprovação do Plenário, pois tramitava conjuntamente com o item nt? 7 da pauta, que
teve o seu adiamento aprovado pelo Plenário. (Pal.lsa.)
A discussão da matéria referente ao item nt? 9 foi encenada na sessão anterior, tendo sido sua votação adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE(Marcondes Gadelha)- Sobre
a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }9Secretário.
f: lido ~ aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 376, DE 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alfnea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Projeto de Lei do Senado n9 336, de 1980,
constante do item n9 9 da pauta, a fim de ser feita na sessão de 24 de outubro de 1985.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1985.- Álvaro
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

As

matérias sUírJo da Ordem do Dla para a ela retornarem
na ·data fixada.
_
"O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Item
111:
VotaçUo, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nt? 62, de 1981, de autoria do Senador
Raimundo Parente, que dispõe sobre a cobrança de
contas de energia elétrica, água, gás e telefone, pelas
empresas concessionárias de serviços públicos e dá
outras providênci::~s, tendo
PARECERES, sob n9s 975 a 978, de 1983, das_
Comissões:
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Economia, favorável;
- de Legislaçilo Social, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido, em
separado, do Senador José Uns.
________ _
A discussilo da matéria foi encerrada na sessão ari(erior, tendO a votaçã'o sido adiada por falta de quorum.
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo _quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs-Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentil.dOs. (Pausa.)
Rejeitado com o voto favorãvel do Partido Democrático Soei::~!.
O Sr. Moacyr Duarte cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE ( Marcondes Gadelha)- Vai-se
proceder à verificação requerida pelo nobre Senador
Moacyr Duarte.
Solicito aos Srs. Senadores que oc . c=m seus lugar~.
(P.<.~usa.)

Yt!m_qs proceder a vo~"!-ção. Na forma regimental, a
votação será riorilinal.
Como vota o Líder do PDS?

O SR. MOACYR DUARTE (PDS -

RN) -Sim.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) ~Como
vota o Lider do PMDB?
O SR. ALVARO DIAS (PMDB- PR)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como
votu o Uder do PFL?
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O SR. JOsf: UNS (PfL -

CE) -

Não.

O SR. PRESlDENTE {Marcondes Gadelha) há membro do PTB presente.
Os Srs. Senadores já podem votar, (Pausa.)
(Procede~se

Não

à votação)

V07:4 M "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aloysio Chaves
Amaral Peixoto_

César Cais
Jorge Kalume
Lomanto Júnior
Luiz Viana

Moacyr Duar_t~
Nivaldo Machado
Octávio Cardoso
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema
Alcides Saldanha
Alfredo Campos
Ãlvaro Dias
Enéas Faria
João Lobo
José Líns
Marcelo Miranda
Martins Filho
Milton Cabnll
Roberto Hypych
Severo Gonies

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Votª-_·
ram SIM 9 Srs. Senadores e NÃO 12.
Não houve abstenções._

Total de votos: 2!.
Não havendo quorum para votação, a Presidência suspenderã a sess_ão __ por lO minutos, fazendo acionar as

campainhas u fim de convocar os Srs. Senadores ao plenário.
Está_ suspensa a sessão.
(A sessão é suspensas às 15 horas e 42 minutos e
reaberta às 15 horas e 52 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gade1ha)- Estâ
reaberta a sessàQ. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Projeto de Lei do Senado n~ 62/81_ fica çom a vo-_
taçào adiada.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo u palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA - (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente e Srs. SenadoreS:
~
Pretendo hoje abordar UllJ. assunto que, tendo embora
por tônica o problema do cobre, e por determinante o
fato de situar-se em miilha terra, na longinqua Caçapava
do Sul, uma das duas únicas minas desse minério, em
funcionamento no País, obriga-me a uma prévia e sucinta vista de olhos sobre o universo das reservas e exploração dos nossos recursos minerais. A históiia do Brasil
demonstra que a mineraçãO fOi f"e5J)Orl.SâVeTnão só pela
ocupação e expansão do nosso território, como também
alicerçou o desenvolvimento do Pafs, apesar de todas as
distorções advindas do já então existente processo espoliativo, na época exercido pela metrópole imperial portuguesa.
Hoje, o papel essencial da mineração 'no -desenvolvimento é demonstrado pelo índice percentual, alcançado
pela indústria de transformação da base mineral, no PIB
brasileiro, com 23% no ano de 1983, Todavia, ainda que
a prod uçào mineral brasileira tenha apresentado índices
expressivos de crescimento, com percentuais de 12,6%
em 19~3 e de 27% em 1984, sua contribuição ao PIB corresponde somente a 3% .do globaL A conjugação desses
dois dados, por si só, desnuda o ,acelerado processo de
desnacionalização e ~:~lienação-dos nossos bens minerais.
A falta de correspondência entre os índices de aumento
da produção e os da sua remuneraç-ão revela o aviltamento dos nossos- bens minerais. Evidencia, também, a
sangria económica determinada pela nossa passividade
diante dos interesses das empresas multinacionais, que
transformaram o Brasil em reserva estratégica das suas
nações de origem.

Cabe ressaltaç q_ue-ª _parcela mai~ significativa da oferta de bens minerais no Mundo, é proveniente de um número restrito de países: Isso coloca de imediato uma possibilidade concreta de que novos países venham a se tornar importantes produtores mundiais. Nesse contexto,
cabe ressaltar que o Brasil, situado em 89 lugar entre os
-países produtores de matérias-primas minerais não energéticas, _contribuiu _com apf:nas 2,2% do total mundial.
Dentro das suas reservas__detectadas, o Brasil jã dispõe
de condições para a obtenção de uma expressiva produção mirieral, bastando para isso uma política adequada de estímulo à produção e, sobretudo, a transformação
desses insumos. Nenhum país, entretanto, pode pianejar
adequadamente o desenvolvimento do seu processo de
industrialização, senão a partir do conhecimento do próprio potencial mineral. A busca desse conhecimento,
como o programa nacional permanente, estã necessariamente ca !cada na elaboração de levantamentos geológicos básicos, mãpeaffiento, prospecção e pesquisa, que se
situa nO mundo inteiro na esfera da responsabilidade governamental, no que se convencionou chamar o ..ciclo
da geração de jazidas".
Este ciclo, no Brasil, foi rompido pela insensibilidade
governamental, mediante o estrangulamento das d<r
tações orçãineilfáriaS e deliberada desaceleração e, às vezes até, desativação de órgãos da sua própria estrutura.
Na continuidade da vigência desse quadro, o processo
deverá culminar em curto prazo em um hiato de renovação de jazidas, com reflexos dramãticos na economia
nacional.
segundo dá:dos da revista Ciência da Terra, afê 1980,
apenas 12% do território nacional estava coberto por
cartas geológicas em escalas apropriadas de I por 100
mil e_de1 por 50 mil. Estes números não devem ter sofrido alter_açào, porque desde 1979 não são implementados
novos projeto~ de mapeamento, estando o serviço vii"-~
tualmente paralisado.
A mesma publicação revela também dados muitos expressiv:os com relação ao tempo que seria necessário
para o mapeamento do nosso Território. A prosseguir o
ritmo dos trabalhos de cartografia geológica pratiCado
hoje, demandaria 251 anos para cobrir o País em escal~
de rtiõYIOO mil, e 1.322 para completar escala de 1 por
50,000.
O -~r~-Ç~s.~ _Çals-:- Permi~e um aparte V. Ex•?

O SR. ALCIDES SALDANHA -

Pois não, ilustre

Senador César Cais.

O Sr. César Cais_:- Nobre Senador Alcides Saldanha,
V. &_!_aborda um assunto importante, mas é necessãrioaque se veja a origem dos fatos, qual a política- minefill
proposta pelo Governo do Presidente João Figueiredo e,
se nã ba~se- ãe-ssa -Política pode o Senado Federal, ou
ajustã-la a Uma nova conjuiltura Ou corrigií-1a. Na realidade, creio cj ue V. Ex~ traz aqui alguns números que são
fruto da extrãpolação de algum geólogo sobre o assunto,
porque V. Ex• abordou muito de leve a causa. A causa é
que o Imposto Único sobre Minerais, por exemplo, destina apenas 10% para a Uiiião ...
O SR. ALCIDES SALDANHA- Chegaremos lã, Senador César CaJs.

O Sr. César Cais- Sim, mas vamos examianar o porsão 10% para a União, 70% para o Estado e 20%
para o município. Esse percentua1 de 10% do imposto único sobre Produtos Minerais destinado à União torna
impossíV"el_mai}ter todo o mapeamento geológico básico,
conforme-v:-EX• estã_ aqui reivindicando. No Governo
FigUeiredo nós procuramos o quê? Aumentar esse Imposto Único sobre minerais, porque não adia_nta ficar só
fazendo mapeamento geológico básico e não chegar à exploração rrilnerãl. Havia um plano decenal, de pesquiSa
minen!ILelaboradq_em 1964 que, por ser decenal havia se
esgotadQ_e_m 1974. _Depois, em L979, fez-se um plano de
aproveitamento mineral, a fim de transformar as infoi"tnações que se tinha em jazidas capazes de gerar imposto
único, porque sem essa fonte de receita não adianta ficar
querendo dar prioridade ao mapeamento geológico. ~
preciso, primeiro, gerar a receita, isto é, feito o mapeamento geológico, J:lÜO adjanta ficar só faze;ndo e_sse ma_peamenlo, sem passar à verdadeira exploração mineral.
Assim, no Governo Figueiredo foi feito o delineamento
de uma política mineral, cabendo à União os mapemenquê~
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tos geológicos bãsicos, conforme V. Ex' diz- e só iem
10%-, cabendo aos. Estados o fomento à pequena e média empresa de mineração, e à iniciativa privada, a mineração em sí. t uma política e, certo ou errado, nós aumentamos ,grandemente a produção mineral: em 1984,
chegamos a 3 milhões de dólares de produção mineral
quando ela, ao iniciar o Governo Figueiredo, estava em
torno de menos de um milhão de dólares. Foi feita, portanto, uma definíção de Governo. De onde saem os recursos para mapeamento geológic bãsico, que V. Ex• está reivindicando e que todos os geólogos reivindicam?
Sai d_o Imposto Único sobre Mineral. Nós só temos 10%
para fazer isso. Então, ê preciso gerar riquezas minerais
para que esses impostos possam cobrir. Não dianta ficar
só fazenda_ mapeamento geológico básico. Para o que V.
Ex• deseja, ou se modifica a estrutura do Imposto Único
e se dá mais recursos para a União para fazer esses mapeamentos geológicos básicos ou fica uma pura reivindiCáÇão te_órica, Pór"qUêtiãó iei!do recursoS não adianta dizer que é importante fazer. Desejava neste parte apenas
assinalar a causa. Não estou contrariando a afiramtiva
de V. Ex• A causa é a necessidade de recursos.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço o aparte,
nobre Senador. No transcorrer do discurso V. Ex• poderã verificar que estamos propondo basicamente à Casa,
dentro das novas metas que o próprio Legislativo deve
buscar e não apenas ficar para apreciar as coisas já feitas,
é que uma nova política mineral seja posta em prática
neste País. Inclusive nobre Senador, vamos entrar no
problema do imposto.
Prossigo, Sr. Presidente:
Hâ, portanto, tudo a fazer contra o mapeamento básico do Pais. Esta fase do trabalho. dado o seu custo e risco~ estã fora do controle, evidentemente, da iniciativa
privada e é necessariamente uma tarefa governamental,
não existinôo aqui ou n_o exterior empresa privada capaz
de suprir a ação do Estado nesse_campo. Trata-se de um
espaço que o GovernO não pode deixar de ocupar sob
pena de aumentar-mos a nossa dependência ao subsolo
estrangeiro. Hoje no Brasil os recursos minerais ainda
contiriuam ·a crescer pOr algum tempo com o efeito da
inércia proveniente_ dos investimentos feitos anteriormente. Após certo númerO de anos, entretanto; sem le-vanl!ll!Jentos bâsicos, não teríamos mais o que prospec-_
tarde maneira sisteniática e a estagnação do nível daquelas reservar ocorreria inexoravelmente na próxima década, exatamente quando o País, na virada do século, terâ
urgentes necessidades _minerais.
AO focalizar de início a questão fundameflial dã alocação de recursos a um Programa Nacional de Mapeamento Bãsico, verifica-se logo que a necessidade de investimentos com esse fim especifico é surpreendentemente baixa, segundo revela o Instituto Brasileiro de_Mineração.
Tendo como base o ano de 1982, com uma equipe inicial de 650 geólogosjano, a acrescentando 150 geólogo_s_fano ao Icmgo dos próximos 10 anos a um custo de 43
milhões de dólares fano, chegar-se-ia aos índices de 60%
da área brasileira mapeada na escala de 1:100.000-e 43%,
mapeada na escala da 1:50.000.
Sem dúvida hã recursos humanos e financeiros, para
que se possa atacar esse projeto desde togo. Para o custeio desse programa é suficiente a repOsição ao setor mineral dos recursos que lhe eram originalmente destinados e que a partir de 1973, época em que se começou a visão de caixa a curtísSimo pfazo- por parte das a utoridades financeiras do País - passaram a s~:r desviados para
outros fins.
-Esses recursos eram os seguintes:
1) 2,5% do valor da produção de petróleo extra(~
da da plataforma continental;
2) dividendos da União· na Cia. Vale do R~o Doce;
3) parcelas da cota-parte da União nos recursos
gerados pelo Imposto Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes
Líquidos e Gasosos e imposto único sobre Energia
Elêtrica.
Paralelamente há que se introduzir modificações e_s..
truturais no aparelho encarregado desse assunto no País.
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Coloca-se ai a questão do rearranjo do sistema
DNPM-CPRM-RADAM com a possível criação de
um ServiçO- Geológico Nacional.
Uma das idéias em curso e que se afigura bastante adequada, propõe a reordenação do conjunto em duas unidades básicas,- nos termos do modelo norte-americarto,
sabidamente eficiente: um Serviço Geológico Nacional
responsável pelo planejamento e execução do Programa
Nacional de Levantamentos Básicos e um DNPM incumbido de lavra, fomentar e fiscalizar a mineração,
exercer o controle da produção e do comércio de minérios, acompanhar os progressos da tecnologia mílieral
e adaptá-las à realidade brasileira.
Sucintamente este é o quadro da produção mineral no
País. Seu esboço tem apenas por finalidade situar o
problema, nem outra coisa ê de nós exigida, fora de nossas especialidades, senão o detectar e_leva.o.tar ~:ea_li_dades,
propiciando e facHitand_o aos que dominam o campo em
debate, a colocação aprofundada d_o asSUiltO e ~ey equacionamento.
Desse quadro geral da problemática mineral brasileira, pretendo pinçar um item específico - o cobre - e
um caso determinado- Minas_ do Camaquã- Caçapava do Sul - Rio Grande do Sul.
Considerado um dos minerais cfílicos nó solo brasilei~
ro, o cobre, dentre o grupo dos metais comuns, é um dos
mais escassos do mundo. Atualmente o Brasil importa
mais d_e 80% das suas necessidades.
Segundo estatísticas do_ Departamento Nacional de_
Produção Mineral - DNPM -as reservas definidas no
Brasil, montam a 103 nülhões de toneladas contendo 1
__ .
milhão e 600 mil toneladas de met;L.L
A maior jazida de cobre em exploração no Brasil é a
de Caraíba, na Bahia. (A reserva medida nesta mina ê de
42,9 milhões de toneladas de minériO com U:m teor de1,23% e contém portanto 523 mil toneladas de me_tal.) Q
segul'!.do maior depósito é o de Camaquã, em CaçapaVa
do Sul. As reservas medidas nestas duas minas representam 98,9% -dos recursos brasileiros em cobre medido.
Além disso, existe outras áreas do território brasileiro
tidas como zonas de alta possibilidade de existência de
jazidas de cobre: _reg~ão d~ Viçosa, no Cear~, e- a _Formação Ari, em GoíáS. Como zonas de média possibilidade existem o Vale do Rio Cabec~iras, no Mato Grosso;
Vãle da Ribeira, no Paraná; e o -grupo Jaibarás, no Cea-

rã.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALCIDES SALDANHA -

Pois não.

O Sr. César Cais- De fato, o Brasil é um País carente
de cobre, mas tivemos uma grande notícia. Foi descoberto em Carajás 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de minério de cobre, com um teor da ordem 0,6%, que é um
teor médio. Isso significa que jã podemos pensar na
auto-suficiência de cobre. Naturalmente, o cobre é realmente um minério muito importante. V. Ex~ tem toda razão quando afirma_ que há necessidade de novos depósitos de cobre serem colocados em operação e a política do
cobre deve ser uma politica prioritária nacional. Acredito que o depósito de Carajás ·mudou a face brasileira
sobre o problema de cobre, porque é o sulfeto de cobre
associado ao ouro. Então, é um cobre de altíssima rentabiJidade econômica.

O SR. ALCIDES SALDANHA- Como em quase todas as minas de cobre, o ouro sempre termina aparecendo. De tal sorte que o cobre tennina sendo secundário
com o aparecimento do ouro em certa quantidade.
O Sr. César Cais - Assim, vamos ter projetas de
cobre metálico, ácido sulfúrico. Isso é muito importante
para o Brasil, a produção de âcido sulfúrico como subproduto da mineração do cobre e do ouro, e também
porque· temos, em Tataia, no Ceará, uma das maiores jazidas do mundo de urânio associado ao fosfãto e que
para separá-los vamos necessitar de ácido sulfúrico. Isso
vai possibilitar um grande complexo minero-industrial
no Ceará, do fertilizante fosfatado e o complexo uranffero, e também em CarajáS. ~ uma verdadeira integração.
De maneira que, creio, o cobre é o metal que deve ter a
prioridade que V. Ex• reclama, mas quero deixar registrado que há um horizonte muito próXimo, talvez uns 7

anos no máximo para a auto-suficiência de cobre no BrasiL

O SR. ALCIDES SALDANHA- V. Ex• vai verificar
a minhu preocupação e chegaremos ao caso de Carajãs,
exatainente, nes~a reserva-de um bilhão- é que no atual
momento, Excelência, a política que tem sido obedecida,
em relução ao cobre fala no problema do mercado internaci_ána!; quriild6 V. Ex• sabe da variabilidade desse
mercado. E_nós que temos uma mina de cobre que deve
ter ainda reserva para 15 ou 20 anos de funcionamento,
estávamos no começo do ano, e V. Ex.' tomou conhecimento disso atê pelas notícias da imprensa -mais uma
vez sujeitos ao quarto ou qui rito fechamento daquela mina. face Us variações do preço do cobre no mercado internacional. Verá V, Ex• que o que prego aqui, fundamentalmente, hoje, para o cobre de Caçapava e Caraíba,
e, evidentemente, amanhã, para o cobre de Car<\iás, é
que se situe uma política em relação ao cobre em que não
apenas o custo do preço final seja determinante d_e abrir
ou se fechar mina, e sim o interesse nacional, e o problema da _importância do cobre na indústria que o Brasil
tem que se desenvolver. Nós, evidentemente, sabemos
dus -reservas de Carajás. Estamos nos referindo às duas
_ minas que hoje funcionam; Camaquã e Caraíba, na
Bahia,
Até 1975, a produção de cobre do País, a partir dos
concentrados domésticos, variava entre duas a cinco toneladas anuais. Tal produção não chegava a representar
3% da demanda interna. Em 1976, a produção caiu quase
a O, e as nossas-importações alcançaram o total de 150,8
mil toneladas, a um valor de 219 milhões de dólares.
Considerando-se que o volume de cobre é secundário,
isto é, aquele recuperado em sucatas, atingiu um volume
de 37 mil e 400 toneladas, em 1976, isto signifiCa que im.:portávamos 80% das necessidades internas.

Esses números deixam claro nossa situação de extrema
dependêndia atualmente em relação ao fornecimento estrangeiro de cobre em conseqUência, a ingen.fe, necesSl.:-dade de conhecer todas as nossas reservas e tratar de ativar imediatamente a sua exploração.
Sendo o cop_r~ metal ele suma importância, sObretudo
nos setores da alta tecnologia e no setor pêblico, riãO
pode o País ficar sujeito ao estrangulamento desses setores industriais e os profundos prejuízos em iriúineros outros pela supressão ou simples emunição dos fornecimentos.
O tema desestatização tem tomado, nos últimos meses, U:m grande espaço na preocupação de todos os segmentos da sociedade brasileira. E tem sido posto, quase
sempre, sob um enfoque meramente emocional, onde
uma visão reduzida que distorce a matriz do problema.
Para a plena análise da questão desestatização, há que
~examinar o fenômeno da_ estatização entre nós. O perfil do setor estatal apresenta-se, a partir de 1960, um número constantemente crescente de empresas, embora a
tónica do discurso político brasileiro tenha sido sempre a
defesa da iniciativa privada. Existem muitos argumentos
para explicar a origem e a função das empresas estatais
no Brasil, baseados na necessi_dade de substituir irilportações e formar excedentes exportáveis. O mais lógico e
vãlido desses argumentos é o da ausência de. recursos à
disposição do setor privado, levando o Estado a assumir
tal responsabilidade. Seja sob qual for o argumento, a
verdade é que o número de empresas estatais federais, todos sabemos, excede hoje de 400.
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALCIDES SALDANHA -

Pois não.

o· Sr. José Lins- Gostaria de fazer uma observação,
nobre Senador, sobre a política do Governo Federal, relativa ao tema tratado por V. Ex• Essa política tem vícios
que vêm de longe e que não estão _só no setor _mineral.
Sabe V. Ex• qUe o Paísjã manteve u_ri:l serViço geOgrãfico
e llm serviço geológico de razoáveis eficiência e que foram praticamente desmontado, desestabilizado, e seus
programas divididos, o que redundou, praticamente, na
desativação das suas atividades fundamentais. Hoje, a
atuação do Governo Federal cresceu demais- V. Ex.'
trata do problema da estatização - mas não foi todo o
setor público que cresceu, foi ·a setor Público descentrali-
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zado, que deve trabalhar em bases empresariais. mas o
setor de serviços básiCos prestados pela Nação praticamente desapareceu. Não há praticamente um órgão do
Governo ..
O SR. ALCIDES SALDANHA- É exatamente onde
chegaremos nobre Senador. Estamos falando na estatização para mostrar que há um problema de estatização
hoje no qual devemos ter cuidado porque há setores em
que onde deve prevalecer a interve~ção do Estado, face a
inexistência de serviço, praticamente.

O Sr. José L.ins- E mesmo os serviços básicos, aquelas funções essenciais de Governo, como são a geologia,
a estatística, o serviço geográfico ...
O SR. ALCIDES SALDANHA- V, Ex• verá em seguida que não estou pregando a desestatização. Em termos de cobre, em relação à mina de Camaquã, estou
apenas tentando evitar que pela desestatização, que se
fala no atual momento, dessa mina, ela venha, pela décima vez, ficar sujeita aOs preços do mercado internacional
e pela décímã. vez também fechar, como V. Ex• poderá se
certificar num rãpido histórico. Estou dizendo que a estatização ou não-estatização tem que ser examinada caso
a caso, porque se trata de problema de interesse específico de cada área.

O Sr. José Lins- V. Ex• tem toda razão. E nem estou
defendendo aqui a idéia de que o Governo deve desestatizar indiscríminadamente. Pelo contrário, acho que o
Governo deve tender para uma estruturação melhor, definir bem as suas funções, definir o que é função de governo, e desenvolver, a um nível razoável de produtivídade e de eficiência, o-s seus setores bãsicos. No caso do serviço geográfico e do serviço geológico, eles praticamente
desapareceram por in~nição, por falta de verba. Tínhamos o Departamento da Produção Mineral que foi totalmente desãtivadO. Ciiõu-se uma- em-preSa de mineração
estatal, que por sua vez foi esvaziada. Vê V. Ex• que o
Governo terri f6ito de certo modo, a mímica da administração, mas ainda não penetrou, realmente, em um esquema de programação o de planejamento razoáveis. Do
jeito_ que~- c;Qi_s_ãs~~!_igl_9 Governo deve fazer uma análise muito mais apfOfundad-a da sua questão administrativa. Hoje a Qarga tributária do País é de cerca de 22%,
mas a carga tributária líquida que fica à disposição do
Governo é de apenas 7% do Produto Bruto, quando na
Alemanha é 35 e nos países nórdicos chega a 50. Não estou pregando uma grande carga tributária em um País
como o nosso. Isso seria impossível, seria matar, também, a iniCiativa privada. Mas é preciso que o esquema
de arrecadação líquida do Governo seja adequado e ainda que a aplicação desses excedentes, desses_ recursos,
seja eficiente, porque, do contrário. o GOvr!rrió terá uma
máquina cara -e -improdutiva. No caso do cobre, por
exemplo, não nego que o Governo fez um grande esforço
no setor mineral, nos últimos ano<>. Inclusive, o Ministro
César Cais interessou-se pela eficiência do setor mineral.
O cobre, o_ próprio cobre, teve a sua demanda reduzida,
em função do aumento da produção de alumínio. V. Ex•
sabe disso, houve uiri programa de substituição de cobre
pelo alumínio, de certo modo, eficiente, mas estamos
Ionge de ter um programa na área mineral adequado ao
País, cujas riquezas são imensas e que podem ser melhor
aproveitadas. Acho que o discurso de V. Ex' tem o mérito de, levantar a opinião do Congresso e alertar o Governo para a necesSidade de uma programação. Até não sou
muito a favor de vinculação de tributos para objetivos
certos. Isto é contra a idéia da programação e de planejamento. Mas, se o Governo tomar os seus recursos, valorizar os órgãos federais da administração direta que estão esvaziados, estão com a eficiência abaixo do que seria desejável, V. Ex~ terá obtido um bom resultado. Parabenizo V. Ex•, pelo mérito de seu pronunciamento.

O SR. ALÓDES- SAi.iiANHA- Agradeço o aparte
de V. ExfV. Ex• verá que a finalidade real do pronunciamento, ilustre Senador José Lins, é levantar perante o
Congresso, para que nós comecemos a entabular a dis-cussão, para que nós, a nível do Congresso Nacional, comecemos, inclusive, feitas as discussões, apresentarmos
as nossas sugestões, os nossos pontos de vista, aproveitando a experiência de homens, por exemplo, como o Se-
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nado r César Cais que jâ afuou, especificamente, na ârea
que é um dos maiores conhecedores do assunto, pará que

nós, como Poder Legislativo, participemos, e não fiquemos apenas esperando que o Executivo, tomadas as suas
medidas corretas ou erradas, venhamos, aqui, apenas
aplaudir ou critiCar, mas: Pãra que nós tómerriOS a iniciativa de oferecermos, a nível de Pafs, as nossas sugestões,
os nossos pontos de vista para que eles sejam devidamente apreciados.
Pediria aos nobres Senadores, dado o tempo de que
disponho, que sinto-me profundamente honrado com

seus apartes, mas que os fizessem -faço um apelo com uma c_erta brevidade, para que eu pudesse encerrar
o meu trabalho, que tem uma certa extensão e registrado
na Casa pudéssemos depois continuar com discussão
mais aprofundada do assunto, a posterior!.
Prossigo, Sr. Presidente:
O crescimento da intervenção estatal na economia,
não sendo o resultado de determinações estruturais nem
produto de ideologias, revela-se como resposta política a
problemas estruturais. 1:: o Governo assumindo felção
empresarial a fim de resguardar a imagem de uma _estrutura económica _de liv~e empresa. Isso explica a perfor~
mance da maioria das estatais, quase sempre se constituindo em capita de risco._lsso também nos leva à urgente necessidade de exercer um eficiente controle sobre estas empresas. Não bastaria entretanto controlar seus
gastos, seria necessário maior rigTdez na anãlise para
criação de novas empresas e, sobretudo, realizar o levantamento e identificação de empresas que devam ter sua
estrutura alterada; serem desativadas; transferidas ao setor privado, aos estados ou aos municípios Ou, ainda, incorporadas à administração direta.
O Sr. César Cais -

Permite-me V, Ex' um aparte?

O SR. ALC!DES SALDANHA -

Pois não.

O SR. CftSAR CALS- _É um bn;:v_e aparte. Apenas
para recolocar algumas informações: -a partir de 1979,
praticamente, não houve nenhum acréscimo no setor
produtivo de estatais. As estatais, conforme o Senador
José Lins disse, são aqueles provenientes das descentralizações do serviço público, como fundações universitárias, DNOS, DNOCS, IBGE, etc. Estas são as estatais
que aumentaram, provindas de uma descentralização,
mas o setor produtivo, que seria aquele setor que a iniciativa privada poderia fazer, a partir de 1979, praticamente só teve como saldo um acréscimo de estatal. Já hã
uma política nessesetor, para não se criar mais estatais~ e
as do setor produtivo, praticamente, não cOntribuem
para o déficit público.
O SR. ALCIDES SALDANHA -

Exatamente!

O Sr. Céssir Cais- Elas já são auto-suficientes, a não
ser aquelas que foram obrigadas a tomar empréstimos
externos. De maneira que, dessas 400 estiüais- e se fala
muito em 400 estatais- nós _temos -apenas 234 no setor
produtivo, é a metade do que se diz. O resto é mera des~
centralização administrativa. Muito obrigado.
O SR. ALCIDES SALDANHA
aparte de V. Ex•
ContinuO:

~

Obrigado pelo

Apesar da existência, há já cinCo anos, dos decretos
84.128/79 e 86.215/81 sobre desestatização, apenas agora, ao que parece, coemça-se realmente a pretender levar
o problema além da fase do papel. Neste momento, hâ
que se estar atento para que, na ân~ia de desestatizar,
não se cometa os erros de avaliação ocorridos no afã de
estatizar, gerado pela política de centralização económica.
Ao analisar-se as estatais, i1em só O fator hnancefro
deve ser considerado, A análise não deve, nem pode, ficar a nível de custo de produção. Hã custos sociaiS e imposições do interesse nacional, que pre_cisam ser alinhados.
Em minha primeria intervenção nesta Casa, salldando
meus pares e pretendendo definir os rumos de minha
ação parlamentar, eu disse textualmente:

••o desafio incontornável, com que se defrontam
as nações subdesenvolvidas, é realizar a estatização
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- execução de 21.000 metros de ~ondagem de superfície e tI .000 rrietros a partir das galerias;
-levaritarilentO geofísico com l P e VLP ao longo de 134 km de perfis.

necessária, sem abdicar de suas liberdades civis e de
processos ~e_moc_r~ticos,"

~ell!

~possível ver aí que a idéia e a palavra estatização não
representam, para mim, panacéia para todos os males,
nem se constituem em tabu impronunicâvel. Nego~me
simplesmente a analisá-la sem o complemento que a especifique-- estatiZar o que e por quê? -permitindo a
av~li_ação de sua op_orJunidade _cpmq _instrumen~o_ qu re-

--

·crrtSO.~ããreas-e terrencfs-naeconomurque~íôealrriente~-

devem ter sua privatização resguardada, mas que frente
a uma de~erminada injunção de fatores, em que o elemento tempo tem grande importância, podem e até necessitam de uma intervenção estatal.
Aqui, Sr. Presidente, _chego de volta ao problema
cobre, mais especificamente, ao de sua produção. Já me
rereri à nossa pobreza desse minério e sua irripOrtâ·n-Cia
- estrãfêgTcá: Fãlei de nossa reduzida capacidade de atender sua dmeanda e conseqUente dependência do rornecimento externo.
A própria diversidade de dados sobre demanda e oferta, fornecido pelas várias fontes, reflete as deficiências do
setor.
Considernado os dados aparentemente mais oonfiáveis tivemos em 1984 o seguinte quadro:

Demanda-----····----···

270.000

Em 1935 foi requerido registro das Minas deCamaquã
c-omo rni_n_a man_ifestada sob registr_o_963.
Em 1938 a Cia. Indústrias Eletro Quírriicas Ltda. adquiriu o terreno e os direitos de lavra, funcionando pre~
cariamente e logo paralisada.
Em 1942 começa o ciclo mais sério de sua_ exploração.
Áp6S pesqUisa ge"OlOgrcaSísTé"mátiCa,IOl fundidã-aCia. -Brasileira do Cobre, tendo como Principais aci~nístas o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Grupo
Pignatari. Em_ maio de 1944 iniCiou ã op6raçãõ-de con·
centração com capacidade de 120 toneladas/dia. Por
problemas conjunturais do após-guerra foram suspensos
os trabalhos em abril de 1945.
Em 1952 foi reiniciada a lavra, sob controle acionário
do Grupo Pignatari e ainpliada ã capacidade de benet'i~
ciamento pafa 8{)(1 t/dia.
De 1958 a 1968 a Mitsubishi Metal Mining Cooperou
a iniO-a,- engenho e serviços de geologia, sob contrato da

CllC.

.

.

A partir daí a equipe de geologia do Departamento _de
Mineração concentrou sua atividade em:

-pesquisa de detalhamento para planejamento
-----=- da lavra na mina subterrânea;

- detalhamento geológico para estabelecimento
dos Hmites da cava _de exaustão;
-trabalhos de apoio ao planejamento e implantação do Projeto Camaquã,
Este projeto objetiv:iva a extração e beneficiamento de
1.400.000_ tonfano ~e_ minério de cobre, produzindo
40.000 tonjãno de -conCCntrado Que deveriam produzir
12.000 tonfano de cobre.
Jsso representa uma economia de divisas de 24 milhões
de dólaresjano com um investimento previsto de 65 mi~
lhões de dólares.
De acordo com as reservas conhecidas em 1978, o empreendimento terá vída não inferior a 15 anos.
A lavra terá duas fase·s distintas:
FASE I - Lavra a céu aberto na mina Uruguai e
subterrânea na mina São Luís.
FASE II ,..---Lavra a céu aberto e subterrânea na
mina Uruguai.

t

Produção Metal Primário . .
9.573 t
Produção Metal Secundário
57.0ÕO t
20&.000 t
Importações . , , .. , .---· ....-.-. ~
. Repita-se que a produção nacional de metal primário
é integralmente oriunda de Caraíbas e Camaquã.
Sobre as minas do_ Camaquã façamos um breve histórico:
A primeira identificação de minério de cobre, nesta região, foi feita em 1865, por ni.ineiros ingleses....:... pol- mais
de 5 vezes foi feChada, quando no mercado internacional
os preços do cobre caíam a preços que recomendavam
que a laminaçõa fosse feita Com material estrangeiro. Em
1888; fo~ iniciada ala_vra em pequena escala, _c~m expor. tacão para a Inglaterra.
-Em 1906, foi fundada em Bruxelas uma companhia
que-Tetomou a laavra em 1901, paralisando em 1908, devido à queda de preços do metal.

-

A partir de 1969, as minas passaram a ser dirigidas
pela equipe técnica da CBC e, em 1970, entrou em funcionamento o novo engenho com capacidade para 1.500
toneladas/dia. Neste mesmo ano foi organizado o {>epartamento de Geologia. Em outubro de 1973 a FIBASE
:-:- Einan_c_iam.eõ__to de Insum_O_$_ Básicos --assumiu o c_ontrole acíonário da companhia.
Em dezembro de 1975, quando às condições deficitãrias- de lavra associou-se a desativação da única metalurgia que utilizava o concentrado de cobre, foram suspensas as a-tividades de lavra e concentrou-se esforços na
pesquisa ge-ológica, sob a orientação da DOCEGEORio D_oc;e Geologia e MineraçãO. Salientam-se entre os
trabalhos realizados nesta fase os seguintes:
-_mapeamento em escala 1:10.000 de uma área
de 80 km 2 em torno da mina;
-mapeamento geológico em escala J:l.OOO da
área da mina - 5 kml;
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A mirieração a céu aberto produzirá 800.000 tonfano
de minério, com cava até 300 metros e feor de cobre aumentando gradativamente até 1,02% de cobre.
A mineração subterrânea produzirá 600.000 tfano.
- AS reservas de minério das minas de Camaquã teril aumentado progressivamente, à rriedida que são aprimorados os conhecimentos sobre a jazida. A partir de 1977
houve um incremento Significativo da reserva geológica.
A cubagem t'ealizada em janeiro de t 978 indicou uma reserva de 30.822.000 toneladas de minériO, com 1,06% de
metal e 326.000 toneladas de cobre contido .
Esta é a realidade das Minas de Camaquã, hoje:
-reservas devidamente medidas e mapeadas ao
detalhe;
-perfis geofísicos levantados;
- íns!alaçõ_e_s__ e _perfur-<JçÕes calculadas e mapeadas em sua totalidade e adiantadas em sua implantaçUo com aproveitamento das galerias já eXistentes,

- tecnologia própria, criada na mina, em vârios
setores;
---Corpo técnico de alto nível, com 40 engenheiros novos.
O entusiasmo demonstrado por estes jovens com o trabalho que realizam e seu empenho em bem realizâwlo é
que desmente a afirmativa de que a função pública
gera o desinteresse. Acompanhei estes moços durante
um dia i_nteiro, ouvioclo-os falar e vendo o resultado de
seu trabalho e o entusiasmo com que falavam dele. Isso é
um capital incalculável em nosso quadro geral de pobreza de técnicos de campo.
Uma infra-estrutura social composta de uma cidade de
6.000-habitantes, com 571 residências, alojamentos de
solteiros com l 76 quartos. Possui hotel, cinema, hospital, dois gabinetes odontológicos, escolas de }9 grau e de
2'í' grau, _cursos de Educação Integrada, Mobral, PréEscolar e Jardim de Infância. Dispõe de três clubes sociais, um clube de futebol e um clube de mães. Tem hoje
a CBC os investimentos necessários todos feitos, e a eles
está atendendo rigorosamente os pagamentos em dia.
~lgo

Na área comercial de posto de abastecimento de combustível, lojas, supermercado, agência bancária, restaurante e rodoviária. ·
A CBC proporciona hoje 1300 empregos. Segundo estudos do Banco de Desenvolvimento de Miõã:S Gerais,
entidade entre os Bancos de Desenvolvimento do .País,
que drspõe-de·maior experiência no financiamento do seter mineral, um emprego criado na mineração resulta em
18 nas atividades que lhe são correlatas. Assim, a manutenção de emprego e a criação de novos, ria área da minera~o, é algo que atende a um dos itens mais cruciais
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vivenciados pelo País no ·momentO. Conforme se tem no·

ticiado, o Governo da Nova República considera como
prioridades, além do combate à i_nflação, os problemas
de emprego, dívida externa e interna; habitação e desconcentração urbana.
A concentração urbana resulta das migrações rurais.
Dentre as atividades econômicas que, necessariamente,
interiorizam o desenvolvimento, a mineração ocupa lugar de primazia, em decorrência da rigidez locacional
própria dos empreendimentos minCraís:Esta-·rlgidez locacionaJ faz com que- Carajás é um exemplo e a CBC
em menor grau também- as explorações minerais constituam o único fator que Viabiliza, económica e financei-

ramente, a implantação de infra~estruturas de transporte
e equipamento social (escolas, habitação, hospitais, etc.)
Elemento de fixação do homem no interior e conseqaen·
temente descompressão das grandes cidades, a mineração contribui para isso ao menor custo financeiro e social.
Estas considerações se prendem aos boatos de privatização do complexo do cobre. Volto a insistit em meu posicionamento com relação à privatização: sou filosoficamente favorável, mas entendo que a estatização, em determinados momento~_çla vida nacional e conjunturas internacionais, é um recurso - às vezes o único ~ de que
dispõem as nações, sobretudo as do segundo e terceiro
mundos, de desenvolver certos selares produtivos. A Petrobrás é o exemplo maior não só da oportunidade como
da eficiência do recurso;
b evidente que em dec_orrência de uma opção centralizadora, estatizou-se demais nos óltimos vinte anos, mas
a desestatização necessária 4eve ser analisada caso a caso. Não se pode incorrer no_ m~mo erro de- gene~ali
zação verificado no momento estatizante. Sobretudo,
não se pode, sob pena de erro ainda maior, considerar
apenas o fator custos, como determinante da manutenção ou nãQ da ação d_o estado em um dado setor.
, Pelo histórico das Minas de Carriaq-uã, vê-se claramente que a mina sofreu fechamentos periódicos, determinados pelo jogo do preço in_ternacional. No momento, este
preço, sobretudo em virtude da situação interna do Chile, maior fornecedor, chega a nós altamente subsidiado.
As aJ;Jgústias, do Sr. Pinochet, principalmente no campo
institucional, levaram-no a uma política de exportação
do cobre que, a par de tumultuadora de mercado, é cri~
minosa em relação aos interesses do Chile.
O que não se pode. em termos de produções vitais, é
raciocinar apenas em termos de preço final do produto.
Há que se considerar os fatores emprego, tribu~os diretos
e indiretos, fixação do homem fora dos grandes centros,
Deve-se sobretudo considerar a necess_idade de urna produção nacional em volume suficiente para nos garantir
de uma voluntária ou involuntária suspensão do fornecimento externo.
Saliente-se ainda que o CBC teve, em 1984, um lUcro-operaciona[ de vinte e dois bilhões, 88 milhões, novecentos e quarenta e um mil e setecentos e trinta e um cruzeiros {CrS 22.088.94l.73J). Um resultado finan_ceiro-de
vinte e dois bilhões, cento e dezenove milhões, cento e
dois mil, oitocentos e cinqUenta- e oito cruzeiros {CrS
22.119.102.858) e que seu déficit é resultante da correção
apenas contábil, dos dêbitos sem contrapartida em igual
valor nos bens de garantia destes mesmos débitos.
, Dir-se-â que todos estes argumentos valem para a ati·
vidade privatizada.
Chamamos a atenção, entretanto, que, dada as variações do preço do cobre no mercado, o subsídio a eslJe
produto, para que aqui chegue mais barato do que o nosso, tem determinado, permanentemente, o fechamento e
a reabertura da mina, custando cada uma dessas vezes
alguns bilhões de cruzeiros ao Governo Federal e principalmente o desemprego para milhares de pessoas na região central do Rio Grande do Sul. Exatamente por isso,
dizendo desde logo que o Estado lâ deve continuar para
prosseguir na sua obra, assim como intensificar a procura e exploração do cobre no Pafs, que estamos fazendo
este pronunciamento de alerta a esta Casa. ,

Gostaríamos, Sr. Presidente, ao finaliz3:r, de dizer que
as exigências que- o novo momento político estâ a fazer
do Poder Legislativo nos obriga a repensar a nossa própria forma de atuação. f: imperioso que este assuma o

seu verdadeiro papel e a plenitude de suas atribuições, e
que as distorções do discricionarismo, que o reduziu ao
papel de simples re(erendador dâs iniciativas da ârea executiva, sejam revisadas.
Além das limitações impostas pela hipertrofia da figura da competência exclusiva, ao longo de vinte anos,
diluiu-se aos poucos o vezo da iniciativa parlamentar nas
leis. Houve, paralelo ao cerceamento imposto, uma ver·
- - dadeira auto limitação que é claramente evid_enciada ao
caráter predominantemente periférico das iniciativas das
Casas Legislativas em todas as esferas. Quando a inteli~
gência e a sagacidade do parlamentar encontrava espaço
de açâo em meio a _teia de ímpedimentos, sempre foi
possível torpedear a iniciativa que, inúmeras vezes, apartava a estas Casas depois, como iniciativa governamental.
A Constituição a ser elaborada deverá reconduzir. "as
águas a seu leito". Enquanto isso. como os dispositivos
limitadores, embora não revogados, não sejam acionados na nova realidade, na prática, ampliou-se o espaço
para as iniCiãtivas legislativas.
- -----A função fiscalizadora, instrumentalizada pelo poder
de crítica, é parte das atribuições, mas não as esgota. A
iniciativa das leis, mesmo na realidade legal vigente, estã
· resguardada no artigo 43 da Constituição, que atribui ao
Congresso Nacional. "dispor sobre todas as matérias de
.
competência da União ... ".
O problema mineial brasileiro, motivo das preocu·
pações--que determinaram esta intervenção,-estâ pefeitamente ao alcance do nosso estudo e das nossas atribuições. Não se constitui, pela sua extensãO e complexidade, em matéria a que um parlamentar, isoladamente,
possa pretender colocar em um diploma legal, a não ser
que esse -parlamentar busque qualquer outra coisa que
não o efetivo equacionamento do problema ou contribuição valíosa para isso.
Assim, pretendo solicitar, em breve na forma do artigo
76 do Regimento, a criação de uma Comissão Especial
Mista, destinada ao preparo de proposições que devem
ser submetida ao Congresso. Ou, dentro do que dispõe o
artigo 74 e parágrafos do mesmo Regimento, a consti·
tuição de uma subcomissão junto à ComissãO Permanente de Minas e Energia, para que o Congresso possa estudar a fundo, e sugerir ao próprio Poder Executivo uma
-verdadeira política nacional do cobre. Muito obrigado.
(Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. (Pausa.)
S.Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes _Ga~delfia-; por cessão do nobre Senador Enéas Faria.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) __ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O regozijo da Nação braspeira pelo discurso do Presi~
dente José Sarney, na abertura da 40~ Sessão da Organização das Nações Unidas, ainda é fato dominante n9 dia
de hQje. Aliás, Sr. Preside;nte, esse disc;urso há de s~r um
elemento de ~efer~ncia pelos días afora até o final dó ano
e, quem sabe, até_mesmo o final do exercício do mandato
do President~ Jos~ Sarney. t:. que, de uma vez por todas,
o Brasil passou a falar uma linguagem s6, o Brasíl passou a falar uma linguagem uniforme, seja pelo seu Presidente da República, seja pelo seu Ministério das Relaç,ões Exteriores, pelos seus Embaixadores e representantes pelo País afora, seja pelas lideranças políticas internamente. De modo que se pode afirmar que no discurso de ontem o Senhor Presidente da República expressou
os reaiS sentimentos e as verdadeiras aspirações do povo
brasileiro.
Isto ê verdade, no que diz respeito, por exemplo, às
questões gerais de política externa, à condenação firme
do racismo, da discriminação, da segregação, do
apartheid, e têm sido uma atitlide da Nação brasileira,
muito mais do.que da sua diplomacia; uma atitude exercida no dia-a-dia, por conta de uma Nação que soube
mostrar aos olhos do mundo inteiro uma democracia racía1Tuncionando na prática e que tem coridições e sobrada.<> razões para falarãO mundo _inteiro; de fronte erguida, e ex!gir que ~ambêm lã fora da fronteira se pratique o
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ato maior de solidariedade humana e de entendimento
entre os povos que é a tolerância racial.
Falou pelo povo brasileiro quando condenou a intervenção de grandes potências em assuntos internos de
quaisquer paíseS.
Ora, Sr. Presidente, essa também é uma situação vivida pelo povo brasileiro e aprendida ao longo da história
dos povos. Veja V, Ex• que ainda permanece atravessada
na garganta da nossa gente, como uma espécie de estigma, ;;fintervenção-do Brasil na República Dominicana.
Até hoje, esse é um ponto que o povo brasHeiro não conseguiu absorver, não conseguiu entender, não desejarepetir e não quer ver repetido por outras nações, até porque estamos seguramente convencidos de que, mesmo
para os países fortes, a melhor política, a melhor forma
de aproximação, eu diria, a melhor forma de aliciamento, ainda, é a cooperação económica, é a cc-participação
em· projetas de soerguimento sodal de regiõeS atíngidas
por dific-uldades, sejam elas estruturais, sejam elas conjunturais. O próprio exemplo disso, sabe V, Ex•, está nospafses da franja asiática. V. Ex' há de convir que tem
sido muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais
interessante para os designas da humanídade a elevação
óbtida por países como o Japão, Corêia do Sul e Taiwan,
graças à cooperação científica, tecnológica e económica,
do que os resultados precários, e por vezes funestos, que
se viram em outros países como o Vietnã, Camboja e
Afeganistão.
Mas o ponto onde com mais veemência, com mais
propriedade e adequação, o Presidente interpretou o sen~
timento do povo brasíleiro foi precisamente no que díz
respeita à salvaguarda dos nossos interesses no campo
econômico e no campo da independência tecnológica.
O tratamento da dí~ida extd~a. d;.; qual o Brasil o~u
pa uma omino~a liderança, o Presidente' José Sarney reiterou, corri ênfriSe, o que havia sido internamente pelo
Presidente Tancredo Neves, e dito aqui com absoluta lisura, com absoluta honestidad_e, convencido de que,
mesmo em foros diplomáticos internacionais, como a
Organização das N açôes Unidas, a franqueza ainda é a
maior das habilidades.
O que disse o Presidente Jo_sé Sarney ê o que o povo
brasileiro estava querendo que alguém dissesse lá fora.
Que nós já fizemos todos os esforços de ajuste interno da
nossa economia, que nós já atendemos aos reclamos, às
exigências, às propostas, às sugestões, aos apelos, às in~
dicações do Fundo Monetário Internacional, até onde
vai-a nossa capacidade de execução de um programa de
austeridade.
' Procuramos demostrar ao concreto internacional que
este ê um País sério, que pretende honrar os seus compromissos, e seguiu, à risca, a fórmula até aqui determinada.
Ora, Sr~ Presidente, pediram ao Brasil que tivesse superávit ·comerciais da ordem de l trilhào de dólares ou
mais por mês, de maneira a perfazer um total de 12 bilhões por ano, equivalente ao montante do pagamento
de juros e até amealhar um pouco mais, de forma a acumular reservas para eventuais descontinuidades desse
prOgriiiiiiCde superávit comerciais.
D_eus sabe o quanto custou ao povo brasileiro conseguir" esse superávit; Deus sabe que, para isso, tivemos
que desvalorizar a nossa moeda sucessivamente, até roti·
nizar essa desvalorização; sabe o quanto tivemos que
subsidiar as exportações para suprir dificuldades ou
problemas -de colnpetítiVidade do nosso produto lã fora;
sabe -que tivemos que remunerar mal os nossos trabalhadores e que, de certa forma, estávamos exportando o
suor dos nossos operários, sob a forma de manufaturados. O Presidente teve a hombridade de dizer, lá fora,
qual é o salário mínimo de um trabalhador brasileiro, O
que deve ter escandalizado e espantado as grandes
uniões de trabalhadores americanos. CinqUenta dólares
por mês é o salário mínimo de um trabalhador brasileiro_,
para que os nossos produtos cheguem, a preço vil, lã fora, e possamos amealhar religiosamente, a cada mês,
::t.ciUela so~a de I_ bilhão de dólares.
Este fato, Sr. Presidente, esta angústia cambial em que
vivemos até o momento, no Brasil, teve ainda uma contra pãrtida perversa, com a qual tivemos que arcar com o
mais sai:rossanto dos estoicismOs; uma elevação persis-,
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tente, pertinaz da inflação interna no Brasil, que, no mês
passado, atingiu um pico de 14%. t evidente que essa inflação está atrelada diretamente aos gravames que temos
que suportar com relação à dívida externa. b evidente
que essa inflação corre por conta da necessidade que temos de exportar, desesperadamente, rarefazendo a oferta interna de bens, diminuindo a disponibilidad_e de produtos, de bens físicos e de serviços ao alcance do povo
brasileiro. Isso é um ponto absolutamente real, é um
ponto de economia real, que diz respeito à existência ou
não de bens, à escassez ou não da oferta real. Está ligada
à exportação de calçados que somos obrigados a fazer,
Está ligada à exportação de aço que somos obrigados a
fazer. Está ligada à exportação de têxteis que fazem falta
ao mercado brasileiro, e que aumenta o leilão interno,
puxando os preços para cima.
Mas, no outro lado da avenida, na outra mão, no que
diz respeito às importações também, está encistada uma
componente autônoma da inflação.
Nós tivemos que reduzir as nossas importaçõe_s para
níveis de 1974.
Veja V. Ex', Sr. Presidente, que, disde então, a população brasileira contiima Crescendo à razão de 2,4%. No
entanto, o volume de importações permaneceu em torno
de 9 bilhões de dólares.
E_sabe V. Ex' o quanto a importação é fundamental
para manter em funcionamento o aparelho produtivo do
País. Tivemos que nos privar de máqufnas, de equipamentos, de insumos básicos. Tivemos que manter estagnada a formação bruta de capital neste País e, conseqUentemente, tivemos também que manter negativas as
taxas de cresc:imento do Produto Interno Bruto. b outra
componente irl"t1acionária a falta de cresdmento do Produto Interno Bruto, Mas, o que é mais grave e também
um elemento absolutamente indisfarçável, condicionador_do nível de emprego neste País, é a mais dolorosa dás
inflações, a do desempregado, que atinge taxas de infinito por cento, porque simplesmente o indivíduo não pode
comprar coisa nenhuma.
Pois muito bem,nós tivemos que arcar com todcis esses
sacrifícios, a pedido da comunidade credora internacional, que exigia o pagamento religioso do serviço da -díVida, dos juros a cada mês. E quando esse esforço começou
a produzir efeito, e qu<indo esse esforço começou a obter
sucesso e o Brasil a preservara sua respeitabHidade internacional, as grandes nações, as nações consumidoras resolveram fechar os seus mercados, e nos acusar de políticas desleais em termos de exportação, e dizer que precisavam preservar também os seus empregos, e dizer que
precisavam preservar também a vitalidade dos seus seta·
res tradicícinais de produção, e a exigir, nobre Sr. Presidente, uma contrapartida no Brasil, em relação ao setor
moderno, em relação ao setor de alta tecnologia.
Mês passado, estivemos nos Estados Unidos, em companhia do Presidente José Fragelli, do Líder Murilo Badaró e de outros eminentes Srs. Senadores, e pudemos
constatar que, àquela época, existia no Congresso americano 72 emendas protecionistas, unia das quais visando,
direta e especificamente, o Brasil, ou seja, taxando em
25% os produtos oriundos de países que tivessem relaÇ"Ões comerciais superiores a 5 bilhões de dólares com
os Estados Unidos. E nessa situação se encontrava o
Brasil e mais três países: Jã:pão, Coréia do Sul e Taiwan,
anteriormente citado.
É a pergunta então que faz, pei-plexo, nas entrelinh8.S,
o Presidente José Sarney: o Brasil não fabrica dólares, o
Brasil não pinta papel de verde, o nosso dólar é o cacau,
é a soja, é ·a café, são oS produtos ~êX1eis, são Produtos
outros manufaturados, calçados, aço etc. Como então
manter a solvabilidade, como então manter a liquidez
das nossa.s contas se_esses mercados são intempestiva e
unilateralmente fechados e se tornam absolutamente impermeáveis- e iftaCCssív"elS_à.S_fleciessidades brasileiras?
Mais grLlve ainda é a exigência, para um país em extrema dificuldade, em extrema penúria na sua balança de
pagamento, de que abra mão de uma medida tomada em
boa hora para garantir, pelo menos, a sua permanência
nos umbrais da modernidade. Estou me referindo,. Sr.
Presidente, especificamente -â reserva de mercado para
produtos digitais.
Por que tomamos a decisão de criar uma reserva de
mercado, aqui, no Brasil? Porque, com o corte no fluxo
de c~:~pitais ex temos, a partir de setembro de 1982, com a
,imposição de limitações as nossas importaçõeS, nós
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sabíamos que· o corolário histórico mais grave disso tudo
era perder o pac:so na III Revolução lndustriã.L O Brasil
chegou atrasado à tecnologia que, atualmente, está em
curso para a·grande maioria dos setores da atividade humana.
Nós não temos mais o que inventar, o que descobrir
nem como competir na utilização, por exemplo, dos motores de combustão interna. Nós não temos mais o que
desçobrir o_u inve_!1_!_a_r,p_o_r c;)J:_emplo, no que diz respeito ã
utilização da energia derivada de combustíveis fósseis .
Nós não temos mais o que inventar, criar ou onde competir nas tecnologias que, de um modo geral, já estão sedimentadas e são do conhecimento universal, e onde as
nações mais avançadas já detêm uma apropriaÇão e uma
capacidade de realização muito mais eficiente, -muitO
mais rápida e muito mais segura do que a nossa.
Mas, por sorte nossa, por sorte dos países pobres, por
sorte do países em via de desenvolvimento, como é o
caso do Br_a~il, _a ciência_,_evqluiiJ Q_e mm1~ira de:scontíillJª'EXiStem -po_Otos oilde,-ãté h9je, ninguém tem o domínio
absoluto, e o horizo_nte está aberto à inovã.Ção e à Criati~
Vía~de· _ E_~ di~~~ V. E~' _g_l:Je!_~esse ~Omento, só e_~iS_:_
Tem q_Uatr~-põlltos-rígOrOsamen~e~n_ovos no campo da
ciénciã e aa tecooloiiã, o primeiro deles é a'inforrnatica;
o seg_u_~do,_ Sr._ Presi~~nte, é a_ engenharia genética; o terceita POnto é a cíên-cia dos novos materiais, a tecnologia
dos nOvOs materiais. Os materiais c"onci.!bidos tecO.oJo8_í~
camente,__ is~o é, a pártir d<!_~~~- final~ade, porque até o
mOmento
a sua finalidade específica:
cirriiiüo serVe para construir, aço serve-para fabricar a.P=
tomóveis e outras utilidades, vidro serve para permitir a
luz passar. Existem, no entanto, materiais-que-não estão
em disponibilidade na natureza e que não _cçmcebí_dos_ ~
partir d-a_ Sua fi~aiidade: Ligas, por exemplo, que permitam atiriiir aJgun~--~ilhafc!s ~e graus d~ temperatura, ou
que conduzem a eJetrlcidade a Uma só"direÇão, ou que te..:
n_ham uma __densidade, um peso específico bastante leve,
qUe Possam ser utiliza-dOs em determinadas funções muito específicas. Pois este- é um ponto rigorosam-ente novo
no c~mpo da tecnologia. E o quarto, é a exploração do
fundo dos mares.
___ __;___ __§_s~. São QUiúfO pontos absolutamente inalienáveis,
estão -ínterligados d~ alguma forma, e há uma interâependência por(Jue fazem parte de um compartimento
brilhante, absolutamente novo, chamado alta tecnologia, e que, por sorte nossa, aindã- nã-o -tem um conhecimento historicamente sedimentado. -Tanto assim que o
Brasil entrou com absoluto sucesso no campo da infor-niática e se -prepãfa, também, para disputar esses outros
segmentos da nova tecnologia, pela razão muito simples
de que é pr~c_iso estar dentr_p_ d_Q_negócio para tomar conheCíffienfci e_ se aprÕpriãf de seus fundamentos. lnteressa muito mais ao Brasil conhecer a natureza da informaçã_o da que propriamente a tecnologia da fabricaçãQ
de um computador, interessa muito mais ao Brasil estar
dentro desse negócio, para o qual o mercado nacional representa 99% para as empresas ~rasileiras e, no ~ntarlto,
para as empresas estrangeiras,_ que tão avidanlerité:~ diSputam e impõem po-líticas governamentais, não repre..
sent~ mais de !,%. Para nós, é absolutame:nt~ crucia,l, Sr.
Presidente, que tenhamos essa reserva assegurada, de
maneira a presevarmos a nossa posição diante do grande
desafio _do ~uturo que estará, precisamente_~ nesses no_y_os
campos dO. conhecimento.
Cu.r!osO--é__que ninguém reclama, curioso é que niil~
gU~m se queixa das reServas que existem em outros seg111entos da nossa economia. Or_a, veja V. Ex~ que, no que
diz respeit_o a autofll_óveis, há p~aticament~ !Jma reserva
utilizada por uns pOucos grupos de empresas transnacionais. E atê hoje níngúénl se queiXàu, nem exigiU-a abútura desse compartimento estanque.
- --- - O mesmo se diga, _cOm relação ao setor de produtos
farmacêuticos. Sabe V. Ex• que 99% do mercado brasileiro é dominadO po~grupos multio.aci(ú:taís. E <~:tê boje:rião
vi essa sítuição açular a indigriação de qualquer chefe de
Estado estrangeiro, nem exigir contrapartida, muito emb_o_ra o _Brasil n_àQ tenha auferido qualquer resultado desse. fato. Veja, V. Ex•, quenãohouvequalcjilú tranS(erência de tec~_9!Qgi_? para o Brasil, nUm setor que é rigofosamente um few;io de empresas multinacionais.
- Basta lembrar a V. Ex• que a aspirina foi descoberta
no século passado e até hoje o Brasil não produz, internamente ácido acetilsalicí1ico.
____ _
·De modo que !l_ª-o compreendemos o rigor cOm que se
investe contra a Política de informática brasileira. E con-
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signamos ao Presidente Sarney razão sObrada para assumir a defesa desse ponto que é absolutamente inalienável
da soberania biasileira e, mais ainda, da sua independência, _e _mais a~nda ~o_ seu_ futuro, porque a informática faz
predsainente a diferença, neste momento, entre a civilização e a barbárie. Cada avanço, cada nova geração de
produtos digitais, cada salto de 10 anos representa, na
verdade, um salto de uma era histórica entre um patamar
*de evolução e outro.
No discurso do Presidente da República, discurso que
ain-da assumiu o carã"ter de advertência, advertência honesta, diga-se de passagem, advertência digna de quem
não pretende Se_tornar imprevisível, de quem as anuncia
próximas etapas do seu comportamento, o Brasil disse
claramente que atingimos o limite do suportável e que,
daqui por diante, este País não vai pagar a dívida externa
com o custo _do __sacrifício interno do seu povo, com o risco de ruptura e esgarçamento do tecido social deste P..tís,
que tanto esforço consumiu, que tanto trabalho nos deu
na sua recomposição.
Tomada essa posição, a Nação brasileira tem um
rumo coerente e confiável em que balizar as suas ações
de agora em diante. PersistimOs, evidentemente, na esperança e -na expectativa de saudarmos integralmente os
nossos compromissos. No entanto, não ê desairoso, sob
qualquer aspecto, exigir um enfoque niais'Político-na renegociação desses compromissos. Não constitui fã.to desabonador, quando nós sabemos que esses encargos
cobrados do Brasil são duas vezes superiores aos encar~
gos de guerra cobrados da Alemanha, quando nós sabemos que no seio da comunidade credora já se erguem vozes mais compreensivas que os acadêmicos dos países de..
senvolvidos também concertam fórmulas, conscientes de
qoe a persistênciã. nessa exigência corre o risco de prejudicar a própria estabilidade do sistema monetário internacional com prejuízos para a continuidade das suas
próprias políticas internas de desenvolvimento.
Os políticos, também no âmbito interno das nações
credoras, já se preocupam com os reflexos do relacionamento com os países do Terceiro Mundo que não têm
mais condição de importar, que se tornaram importadores líquidos de capital e que precisam forçar as portas
dos seus mercados, levando também- essas grandes
nações a desequilíbrios em suas balanças de pagamento.
Os Estados Unidos estão com endividamento bruto superior a duzentos bilhões de dólares e correm o risco de
atingir o impensável, de se tornarem, também, em pouco
tempo, uma nação devedora.
-São falos, Sr. Presidente, que o Presidente José Sarney
trouxe à reflexão do ConCerto Internacional das Nações
no seu foro mais elevado e que esperamos venha a ter a
acústica, o tratamento e a urgência que a questão merece.
O Brasil tem todas as razões, neste dia, para se felicitar, para se congratular, porque, afinal de contas, o discurso do Presidente José Sarney é obra de uma operação
coletiva, é fruto da transposição do autoritarismo para a
democracia e acabou com as cisões internas, evitou as retali!J.ções, evitou o revanchismo, que foi obtido consensualmente e que teve exemplaridade sob o resto do continente latino-americano.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MARCONDES CADELHA Senador João Lobo.

Ouço o nobre

O Sr. JOão Lobo:..... Nobre Senador Marcondes Gadelha, V. Ex~ faz uma anâlise do discurso do Presidente José Sarney,_ e o faz com__ uma lucidez, com uma argumentação verdadeiramente didática e incóntestável. f: evidente que V. Ex• analisa a peça de discurso que caracteriza o estadista que nasce na pessoa do Presidente José
Sarney, quando ocupa a tribuna da ONU para dizer do
pensamento do Brasil e dos brasileiros. Eu não vou me
alg~gar e'E arg!Jmentos paralelos ao que V, Ex• tão brilhantemente expendeu nessa tarde. Quero parabenizar
V. Ex• e apenas chamar a atenção para os exemplos que
.o Pregjdente Sarney tentou colocar na mente do mundo,
quando enfoca _o tratamento dado à Europa após a
Grande Guerra, quando se criou o Plano Marshall para
a recuperação da Europa, porque o mundo sabia que era
absolutamente necessário que aquela parte vital do mundo fosse preservada. Ele chama atenção, com essa colo-~_cão, para o caso do Terceiro Mun~o, do teto do Terceiro MUndo. ~ tambéÍn expõe bem clar_o, para todo
muildo, o exemplo que o :Brasil acabou de dar, quando
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procede como adultos, cQmo procedem homens de inteligência e de bom senso, que sentam à mesa da conversação e escolhem o caminho da paz, da liberdade, da democracia, sem a inútil truculência e o inútil derramamento de sangue. O Brasil saiu de- üinã situação verdadeiramente difícil, onde o autoritari!>mo impei"àVaabso~
luto, imperou durante 20 anos, e s-aiu com bom _senso,
com a clarividência de adulto, que senta para cotl.Vel-sal- e
escolhe o melhor procedimento a adotar. Acho que o
Presidente Sarney foi de UmaT_elicidade muito grande, na
sua fala perante a ONU, citandO esses dois ex.emp!Õs,
como adultos devem proceder para resolver as suas pendências, colocando na face do mundo o ex: em pio brasilei~
ro, que saiu tranqUilamente do autoritarismo para a democracia, para a liberdade, invocando o exemplo que o
mundo inteiro admitiu no após-guerra, de que era preciso que se fizessem um grande esforço para a preservação
daquela parte destruída pela guerra. O Presidente José
sa-rney deixOu bem claro o pensamento brasileiro, o pen~
sarnento de todos n_ós_. o r~-rceiro MU_rid:o Precisa ser
compreendido e ser ajudado, para superar e!lsa difícil
fase da divida externa, que está d~truindo o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. Quero, mais uma
vez, parabenizar a V. Ex• pelo brilhante discurso, pela
brilhante análise que faz em seu ·prOnunciamento que ca~
racteriza, que define o grande estadista em que se torna
José Sarney, após o seu pronunciamento.

O SR. MARCONDES GADELHA- Senador João
Lobo, V. Ex• foi mUito feliz na lembrança, quando aludiu à referência que o Pre!lidente José Sarney fez ao Plano Marshall, para a Europa no pós-guerra. E lembro a
V. Ex.._ que essa é uma idéia partida da própria com uni~
dade acadêmica americana. Antes do Presidente José
Sarney, essa proposta foi elaborada por Henry Kissin~
ger; foi uma proposta leva.da à discussão como uma forma de dizer, claramente, o que disse o Presideilte José
Sarney, que essa questão da dívida é uma responsabilidade solidária de credores e deyedores. Essa não é Uma responsabilidade só nossa, Sr. Presidente. AbsÓiutame!nte,
não aceitamos isso, porque o que formou o tripé, a tríade
responsável por essa dívida escapa ao nosso controle.
Essa dívida foi montada com base na elevação d_os
preços de petróleo, com a elevação das taxas de juros internacionais e com a modificação nos valores de relação
de trocas internacionais de mercadorias. Perdemos nesses três aspectos, e essa situaÇão escapavã., inteiramente,
ao nosso controle.
_Sr. Presidente, cu não teria a audâcia de dizer que isso
f01 um plano concertado. Mas eu digo que de alguma
forma o Brasil caiu numa espécie de armadilha, O que
aconteceu com este P.<Iís foi algo parecido com a fábula
do Dr. Fausto, de Goethe. O Dr. Fausto precisava operar milagres, e fez a negociaçüo que V. Ex' conhece mui~
to bem. Ora, no caso brasileiro, havia um regime que
não tinha legitimidade, cujo p·oder não era oriundo das
urnas, e sim das armas, e que precisava operar um mil a~
gre como forma de justificar a carência de legitimidade;
precisava elaborar taxas de crescimento do Produto lntemo Bruto brilhantes, de 11, 12, 13% ao ano, como uma
forma de dizer ao cidadão: Ora, muito bem, você não
pode votar, você não pode escolher_o seu_dc;:stino, você
não pode decidir. No entanto, o Pais está crescendo ã razão de 13% ao ano. O v-olume de exportações está crescend_o, o consumo de energia industrial está crescendo, e
você não tem que se preocupar com essas coisas, porque
o Estado se encarrega de pensar por você, e pensa melhor. E você_ precisa confiar as suas dúvidas apenas às
plumas do travesseiro.
O Sr. Álvaro Dias -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA nobre Senador Álvaro Dias.

Um instante,
-

Mas, como não havia capital, nem tecnologia, nem
mercados para realizar aquele milagre a curto prazo, o
Brasil correu ávido ao euromercado, onde havia dinheiro ffi:cil e barato, oferecido à cqnta_dos petroçl_ólares, que
surgiram inesperadamente, amputando o curso da bis~
tóría. E, de repente, depois que o País se endiv_idou, en·
tão tivemos a elevação das taxas de juros, tivemos as mudanças nas relações de trocas de me~cador_ias, e t!V~in-oS
o segundo chüque do petróleo. Eu não dirla,-Sr. Presidente, que isso foi algo concertado por alguma intefígentzia internacional. Eu não_ diria, como dizia o Senador
Teotônio Vilela, que isso é obra da trilaier31. No C:Oüm-

to, há uma série de coincidências que nos obrigam a repetir o adágio "se non e vero e bene tro~ato".

O Sr. Álvaro Dias- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA -

Ouço V. Ex•

O Sr. Ál~~ro Dias- Nobre Senador Marcon_des Ga~
delha, não há o que acrescentar ao pronunciamentO de
V. EX'. Eu apenas solicito este aparte para, en1 nome do
PMDB, cumprimentá-lo pelo brilhantismo com queregistra, aqui, esse pronunciamento histórico do Senhor
Presidente da República José Samey. O Presidente,
como disse V. Ex•, falou pelo Brasil, disse o que o Brasil
gostaria de di2:cr ao mundo: assumiu definitivamente
aquela postura ousada e corajosa, que cobrávamos desde
o início da implantação do Governo da Nova República.
A afirmativa d_o Presidente da República nos parece definitiva, o Brasil não aceita mais, em hipótese alguma,, pagar a· soa-dívida com a fome, com o desemprego, com a
miséria, enfim, com o martírio de milhões de brasileiros.
P&ra isso, o Presidente da República terá o respaldo da
Nação, de todas as siglas partidárias, de todos O$ segmentos da sociedade, do Congresso Nacional, enfim;-terá o respaldo político de toda a nacionalidade. QuerO,
em nome do PMDB, cumprimentá-lo pela inteligência
com que abordou essa questão fu_nd_amental, que é a
questão da dí_vida externa, pois entendemos que sem essa
postura ousada, todo o s:;tcrifíc_iQ do Governo e do povo
poder~ ser em v_ã~, sem _essa nova postura adotada pelo
~~~~!nte José Sarney, de renegociar politicamente a
nossa CfívJõa~-fê~1_ãbel~cendo, de forma defiriítiva:, iiOsSa
sob,era_nja,_ que foi ahaJada ao longo de_tantos anos de
n-egõciaçôes realizadas timidamente por aq-udeS que nos
__<!iri?i_raJTI_~em ~_nosso aval. Por isso, nobre Senador
Mãrcõndes Gadelha, o nosso aplauso a V. Ex• em nome
do PMDB. Terno~__certeza de que a partir desse momento
e'?__ que o Governo passa a Usar uma liO_guagem-s6,-o"Mint_stroda Fazenda, o Ministro doPJanejamento, o Presi~
dery_t,e ~a __F.epública falando a mesma linguagem contra a
recessão, a favor do crescimento econômico, !):a busca-da
retomada- dó -desenvolvimento econômiCo, desenVOlvi~
men.to econômico mais justo, mais humano e auto~
S.l,.l.$_t<:.nt~d_Q,_~nfiro, na _busca de todos os b~_nefíciOs para
uma vida--digna, uma vida digo~ a ser vivida por todos os
brosileiros, __ em paz, liberdade, com democracia e com
justiça socía1, nesta Camfõhada, toda a Nação está sol!-.
aârTii~ fisTiúU-õSjuritcis, nõbre Senador Marcondes Gadelhb___
O SR. MARCONDES GADELHA -- M~i~o obrigado a V. Ex•, nobre Senador Álvaro Dias. Quero:frisar a
V. Ex• que esse apoio do PMDB, que evidentemente é
riiUlfo mainnrdiscurso do Presidente da República do
que a modesta fala deste orador. Este apoio ê absoluta~
nlente-iJiqJrescindível, diria fundamental e decisivo, não
só do PMDB, mas de todas as correntes, de todosos_seg.
mcntos orga-nizados deste País. O Brasil, neste ponto,
não tem subdivisões, não tem compartimentos. Trata-se
d~ym-a questão de sobrevivência e nós t~mos que reagir
em bloco, temos que reagir solidários dentro das linhas,
dentro do rumo, da perspectiva traçada pelo Presidente
da República.
Ç>sUcrifíc~_ó qtl~ V: ?X:~ se referiu foi um sacri.fício abSõlut:.~mente necessário. --rrecisavamos most~ar ao inundo que estávamos dispostos a cortar da noSsa mesa,
tínhamos que mostrar ao mundo que estávamos dispas~
tos a subtrair qualquer conforto do nosso dia-a-dia, para
com isso mostrar a austeridade, a honorabilidade do
povo brasileiro. Entretanto, esSa situação atingiu um limite, e d~ igóra por diante não podemos mais nos resignar a ter taxas- de crescimento inferiores a S% ao ano.
Aliâs, digo a V. Ex• que esta cifra_ainda é pequena, aiÕda
_é modesta, considerando a defasagem que tivemos duran(e todos esses anos de_ recessão o acUmulo de uma
dívida social interna, extremamente severa pelos effipregos que não foram gerados, pela~ colocações que não fo.
ram da9as,_ pelo desperdício de vocações e de tempo;-ain~
da consider-o modesta embora ain-da uma vez honesta a
proposta de uma Taxa de crescimento de 5% ao ano.
Entretanto, nObre Senador Álvaro DiaS, diria a V. Ex•
que este é o mínimo aceitável; que esta Nação resolveu se
e!gucr a pa~lir ~o~ seus pi"ôprios escombros, caminhar
cõm seus prõprioS pés e buscar o seu destino aconteça o
que acontecer lá fora.
- O Sr~ JoSé LinS- Permite V. Ex• um apartt::?
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O SR. MARCONDES GADELHA - Ouço o eminénte Se_nador José Uns.
O Sr. José Uns- Quero, nobre Senador Marcondes
Gadelha, co~gr:atular-me com V. Ex• pelo discurso que
pr'?nunciã ~ festemunhar a solidariedade da Liderança
do Púrtido da Frente Liberal, porque realmente o discur~
so ôo Presidente Jos_é Sarney veio preencher uma lacuna
muito grande na formulação de vários pontos da nossa
política tanto ínferniComo externa. A grandeza dos homens, nobre Senador Marcondes Gadelha, sejam eles
líderes políticos, profetas ou gênios, só tem duas verten~
tes-;- ~ou-consolidam os ideais de seus povos através de
doutrinas universais válidas e sábias, ou criam perspectivas novas para as gerações humanas e para as nações.
Acredito que o discurso do Presidente José Sarneyenquadra-se, igualmente, nessas duas línhas de grandeza
dos líderes humanos. O discurso foi de uma clareza meridiana, não só ao colocar o pensamento_do povo brasileiro com relação à dívida, externa, com relação ao problema do nosso crescimento, com relação à questão social
brasileira, que não pode ser freada por compromissos
que foram assumidos numa época em que, V. Ex• bem
disse, estavam todos os bancos abarrotados de petrodólares, ofertados a taxas baixas de juros que, depois, subitamente, sofreram acréscimo estúpido criando perplexidade para todo o mundo endividado das nações subdesenvolvidas. O discurso do Presidente foi completo, foi
com-adisse V. Ex', universal. Sua Excelência não tratou,
apenas, das questões necessárias à solução dos nossos
problemas internos, mas pronunciou-se, claramente,
sobre a questão da África do Sul - do apartheid sobre a questão da Namíbia, sobre a questão do lrã e do
Iraque, sobre a questão do Extremo Oriente; o País sempre teve uma política equilibrada mas nunca foi tão claro
como o foi na voz do Presidente José Sarney, na tribuna
unversal que ê a das Nações Unidas. De modo que realmente o Presidente cumpriu o seu papd de porta-voz do
povo brasileiro e hoje, acredito que os partidos que
apoiam o Governo têm um roteiro absolutamente claro
da política ser seguida de hoje em diante. Como bem dis~
se V. Ex•, estou certo de que a maioria do povo brasileiro
-não só o PMDB e o PFL, que hoje representam, aqui
no Congresso, o Governo mas pela liderança de outros
partidos, pelos sindicatos e peJa grande massa da população, certamente foi representado pelo Presidente Sarney de um modo claro, objetivo, sem ferir a suscetibilidade de nenhum país, mas colocando ex atam ente, sobre a
m~sa de n~ociaçÕes, os problemas fundamentais do
~erceiro Mundo qUe, como Sua Excelência bem disse,
não interessam somente aos paises pobres, mas poderão
trazer, se não forem resolvidos, tremenda insegurança
também para os países ricos. Congratulo-me com V. Ex•,
em nome da Liderança do Partido da Frente Liberal, e
espero realmente, que todos esses ideais que foram apresentados pelo Presidente José Sarney, todas essas normas de condutas do País possam nos conduzir a melho~
-res diaS e até mesmo, possam ajudar aos países ricos a
compreender melhor o problema das populações subdesenvolvidas.
O SR. MAR CONDES GADELHA - Senador José
Lins, V. Ex• apontou os dois elementos mais importantes
e notúveís do estilo do Presidente, no seu discurso - a
firmeza e a clareza.
Tenho a impressão de que, poucas vezes, a Organização das Nações Unidas terã ouvido um enunciado de
princípios de um:J forma tão objetiva, tão clara e tão
consistente. Sabemos das exigências que a própria arte
diplomática impõe à linguagem, que há certas maneiras
de usa~ o verbo para escamotear o pensamento ou simplesmente deixar subentendidas e exigir que o interlo_cutor aprenda a ler ou ouvir nas entrelinhas. O Presidente,
entretanto, disse precisamente tudo aquilo que queríamos que fosse dito, com toda clareza e de uma maneira
absolutamente linear. t. evidente que, como um escritor
e um poeta, o Presidente tinha que dar uma forma elegante ao seu discurso e acho curioso, nobre Senador José
Lins, como ainda algumas vozes, esparsas, se levantaram
cu-ntra o estilo do discurso, como se a exigir que o Presidente tivesse a obrigação de se comportar como um enfant terrible e se portar como se: estivesse num grêmio
acadêmico e tentar virar a mesa, para escândalo dos seus
civilizados parceiros. __
O Sr. José Lins ~V: Ex• me permite um aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex' toca num ponto interes-
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sante. porque vem mui~o a proeósito de uma observaçã_o
que foi feita por nós, que representamos o _Parlamento
brasileiro, na Reunião Interparlamentar no Canadá, em
Otawa, há poucos dias. ,E_ que a proposta ~e Cuba para~
tratamento da dívida externa era que os pafses do Terceiro Mundo, os países devedores, deveriam, de uma vez
por todas, fincar o pé e dizer clai'amente que nã~_p~a
vam e entrar para o sistema de !lloratória que, evidentemente, não se coadunaria com oS princípios de muitos
desses países; no entanto, a própria Cuba, depoi~ de~-~
gociar com o Clube de Paris, como V. Ex' sabe, está, rtgorosamente, pagando_ sua dívida em dia.
O SR. MAR CONDES GADELHA - Perfeitamente,
Senador José Lins, e tenho-a impressão que, para se dizer
claramente a que se vem, não há necessidade de usar ~m
vocabulário insólito, não há necessidade de usar uma linguagem fora das regr~s de cortesia. Qu_ando e~ estudav.a
medicina, o professor me dizia que há du_as características elementares e essenciais a um cirurgtão, no ato de
cortar: deve agir com firmeza e delicadeza.
Têhho a impressão, Sr. Presídente, de que essa, deve
ser também a postura de um Chefe de Estado. ~ã? há
necessidade de mais do que essas duas caractensttcas,
afora evidentemente, a clareza da exposição, a clareza
da pr~posta. O Presidente agiu com firmeza e ~elicadeza
e., apesar da elegância do se~ dis?urso, não detxo? l:!ualquer dúvida quanto à sua dtspost~o de ~evar às ~lhmas
conseqUências o rumo traçado no d1a deontem.Ahás, Sr.
Presidente, é do próprio discurso do Presidente José Sarney a expressão: ..A posição do Brasil estâ tomada: a
dívida não nos leva à dúvida".
Quero crer que não há mais o que objetar, quero crer
que não há mais o que discutir sob esse aspecto. Teremos, de agora em diante, todos, uma~~ decisão que le~a
remos a cabo, com firmeza, com patnotismo e com dignidade, até porque, Sr. Presidente, muitos sofr~am e es~
tão sofrendo dentro deste País, para que nós tivéssemo~
o direito, o dever e a obrigação de dizer lá fora o que f01
dito ontem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃ(TDO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCIJRSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO 00 ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. WURIVAL BAPI'ISTA (PDS-SE. Pronuncia
o segulnte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a finalidade de descentralizar, desburocratizar e
aprimorar o atendimento aos usuários, o Presidente José
Sarney assinou decreto transformando as agências do
Departamento Nacional de Comunicações de Aracaju,
Cuiabâ, Natal, São Luís, Teresina e Vitória em Diret9rias Regiomüs~
Essa providência resultou de exposição de motivos do
Ministro Antônio Carlos Magalhães, que a sugeriu, no
contexto da nova polí_tica implanta" da no Ministério das
Comunicações, visando evitar transtornos decorrentes
da subordinação das mencionadas agências às Diretor!as
Regionais inStaladas em oUtras unidades da~Fede.ração:
A implantação das Diretorias -Regionais será efetivada
por etapas, dependendo dos recursos humanos e materiais disponíveis na localidade, ou da possibilidade de remanejamento condizente.
COm o deCreto presideilcial, serão tra_nsformadas as
agências· de Aracaju, Cuiabá, Natal, São Luís, Teresina,
Vitória, e, numa Segunda etapa, Maceió, J.oão Pessoa,
Rio Branco e Porto Velho.
As vantagens práticas d~orrentes dessa medida dis-:
pensam comentários adicionais.
Ao ensejo deste breve regi~tro, felicito o Presidente José Samey e o Ministro Antônio Carlos Magalhães cujo Ministério comemorou sâbado passado, diit21 de

setembro, "0 DIA DO RADIALISTA"- ao mesmo
tempo em que me c-ongratulo com os usuários beneficia-
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do~ -riOtãd@te_il[e ~ d~ A~acaju, onáe se veri_fica, auspi-

-cià;~i:rle~-tf:, uffi r~~yant~ _incremento no âmbitO da~ telecomunJcaçÕes. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pro·
nunciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

do~~: último

dia 7 de setembro, o jornalista mineiro
Hugo Almeida, 33 anos, redator de O Estado de S. Paulo, lançou, em Brasília, o seu livro Em teu se!o Liber~_ade.
Mesmo que quisesse dizer, aq_ui, que se trata de maiS um
mineiro a lançar um livro, não poderia deixar de destacar que_estamos diante de uma obra ~ui_to especia~, porque o livro "revela momentos que be1ram a ~m lm~r;to
contagiante, às vezes cruel", ~orno bem defi~IU o c_nllco
paulista Álvaro Alves de Fana. I:: dele tambem. a smtese
da história-tema do livro, onde ..o que mrus chama
atenção é a narrativa Em teu seio Liberdade, descrevendo
o -desaparecimento de um ativista ,político, colhido_ em
sua casa por agentes de segura~ça .
.
.
Natural de: __Nanuque, em Mmas, Hugo ~lmetda f?t
criado na Bahia de Todos os Santos, em Jeqmé e AlagOtnhas mas foi exatamente num 7 de setembro, em 1980,
que ieve a sua vida totalmente modificad~: co?r~enador
de jornalismo de uma emissora de rádto mmetra, em
Belo Horizonte, autorizou a divulgação de .uJ!l_docume?to que seria de autoria do Partido Comumsta do Brasil,
o PC do B, e que fon1 amplamentedistribu~d.o às pessoas
que assistiam, na capital mineira, ao tradJÇIOnal desfile
militar do ""Dia da Independência". Acontece que o comandante militar sediado em Belo Horizonte não gõs.tou
da divulgação da notícia, nem do manifesto~ postenormente considerã.do apócrifo- e mandou enquadrar na
Lei de Segurança Nacional Hugo Alm_eida e_mais guatro
outros jornalistas que, também, hav1am divulgado tal
notícia.
Estávamos na época da ditadura disfarçada.
Resultado disso: todos os jornalistas foram demitidos
de suas empresas simplesmente porque foram indici~dos
por ordem do então Generai Comand~nte da Gu-:-rmção
Militar de Belo Horizonte. Embora tivessem ag1do exclusivamente como profissionais, todos sofreram as até
então comuns discriminações e impugnações, por ~s!_a
rem indiciadOS-em: processo policial-militar. P-assaram
por tudo, de cabeça erguida e, graças a uns poucos que
acredi~amm neles -~_gsapoiaram e os defenderam, foram
.absolvidos em dois julgamentos: na Justiça Militar de
Juiz de.Fora e no Superior Tribunal Milítar. em Brasília.
TOdos_ os jornalistas - e Hugo Almeida um deles foram indiciados, julgados e desterrados porque deram a
notícia de fato que apuraram: a distribuição de manifes.
to considerado subversivo exatamente no Dia da Independência, nas terras das Minas Gerais, o berço da Liberdade.__ -Se olhUfmOs Para "tráS, vamos até considerar uma piada a história de Hugo Almeida, a partir de um 7 de setembro, vítima de um comandante autoritário e que queria todos os brasileiros.;.... jâ que todos criticavam aquele
regime ditatorial de então -enquadrados e condenados
pela brutal _:i..ei d~_ S_e_gu!ança Nacional, até hoje em vigor, embora ate-nuadã, e exigindo uma _nova lei~ mas que
seja realmente para a segurança do Pais e do Cidadãg, e
não contra eles e a favor de uns poucos donos do poder,
·comõ- a existente.
O livro Em teu seio Liberdade ê uma obra viva! onde
todo_s_ podem ler e se identificar com os personagens.
-Simples e verdadeira, a literatura de !fll~-~ Alr!_lei~a, es~e
bom mineiro, vísa, segundo ele mesmo OIZ, "aJudar a
mudar alguma coisa, porque a arte existe_ é justamente
para_fazer o ho111em_ cresc~".
.
_
-A-liberdade, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
está viva na obra de Hugo Almeida. No estilo, despojado
d~s amarras impostas pelo tradicionalismo literário; no
pensamen!9•_ cuja _lev~~a ultrapassa os limites do ~e~a
mente circunstancial; em suas próprias ações que digm~
caram uma vida profissional acima de tudo comprometida com a verdade do fato, em proveito da livre circuJq~o ~aJ~rofilú1ção. _(Muito b.er1_1!)
-0-
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

-
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OSR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronunci_!! o -~egu!nte discurso.)-::- Sr. P!esidente e Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna para en9os~ar o pedido do Sindicato dos Tra-balhadores _em Empressas Ferroviárias do
Rio de Janeiro reiterado ao Ministro Waldir Pires em 3
de junho_ de_ 1•985, n9 sentido de se conseguir autorizaÇão, ao INPS, de desconto mensal sobre o valor -~a
aposentadoria/pensão do percentual de 3% do salãno
mínimo em vigor, a título de doação espontânea, em fa____ __ __
__
vor daquele Sindicato~ __ __ __
Tal reivindicação atende as legalidades exigidas e,
principalmente, à livre vontade dos ferroviários aposentados que, em assembléia geral, em 1984, aprovaram,
unanimemente, tal decisão. Aprovação essa, indispensável, conforme Decreto 83.080/78, que apr?vou o ~BPS,
que permite tais descontos, desde que haJa autorização
expressa do b_eneficiáriõ. nesse sentido, ao IN PS.
Diante disso, o Sindicato formalizou o processo. o
qual passou a ser obstaculizado por problemas de arde~
política, não obstante o despacho favorável do então MInistro Jarbas Passarinho.
Tal legalidade foi corroborada pelo próprio Coordenador do INPS, pelo Secretário de Beneficias e pela própria DATAPREV que, logo após posição favorável,
manifestou-se contrariamente, ficando nítida. para o
Sindicato, tal atitude, em atendimento a recomendações
em outro sentido.
Isto posto, apelamos ao Ministro Waldir Pires e ao
Presidente do INPS, Arthur Virgílio Filho, no sentido de
que seja dada autorização à DATAPREV, em favor do
Sindicato, atendendo assim, à reivindicação de uma ent!dade oficialmente reconhecida e concretizando o legíttmo direito" de um ófgãO que tr.lbalha pela preservação de
sua unidade, através da manutenção de uma classe com
mais de 50 anos de existência.
Era o que tinha dizer. (Muito bem!)
Documjllto a que se refere o Sr. Itamar Franco em
seu discurso:

SG. 655/9/85.
Rio de Janeiro. 16 de setembro de 1985.
Exmo. Sr.
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília- DF.
Em julho de 1984 este_sindicato fez consulta ao INPS
para saber da viabilidade de se efetuar descontos dos
proventos de inatividade dos ferroviári.os, de _acord«?,
alíâs, com o que está previsto na Consolidação _das Lets
da Previdência Social- Art. 418 e 419- lnc1so V do
DEC n'i' 83.080/79 que aprovou o Regulamento básico
da Previdência Social), mediante vontade expressa de
cada um, depois de memorável assembléia de aposentados realizada em nossa Sede, que aprovou unanimemente esta decisão.
No dia 12 daquele mês, pelo Ofício número 601005.3/455/84, daquele Instituto (cópia ane~a), foi-?os
dito ser possível tal desconto, desde que respettada as Im·
posições legais.
De posse deste documento formali~amos o pro~o,
cujo andamento passou a ser obstacuhzado por motiVos
alheios e estranhos, às normas vigentes, não sendo, mes!llO, dado importância ao despacho do então Ministro
Jarbas Passarinho, do dia 18 de outubro de 1984, aposto
em nosso expediente de 16 daquele mês (c_ópia anexa).
No intuito de encontrar solução para o processo, conseguimos descçbrir que a causa da obstrução ao nosso
pleit"o era, e continua sendo, infelizmente, d~or?em polític_a ll):ovi9a a partir de quando nós do Smdicato nos
pro~unciamos a favor da candidatura do eminente, e
saudoso Presidente Tancredo Neves, voltando-se contra
nó_s a vi~anç_a_daquetes que serviam ao regime então vigente, estranhamente ainda mantidos em suas posições.
-Se, como já dissem.os acima, procuramos cercar delegalidade nossa reivindicação, legalidade corroborada
pelo próprio Coordenad_or do INPS, e homologada pela
DATAPREV, conforme carta SDT-0887, de 23-8-84,
não atinamos porque a mesma DATAPREV em carta
SDT·887 de II de setembro de 1984. oferece um parecer
__ em_desadordo aquele primitivo, dando-nos iiiipressão
de atendimento a uma recomendação neste sentido.
A vista do que acima expomos, e porque nossa posição é a mesma de apoio à Nova República, cujo pilar
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principal são as forças políticas do Congresso Nacional
brilhantemente representado por V. Ex• no Se.nado Federal, pedimos-lhe interceder junto ao Sr. Prestdente _do
INPS Artur Virgílio Filho no sentido de ser atendida
esta nossa reivindicação, que serl! efetivada para aqueles
cujo consentimento venham a ser expressos em doe_'!·
mentos iguais aos que juntamos nesta, em modelo sugerido pelo próprio lN PS.
,
O Processo em pauta recebeu agora o numero
30.000.002334/85 (xerox anexa) e está, hoje, em mãos do
Presidente do INPS, no Rio de Janeiro.
Conhecedores que somos do seu alto espírito púbUco,
pedimos vénia a V, Ex• para dizer que estaremos contando com sua colaboração e apresentamos-lhe nossas sau·
dações. Atenciosamente, - Waldemiro Antonio de Oliveira, Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Coit.Cedo
palavra ao nobre Senador Enéas Faria.

~

O SR. ENI!.AS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Pr~ldente, Srs. Senadores._
Durante os trabalhos do 169 Congresso Brasileiro de
Agronomia realizado_ no Rio de Janeiro na semana passada, fomos surpreendidos com um relato assustad_or
apresentado pelo Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Dr. Valdo Cavalet,
sobre o uso abusivo de agrotóxicos no nosso Estado.
Em 1984, o Paraná registrou oficialmente 2.356 casos
de intoxicação por uso indevido de agrotóxicos, .sendo
que 144 destas pessoas faleceram. Estes são os registras
oficiaís,- se-ndo que possivelmente outros casos, ou não
chegaram a ser registrados pelos órgãos competentes, ou
às vezes a causa da morte tenha sid_o atribuída a outra
moléstia.
Já nos primeiros seis meses de 1985, houve 561 casos-de intoxicação registrados no EStãdo do Paraná, queresultaram em 22-mortes. O Presidente dos agrônomos paranaenses lembrou que sempre os [ndices de intoxicação
e morte por agrotóxicãs são maiores no ~egundo semestre do ano, em razão do seu emprego maciço na época do
plantio e da capina.
Dr. Cavalet denunciou que estes resultados alarmantes serão ainda mais acentuados nos próximos mes"eS,
porque as multinacionais que fabricam e comercializam
estes produtos estã_o i_ntensificando sua publicidade, especialmente na televisão, e que a cada dia o uso de agrotóxicos é maior' no Paranã.
Segundo este relato, estas empresas multinacionais estão montando campanhas de publicidade até para tentar
influenciar as futuras gerações de paranaenses nas escolas de primefro e segund_o graus, com a distribuição gratuita de cofrinh_os que trazem publicidade de agrotóxi~
coS. -Pa-ra ãtingir o alvo mais imediato, gue são os pais
destes alunos quando os mais humildes agricultores aceitam tudo quanto a comunicação que vem das escolas,
esta publicidade tenta sustentar o mito que estes produtos são eficazes contra as pragas, mais são inofensivos ao
homem.
Diante uma platéia calculada em 1.500 pessoas, os engenheiros agrônomos paranaenses desafiaram os vários
representantes das empresas multinacionais, presentes
aos debates, a ingerirem amostras dos pro-dutoS que· eles
garantem não fazer mal nenhum. Só que ninguém acei-

tou o convite, e nem mesmo se arriscou em tentar defender seus patrões.
Meus SenadÇ)res, recentemente, um ex-co\ega nosso,
SeniiOor Pedro Simon do PMDB do Rio Grande do Sul,
Já como Ministro da Agricultura, finalmente conseguiu
a proibição da comerci~lização de un1asérie de agrotóxlcos em âmbito nacional; produtos esseS jâ há muito tempo proibidos em seus países de origell). - nos Estados
Unidos e na Europa - mas que as multinacionais do selar continuam a fabricar e vender no Terceiro Mundo.
Diga-se de passagem, que o Ministro Pedro Simon apenas conseguiu proibir a comercialização de alguns destes
produtos no Brasil, mas a sua fabricação continua a plernr vapor para serem exportados para outros pafses do
--Terceiro Mundo onde seus governos ainda não reuníram
forças suficientes para proibir a sua importação.
Quais são aS alternativas disponíveis para evitar o uso
abusivo destes agrotóxicos que têm deixado tantos dos
nossos -ãgrícultores Com ã saúde permanentemente abalada ou as suas, famflias desamparadas com a sua morte?
Em primeirO lugar, aumentar a proibição dos produ- tos mais tóxiCoS, seguindo o exemplo dos países do Primeiro Mundo. Em segundo lugar, vigorando com maior
força as leis já exiStentes que proíbe-m a·venda desteS pro~
dtitos perigosos sem um~ "receita" elaborada e assinada
por um têcnico devidamente credenciado (um engenhei~
r_o agrônomo ou técnico agrícola). Em terceiro lugar,
adotando leis que obriguem as empresas multinacionais
destes agrotóxicos a veicularem a sua propaganda e
publicidãde-C(mi"fortes advertências quanto ao perigo do
uso indevido destes produtos, e quanto aos cuidados n_ecess4rios para que nem o usuãrio (e nem o consumidor
desta produção agrfcola) sejam intoxicados.
FinaJmente, temos_ uma outra alternativa ainda mais
racional a médio e longo prazo, cujas dotações orçamentárias deviam ser aumentadas para o ano de 1986- o
desenvolvimento e aplicação em Iãrga escala de controles
biológicos realmente eficazes para combater as pragas
que atacam a nossa agricultura.
No meu_._~tado _do Paranâ, o produto agrícola de
maior importância, Sem dúvida, é a soja. No Centro Nadanai de Pesquisa sobre a Soja da EMBRAPA,Jocalizado no Município de Londrina, tem-se desenvolvido
vârios controles biológicos para combater a tão temida
lagarta da soja - o Antlcarsia Gematailis. Neste caso,
reproduzem um bacio vírus altamente tóxico para a lagarta, mas que não prejudica o organismo humano e ainda deixa o ainbiente sadio. No caso do percevejo da soja,
utilizaffi- Um írlimigo ·natural desta praga- ó trissottUs
-cujos ovos se tOrnam parasitos dos ovos do percevejo.
No Ceiúro- Nacional de Trigo da EMBRAPA,
desenvolvem~se parasitos naturais que atacam o pulgão
do trigo - outro Prod-uto de grande importância para a
agriCUltU.ói-pã-ran.ãeriSe. Já para a-lagarta do aigodão, os
pesquisadores da EMBRAPA trabalham com um fungo,
também parasito, que é um inimigo devastador desta
praga.
_
_
_
Meus Senadofes, no final do século XX, com tanta
tecnologia aplicada à nossa disposição, não é possível
que co.ntinuem a morrer milhares dos nossos agricultores
brasileho~ P9t: abUsivo- de agrotóX.icos. Se no Japão, na
Alemanha, nã Fr!inça, nos Estados Unidos, esta mo:talidade jâ foi wuit~ reduzida, com certeza tem~s condtções
de evitar estatísticas mórbidas se repitam ano após ano
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no Brasil .. É só fazer vigorar m~is as nossas leis, proibir
os produtos mais- nocivos, direcionar melhor as campanhas de esclarecimento às nossas populações rurais, e
aplicar mais reCursos nas pesquisas e desenv01Virriento
destes mecanismos de controle biológicos, e na sua comercialização e disseminação.
ComO sugestão para resolv-er este problema, proponho que o Sr. Ministro da Agricultura constitua uma comissão de alto nível reunindo técnicos da EMBRAPA,
as EMATERs_ estaduais, associações de agr~nomos, associações rurais, e de sindicatos de trabalhadores agrícolas, para fazer um Javantamento de todos os produtos
agrotóxicos fabricados e comercializados no Brasil, bem
como estudos detalhados quanto como -controlar melhor
o uso· abusivo destes produtos- para que o Congresso
Nacional possa tegislar medidas para resolver definitivamente este problema. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Não hâ mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das 18
horas e 30 rriinutos, anteriormente convo-cada, a seguinte
ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da redação fitial (oferecia
pela Comissão de Redação em seu Pa~:ecer n9 660, de
1985), do Projeto de Resolução nt~ 93, de 1985, que_ autoriza o Governo do Estado de Alagoas a Contratar ope~
ração de crêdito no valpr de Cri 1.834.526.659 (hum bilhão. oitocentos e trinta e quatro_milhões, quinhentos e
vinte_e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove cruzeiros).

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela -Comissão de Redação em seu Parecer n9 661, de
1985), do Projeto de Resolução n9 94, de 1985, qUe autoriza o Governo do Estado de Ra:ndônia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos
e cinqUenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros).

-3Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n(l 662, de
1985), do Projeto de Resolução n9 95, de 1985, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro à elevar em
Cr$ 171.802.465.372 (cento e s~_tenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

-4Disc_ussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 644, de
1985), do Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1980, de
autoria do__Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre
o funcionamento das cHnicas que menciona.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho}- Está encerrada a sessão.

Lemnta-se a sessão às /8 horas e 14 minutos.)
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EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS•. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maía - Fábio LucenaRaimundo Pdrente- Alcides Paio- Aloysio ChavesAlexandre Costa --Américo de Souza - Helvídio Nu-

nes--: João Lobo- César Cais-:- José Lins - Moa_9r
õU~rtê"":- M~trns Filho .:...-Humberto Lucena-- MarcoildéS: Gadelha- Milion Cabrãi- A.derbaJ iurem~- "Niv-aldo MâChado--CarloS Lyra---: Lu1Z CavaiCantCÃlbano Franco - _Louiivâi Bãi)tfsta ..::.... jut~hy .. M.aga-

lhães --Lo manto Júnior- Luiz Viana'""":'" Amaral PeixOto ~ Itamar Franco - Alfredo Campos -Severo
-G_pmes- Mauro B_or&es -:--_iosé Fragelli- Marcelo
Miranda.,..... Roberto Wypych- Álvaro Dias- Enéas
Faría -- Alcides Saldanha- Octav1o Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
So_b a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Não hã Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

É a seguinte a redação final aprovada.

____ R~~ç_jQ final do Pr()jeto de Resoluçilo n"' 94, 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'

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de redação em seu parecer nt>
660, de 1985), do Projeto de. Resolução n~' 93, de
1985, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas
a contratar operação de crêdito no valor de CrS
1.834.526.659 (Hum bilhão, oitocentos e trinta e
quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove 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.
O projeto vai à promulgação.
~

a seguinte a redação final apmvada.
Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 93, de
1985.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constitui·ção, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1985

Autoriza o Governo· do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1:834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqüenta e nove cruzeiros.)

O Senado Federal resolve:
Art. I 9 :t: o Governo do Estado de Alagoas, nos termos do artigo 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.834.526.659 (um bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e
vinte e seis mil, seiscentos e cinqUenta e nove cruzeiros
correspondente a 113.455,22 Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 16.169,61, vigente em setembro de
1984, 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.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

r-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
661, de 1985), do Projeto de Resolução n9 94, de,
1985, que autoriza o Governo do Estado de Rondô. nia a contratar operação de crédito no valor de Cr$
2.446.857.420 (dois b_ilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil,
quatrocentos e vinte_ cr1,1.zeiros.)
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, redação final é considera,da definitivamente aprovada nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

,de 1985

Autoriza o Governo do Estado de Rondônia a con~
tratar operação de crédito no valor de Cr$
2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta
e seis milhões, oitocentos e cinqUenta e sete mil, qua~
trocentos e vinte cruzeiros.)
O Senado Fed~al resolve:
Art._ 1"' ~ o Governo do Estado de Rondônia, nos
termos do art. 2" da Resolução n"' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senãôo Federal, autorizado a contratar ope-ração de crêdito no valor de Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos
e cinqUenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros)
correspondente a 136.948,42 Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional- ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 17.867, Vigente em outubro de
1984, junto à Caixa Econ_ômica Federal, esta na qualidade .de gestor_a..l.fO-FUndo de Apoio ao Desenvolviffiento
Social - F AS, destinada à implantação de Penitenciária
Agro-Industrial do Estado de Rondônia, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, nÔ
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3:
----Discussão, em turno único, da redação final (ofe~
recida pela Comissão de Redação em seu _Paree:er n!
662, de 1985), do P.rojeto de Resolução n9 95, de_
1985, que aUtoriza o" Governo do Estado do Rio_ de_
Janeiro a elevar em Cri 171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos ·e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e
dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em dicussão 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 Re~
gimento Interno.
O projeto vãi à promulgação.
~

a seguinte a redação final aprovada.

Redaçiio final do Projeto de Resolução n" 95, 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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I ?84, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo pwcesso.
Art. 29 Esta resOlução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 4:
Discussão em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n9
644, de 1985), do Projeto de Lei do Senado nq 174,
de 1980, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre o funcionamento da clínicas qui:!
menciona.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer_x:_ada.
Encerrada a discussão final é c.onsiderada definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento
Interno.
O projeto Vai à Câmara dos Deputados.

b. a seguinte redação final aprovada
Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 174,
de 1980.
Dispõe sobre o funcionamento das· clínicas que
menciona.

O Senado Federal decreta:
Art. I~' As clínicas especializadas em emagrecimento e
no trato da obesidade deverão obter licença para funcion{lmento junto ao ..Ministério da ~Saúde.
§ l9 A licença somente serâ concedida após a verificação, pela autoridade competente, do preenchimento
dos requisitos e condições mín.ima,s ÇJ_Ue atestem a idoneidade e capacitação profissional para o exercício da atividade.
§ 29 A autorização para funcionamento, nos termos
deste artigo, será temporária, obrigando-se o interessado
a reqUerer noVa licença, a cada três anos, sujeito à prévia
fiscaliZação pela mesma autoridade.
Art. 2~' Juntamente com a licença prevista no artigo
anterior, será expedido Certificado de Aprovação para
Publicidade, sem o qual as clínicas não poderão anuncia"r
seus mêtodos de tratamento por quaisquer meios de comunicação ou divulgação.
Art. 31' A infringência das nonnas desta lei sujeitará
o infrator à suspensão imediata das atividades, semprejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 41' O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de cento e vinte dias, especialmente no que serefere aos requisitos e condições mfnimas de idoneidade e
capacitação profissional, previstas no§ !9 do artigo l~'.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessã_o, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

, DE 1985

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro e
elevar em Cr$ 171.802.465.372 (cento e setenta e um
bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. li ~ o Governo do Estado do Rio de Janeiro
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no item III do art. 29 da Resolução o\' 62, de 28
de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 11 de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a
per"mitir o reSistTo de uma emissão de 11.751.275 Obrigações do Tesouro Nacional do Estado do Rio de Janeiro - Tipo Reajustável (ORTRJ), equivalente a CrS
171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos
_e dais milhõe:s, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e_ setenta e dois cruzeiros), cOnsiderado o valor
nominal da título de C_r$ 14.619,90, vigente em agosto de

Votação, em turno único, do Requerimento nq 321, de
1985, de autoria do Senadsor Moacyr Duarte, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado dâ Ordem do Dia
baixada pelo Ministro do Exército por ocasião dq, "Dia
do Soldado".
2

Votação, em turno único, do Requerimento nt> 340, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial
intitulado Em Defesa do Congresso", publicado no
Diário _do Congresso Nacional.
<C . .

3

Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do Senado n9 62, de 1981, de autoria do Senador Raimundo
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, âgua, 'gãs e telefone, pelas empresas conces-
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sionária.S -de serviços públicos e dã outras providências,
tendo:
PARECERES, sob n9s 975 a 978, de 1983, das

Comis~

sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Economia, favorâvel;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorâvel, c_om voto vencido, em separado, do Senador José Lins.

Discussão, em turno único-,- do_ projeto de Lei da Câmara n9 183, de 1984 (nl' 160/83, na Casa de origem), que
altera a relação descritiva das rodov_ias do Sistema R o· _
doviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo~ •·Rodovia_de__Integração Sul-Centro-OeSte", tendo:
PARECERES, sob nl' 145, de 1985, da Comissão

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com emenda que apresenta de n~' 1-CT,

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 64, de 1985 (n~' 5.078/85, na Casa de origem),de
iniciatiVa do Senhor Presidente da Repóblica, que dispõe
sobre a reestruturação da Defensaria de Ofício da Justiça Militar e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 614 e615, de
1085, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
6
Discussão, em turriO único, do Projeto de Lei da Câmara n? 85, de 1985 (n'~4.965f85, na Casa de origem), de

iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a aplicação do disposto no art. 2"' da Lei n~' 6.185,
de 11 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o regime
jurfdico dos Servid_ores Póblicos Civis da administração
fedei'al díreta e d3.s autarquias federais, e dá outras providências, tendQ_ __ _

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanta ao mérito, favoràvel, com emend~ que apresenta de n~' 1-CCJ; e

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 623 e 624, de
1985, das Comissões:

-de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e à
emenda da Comiss~fo de Constituição e Justiça.

PARECERES, sob
sões:

n~'s

721 e 722, de 1984, das Comis-

-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câmara n~' 89, de 1985 (n~' 4.869/84, na Casa de origem),
que autoriza O Poder Executivo a estender aos Srevidores do Serviço Federal de Processamento de Dados -:SER PRO, os benefícios previstos no art. 3~' da Lei n"'
7.025, de 8 de setembro_de 1982, tendQ
PARECERES, sob
sões:

n~'s

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 620 e62I, de
1985, das Comissões:_
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

629 a 631, de 1985, das ComiS-

lO

-de Serviço Público Civil, favorável, nos termos de
substitutivo que oferece;
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade do substitutivo da Comissão de ServiçO
Público Civil, com subemenda que apresenta; e

-:----de Finanças,
quC apresenta.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 73, de 1985 (n' 5.390/85, na Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo

~avorãvel

ao projeto, com subemenda
·

8
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senadon"' 81, de"-l984~Cõlnplementar, de aUtoria do Senador
Jorge Kalume, que revoga o§ 111 do art. 106 da Lei Complementar n"' 35,_ de 14 de março de 1979~ alterada pela
Lei Complemen-tar n"' 37, de 13 de novembro de 1979,
tendo

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n~' 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar
Franco, que dispõe sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares das forças armadas aos casos que
espeCifica tendo
PARECERES, sob n"'s 442 e 443, de 1985, das Comissões:
_ ·-de Constituieão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, contrário, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Enéas Faria; e
-de Segurança nacional, contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerra·
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 47 mit~utos.)
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SUMÁRIO
l-ATA DA 180• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1985

l.l- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr.
Deputados

l<~-8ecretário

da Câmara dos

Encaminhando autógrafo do seguinte projeto:
-

Projeto de Lei do Senado

n9

290/83, que reVoga

a Lei n., 7.138, de 8 de novembro de 1983.
1.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 278/85, de autoria do
Sr. Senador Amaral Peixoto, que dispõe sobre prestaç-do de assistência, na--ãrea de fisiatria; atr-avés de
empresas de serviços médicos,-em regime de convêniO
ou contrato com a Previdência Sociãl.,

1.23- Discursos do Expediente
SENADOR ALEXANDRE COSTA, Por delegação do PDS- Administração da atual Mesa O iretora do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE-- Esclarecimentos a propósito do pronuriciamcnto do Sr. Senador Alexandre
Costa.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
-Discurso pronunciado pelo Presidente José Sarney
na abertura da 40' Assembléia Geral da ONU.

SENADOR VlRG!LlO TÁVORA - 18~> Congresso de Informáüca; O'>' Encontro Latino-americano de
Informática; e Feira de Informática, recentemente
realizados na capital paulista.
1.2.4 -

Comunic~ào

da Presidência

ConvocaÇ<\0 de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horus c 30 mjnutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.5 -Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nl' 279/85, de aut~ria do
Sr. Senador Jorge Kalume, que estende aos servido-

res públicos civis, aposentados por tempo de serviço
e por invalidez simples, o reposicionamento", de até
doze referências, já deferido aos servídOres erri atividude.

1.2.6- Comunicação da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados
Referente uo desligamento do Sr. Deputado Lúcio
Alcântara, como membro da Comissão Mista desti- nada u realizur estudo sobre aplicação e Comercializaçào de agrotóxicos, no País.

I.3- ORDEM DO DIA
- Requerime;nto n'>' 321/8_5, de autoria do Sr. Senador Moucyr Duarte, solicitando a transcrição, nos
A. na is do Senado, da Ordem do Día baixada pelo Ministro cl_o Exército por ocasião do "Dia do Sqldado".
Votação ã.diada por falta de quOrum.
-Requerimento nQ 340/85, de autoria do_Sr, Se-nador Fábio Lucena, solicitando a transcrição, nos
Anuís do Senado Federal, do editaria( intitulado
''Em Defesa do Congresso", publicado nO Diário ao
CQngrésso NaciOnaL Votação adiada por falta de
quorum.
- Pí-ojeto de LCi do Senado n-9 62/81. que disPõe
sobre a cobrança de cOntas de energia elétrica, água,
gús c telefone, pelas empresus conces~_ionârias de serviços públicos e dá outrus providências. Votação
adiada por falta de quorum.

-_Projeto de Lei da Câmara n~' 85J85 (nQ
4.-965/85. na Casa_ de origem), que dispõe sobre a
aplic.tçãõ do disposto no art 29 da Lei n~' 6.185, de li
de. dezembro de 1974. que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da administração
federul direta e das autarquias federais, e dá outras
provi dêncíaS~ DJscUssã,O encerr8.da, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
-_Projeto -de- _L_ei da Câmara il11 89/85 (n"
4.869/84. na Casa de_ orige!'ll). que autoriza o Poder
EXecutiVo a estender aos Servidores do Serviço Fede-ral de Processamento de Dados- SER PRO os be-nefícios previstos no arL 3<:> da Lei nl' 7 ,025. de 8 de
setembro de 1982. Discussão encerrada, ficando a votaç-Jo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'~BI/84-:- Complerilentar, que revoga o§ lQ do art, 106 da Lei Complementur nl' 35, de 14 de março de 1979, alterada pela
Lei Complementar n~' 37. de 13 de novembro de 1979.
Discussão en~errada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n~> 73/85 (n<:>
5.390/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criaç~o de cargos no quadro permanente do Tribunal
Superior Ereitoral. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei_da üimara nQ 183J84(nl' 160/83,
na Casa de origem), que altera a relação descritiva
das rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Pia·
no Nacional de Viação, incluindo a "Rodovia de fntegraçJo Sul-Centro-Oeste. Discussão em:errada, fie<.mdo a votação adiada por falta de quorum.

---.:::....PrOjeto d-e Lei do Senado n~> 267/83, que dispõe
sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares
das forças armadas aos casos que especifica_ Discus~
são encerrada, após ~.~:sarem __da _palavra os Srs. Itamar
Franco e Milton Cabral, ficando a votação adiada em
virtude da falta de quorum para deliberação do recur~
so interposto pelo Senador Milton Cabral, sobre decis<1o adotada pela Presidência, em não acolher
emenda de plenário oferecida por S. Ex• ao projeto.

-Projeto de Lei da Cámara nl' 64/85 (n9
5.078/8 5, na Casa de_ origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre a reestruturuç(io du _!)cfens_<?ri~ de Ofíd~ da Justiç~_Mpit~:~r e
dft outras pi-ovídêflda-s, DisCussão encerradã, ficando
a votuçào udiudu por falta de 9uorum.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Solicitando inclusão em Ordem do Dia, de prOjeto de resoluç;.\o de autoria de __ S. Ex•, que altera o Regimento
Interno. Justificando apresent<~çào de projeto de lei
de autoria de S. Ex•, que dispõe sobre a correçào au-

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
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tomútica de salúrios, modifica a política Salarial, -e dá
outra:-> providências. Observações sobre_a aplicação
do Programa Nacional de Crédito Rural.
SENADOR ROBERTO WYPYCH- Descontentamento de S. Ex•, pelo fato de não ter sido indicado
nomes de juristas paranaenses, para ocupar cargo de
ministro do Supremo Tribuiúd FCderal.

SENA DOR JOSE UNS- Perigo que corre a poM
pulaçào da cidade de FortalezaMCE, face a produtos
químicos alojados em vagões de trens daquela cidade. Praga do bicudo que afc:ta a produção algodoeira
do Nordeste.
SENADOR Ãi..VARO DIAS- Análise histórica
da problemáficã do ensino brasileiro.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Considerações sobre a situação dos ocupantes de empregos
das tabelas especiais e emergenciais, da Admiõistraçtio Federal Direta e lndircta.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Proposições apresentadas ao Senhor Presidente da ReM
pública, pelos trabalhadores na Indústria da ConsM
truçào Civíl em nossO País.
SENADOR ALFREDO CAMPos·:::.:. Oeresa de
uma campanha de esclarecimento da opinião pública, no que diz respeito à convocação da Assembléia
Nacional Constituinte.
SENADOR CESAR CALS --ObseivaçõeSSobre
o cfimU de violência que vem se verificando na _campanha políLicu do Estudo do Ceará.
SENADOR LOMANTO JON/OR - Homenagem .ao Dr. Jorge Calmon Moniz e Bíttencourt, pela
celebração de seu natalício e pelos 50 anos de vida
jornalística.

Ata da
3~

180~

SENADOR ENEAS FARIA - Ân-iverSár"ío de
emancipação politica dos municípios paranaenses
que menciona.

1.3.2- Desigmu;ào da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA .DA 181• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE 1985
2.1-ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Mensagens do Senhor

Preside~·tte

- N"'s 218 e 219/85 (n~'s 466 e 467/85, na origem),
restituído autógmfos de projetas de lei sancionados.
Encaminhando it deliberação do Senado Federal o
seguinte projeto de lei.
-Projeto de Lei do Senado n~> 280, de 1985-DF,
que concede ao Doutor Plínio Catanhede, ex.:-Prefeito
do Distrito Federal, um subsídio mensal e vitalício, e
dá outras providências.
2.~__4_-- ComuõiCações

da Presidência

Pro.~:w

para apresentação de emendas ao Projeto de
Lei do Senado n"' 280/85~DF, lido anteriormente.
Rec_ebimento da Mensagem n~> 220/85 (n"' 468/85,
na origem), submetendo à deliberação do Senado, em
aditamento à Mensagem n"' 131/85, e com referência
ã ·resolução n~" 75/85, solicitação do Governado_r do
Distrito Federal no sentido de ser autorizada a vinculação, à operação de crédito junto ao Banco Nacion~tl de D_e_senvolvimento Econômico e SoCí:il,--âas
pnn.:clas ou quoi<JS-partes da Taxa Rodoviária Únic<t, devidas ao Distrito Federal.

-Projeto de Lei do Senado

Jorge Kalume- Fúbio Lucena- Aloysio ChavesGabrid Hermes- Alexandre Costa- Américo d_e_Souza- João Lobo- Cesur Cais- José Uns- Vírgnio

2.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n'i' 4/8""3, que introduz
modificações na Consolidação dãs Leis do Trabalho,
na arte que disciplina a jornada de trabalho. Aprovado. À Comissão de Redaçào.
- Projeto de Lei do Sendo n9 55/83, que determina seja a bandeira brasileim hasteada diariamente
nos estabelecimentos de I~' e 21' graus, sob cânticos do
Hino Nacional. Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n9 158/83, que regula
a utilização e a liberação da conta vinculada do
FGTS, pura a construção e aquisição de casa própria. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado nQ 251/83, que autoriza a contagem reciproca para aposentadoria de temw
po de serviço público e de atividade privada dos prow
fessores. Aprovado. À Comissão de Redação.
2..3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

M- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL NYs Z22, 223 e 224, de 1985
4-MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

2.2.3- Leitura de projetos
n~>

281/85, de autoria

do Sr. Scnudor João Lobo, que assegura ao profes-

6- COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

Sessão,em 25 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária,da

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. AC'HAMCSEPJIFSé"NTES OS SRS. SENADORES:

da Re-

pública

sor, contribuinte da Previdência Social, aposentado~
ria, por tempo de serviço com valor integral do seu
salário:
- Projeto de Lei do Senado n" 282/85, de autoria
do Sr. Senador Alfredo Campos, que_dispõc sobre a
aplicação de percentual da parcela mensal de Impos~
to de Renda retido na fonte para a amortização de
débito junto ao Sistema Financeiro de Habitação.

47~

Legislatura

T{1 vom- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Ma reandes Gadelha- Milton Cabral Aderbal Jurem a - Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante --Aib<tno FrancO- Lourival Baptista- Jutahy M;.~
gulhttcs- Lornanlú Júnior- Luiz Viana- João Cal-

mon- José lgnácio Ferreira- Itamar Franco- Alfre·
do Campos- Severo Gomes- José Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Alvaro Dias- Ene. as Furia - Alddcs Saldanha- Octavio Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo nUmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trab:.lihos.
O Sr. !~'-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
tf
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Nl' 568, de 24 do corrente,_ encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei do
_ _
Senado n<:> 290, de 1983, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que revoga
a Lei n'1 7.l38, de 8 de novembro de 1983.
(Projeto que se transformou na Lei n~' 7.366, de 18_ de
setembro de
1985).

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. ["'SecretáriO.- É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 278, de 1985
Dispõe sobre prestação de assistência, na área de
fisiatria, atral'és de empresas de serviços médicos, em
regime de conl'ênio ou contrato com a P_revidência So- _
cial.
O Congresso N<~cional decreta:
Art. 1"' Para as _empresas de serviços médicos, em regime de convênio ou contrato_c_om a Prcyi_dência_Social
ou outros órgãos da Administração D_iteta que estejam
ligados a prestação de assistência, na áiCa de fisiatria, é
facultada a Instalação de até 3 (três) filíais; -em bairros
onde nào existam em funcionamento empresa similar,
devidamente conveniada ou contratada.
Art. 29 A opção por instalar filiais é exclusivamente
da empresa co-nveniada ou contratada, sem que lhe confira qualquer direito a aumento no valor dos convêriíos
ou contratos existentes.
Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçào, revogadas as disposições em contrário.
Ju-stificação
Estudiosos afirmu~ que, aproximadamente, 10% dos
brasileiros são portadores de deficiências diversas, care--cendo de tratamento especializado, nu área de Medicina
de Reabilitaçào.
Podemos considerar possível a existência, conforme
dados de relatório da assessoria do lN PS, de índíCes expressivos de crianças- encefalopatas, assím como, de
crianças e adultos hemipégiclos, paraplégicos, deficientes
mentais, reumáticOs e mutilados, constituindo um quadro doloroso que, ·por sua naturez3, está a exigir a íme~
diat<J atençào do Poder Público, até porque., essa compacta massa d.e carentes significa, em última instância,
um peso significativo para a economia do País.
Além disso, é pertinente encarar a-realidade que nos
uponta a existência de, uproximudumente, 300.000 trahulhadores incap:tcitados, temporariamente, c, portan-to
necessitando de atendimento pura que sejam reabilitados
a fim de que poss<tm retomar às suas atividades produtivas, reincorporando-se à fõrça de trabalho. Ocupamos,
lamentavelmente, um dos primeiros lugares em acidentes
de tn.tb<tlho.
A PrevidênCia Social, diretamentc õu aCràvés de serviços conveníados ou contratados, vem prestando assistêm:ia a extens<J parcela desta população carente. Contudo, na úrea de rcubitjtação médica, é ncc.essário ampliar
o que vem sendo feito, quer nQs hospit:tis, quer nos ambulatórios da Previdência SociaL

--Desta forma, face à precariedade dos serviços fisioterápicos prestados, uma considerável parcela de beneli_ci_ários fic•t à margem do tratamento adequado.
toúos co-ncorâam ser derrtaSiãdo cruel exigir-se que
um deficie_ntc fisico se desloque entre sua casa e uma
- dínica espcchtlizada, quando esta se localiza em local
acentuadamente distante da residência~ É desumano
obrigar-se um deficiente fíSico a fazer, diariamente, ou,
cm ditls-T!ItCfnados-;-um tratamento !isioterápícó, em locar mulio distante do bairrO eril (jue_se ieside, süjeíio ao- Ji~c,[!!_ig ~~_\dçg_Q~lr~cài~~~ d_esta_[orrr1g.._ subm_etii!o=
a toda uma .gama de _constrangimentos_ e percalços.
Ruzào pela qual, se propõe que os institutos médicos
com serviço de assistência na área de fisiatria, c"Cmtratados ou conveniados com a Previdénci0:1 Social ou outros
organismos médicos relacionados ::~o problema, semprejuízo dos convênios ou contratos existentes, e_sem que
eStes sejam ampliados, possam instalar filiais, nos bairros d<.ts cidades onde estejam localizados, uma vez que,
compráv<~damenle, nestes não--existam serviÇos idênti-

cos.
o--Projeto em cauSU Vis<i~ principalinente, a proporcioná!' CõiTiõdiOades às pessoas deficientes, mediante a possióífídade de instalação de clínicas especializadas; nas
imediações de suas residências.
Tal objetivo, por suas implicações sociais e humanas,
justific<.t, plenamente, esta propm;.iç~o.
Saiu clãs SesSões,-em 25 de seielnOrO-de 1985.- Amaral Peixoto.
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Oalhos por aí, pelo Brasil afora, ganhando tudo. Vinha
recebendo, normalmente, as sessões extraordinárias, as
horas extras, a gratJOca,ção de desempenho. De repente,
de um dia para o outro, sem que o Senador fosse sequer
comunicado, tem as suas horas extras, cortadas. E arazão, e o motivo era porque trabalhava no gabinete do Senador e não na secretaria de Serviços Gerais.
Aqui não importa que esteja nos corredores, esteja nos
clubes, esteja vendo as novelas, esteja viajando; recebem
tudo. Mas se é lotada no gabinete de um Senador, tem
--que se.- ~-unida, como discriminada foi a funcionária á
que me retiro.
Dizem que foi ordem do 1~>-Secretârio e do DiretorGeral da Casa. Ora, Sr. Presidente, os que ganham muito podem fazer isso com os que ganham pouco. O
contra-cheque do Diretor-Geral, no último mês foi de
31- milhões, 369 mil, 240 cruzeiros; o contra-ch;que do
Diretor Financeiro .. .,= __ _
O Sr. 1\:Iartins Filho -

Repita, por favor!

O SR. _ALEXANDRE COSTA -Trinta e sete mi-

lhões, trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quaren·
ta cruzeiros; o contra-cheque do Diretor Financeiro, o
homem que executou as ordens, foi de 24 milhões, 953
mil, 671 cruzeiros; o contra-cheque do Diretor da Subse·
crataria de Serviços Gerais, e que, recebendo ordem, cortor,t__ as_bor<!Jl_ ~as _da s.etvid_Qr,a, foi de 25 milhões, 608
(À.\·-Comis.rie~d-;-Co~iii"i"uição e-Justiça-e -deLemil, 68_5 cruzeiros e o_contra-cheque do Consultor Jurídi·
gislação Social.)
co, o homem que emite pareceres contra os humildes, foi
de 29 milhõ_es, 487 mil e 570 cru"z.eiros. Isto corresponde
a roo salários-mínimos, 8 anos e meio de um trabalhador
--O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
que luta de sol a sol; o do Diretor-Geral, a 126 salários
será publicado e remetido às comissões competentes.
niíiiimos;-cOrréSporidendo ã. lO ariOSe meio de um trabaO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
lhador; o do Diretor Financeiro, 80 salários mínimos,
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, por delecorrespondendo a 7 anos de um trabalhador.
gaç_ãg_q_~ _L_i_dera!lç_a_d9 pps. _
_Claro, Sr. Presidente, que quem percebe da mesma
rorma que todos ós ouhos, num mês, o que um trabalhao SR. ALEXANDRE ÇOSTA (PDS -_MA. Pronundor gªnha em 10 anos _e meio pode dar orde1;1s para cor-da o seguinte discurso. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
tar Cr$ 461.710 de um funciOnário que passou a j:>erceber
AnteS de resolver falar sobre o assunto que será exposllquido. ~p~nas_ 3 m_ilhõ_c:=s ~ pouco.
to, tomei todas as providências junto ã. fundonáiiôs: ·os
Ora, Sr. Presidente, vivo há 15 anos nesta Casa e não
mais categorizados, para que se fizessem as injustiças, as
posso me subordinar a determinações do Sr. !"'truculências e as impropriedades que a Mesa vem exer·
Secretário. Acho que o Senado não está parananizado e
ccndo na Administração da Casa.
nem pode ser parananizado. O que me rebela, e não aceiNos quinze anos que exerço mandato no Senado Feto, _é que __ agui já _çxi~e o Grupo Unidade, responsável
envolVo OOffi a Adffii.:pela eleição de V. Ex•, que já em-todos- os privilégios- é
- deral,~~ta é-ã pfimeJra:~·que
ni_S!f!l_Ç-ª_Q __dª----Çª".§a. __~_Q_(ª-ç_9._çl._l:!p_oj~_de _tªl]tas_e_quantas
quem viaja, é quem tudo tem. Aqui se faz economia para
r~lil_rl_lªç_õ_e_s___geS~Q-a_9_a:r~s.:. _d_5:_fyn_cjpnárjQs,_principal·
tudo, mas toda vez que o Grupo Unidade desejar
quebrar todo um gabinete, para que seja refeito, gastan.
mente .QS_ Qumi.l!ies, .Que vêm_ sendo_ vítimas de perse·
guiçõ~_s as In~!l}_S.JI~esquinhas por parte da Mesa Dire_tora
do milhões de cruzeiros, isso será realizado.
_do_ Se:oa!N__feikrãl. Refiro-me à Mesa, porque não conSr. Presidente, a tos da Mesa anterior foiam tornãdos
cebo que nenhum ato, nenhuma determinação possa ser
sem efeito, uns atingiram motoristas, humildes motoristas, mas outros, beneficiando os· grandes não. Permanerealizada sem o conhecimento da Mesa.
cem em vigor. E este discurso que hoje faço, que será
Aquí, apesar de o Senador Luiz Cavalcante falar permanentemente:nos ~·jetOns_" dos Senadores, S. Ex.• se_esuma seqUência de tantos c quantos se tornarem" neces_sários, para que possa mostrar à Çasa e à Nação as injitsquece_de que "jetons" ryão Eecebcl!l_ apet:tas os Sena~ore~
- ~"j_etorlsn reÇ~bem _tõdos- os funcioriários que tra_!Jalharp___ _____li_~ e as arbitrariedª-dç_§__QtJ_e_ v~m se@g comet!idas, aqui,
nesta Casa. Fala-se do que ganham os Senadores, mas se
ao arrepio de uma Mesa que se acha dona do Senado. A
minha inconformação e a minha palavra se fará ouvir
esquecem de que os Senadores ganham praticamente a
metade do que muitos funcion::írios desta Casa percedaqui por diante, todos os dias. Será o Senador Luiz Cabem. Nada disso é fafado!
valcante ali, com os "jetons" dos Senadores, e eu, aqui,
Aqui, a lei é para os humildes, é para os pobres, é para
contra as arbitrariedades da Mesa e dos Srs. Diretores
aqueles que ganham pouco. Para os que percebem saque querem se tran-sformar em proprietários do Senado
!árias imensos, os grande salários, não existe lei; a lei é
Federal.
franqueada ao sabor dos interesses d-a Mesa Dirctora, da
Querem um exemplo? Hâ pouco tempo, requeri me
~_d_m_inis_t_r_açào da Cas.a.,__
fosse colocado à disposição um funcionário do PRODABaSia dizer~ sf~ Pfes-idCnte e Srs. Senadores, que os que
SEN. Fui sincero, não menti ao !"'-Secretário; disse que
coagem os pequenos, os que perseguem os humildes gase tratava de filho de um ilustre Deputado que poderia
nham aqui, num dia de 24 horas, praticamente, quase 48
muito me ajudar na polítiCa, já que esta é uma Casa políhoras.
tica. Já são decorridos 6 meses. Procurei S. Ex• mostrei
O Brasil é o País das descobertas, País inteligente._Até
que isto aqui era uma Casa política. Desde que não se
as horas de trabalho no País. num dia, são multiplicadas.
tratasse da indignidade, de desvio de dinheiros públicos,
O dia, aqui, não tem 24 horas, mas 48 horas, tantas e
de nada que prejudicasse a Nação, não havia por que a
quª_n_tas são----ª~~ªD~g_e___!!LQfe_r_~i_4_a§_ªQ_s_gralliLes_~~-ºneMesa deix_ar_de ajudar o colegiado de que é composto o
gadas aos pequenos até naquilo que_ eles têm direito.
Senado da República. Para me atender, o Sr. [9H_fl meses, Sr. Presidente. uma funcionária foi colocaSecretário me propôs a demissão de outro funcionário
da- à-disposição do meu gabinete, pelo Diretor da Subse·
que se encontra à disposição da Comissão de Transporcrctaria de Serviços Gerais; ela não recebe ponto no meu
tes, da qual sou Presidente, e que n~havia sido colocagabínete, mUs naquela subsecretaria. E trabalha no meu
do no PRODASEN por mim, mas, sim por um dos exPresidentes desta Casa, o Senador Jarbas Passarinho.
gabinete. mas trab'!l~a_ __r:ne~m~! Não é como aqueles tra-

me
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Claro que um homem da minha conduta, um homem
da minha correçào, da minha seriedade, não poderia trocar a cabeça de um funcionário para.que outro fosse colocado à minha disposição. Como não concordei com a
proposta, minha solicitação não foi despachada. Agora,
pergunto: será que sou o único que solicitou func{oriário
do PRODASEN à disposição? Não! Será que a Mesa,
tão c(osa de moralidade, tor_no_u S(!m efeitÇl a disposiÇão
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sertar gabinentes e torná-los luxuosos, o tema economia
é relegado aó nada.
NãO Vo-u esgotar, Sr. Presidente, não vou esgot~r por. cíue jâ-PrOili-etíqUe iSSo ·vai ser uma constante, até _que _a
Mesa se convença de que é composta de Senadore!i J&U~ts
a todos os que se encontram aqui nas bancadas, das
quais ela recebeu delegações para dirigir e não para instaliu uma- ditadura em que manda um grupo, e só um
grup-o, c}ncf~ ·quem dírige tem todOS os direitos e que os

da filha do Ministro Leitão de Abreu? Terá feito o me$mo com a filha do Sr. Carlos Àtila? Estou citaJldO ape~
dÇJ!lJ~i~_nãP.~t!'--._~i~eito a~~':L~~
nas dois casos de poderosos. Os estranhos à Casa rei~~~:-
0 SR.PRESiDENTE (JOse-Frágelli)- Srs. Senadobem tudo; os Senadores, as restrições. Sempre que um
res, embora não inteiramente a par dos fatos, pois que
Senador deseja alg_l.lma coisa, não somente é policiado,
como também dificultado: é - lhe vendido caro ·aquilo
~te ~spec!fi_~am~_nte menc~o!l_ado pelo Sr. Sen~do~ AI~~
que des~a. Para os estranhos, para o Executivo, tudo é~ -~ Xan-are Çosta e"U iiãO ~Oi}heCiã aTê ág~rã;- ãfé ~te momentÇI- ainda be_n1. qUe K~Ex• dis-seque fez todas as gésdeferido com a maior simplicidade. ~ou não uma barganha? Ê porque não sou Ministro, sou apenas uni Compo---- -- tões-jiilltõ-ã:OS--altos funcionários e não junto à Mesa, a
_qual S. Ex• acusou de ter praticado injustiças, tru-Culênnente de uma Casa que nada tem para dar, nada tem
-- ciaS-e per~egutções -,-vemos que S. Ex' se dirigiu àquepara oferecer, nada tem_ para trocar.
--les ã quem ã.chou que deveria se diri&ír nienOs à Mesa
E não é só, Sr. Presidente. Quantos e quantos funcioDiretora,-pelo menOs não ao President!! da_ Mesa I:;>iretonários estão colocados à disposição de órgãos estran_h_os
r~ V .. Ex• não se dirigiu a mim e nem me levou e nem me
ao Senado, percebendo tudo, inclusive os tão faladosjemandou levar o conhecimento desses fatos. Então, t:tão
tons, que tanto tem abordado o Senador Luiz CavalJ:anaceito as acusações de S. E_x• à _Mesa Oii'eto~a, Eu as fete! Ora, como se pode colocar um funcili.ário -acnpOSíçãO
pilo, neste momento.
-e lhe pagar sessões extraordinárías, Quarldo a ConstiS. Ex• disse; "Tomei providências junto aos altos funtuição Federal diz que a sessão extraordinária.- epaga a-o--cionáríos da Casa'\ mas lançou a culpa sobre a Mesa DiSenador- e por via de conseqUência, ao funciOnárioreto!a, sem se dirigir, insisto, a essa mesma: Mesa Diretopelo efetivo comp<i.recimCnto à sessão? Se se luta para
ra. Sr Ex• se refert:: a uma_ fun.cionári<i. que foi colocada
cortar o jeton do Senador, porque ele não comparece efepelo Diretor dos Serviços Gerais à. disposição do seJJ gativamente à sessãO, pergunto: comO se pode pagar ao
binete. A informação que eu tenho ê a de que a funciofuncionário público -colocado à disposição esse serviço"
nária está lotada no Serviço de Segurança da Casa.
extraordinário? Essa é a ie3Jidade aqui existente, contra
a qual, enquanto eu tiver um dia de mandato, haverei de
O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas foi o que eu
combater, diariarriente. Este assunto é apenas uma
disse.
amostra do que tenho a dizer, e haverei de fazê-lo_. TrataO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - E por uma
rei de um mundo de irregularidades que aqui são pratiCadecisão apenas verbal foi colocada à disposição do gabidas, por uma Mesa que não se reúne, que não governa,
nete
de V. Ex~. e não por nenhuma requisiÇão. Então, V.
uma mesa da qual se queixam seus próprios componenEx•, a meu ver, não tem nenhuma razão porque V. Ex•,
tes do desprestígio- da ditadura por ele implantada- dique jâ foi.~
tadura semelhante àquela do passado. Porque essa história de Nova República é uina hist6riã. para o poVo huO SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• mande demimilde, sempre enganado, em todos os tempos. Porque
tir o Diretor que colocou,
essa Nova República, aqui no Senado, é mais velha de
que todas as RepúblicaS, que eu já conheci durante a miO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - ... !•nha existência, ejá-se vão inais de 60 anos!
Secretário, deVia saber, e sabe muito bem, que essa rC:.
quisição
devia ser feita regularmente e não o foi. Por isso
Tenho os contracheques da servidora punida por estar
qüe, qua-ndo chegou ao conhecimento dos funcionários
trabalhando_ no meu gabinete. Pagou-se até há pouco
responsáveis, e talvez ao conhecimento do \9-Secretário,
tempo. Por que agora cortaram as horas extras? Se ela
foi tomada essa medida de c-órtar as horas extraordinão estava lá, não deviam ter cortado só as horas extras,
nárias.
Então, procedeu muito bem quem assim agiu e
deviam ter cortado todos os dias de sua ausência junto.~
não prdtiCoU.-ne"ii.humà perseguição, nenhuma truculênSubsecretaria na qual estava lotada,
êia__e nellhüma injustiça. Mas vou maiS longe...
As injustiças, aqui, são grandes,- Sr. Presidente. O
O SR. ALEXANDRE COSTA- V, Ex•estã falando
"trem da alegria", o f.amosQ "trem da alegria" tão comtgual àO -que ·ralou na televisão: muito interessante, mas
batido, contra o qual a imprensa lutou, não existiu s6 n_à
de pouca verdade!
Gráfica do. Senadp; existiu também dentro do -Senado.
Se lã foram nomeados 600, aqui foram norrieados quase
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Falei na tele400 -quando menos, dois vagões a menos, nesse trem.
visão, defendendo o Poi.er Legislativo que V. Ex•, agora,
A imprensa fala da Gráfica, mas não fala do Senado. Os
está acusando sem razão e sein fundamento. E V. Ex• escritérios sãO difer~nJes;- ria Gráfica, não podem perceber
tá debatendo com a Moesa, quando eu ouvi _calado para
as sessões extraordinárias. Os contratados do mesmo
-=-po-der dar a resposta ponto a ponto ...
tempo dq "trem da alegria", nesta Casa percebem tudo.
Como se o regime CLT pudesse fazer diferença entre
O SR. ALI!:XANDRE COSTA- Porque V. Ex• estâ
quem trabalha na Gráfica, quem trabalha aqui e quem
rrie apOntanao;- e um Presideil"te da CiSa nãO põe dedo
trabalha no PRODASEN. No PRODASEN, os diretoem riste Para seus companheiros.
res percebem as sessões extraordinárias, os pequenos
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~, antes,
não. Porque esta é uma Casa dos privilégios, de reslevantou o dedo em riste para a Mesa. V, Ex• devia ter
trições aos menores, àqUeles_ que não têm por quem ser
tido
o devido respeito e não teve.
protegidos. Tudo isso acontece! Há poucos dias, um professor ilustre, que serve no meu gabinete como assessor,
O SR. ALEXANDRE COSTA - Só respeito quem
concursado recentemente e" n_omeado para o Senado, re_ ~e respeita, seja quem for.
cebem um convite do México - aliás, convite exClusivo O SR. PRES-IDENTE (José Fragelli)- V. Ex• faltou
- para fazer um curso. Pleiteei junto ao .Senado, fiz gesa esse respeito. E ouça, agora, o que V. Ex• tem que outões pessoais, mas lhe foi hegado sob o argumento de
vir:_ y-. E5_!:disse que a ordem deveria ter partido do 19economia. Vejo gabinetes _como o de Tancredo Nev~
Secretârío-e: do Diretor-Geral da Casa. E, se partiu, ninque, até pela memória-e pelo respeito à sua figura-ihistre,
guélJ:l_~lhor do gueV. Ex• que foi (\'-Secretário, para
deveria ser conservado, ser totalmente demotido e tudo
saber _qu~ dessas duas autoridades devla -ter PartidO essa
foi refeito, porque seria ocupado por ·um membro do
decisão de cortar as horas extraordinárias. Eu me admi·
Grupo Unidade. Nesse .caso, a economia foi esquecid_a.
rÓ--de que V, Ex~: em tão- pouco tempo, tenha esqueCido
Ela é justificativa para Um homem preparado e compeas atribuições do J9-Secretário da Casa.
tente buscar mais conhecimentos no exterior. Para con-

V. Ex• fez a leitura de cheques e de contracheques. Se
V. Ex• provar que esses pagamentos foram indevidos, eu
mando descontar, em folha, desses funcionários. E V.
Ex~ conhece o assl!-nto, justamente porque foi }\'Secretário; quer dizer, V. Ex• usou um recurso que não
devia ter usadõ.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Não! V. Ex• não
pode dizer Isso. E um desrespeito!
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) de_yia _ter usado esse recurso!

V. Ex• não

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• não é mais
honrado e nem mais correto do que eu.
O SR~ PRESIDENTE (José Fragelli) - V. Ex• não
devia ter_ usado eSSe recurso, porque ele não tem nada
que_yer ...
O SR. ALEXANDRE COSTA -Não diga recurso.
--()-SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ... como o
caso que V. Ex• levantou aqui.

-C! S~. ~LEXANDRE ÇOSTA- V: Ex• tem que me
respeitar também, porque eu sou um Senador igual a V.
Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• diz que
um grupo domina esta Casa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não utilize a Presidência desta Casa ...
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não! Eu estou respondendo ...

O SR. ALEXANDRE COSTA drontar!

... para me ame-

-ó SR. PRESIDENTE (JOSé Fragelli)- Estou respondendo a V. Ex• tudo o que falou, e V, Ex• nem sequer
teve a cordialidade e a atenção para com o Presidente da
Casa. Aos invés de se dirigir a mim, veio diretamente ao
Plenário agredir a Mesa Diretora.
O Sr. Marti_ns Filho-- Sr. Presidente, levanto uma
ques~~o ~e ord~f!i·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Eu, inclusive,
já o recebi algumas vezes e sempre atendi aos pedidos de
V. Ex• ...
O SR. ALEXANDRE COSTA atenção!

Não me deu

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- .. ~V. Ex• sabe
muito bem disso!
O SR. ALEXANDRE COSTA- E justamente porque nünca me deu atenção, não voltei mais tá.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelti) -Sempre lhe
dei_ atenção. A última vez que lá esteve, dei toda a
atenção e V. Ex• não pode negar esse fato sem falt~r à
verdade.
O Sr. Aderbal Jurema --Sr. Presidente, faço um apelo
par_a ql}-e este assunto seja discutido em sessão secreta.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Sess_ão secreta, nobre Senador? O Legislativo está sendo atacado, e
agora por parte de um Membro desta Casa, que vem fazer acusações di retas à Mesa Diretora, sem antes se ver
dirigido à Mesa Diretora, sobretudo ao Presidente, que
poderia tomar qualquer providência, se ela fosse justa.
Não é assunto para sessão secreta.
-Diz S. Ex•: Fui o único que solicitei funcionáriOs para
colocar à minha diposição, sejam do PRODASEN ou da
Gráfica?
Sabem os Srs. Senadores c(ue a Mesa não negou a V,
Ex' colocar_-lh~s à disposição funcionários, sejam do
PRODASEN ou da Gráfica. Ultimamente, sim, quando
tem havido solicitação de altos funcionários do PRO·
DASEN para serem colocados à disposição, dentro ou
fora da Casa - e fora da Casa também - pois_ sendo
técnicos, os seuS serviços são necessários. Mas, só temos
negado fUnáame~ntadam~ii c_olocar esses funcionários à
disposiç~o, seja de Senadores, seja de órgãos do Gover-
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no Federal e atê mesmo do Distrito Federal, quando solicitados.
Então, não houve até hoje nenhuma discriminaçã.o no
fato de colocar ou deixar de colocar funcionários do
::r~~ASEN ou da Gráfica à -disposição dos Si-s. Sei1aS. Ex' disse que não agredíU a -Mesa e chegou a usar
esta expressão, se referindo às funcionárias que foram
colocadas à disposição - funcionárias filhas de exMinistros _ , de que teriam sido praticadas barganhas.
Veja como v. Ex' se excedeu na acusação. Quem foram
as duas a que v. Ex'- se referiu'? Uma, filha do exMinistro Leitão de Abreu, e·a outra do Ministro Carlos
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rla alegria", tão acusado como foi, tem a jornalista Coosuelo B~~ra que está à disposiç~o do l~'-Secretário.
0 SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _Como tantos
fu-ncioriârios- da Gráfica e do PRODASEN, que estão à

di~p~síçã~-- ~~ vári~s~ ~~- ~u~_r_os -~-~-·-~enadores.

Q_S:!{· ~[._E;~A~D~!;_C'9~_TA- §.ào irregulari9ades!
sR. PRESIDENTE (José Fragelli) _ 0 que eu que-

O
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Sua Excelência afirmou depois:
"O Brasil junta-se aos demais países latinoamericanos para proclamar a necessidade urgente
de uma solução polítiCa, duradoura e estável, para
os embates qu~_ rasB:ama f.mer:ica Central. Por essa
r-a-ião;-devora-oBiiSTI- tOdO -õ seu aPOio à iniciativa
de Contadora, que traduz o sentimento da América
LaHrfa- ria bLiscã. de uma soi~Jção que preserve a paz
e o ~ntendimento no Contiriente e corresponda à
vontade dos povos centro.americanos."

ro dizer é o seguinte: que o caso levantado por V. Ex•
não encontra amparo e fundamento nos regulamentos
dã Casã: Então; não Se- trata de truculência, não se trata
Neste ponto, o Senhor Presidente da Repúbli~a José
de injustiça e nãõ-Se trata de-pefsegU.íÇâ-o. E vou rriandaiSarney quis deixar ,muito claro, na mais alta tribuna
estudar o caso a fundo para dar uma solução, eu darei
mundial,
a condenação do Brasil às ameaças que pairam
Ãtila. o primeiro não tem mais nenhuma função, e o ou-..
uma solução, que poderâ ser favorãvel à funcionâria se
à soberania da Nova Nicarágua que, após o movimento
tro é do Tribunal de Contas. Que barganhas teríamos:
feito nós'?
- - - -----ela estiver amparada, e não será senão encontrar apoio
revolucionário, tenta o soerguimento nacional.
nas disposições qüe regem -?s serviços desta Casa.
_Q ~r. Ad_erbal Jurem_!\_::-:- V. ~~t.concederia.!.un_;;!parte,
O SR. ALEXANDRE COSTA-- Fez muitos favores.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - COncedo ã
nobre Senador Humberto Lucena'?
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará
O SR. PRESIDENTE (José FrageiJi) - Não, esta
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, com
como Líder do PMDB.
Mesa não fez .favores a ninguém, nem mesmo no caso a
muita honra.
que V. Ex• se refere:1 o de serviços de reforma de um gabiO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
nete e que não foram determinados por esta Mesa. V.
O sr: Aderbal Jurema- Na Llderança d-o Partido da
Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Ex• sabe muito bem deste fato, sabe muito bef!1 1
Frente Liberal, quero trazer a V. Ex' o apoio da nossa
Srs. Senadores:
referindo-se aQ, "trem da alegria", que esta Mesa não toBancada
porquanto o pronunciamento de V. Ex• é muito
Preparava-me para requerer a inserção nos Anais do
mou e nem pode tomar nenhuma providência enquanto
oportuno quã.rtdo destaca a atuação do Senhor PresidenSenado do magnífico discurso, pronunciado na quadranão houver uma decisão judicial a respeito. V. Ex• sabe
te José Sarney na ONU, naquele discurso afirmativo não
gésima Assembléia Geral da ONU, pelo eminente Presimuito bem que eu não assinei, até hojC, nenhum ato ou
apenas para as Na-ções Unidas mas também para todo o
dente José Sàrney, quando fui informado pela assesSoria
contrato admitindo funcionários ou_empregados nesta
nosso Território, para tóda a nossa Nação. Estamos, de
da M~sa_ que o Ilustre Senador Lourival Baptista havia
Casa. Eu posso, portanto, (alar de uma dC:Cisão.
fato, satisfeitos em ter ouvido o pronunciamento do Setido a !!lesma i~~ía; f~mitei-m"e, eg_~"ªÇ)_, a~s!Jbs_çr~y_e_ra_pro
nhor
Presidente da Repóblica, numa hora em que os
posição de-S: Exf~qu"e serã, oportunamente, submetida à
O SR. ALEXANDRE COSTA~ Mas eu não acusei...
problemas nacionais, sobretudo o da dívida externa, imdeliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli)- V. Ex• não fez
punham
ao nosso Presidente uma atitude de verticalidaSr. Presidente, Srs. Senadores, a fala presidencial foi
acusação direta, e nem poderia fazer, mas eu tenho que
de que todos admiramos.
importantíssima para o Brasil. Nesta hora grave por que
ressaltar o fato para dizer que não apenas por palavras,
passa a humanidade, Sua Excelência discorreu sob os
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
mas também através da ação da Mesa biretora, nós conmais variados temas de ordem politica, econômica e sopela intervenção de V. Ext
denamos todas aquelas medidas referentes ao. "trem da
cial. Algumas passagens do seu mimotõso discurso Ine~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem dúvida alguma, a
alegria" a que V. Ex' se referiu. E eu espero que V. Ex•,
recem ser relembradas nesse instante para que nós possapassagem mais.significativa do discurso presidencial na
quando for proposta ao Plenário uma solução Para o
mos dar-:_~~~-==-~~~~~~a~~~enão ~~1~-~~~=~
~-=~O!'il,! fQL-ª.__qy_eJª-.~ni_que Sua Excelência se deteve sobre o
caso dQ."trem da alegria" ...
gravíssimo problema do endividamento externo brasilei··o Brasil acaba de sair de uma longa noite. Não
O SR- ALEXANDRE COSTA - Dois trens ...
ro. Eis as suaS palavras:
tem õlhos vermelhos de pesadelo. Traz nos lábios
um
gesto
·aberto
de
confiança
e
um
canto
de
amor
à
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - .. »enha a
"Senhor Presidente,
liberdade. Quem é prisioneirOOO ):iãssado não ericOncordar com as proposições da Mesa, depois da deciEstes são os problemas visíveis. Mas há um ouxergif O futUrO. -MOisés não ficou de costas para a
são judicial, porque eu entendo, realmente, que !l Pletro, maior, que permeia as relações internaéionais e
Teff~:Cdã PfOiriísSão.
nário do Senado deverá tomar a- respeito providência, e
que insidiosamente ameaça a todos, pobres e ricos.
- O instrumento de nossa viagem do autoritarismo
vou trazer esta proposta ao Plenário da Casa, devida-._
os- põbres, pela desestabilização: os ricos, pela insepª_ra__l:t, _democr_acia_(oi a capacidade de conciliar e de
mente fundamentada. Então, quero ver a atitude de V.
gurança; e todos pelo desmoronamento, se a nossa
---~-e~QJççi_d~r, sern_ ~iol_ênd.a e sem traumatismos."
Ex', nesse momento ...
postura for de imobilidade.
Desejo falar do problema econômico, que conE depois:
O SR. ALEXÂ.NDRE COSTA- Será contia as decentra sua virulência no Terceiro Mundo, em parti~·~Consideramos que a visão do social é a própria
missões.
cular
na América Latina.
selva do liberalismo__ !TIO~erl}Q_:_ a __ lib_er9_ade ~ue se
Esmagados sob o peso de enorme dívída externa,
-- ocupa
a-s -c-ondições reais de vida, com a reali.,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V.-Ex<; por~
vivem os pafses da região um quadro de graves difização corilpleta-da felicidade individual, com as unitanto, quando se refere aQ. "trem da alegria" na Gráfica,
culdades, cujas repercussões internas se traduzem
versalidades das franquias e do direito de ser livre."
ou dentro do_ Senado, deve ressalvar a atuação desta Meem retesSlró, ôesemprego, inflação, aumento da misa, que não colocou nenhum funcionário, nem na GráfiE devemos frisar que o social foi a tônica primordial
séria e violência."
Ca, nem no PRODASEN, nem no Senado, em lugar nedo <i_iscurso _do Presidente José Sarney.
nhum, até este momento.
-=-E mais ãdiante diz.SU.a Excelência:
Assim, Srs. Seiiadores, o Que et1 digo_ é que no -~aso es,--··A- cargá da divid3. externa impõe uma política
pecífico levantado pelo nobre Senador Alexandre Costa,
, "Não pregaremos ao mundo o que não falarmos
econômica voltada para obtenção de saldos comero_que~houve foi a prática de uma irregularidade, sendo
_der1~ro d(!_nQ~S<!: frq_ntdra, Est~mo.s reconcilia.Pos. A
ciais destinados ao pagamento dos juros. Os orgaessa funcionária colocada à disposição do ~eu gabinete,
-- n-os=sa_ forç_a PãsSou ã Ser a coerência, Nosso discurso
nismos internacionais propõem políticas de ajusta~
sem a devida requisição dessa funcionária.
- ~InternO-_"i:-igtlal ao nosso chamamento internaciomentes inadequados. Essa rota conduz à recessão,
nal."
ao desemprego e à renuncia da capacidade de cresO SR .. ALEXANDRE COS'I:A- E por quê V. Ex•
-cer,
Essa política debilita as lideranças civis, torna
E ainàa:
não demite o Diretór que cometeu a irregUlãiidade?
explosiva a crise social, ameaça as instituições, com"E é também por fidelidade ao credo universalispromete a ordem e, conseqüentemente; é uma
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ele_ cometeu a
ta da democracia que somos anti-racistas. Profunameaça às estruturas democráticas. Para aumentar
irregu'laridade a pedido de ~uem'?
nossas dificuldades, os_ mercados dos pafses desenda,_ entranhada e i[ltransigentemente anti-racístas. ''
O SR. ALEXANDRE C()Sl'A - Me.u· não foí.
volvidos fecham-se às nossas exportações.
"O racismO, Um colonialismo diferente, amoral e
- Multipficam-Se as barreiras protecionistas e somos
perverso, não pode manchar a pâgina de ouro daO SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Então, ela foi_
descolonização."
injustamente acusados de práticas desleais de cocolocada à dispoSiçã-o de V, "EX' à sua revelia?
mércio."
Posteriormente, declarou ~ua Excelência:
O SR. ALEXANDRE COSTA- Exato!
O Brasil_não d~eja fazer da dívida uma questão
''Com orgulho e confiança, trago a esta Asideológica, não deseja que ela se transforme num
. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --E V. Ex'-,
- sembléia a decisão de aderir aos Pactos Internaciotema
de_ confrontação Norte Sul, LestefOeste.
mesmo sabendo da irregularidade, mantêm essa funcionais das Nações Unidas sobre Direitos Civis e PolíO Br;:t§:il é .um Pa[s__ de arraigados ideais cristãos e
nária no seu gabinete'?
ticos, à Converição contra ã TOrtura e ouúos tràta~
ocidentais, Nós acreditamos que em qualquer lugar
meiltOs oU Penas Cruéis, oesuml,lnos o_u DegradanO SR. ALEXANDRE COSTA~ Eu não sabia que
do mu!'ldo _em _que a liberdade de iniciativa entrou
tes, e sobre Direitos Econômicos, Sociais 6 Cuftuhavia irregularidade, porque irregularidade aqui só tem
. em colapso, a liberdade desapareceu. Acreditamos
rais."
dentro de gabinete.de Senador. Mesmo porque do_ "trem
no poder criativo da economia de mercado, através

oom
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Quinta-feira

2o

da competição. Assim, não nos move, ao denunciar
esta ordem, qualquer motivação política. Desej~mos única e exclusivamente defender os nossos JI!als

E concluiu:
"O novo humanismo deve estar centrado na soli,___-: darieçlad_e e na paz. A paz só existe com a liberdade;
" a libel-dade, com a democracia; e a democracia,

sagrados inter~sses."

• ~-=---~- ~ .. ..._. ·• · · · ~ • q
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_,_,·quando olharmos pelos segregados, pelos famintos,

.•:N-~s·s~· P~~~ -chego~ aÕ -li_mi_te .d.P SUPOrtãvCI. ~
pelos desempregados. Quando amarmos, nas
impossível solicitar sactifícios adicionais de uma ponações pobres, as regiões mais pobres; nas nações ripulação depauperada como a nossa_, Ao contrâri~,
cas, os homens pobres; nas nações mais pobres, os
temos que garantir aos brasileiros que as oportum~
mais_ pobres homens.
dades de emprego es'tarão aumentando nos próxiHá quarenta anos trabalhávamos sobre os esmos anos." A posição do Brasil está tomada, a divioombros claros de uma guerra; hoje devemos trabada não nos leva à dúvida, optamos por crescer sem
lhar para evitar os escombros da guerra anônima
recessão, sem nos submetermos a aJustamentos que
_que é a fome..
signifiquem renúncia ao desenvolvimento."
A_miséria_é: negociação da vida. Esta_a grande
Eis aí um claro recado do Presidente José ,Sarney_~Qi __
missão da homem: transformar a vida, transforSrs. do Fundo Monetário Internacional.
-- ---~~niailOO O~mtitláõ: t"stiTOOs-avisiiiid_O_O sêcuiO X:XL
-olhemos os novos tempos com olhos de amor à
o SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Ex•. um monatureza, com olhos de caçadores de sonhos.
--Tenhamos a coragem de proclamar: liberdade e
menta, já está esgotado o seu tempo, e vou consultar o
Plenário se prorroga por mais 15 minutos, a fim de que
paz_ são o fim da miséria, da fome."
V. Ex• possa concluir o seu discurso.
.
- -·
Por oUtro lado, nos informou S. Ex• que, na próxima
Eu consulto o Plenárj-o, prorrogamos por qumze mtsemana, segue viagem para Seul, para uma reunião de
nutos a hora do ExpediCnte, para que S. Ex•, o Sr. Líder
alto nível com a cúpula do Fundo Monetário lnternacio_
,
___ .
na[ e vários países do mundo com problemas semelhando PMDB, conclua o seu discurso.
Os Srs. Senador~s que aprovam queiram permanecer
tes. Nessa ocasião S. Ex•1 mais uma vez, enfatizará as Hsentados. (Pausa.)
nhas mestras do discurso presidencial, isto é, nós não asAprovado.
sinaremos com o F.!VJI nenhuma Carta de Intenção, que
Está prorrogado por IS minutos.
importe em admitir novo perfodo de recessão no Brasil,
o que significaria crescente desemprego e fome par~ o
povo brasileiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•
Em suma, continua nitida a orientação da_Governo
Sr. Presidente.
José sarr;ey, no que tange à pe!ítica eConôn1ici~-nOSeriti~
E, enfatiúm o -Pr-CSidefJteJOSê-S'aTriey:do de que o combate à inflação não poderá, em absoluto,
"0 Brasil não pagará a dívida externa nem com a
sacrificar o crescimento económico que é a grande meta
recessãQ, nem com ·a-desemprego, nem C'Om a fome.
_ d_o atual Governo.
__
_
Temos consciência de pagar eSsa conta com -esses
Sr. Pfe51aertTe, ·srs:s-erladore5, t~nho i:i Cei-tezã-de- que
custos sociais altos e econômicos, teriamos em -se·o Plenário do Senado Federal, ao aprovar o requerimenguida de abdicar da liberdade, porque débito pago
to do Senador Lourival Baptista, inserindo nos Anais do
com mísêría é_ Conta paga ·com a dCmocraCia.••-Senado, o discurso do Presidente José Sarney na ONU,
prestará a_S. Ex' neste instante uma homenagem à altura
da imensa dimensão que ele ocupou no cenãrio internaPor último, Sr. Presidente, afirmou S. Ex~:
cional. .
"Devo falar da paz, o ideal maior do homem.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
Mas o que "é paz'? Serã somente a ausência da guerra? Da guerra entre as nações? Da guerra entre os
O SR. PR_ESI~ENTE (José Fragelli)_-:-_ C~n-~do a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. - homens? Ou a paz é algo mais transcendental que
significa a libertação do homem de todas as formas
de violência, de todos os seus conflitos?"
O SR. VIRGIL!O TAVORA (PDS -CE.I'ronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o discurso presidencial
Foi com_ o maís vivo sentimento de.orgulhó de- brasinão é apenas a retórica do Governo da Nova República.
leiro, que tomamos parte, durante esses_ dois dias, segunPosso informar à Casa que, ontem; como Uder do
da e terça-feira, em São Pauio, do XVHI Congresso de
PMDB, em companhia do Senador José Lins, Uder da
Informática, e ocasião tivemos de participar do VI EnFrente Liberal, do Deputado Luiz Henri~ue, Uder do
contro da Federação Latino Americana, também de InPMDB e do Deputado Celso Barros, L1der do PFL,
formática, e assistimos à feira do setor, a maior, sem dúcoinpareci ao almoço no Ministério da Fazenda com _o
vida, que já houve na Amêrica do Sul.
Ministro Dilson Funaro, e ali tivemos a ocasião cle.ouv1r
No momento em que pressões, as mais diversas se
de S. Ex• 1,1ma longa exposição sobre os ~::_on~atos q1:_1~ ~~~
apresentam, interna e externamente, contra uma lei que
mantido na Europa e nos Estados Unidos com as autoricorporllka em seus artigos todos os anseios do povo bradades dirigentes do Fundo Monetário lnter~acio~ar ~do
sileiro, de realmente adquirir tecnologia própria neste seGoverno norte~americano e com os banquetros mternater, é com entusiasmo que ouvimos, dos representantes
cionais.
das nações amigas, dos maioi"eS responsáveis pela indústria em nossa terra, uma prolissão de fé e uma profissão
s .. Ex~ deu-nos uma visão otimista da situação brasileide confiança no futuro da informática brasileira.
ra diante do quadro de crise em que nos encontramos.
~Mas, iiO- mesmo tempo,- rios -debates que travamos,
DeiXou claro que os entendimentos mantidos com os
sentimos, Srs. Congressistas, e para isso pedimos a
banqueiros internacionais, com relação ao reescalamenatenção
do eminente Lfderes do PMDB, do PFL, repreto do principal atrasado de nossa dívida, que vai a 45 bisentantes maiores do suporte político do atual Governo.
lhões de cruzeiros, já estão bem adiantados, e que deverá
A cobrança fêita em uníssono da votação daquele proje-ser feito com base em 16 anos, com uma carência de 7, o
tÇt que restabelecia os vetos apostos a esta Lei pelo Goque representa um êxito total nas negociações.
verno passado, e que lhe desfiguravam o sentido, máxi'Sua Excelência ~e alongou~ então, em considerações
me, no tocante à criação do Fundo Nacional de Inforsobre a paz mundial e a necessidade urg~nte de toda~ as
mática e ãs atribuições do CONIN. Lá nos comprometemedidas da Organização das Nações.Umdas, no sentido
mos, informando que o Senado ja havia cumprido a sua
da sua consolidação, inclusive, com o banimento total da
obrigação e aprovado essa lei, dirigimo-nos à Situação
corrida armamentista nuclear._
nesta Casa para pedir sua interferêncía junto aos seus
Sua Excelência disse:
·coireligionârios da Câmara Baixa, a fim de que essa aspiração, de toda a comunidade informática brasileira, se
"0 sentido da liberdade para o homem contemtornasse uma realidade.
porâneo não é somente a ausê_ncia de coerção ou de
Lá ticou mais do que patente; Sr. Presidente e Srs. Seinterferência. E a perspectiva de uma vida feliz para
naCiores, que pesquisa e desenvolvimento- informática
si e para o seus."
•• • •
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- sem ter recursos alocados em proporção suficiente
para-· que tal desiderato seja atingido, não poderiam sonhar ser desenvolvidos nem ter tecnologia própria. Da
mesma maneira outro apelo foi feito e aqui transmitido
ao Senado, para que um projeto nosso desoft, que hoje o
eminente Senador José lgnácio Ferreira nos deu a grata
noticia de ha~er sido já aprovado na Comissão de Constituição Justiça, seja discutido em Plenário, modificado,
emendado, mas que seja também estabelecido para es~e
setor na informática um diploma regulador das suas atividades, a fim de que, de uma vez por todos um brasileiro, um empresário que tinha como principal mola de tra...
b(!.lh_o n~se se_tor ~justamente a sua inteligência - fiquC livre daquela pirataria, que hoje invadindo o nosso
mercado, coíbe o desenvolvimento da área.
_ Assün, Sr:_. Presidente e Srs. Senl!dores,
congratulando-nos com o Congresso -- porflue foi
graças a ele que essa lei foi votada, e ela expressa a vontade de todos -:-:.transmitimos esses apelos feitos de um
nócleo importante de nosso desenvolvimento, qual seja,
aquele conjunto de empresários, mais de 200 entidades,
reunidos na paulicéia, e que com os equipamen"tos apresentados na exposição mostraram que realmente não foi
em vão o esforço dos brasileiros que, de 72 a esta parte,
sonharam fazer introduzir nossa Pátria na senda da InformátiCa. (Muito beml)
·
COMPARECEM MAio$ Os'SRS. SENADORES:
Mário Maia- Raimundo Parente- Alcides PaioGaivão Modesto -Alberto Silva- Guilherme Palmeira - Cirlos Lyra - Heráclito Rollemberg - Amaral
Peixoto - Mauro Borges - Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a reãlizar-se hoje, às 18
horas e 30- iniimtos, destinada a apr_eciação das seguinte~
matérias:
-Projetas de Lei do Senado n'?s 4, 55, 158 e 251, de
1983.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 -SeCretário.

' .E: lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENA1>0
N9 h9, de 1985
Estende aos servidores públicos civis, aposentados por
tempo de serviço e por ~valldez simples, o reposi~iona
mento, de até doze referências, já deferido aos servidores
em atividade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fíca o Poder Executivo autorizado a estender aos servidores públicos-civis, aposentados por tem~o
de serviço e por invalidez simples, o reposicionamento,
de até 12 (doze) referências, já deferido, na conform~da
de da Lei n"' 5.645, de lO dezembro de 1970, aos set'Vldores em atividade.
Art. 2'1 A presente lei será regulamentada no prazo
de 60 (sessenta) dias, aplicando-se, no que couber, os
mesmos critérios estabelecidos pelo Ministério da Admi-;
nistração por ocasiã"o do reposicionamento concedido
aos servidores em atividade.
Art. _39 Esia "iê(ênira ém vigór na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam~se as disposiÇões ern contrário.
Justificação
Nenhuma categoria de trabalhadores, em nosso País,
foi tão saCrificada, ao longo dos óltimos anos, quanto a
dos servidores públicos civis.
Seus vencimentos; principalmente a partir de março de
1979, sofreram enorme compressão, sendo utilizados,
nos reajustes concedidos, percentuais sempre inferiores
ao INPC, inclusive para os menores níveis da escala de
remuneração.
_
A realidade é que, atualmente, os baixos níveis remuneratórios vigorãntes na Administração Pública acaba. ranl fo01pendq, de ma11.eira flagrante, a correlaçã.Q trabii:
lhojretribuição, o· que tem dado ensejo à adoç.ão d~ pro-
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. -~E_ ~~~_o __ t?. ~-~i~~:
REQUERIMENTO

jUstiça, como, por exeinplo, a

criação de Tabelas EspecíaiS e a conceSsl10 de gratificações apenas a grupos funcionais específicos. Tais prâticas, bem é de ver o que as torna ainda mais censurãveis

- , pouco ou nada beneficiaram os servidores inativos,
qu~e sempre colocados à margery1 dessa.:s bent;Ss_es_. __
· Ora, ao Poder -Público, até Por razões e eqUidade,
cumpre dispensar tratamento igualitário a seus servidores, estabelecendo absoluta paridade entre vencimentos e
proventos de ati vos e inativos. O i nativO, afinal, dedicou

longa e profíCua existência ao serviço Público, nâO Se justificando, assim, o tratame-ritO discriminatóriO quedhe

tem sido dispensado, com o qual se transforma, na ver~
da de, o merecido prêmiO- da aposentadoria em verdadei~
ro castigo. Casos há- e muitos, irifelizmente- em que
os proventos pagos a essa categoria de servidores sequer
g-.uantem condições míninia$-de subsistência,
Recentemente, em 12 de março próximo passado, fOi
aprovada, pelo Senhor Presidente da República, a Exposição de Motivos n~> 77, de 22 de feve"rdrO"-do-corrente
ano, do então Dirctor~Geral do DASP, que no intuito de
corrigir erro adminiStrativo praticado por ocasião da implantação do Plano de Classificação de Cargos instituído
pela Lei n~' 5.645, de 1970, mandou conceder aos servidores em atividade, segundo critêrios aH definidos, reposicionamento de atê 12 (doze) referências.
Mais uma vez, como se pode ver, foi deixado de fora o
pessoal i nativo.
_
O objetivo -do- presente projeto, em suma, ê corrigir
essa injustiça, estendendo aos inatívoS o mesmo reposicionamento já deferido aos -servidoreS_ em ativida_de.
Quanto aos aposentados por invalidez, contemplamos
apenas os portadores de invalidez simples, excluindo,
desse modo, os inativados c_om base na Lei n~> 1.050, de
1950, os quais, por ficção eslabelecida naquele diploma
legal, são reputados como se em atividade estivessem, já
havendo sido, portanto, beneficiados juntamente com os
servidores públicos CÍ\.'ÍS ativos.
A medida, já o demonstramos, persegue justiça iffijlcis~
tergável, razão por que, temos certeza, receberâ o'iriestrito apoiamento dos ilustres Pares.
Sala das Sessões, em 25 de Setembro de 1985. -Jorge
Kalume.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.645 - DE 10- DE DEZEMBRO DE I 970
Estabelece diretrizes para a classificação de car~
gos do Serviço Civil da União e das autiu-quias federais, e dá outras providências

...... ('is' co·~;s~â~; ·a; -c;~;;t~~·;ã~ ·; :,~;;,;ci: d~ ·s;;_
viço Público Civil e de Finanças.}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Ó projeto será publicado e remet~do às Comissões competentes.
'
O SR. PRESIDENTE (JoséFragelli)- Sobre a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. 1~>-Secretário.
E lido o seguinte

Ofício n 9 128(85-PFLBrasflia, 18 de setembro de 1985.
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a~· Ex• que o Senhor Deputado Lúcio_ Alcântara fica desligado como
membro da Comissão Mista destinada a realizar estudo
sobre a aplicação e comercialização de agrotóxicos, no
País.
Valho-me da oportunidade para renovar a V. Ex'
meus protestos de elevado apreço e distinta consideração. - José Lourenço, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Está esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l~'·
Secretário.
·
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A ~Ç>_ta_ç~() da m_~tér.i_a _fiça ad!~cJ:~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) -Item 5:

N• 377, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do. Dia, a _fi~ de que a
matéria Cón~anJe-çlo_i~çm n~' 10 seJa subm~t~da ao Pie~
nário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, em 25 de setembro de 1985. - Ita~
- mar Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)_- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
- -Aprovado.

___ Q_$_R_,_ A_L_p(;\N_Q_B_~_ÇOSTA :-:=_Sr. Ptes_idente, peço
verilíciiçãõ- de votaçãO:--- - - -- -- ·

Discussão, em -turno único, do Projeto de Ler da
Câmara n~> 64, de 1985 (n~' 5.078/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a reestruturação da Defen_sorja de Ofício da Justiça Militar e dá outras pro·
vidências, tendo

PARECERES FAVORAYEIS, sob n•s 6I4 e
615, de 1985, das Comissões:
de Serviço Público Civil; e
de Financas.
Em discusão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus..:
são.
A votação da matê'ria fica adiada.

O Slt PRESIDENTE "(Josê Fragelli) -

Item 6:

--=--s-uspensa à"iT57wrãS e46-fniizuioS a ússão- eTeá-- berta às 15 horas e 56 minutos.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~>-85, de 1985 (n9 4.9_65(85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúblíca, que dispõe sobre a aplicação do disposto
no art. "2'>' da Lei n~' 6.185, de II de dezembro de
1974, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civTs- da administração federal di reta
e das autarquias federais, e dá outras providências,
tendo

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ reaberta

-- -PARECERES.FAYORA VEIS, sob- n•s 623 e

O SR. PRESIDENTE_(José Fragelli)- Será feita a
verificaçãO sóliCitada--pelo Sr. Alexandre Costa.
A Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos,
acionando as campanhias para chamada dos Srs. Senadores ao plenário.
-Está suspensa a sessão.

a sessão.
Vamos proceder à verificaÇão -soliCitada.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Na forma regimental, a votação será nominal.
A votação será para julgar a decisão que foi favorável
do _Pie_n_ário, da inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria do item lO seja submetida ao Plenário em primeiro lugar.
Os Srs. Senadores que são favorâvi!:is à iriversãO, -devem vota!;' "SIM", e os que são contrários "NÁO".
Os Srs._ senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se_à votação.)
VOTAM ""SIM'" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema - Alcides Paio - Alfredo Campos Aloysio Chaves - Alvaro Dias --Amaral Peixoto César Cais - Eneas Faria - Gabriel Hermes - Guilhenn,e_f~-=-~g-:- Hymberto L!lcena
~~1ª-L.Er.a.!l.co - ]Qã.Q Cal_m_o_n_~_José Líns - Ju~
tãh,Y Magalhães ....:.... -LOffiantÕ JuDiar- Marcelo Miranda- Martins Filho- Milton Cabral- Raimundo Parent~ _-:--- Rober!o Wypych - Virgílio Távora.
O_ SR. PRESIÕENTE Vosé FrageÜi) -

Votaram

"SIM" 23.
Não houve abstenção.
Total de votos: 23~ Não hã quorum para votação, ficãriào,- errJCciOsequericia,-prejudíé:adO o-r:e-qu"erfmerito- de
inversão.

-~-ri SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Igu~Únente,
er:O virtude,da fãlti çfe-Quoru~, deixam- de ser aPreciados
os Requerimentos n~>s 321 e 340, de 1985, e o Projeto de
Lei do Senad~ __ nl' 62, de_l9_~l._todos em fase de votação,
constanteS deis -itens l a 3 da Ordem do Dia. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

DisCussãO, em iurnO--úJilCo, do-PI-õjet(i de Lei da
Câmara n~> 183, de _1984 (n'>' 160(83, na Casa de origem), que altera a relação descritiva -dàS rodovias do
_____Siste_mª_RQdoviáriQÍederal do Plano Nacional de
- Viação, incluindo a, "Rodovia de Integração Sul~
Centro-Oeste", "te"ndo
PAREC-ER; Sob i1~> 145, de 1985, -da CoffiiSSãO
....,.,. de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com emenda que apresenta de n~' 1-

CT.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa)
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discus-

- S_ãQ..

--

--- - --

--

-

624, de 1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 7:
Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da
Câmara n~> 89, de 1985 (n~> 4.869/84, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a estender aos
servidores do Serviço Federal de Processamento de
Dados - Sg~PRO os be.neficios previstos no art.
3~> da Lei n~>_7.025, de 8 de setembro de 1982, tendo
_PARECERES_. sob n~>s 619 a 631, de 1985, das
Comissões:
-de Serviço Público Civil, favorável, nos termos
de substitutivo que oferece;
::...:.-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de
Serviço Público Cívil, cOm Subemenda que apresenta; __ e:
-de Finanças, favorável ao projeto, com subemenda que apresenta.

Em discussão o projeto, o substitutivo e as duas subemendas a ele apresentadas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A voÚção dã- matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item" 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
-Senado n~> 81, de 1984-Complementar, de autoria do
Senador Jorge Kalume, que revoga o§ I~> do art. 106
da .Lei Complementar n~' 35, de 1_4 de março de
1979, alterada pela Lei Complementar n~' 37, de 18
de novembro de 1979, tendo
PARECERES, sob n~>s. 721 e 722, de 1984; das
Comissões:
_ -:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicid.ade e, quanto ao mérito, favorável,
com em'enda que apresenta de n<? 1-CCJ; e
-de Serviço Público Gvil, favorável ao projeto e
à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto_e a emenda, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus_são.
-
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A votação fica adiada.
O SR. PRESIDENTii: (José Fragelli)- Item 9:

Discussão, em segundo turno, do Proj~to de Lei
da Câmara nv 73, de 1985 (n'l' 5.390/85, na Casa de
origem), que dis-Põe sobre a criação de cargos no
quadro permanente do Tribunal Superior Eleitoral,

tendo
PARECERES FAVORAVE!S, sob n•s. 620 e
621, de 1985, das Comissões:
- de Serviço Ptiblico Civil; e
- de Finanças.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ardi~
nãria de 19 de setembro do corrente ano, tendo sido
aprovada em primeiro turno.
Em discussão o projeto, em -seiundo turno. (PausaJ
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus~
são.
A votação da matéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE; (José Fragelli)- Item 10:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 267, de 1983, de autoria do_Sen-ªQ.or
Itamar Franco, que dispõe sobre a não-aplicação
dos Regulamentos Disciplinares das Forças_ At'Jl'ladas aos casos que especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 442 e 443, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e-Justiça, peta coristitucionalidade e juridicidade e, no mérito, contrário, com
voto vencido dos Senadores Hélio GUeii.ós e Enéas
Farias; e
- de Segurança Nacional, contrário.

Sobre a mesa, substitutivo que será lido pelo Sr. 19Secretário.
E lido o seguinte:

EMENDA N• I
(De plenãrio)
SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei do Senado q9 267, de 1983, que
dispõe sobre a não-aplicação dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas aos casos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
ArL 19 Acrescentem-se ao art. 4_7 da Lei n9 6.880, de
1980, os seguintes parágrafoS, renumerando-se os atU.ais
parágrafos 19 e 29, para 39 e 49.

"§ 19 Os regulamentos disciplinares isentarão
de sanção discíplinar os militares inativos em suas
atividades poHtico-partídârias, ressalvadas a ética
militar e a discrição convenientes. (it_ens X, XIII,
X VIl e letra a do X Vlll, do art. 28).
§ 29 Para _os efeitos do parágrafo anterior,
reconhece-se por legítimã a atividade polfticopartidária, a partir da filiação do militar inativo a
qualquer partido político, legalmente constituído."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra -em vigor na data de sua pubfi:.
Revogam-se as disposições em contrário-.
Justificação

Esta emenda substituttva oferecida ao Projeto n~ _267,
de 1983, do ilustre Senador Itamar Franco, tem por objetivo assegurar uma redação mais completa e que não
permita equfvoc_os nã Sü.álnterpretação. Ao mesmo tempo, coloc:a a questão suscitada em perfeita harmonia
com os princípios disciplinares das Forças Armadas,
como previsto pela Lei n"' 6.880, de 9-12-1980, que dispõe
sobre o Estatuto dos Militares.
O Projeto do Senador Itamar Franco procr.if.il tornar
inalcançáveis, pelos regulamentos discjplinares, os militares inativos (reserva remunerada e reformados), como
preceitua a alíne~ "b", § }9, art._39, da Lei n~ 6.880/80.

DIÁRIO DO ÇONGJl.ESSO NACIONAL (Seção li)

Esta tentativa de liberar os inativos dos compromissos
que assumiram-em razão de sua destinação ·c-onstitucional, pela qual se constituem «u_ma ca~cgoria especial de
servidores da Pátria denominados militares (art. 3Y da
Lei n9 6.880(80)", colide com váriOs oi.ftros-dispositivos
legais.
A CoriSlitUição atual, como as Cartas anteriores, em
seu art. 93, expressa claramente que "as patentes, com as
vantag~ns, pjer~ogativas e deveres a elas_ inerentes, são
assegurad_as em toda plenitude, assim aos oficia_is da ativa -e da reServa como aos reformados".
São assegurados, portanto, a todos indistintamente,
ativos e inativos. "vantagens, prerrogativas e deveres".
Há que se considerar inconveniente excluir parte desses
deveres, já definidos em lei, sobretudo por ser impossível
localizar precíSameiüe a situaÇãO do militar na militância
política sem o conflito que a redação proposta enseja.
O art. 14 da Lei nY 6.880/80 conceitua o que basicamen_te ~ªtá Qpresso no art. 90 da Constituição, a qual
proclama as Forças Armadas comO "instituições nacionais, permanentes e regulares, orgailizadas com base na
hierarquia e na disciplina ... e dentro dos limites da Lei"
_(grifou-se). A_S§im,o § 19 do art. 14 da Lei n' 6.880/80, diz
que "a hierarqúiã f:- a ordenação da autoridade ... O respeito à hierarquia é consubstanciado no espfrito de acatamento à seqUência de autoridade".
O § 2'f_ d_o mesmo artigo diz qu~. "disciplina é a rigorosa observância e o ai::at~mentá integral das leis, regula~
mentos. nonnas e disposições qile fundamentam o organismo militar . .,~ t,.adt!ziiJdo_-se pelo perfeito cumprimento do
dever por parte de todos e de cada um dos componentes
-desse organtsmo"._(grifou_-pe)
___
___ _
.O§ 39, ainda do art. 14, conclui o entendimento quan~
do expressa qu<; "a disciplina e o respeito à hierarquia
devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da resen•a remunerada e reformados".- (grifou-Se)
LOgo, Verifica-se a constância com que os militares estão SUbordinadOs- pela Constituição e por lei, a obrigações e deveres, estejam ativos ou inativos. E com fundamentada razão, já porque, o cidadão ao escolher as
Forças Ar~adas como opção profissional, o faz voluntariamente, conhecendo antecip<ldamente exigências dita·
das pela especificidade da profissão Que decidiram
abraçar. AliáS~ este entendimento é uniVersal. As Forças
Armadas de qualquer pais, independentemente do regime político, têm sua existência alicerçada nos princípios
da hierarquia e da disciplina, que a todos se impõem sem
exceções.
O Estatuto dos Militares (Lei n9 6.880/80), ao tratar
-"Das Obrigações e dos Deveres Militares", no que serefere à ética militar, estabelece em seu art. 28, sem separar
ativos e inativos, que--·-·o sentimento do dever, ó pUndonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
in"iegi-iu1t6s das FofÇãs Arrii.adas, conduta moral e profis~
sional, irrepreensíveis, com a observância dos seguintes
preceitos de ética militar:
I -amar a verdade e a responsabilidade como funda~
menta de digriídade pessoal;

III -respeitar a dignidade da pessoa humana;IV- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos,
as instruções e as ordens das autoridades competentes;
IX- ser discre_tos em suas atitudes, maneiras e em
sua linguagem escrita e falada;
XI- acatar as autoridades civis;
XII -cumprir seus deveres de cidadão;
p"roceder de mane"ira ilibada na vid'ª' pública e
particular;
XIV- observar as normas da boa educação;

xnr.....:.-

XVI- conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando

Já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os
princfpios da disciplina, do ,.espeito e do decoro militar;
(grifou-se) ---- -- _
XVII -abster-se de fazer uso do posto ou da graduação .r~ra obter fact1idades pessoais de qualquer natureza ..-:-.-...•...... ~ ....................... -~-- .... ;
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XVlll- abster-se, na inatividade, do uso das designaçõeS- hierárquicas:-a) em atividades político-partidárias;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa
a respeito de assuntos poHticos ou militares ........._·Observa-se, jâ na redação acima, a previsão do direito
de opção do cidadão, militar íi1ativ0, pelo eXercício de
atividades político~partidárias, mas c-ondicionado .a comportaffié_nto étieo:~Na ._eV~n~ualidade de violação desses parâmetros éticos_,_ a· lei 'criou ineios de correção, através de Conselhos
de J,u~tificação e de Disciplina (arts. 48 e 49 da Lei n9
6.880/80, a que será submetido o militar ativo ou inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação
em que se encontra.
Constata-se, ainda, de modo ineqUívoco a necessidade, dentro_da lei, de sancionar o militar. "posto na reserva ou reformado" pelo uso desautorizado ou indevido de
informações do seu conhecimento, quando no exercício
de suas funções nas Forças Armadas, cujo sigilo deva ser
mantido no interesse da Segurança Nacional.
Por outro la_do, enquanto a legislação condiciona o
militar, seja da ativa, da reserva, ou reformado, a um
comportamento ético, não o proíbe das atiVidades políticas quando ele se decide por integrar partidos politicas.
Neste caso, devida a destinação constitucional das
Forças Armadas, o militar ao optar por atívidade
político-partidária terá, forçosamente, de adaptar-se nos
termos da lei, a uma nova situação q"ue lhe permita a liberdade de atuação que esta nova atiVidade naturalmente-virá ·a exígir.
Con_cOrdamos com o preceito de igualdade constitucional que aquele que se decide a fazer política, pode e
deve fazê-lo, com tOdos os direitos e deveres de cidadão.
Mas aos militires não se deve permitir o uso da sua patente, bem como deles se espera o respeito à ética, o decoro e a discrição convenientes, como exige a inseparável
vinculação constitucional e legal.
A emenda que temos a honra de submeter à consideração dos Senhores Senadores, apresenta uma redação
que possibilita atender integralmente aos propósitos revelados pelo autor do projeto, sem, contudo, oferecer
possibilidades de conflito com a atuallegislação, toda ela
calcada em preceitos coristitucionis.
Conclui-se, que os aspectos jurídicos, seja pelas implicações éticas, Õu ainda pelos padrões, normas, valores,
priricíPiós e re"graS em que se fundamentam as Forças
Armadas, estão plenamente atendidos.
Esta emenda ao Projeto de Lei n.,. 267/83, vale repetir,
corresponde plenamente aos objetivos do autor, de assegurar ao_ militar afastado ou que se desligue do exercício
de suas funções militares, a indispensável liberdade de
atuação para participar de todos os eventos políticopartidários, sem constrangimentos nem cerceamentos
que possam, de algum modo, impedir de submeter suas
idéias à consideração do público político, tendo querespeitar tão-somente- a êtiça, o decoro e a discrição convenientes, como impõem seus deveres consiítucionais, por
ter optado livremente pela carreira militar.
Sala ~as Sessões, em 25 de setembro de 1985. - Milton Clibral.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Discussão do
projeto e do substitutivo;- em primeiro turno.

- 'o Sr.~IÍam;r-'Franco ~ -p~~ a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nObre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO p;,,NUNCIA,])IS·
CURSO .QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

Ú SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao. nobre Senador Milton Cab.ral.

Concedo a

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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o_ SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
mais quem queira discutiplo, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, com apresentação de substitutivo em Plenário, a matéria volta às comissões competen-

tes.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma queStão de ordem, já que V. Ex•, para surpresa
minha; resolveu acolher o substitutivo.

o.;>R. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Selta:
dor Itamar Franco, eu gosta--ria de fundamentar a deci- ·
são que eu acabo de dar.
O Sr. Itamar Franco - Se V. Ex• me permitisse, eU
tentaria fundamentar a minha e, quem sabe, convenço V.

Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu aceito,
como não, com muito prazer.
Eu queria fundamentar, porque V, Ex•, aliás, como todos os Senadores merecem sempre uma decisão fundamentada da Mesa, quando disCordar da opinião_ do eminente Senador.
Concedo a palavra. a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- 1:. por iSsO que Vou tentar levantar essa questão de ordem a V. Ex•
Sr. Presidente, antes da questão de ordem, eu gostaria
de chamar a atenção para o Senado Federal de que é o
substitutivo do Senador Milton Cabral que quer obrigar
a filiação partidária. O sujeito só pode falar, se estiver filiado partidariamente. Veja que nós civis. podemos falar
sem estar filiados a Partido.
Mas _levanto as seguintes conSid"era~. para V. Ex•:
preliminarmente, entendemos nós que a emenda não
deve ser admitida pelo Presidente, posto que infringe o
art. 253, letrC~-. "b", do Regimento.
O art. 253 do Regimento, nà 1súa letr~, "b", diz o seguinte:
....Não se admitirá emenda:- e um substitutivo é
uma emenda - b) Em sentido contrário à proposição quando se trata de projeto de lei ou de resolução" - o nosso caso é um projeto de lei.
COntinuo, Sr. Presiâente, na minha questão de ordi:m.
A proposição tem por objetivo isentar os militares inatívos dos regulamentos disciplinares das FOrças Armadas.
A medida se justifica tendo em vista..ã necessidade de devolver a estes indivíduos os direitos iiierentes à cidadania, uma vez extinto o víncuio ·de Si.tb"ordinação hierárquica estrita que o. serviço ativo implica.
3 -Não cabe-me invocar o artigo 93 da Constituição
para dar a iniciativa por_ atentatóiia à Lei Maior porque
dito dispositivo deve -ser entendido dentro de limites radonais. Salta aos olhos.que tanto os direitos como os deveres inerentes as patentes não podem ser absolutamente
idênticos para os da ativa e os da reserva ou reformados.
A ser assip1 chegar-se-ía à absurda conclusão que estes
últimos farianl taÔlbém jUs a exercerem Um comando o~
outra função própria daqueles que se encontram na ati-:!
va.
Não hã corpo confundir pi-erro&aüVa de patente (asse-i
gorada aos da reserva) com obrigatorieda:de conStitucional de submissão irrestriút aos regulam~ntos militares
próprios e necessários ao dese.mpenho das funções ine·
rentes à atividade. São sitUações distintas que o precc::ito
constitucional não confunde e só uma interpretação
apressada poderia assim concluir.
Agora, Sr. Presidente, mais fundamento da minha
questão de"ordem!
4- O substitutivo prop.õe ~-"isenção de sanção disciR
plinar aos militares inativos" no tocanle apenas a suas
atividades político partidãrias. Logo a seguir, define·as
como sendo~".~. a filiação do militar a qualquçr partido
político, legalmente cõn·stitufda"~ O preceito contem,
pois, duas limitações:
Em primeiro, sua incidência fica limitada aos ·casos de filiação a partido legalmente constitufdo, o
que exclui a possibilidade constitucional que tais
servidores têm de formar novo partido.
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Veja V. Ex• jâ ar-~ primeira limitação constitucional
neste substitutivo que contraria ·o projeto POr nós apre·
sentado.
Em segundo lugar. Sr. Presidente, ao conceituar a atividade político-partidária coino mera. "filiação a qualquer Partido", exclui, de forma categórica, qualquer atividade subseqüente de cunho político. Esta, como se sabe. é assegurada a nível constitucional e eu lembrei, Sr.
Presidente, o próprio art. 150 da Cçmstituição - até
mesmo para os militarei da ativa. E, af, a atenção, mais
uma vez, redobrada de V. Ex•: nesse aspecto, seria, no
mínimo, inc.onstitucionaJ tal medi<ftl preconizada pelo
Senador Milton Cabral.

_

Portanto, a emenda, ao invés de.buscar a dis~iplina leR
gal menos restritiva, para os inativos, amplia o campo de
limitações impostas, sendo, por isto mesmo, frontalinente contrária à proposição, no seu art. 253, letrtt,. "b" do
_Regimento. É profundamente CDntrário, Sr. Presidente,
·este substitutivo à proposição que apresentamos; através
de um projeto de lei, de acordo com o art. 153, item. "b".
A emenda procura ainda sujeitar o inativo, na sua atividade partidária à étiCa militar, veja V. Ex•.,. "e discrição
convenientes", o que além de constituir nova limitação
n~o prevista ConstitUcionalmente, introduz preceito de
impossível execução prática. Quando se adentra o campo político, fica-se automaticarriente sujeitO à étiCa e regras comportamentais próprias a tal atividade.
,. Não tem caQime_n!o, neffi cx.iqüibilidade, impor-se a
detet:minado_ cidadão, n~ _exercício de ãtividade política,
restrições outras-que não aquelas inerentes a esta . .e. claro· que o Senador Milton Cabral está murmurando aqui
e_eU n_íio~v_9~_~ri.Vei:Jcer S. Ex~. mas tenho quecontjnul!r
COm minha árguinentação. Quero aProveitar, na espe-ranÇa: de· que·v.-E"X• Verihã Votãr comigO; ileste..projcto,
~enador Ju~ahy Magalhães.

a·

_ Pa~a .termina,r, Sr. Pres.idcmte, a emenda é justificada a
partir da prenliSSã âa inviolabilidade do Estatuto Mili-tar, tal como disciplinado a nível da lei ordinãria.
• Ora:, parecem esquecer que ã ·atividade legislativa
destina-se, precipuamente, a modifiCar o ordenamento
existente. Aliás,_ lembrou iSso 9 S~ri.ãdor .5;eVc!ro Gomes,
com grande- sabedOria.
-Não fora assim, tOda ação parlamentar fiCaria adstrita
ao simples aperfeiçoamento do sistema legal vigente ou,
quando muito, à sua interpretação e detalhamento.
Finalmente, quanto ao regime que se impõe aos fatos
conhecidos em virtude das atividades exercidas na ativa,
·parece-nos despicienda a sujeição ao regulamento disci~
plinar, posto que o Código Penal sanciona de forma
mais drástica e eficiente tal comportamento. Lembrei a
V. Ex• o problema do sigilo, no art. 325.do Código Penal:
... Revelar f11to de que tem ciência em razão do
cargo, e que deva permanecer em segredo, ou
facilitar-lhe a revelação. Pena: detenção de 6 meses
a 2 angs, ou multa de 4 a 20 mil cruzeiros, se o fato
não constitui_Crime mais grave".
Portanto, Sr. Presidente, vou concluir a minb.; q~es
tão de_ç_.rde.m., c9nvencido_ ele _que V. Ex• há de verificar
que .~e su\:tstitutivo c;olide ex_atam.ente com o nosso projeto. O Regimento foi sâbio, nesse aspecto. Ele é cheio de
falhru:;_ m.a.~.__rJ..esse aspecto, ele foi sábio, porque quer impedir exatamente o que o Senador Milton Cabral quer:
procrastinar o projeto, nova análise do projeto, que já
está há 3 anos tramitando nesta Casa. F'_oi p_or isso que se
inseriu, aqui, no art. 253, letra "b", que em sentido contrârio à proposição, quandO. se tfata de projeto de lei, ou
.de resolução, ela não ~ode ser aceita pelo Presidente da
Casa.
Concluindo, acreditamos que a emenda, sobre não
atender ao objetivo colimado pelo projeto- porque ela
não _;tte.mfe ao qQ.i~tiYº ®.lim.a_® pelo projeto, ela colide.
com noSSO -projeto --no sentido de evitar restrições fus-: tificadas a militar inativo, acrescenta outras limitações às
já e"xistentes, sendo por isso mesmo, Sr. Presidente, antirei;limental,_ e_ espero que V. Ex' não dê prosseguimento a
csS.e substitutiYO.
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DOCUMENTO A QUESEREFREOSR.ITAMAR FRANCO NO SEU DISCURSO.

A NÃO SUJEIÇÃO DE MILITARES DA RESERVA
E
REFORMADOS A DISPOSIÇÕES DOS
REGULAMENTOS DISCIPLINARES
1. Em julho de 1964, o Presidente H. Castelio Branco expediu o Decreto n9 54.062- de 28 de julho. de 1964,
redigindo ele próprio os considerandos e o texto do diploma em questão e cuja redação se segue:
"DECRETO W 54.Ç62, DE 28 DE JULHO DE 1964
Dispõe sobre a não sujeição de militares da r~
serva e rerormados a disposições dos Regulamentos Disciplinares

O Pr-esidente da República, usando da atribuição
que lhe _confere (!_artigo 87, item I, da Constituição
Federal, e
Considerando -que os regUlamentos disciplinares
das Forças Armadas, impõem restrições aos militares quanto à livre manifestação do pensamento e ao
exercício de atividades político-partidárias;
Considerando que essas restrições tem sua justificativa fundamental nas peculiaridades inerentes ao
exercício do Cargo ou" função de Que se acha investido o militar quando no serviço ativo;
Considerando que tais restrições não tem cabi~e?to qti~ndo !l- ~ilitar· Passa a inatividade- oca- síão- em-que~ no-regime"dem-oáático, se integra na
plenitude dos direitos de cidadão - salvo no que
~enha afetar a disciplina das próprias instituições
inilitares, decreta:
Art. 19 Os militaresdareservaeosreformados
não estão s!!J~tos às_ disposições dos reg~lamentos
disciplinares das Forças Armadas pelo fato de tratarem no meio civil, inclusive sob a foram de crítica,
pela imprensa ou outro meio de divulgação, de
qualquer assunto, excetuando o de natureza militar
de caráte_~ .~ig_i_loso_ ou (l,lncional.
Parágrafo único. A prescriÇão deste artigo não
se· aplica aos militares da reserva e aos reformados
quando estiverem convocados para o serviço ativo,
no exercício de função em qualquer organização militar, fardados ou, ainda, quando atuarem coletivamente com militares da ativa ou da inatividade.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data
de sua pubticação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 28 de julho de 1964; 143~> da Indenpendencia e 76~' da República. - H. CASTELLO
BRANCO -Ernesto de MeJlo Baptista- Arthur da
Costa Silva - Nelson Lavenere Wanderley"
- Observe~se sa concepção liberal traduzida nos
c.onsiderandos por expressões tais como;, ..... à livre
Inailifestação do periSãmento c ao exercício de atividades poJítico~partidárias;" e "ainda." ... tais restrições não têm cabimente quando o militar passa
para a inatividade ......... ocasião em que, no regime deplOctâtico, se integra na plenitude dos direitos de ciôadão" - e no próprio texto;," ... não estão sujeitos" ....... pelo fato de tratarem no meio civil, inclusiv:e. sol;> a forma de crítica, pela imprensa ou outro
meio de divulgação, de qualquer assunto ... "
2. O disposto no Decreto n~> 54.062 foi, em conseqUência, introduzido nos textos dos Rcguiament()S Disciplinares de cada um das Forças Armadas:
~ Marinha, Exército e Aeronãutica.
3. Em julho de 1977, na administração do Ministro Silvio Frota, foi elaborado um novo Regulamento Disciplinar do.Ex.é~cito (R/4), aprovado pelo
Decreto n9 19.985 de 19 de julho de 1977 e que em
seu artigo 89 omitia o preceito liberal e democrático
de inspiraçãO do Pri!sidente Castello Branco da não
sujeição ·de nlilitares· na iTúítivid.ade (na Reserya e os

3670

Quinta-feira 26

- - - -:--DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Reformados) a disposições dos Regulamentos Disciplinares. O Ministro Chefe do Gabinete Militar de

então, General-de-Divisão Hugo Abreu, não alertou o Presidente Ernesto Geisel, ou também não se
apercebeu da_omissãQ_ proposital.

4. Configurava-se, 3.ssiffi, uma sitbaç'ãó paradoxal e injusta. Enquanto duas Forças Armadas, a
Marinha e a Aeronáutica, asseguravam aos seus militares o direito estabelecido pelo Decreto do Presi-

dente Castelto Branco, aos militares da Reserva e
Reformados do ExérCito este era suprimido.
5. Em julho de 1978, o então Ministro do Gabinete Militar, General-de-Brlgada, Gustavo Moraes
Rego Reis, apresentou ao Presidente Geisel a proposta para restaurar aquele preceito no Regulamen~
to Disciplinar do Exército, concílíando, por equida~
de, à situação vigente nas duas outras FOrçaS Marinha e Aeronáutica. Assim, pelo Decreto no;o
82.028, de 24 de julho de 1978, foi alterado o Regu~
lamente em questão, dando nova redação ao seu ar·
tigo 8{> (do Regulamento Disciplinar do Exército
aprovado pelo Decreto n' 79.985 de 19 de julho de_
1977), voltando a se aplicado o disposto no Decreto
n• 54.062, de 29 de julho de 1984.

"REGULAMENTO DISCJPLINAR DO EXIiRCITO
{R/4)

{Altera)
DECRETO N• 82,028, DE 24 DE JULHO DE 1978
Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto o\' 79.985, de 19 de julho de
1977.

O Presidente da República, usando da __atribuição
que lhe confere o artigo 89, item lll, da Constituição, decreta:
O Art. 8{> -do Regulamento Disciplinar do
Exército, pelo Decreto n' 79.985, de 19 de julho de
1977, passa a ter a seguinte redação:
Art. 8' Estão sujeitos a este Regulamento os
militares do Exército na ativa, reserva remunerada e
reformados,

§ 1'1 Os oficiais-generais nOmeados Ministros
do Superior Tribunal Militar são regidos por legislação espec[fica.
§ 2'1 Aos Militares da ativa, agregados de conformidade com o parágrafo único, letr~ "b" dÕ Art.
56, combinado com o§ Jo;o, letra_ "d", iteni XIV e§ 69
do Art. 86, Lei n9 5.774, de 23 de dezembro de 1971
(Estatuto dos CMilitares} e aos militares da reserva
remunerada ou reformados aplica-se o disposto no
Decreto n~ 54.062, de 29 de julho de 1964.

§ 2' · O Anexo fll ao mesmo Regulamento passa a vigorar a relação constante do Quadro que a
este acompanha.
§ 39 Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
-

Brasítia-DF. 24, de julho de 1978; 1579 da Inde-pendência e 899 _da República. - ERNESTO GEISEL - Fernando Bethlem."
6. Afinal, em Abril de 1979, no início do Governo
FigueiredO, na administração do Ministro Walter Pires,
a aplicação dos Regulamentos Disciplinares das Forças
Armadas aos militares da reserva remunerada e reforma~
dos, foi novament~ alterada_pelo Decreto n9 83.349 de 18
de Abril de 1978, ficando"'revogados o Decreto qo;o 54.062,
de 29 de julho de 1964 (President.e Cast~llo ~ranco} para
eliminar dos Regulamentos da Marinha e da Aeronáuti~
ca que ainda mantinham aquele preceito e, a alte_ração
do Art. 89 do Regulamento Oiciplinar do Exêrcito_ que
restaurava o preceito em questão graçaS à alteraçâo promovida pelo Decreto n'~' 82.028" de 24 de julho 1978 (Presidente deisel) ..

APLICAÇÃO DOS REGULAMENTOS DISCIPLINARES
DAS FORÇAS ARMADAS-AOS MILITARES
DA RESERVA REMUNERADA OU REFORMADOS
{Dispõe)
"DECRETO N• 83.349, DE 19 DE ABRIL DE 1979
Dispõe sobre a aplicaçilo dos Regulamentos
Disciplinares das Forças Armadas aos Militates
da reserva ou reformados
O P-r_e~ldente da RepUblica, usando da atribuiçio
que lhe confere o Art. 81, item III, da Constituiçilo, e
tendo em vista o disposto no Art. 15 e seus parágrafos
e no Art. 32 da Lei no;o 5.774, de 23 de dezembro de
1971 (Estatuto dos MUitares) decreta:
Art. J9- Aos Militares da reserva remunerada e
aos reformados aplicam-se os regulamentos disciplinares das Forças Armadas quando,
••• , • , •.• , •

············································
ParágrafÕ Onico - Estio Igualmente sujeitlll à
aplicação dos regulamentos disciplinares, nas hipóte-ses indicadas por este artigo, os agregados, de acordo
com o Parágrafo único, letra ub" do Art. 56, combinado com o§ 19, letra ''d" item XIV, e§ 69 do Art.
86, da Lei n9 5.774 de 23 de dezembro de 1971 (Estatuto dos Militares).
Art. 19 Ficam revOgados o Decreto n9 54.062, de
29 d-e ]olho--de 1964 e o § 2'~' do Art. 89 do Regulamento
Disciplinar do Exército (Decreto g9 79.935 de J9 dê
julho de 1977) introduzido pelo Art. 19 do Decr.éto gQ
82:028-de 24 de julho de 1978.
7, Assim, aquele direito que o Presidente Castello
Branco, a despeito de sua marcante personalidade de Chefe Militar, havia considerado como imperativo ao militar
da reserva e no reformado - a integraçio na plenitude de
seus direitos de cidadão-, e o Presidente Geisel torRara-o
estensivo àqueles militares em atividade que se candidatassem a cargos eletil'os - aquele direito, - ficou llaqueado
pelo Decreto no;o 83.349 de 18 de abril de 1979.
8. Nas _atuais circunstâncias os atos do Governo praticad_os ou aprovados pelo Presidente da República não poderão ser criticados pela imprensa ou outro melo de divulgação, por miUtares da reserva e refofiriados, nem mesmo
quando na conillçà!J: ~e even~al~_c~ndidatos a cargos eletlvos por pai-tidOS- na Oposição: -Isto porque o Presidente da
República é o Comandante Supremo das Fortas Armadas
(Art. 89, item XIV da Constitulçilo).
Pelo evidente contra-senso além da arbitrariedade, triase-õ impasse mais grave, qual seja a não aplicação da lei, a
omissão, na tentativa de superar um caso político, ou a sua
aplicação unilateral de acordo com as conveniências.
Trata-se, agora, de restabelecer o preceito liberal e democrático tal como foi originalmente concebido pelo Presfdelitf!. -Castello Branco.

ó SR. P'RESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para contraditar a questão de ordem de S. Ex• o Senador Itamar Franco.
O SR. MILTON CABRAL {PFL- PB. Para contraditar. Sem revisão do orador.) --Sr. President~:
-~Não vou tomar muito tempo de V. Ex• nem dos Srs.
Senadores, porque, na realidade, não tem a menor procedência a argumentação do Senador Itamar Franco a
respeito do enquadramento da nossa emenda na alínea
. Hb", do art. 253 do Regimento.
.
Aliás, o Senador Itamar Franco está se mostrafido de
uma ingratidão total, porque concordei com sua argumentação, ftii inteiramente solidário, apenas-divergi na
redação do texto do seu projeto. Mas, o importante, e
não quero me alongar na discussão, ê que a alíne~ "b",
invocada pelo Senador, é que não se admite, em sentido
c-o-ntrário ã prOposição, quando se trata de projeto de_ lei
ou de resolução. Ora, quem ler essa emenda aqui apre~
Seiifãdi Vãi Con-starar~ desde Jogo, que a emenda não tem
sentido contrário. Não quero nem dizer que ela seja uma
einenda perfecdonísta, ela ê uma emenda suplementar à
idéia apresentada, pois o projeto do Senador Itamar
Franco trata de isentar o militar, na reserva ou reforma-
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do, da aplicação dos regulamentos disciplinares das
Forças Armadas. O que trata a -einf:nda'!Trafã"de isentar
os militares da reserva ou reformados da aplicação das
disciplinas militares no que tange ao aspecto das ativida~
des político-partidárlas. Portanto, ê uma complementação, ou suplC:mentação, como queiramos. da proposição. Assim, não tem a menor procedência o argumento
de S. Ex• Portanto_, considero, na forma do Regimento,
que a Mesa, sempre isenta, acatará a emenda apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Josi: FrageiJi) - A questão,
realmente, merece reflexão e interpretação. O projeto do
Senador Itamar Franco, pura e simplesmente, diz no seu
art. 1':

•• Aos militares postos na reserva ou reformados
'não se aplicam os regulamentos disciplinales das
Forças Armadas."
É, portanto, um projeto de lei que, se aprovado pelo
Congresso e sancionãdo pelo Sephor Presidente da República, simplesmente decide que os regulamentos disciptinârios das Forças Armac:j.as não se aplicarão aos militares da reserva ou refC>rmados.
O substitutivo de S. Ex• o Senador Milton Cabral, a
meu ver, modifica profunda e inteiramente Oprojeto de
S. Ex"•.•

Çl SR. MILTON CABRAL -Senão não caberia a
emenda.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) - ... anula o
projeto de S. Ex•, a meu _ver, não complementa, e eu quero dizer que a minha primeira impressão seria, justamente, a de aceitar o substitutivo apresentado pelo nobre Senador Milton Cabral. Mas eu acho que, quando o art.
253, letra "b". fala em disposição, em sentido contrário à
proposição apresentada, ê portanto uma com o substitu·
tivo ou uma emenda que torne sem efe~to o projeto apresentado, e é o que vai acontecer, além de ser a proposição do eminente Senador Itamar Franco ampla e sem
restrições, e V. Ex• traz justamente para um outro campo
que é o das atividades político-partidárias, -não visado no
projeto originaL
Considero, e V. Ex• vai me permitir, e V. Ex• terá o
mesmo direito que S. Ex• o Senador Itamar Franco, de
recorrer da decisão do Presidente da Casa, desde que
apoiado pela assinatura de um Líder da Casa.
Eu, sinceramente, acho que o substitutivo tornaria
sem efeíto e anularia a proposição apresentada pelo
nobre Senador Itamar Franco.
Sendo assim, não recebo, se V. Ex• me permite, o substitutrvú, reconhecendo o direito de V.-Ex• de recorrer,
nos termos do Regimento Interno.
O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, pela ordem.
O SR. MILTON CABRAl {PFL- PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -sr. Presidente:_
__
_
Eu recorro a V. ~· da decisão adotada~ mas quero
lembrar o_ seguinte: esse projeto, absolutamente, não
anula a proposição do Senador.
~econheço que ê difícil a V. Ex•, num~ leitura rápida,
dãr _essa interpretação, porque, na realidade, isso exigiria
uma reflexão a respeito do desdobramento_. Mas co_ino
V. ex• já decidiu, vou apenas recorrer, não vou me alongar. Posso, posteriormente, demonstrar que essa argumentação da complementação existe, porque, do con·
trário, seria impossível apresentar emenda. Logo, a ri~
gor. seria impossível apresentar emenda.
Mas recorro a V. Ex• o exame da Comíssão de Constituição e Justiça:, na qualidade ,?e Líder do Partido da
Frente Liberal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelti)- Recebo ore·
curso de V. Ex•, para ser devidamente apreciado.
O SR. MILTON CABRAL- Muito obrigado.
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O Sr. Itamar Franco- Creio que o recurso, na qualidade de_Llder, Sr. Presidente,_só pode_rá caber para o
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Claro. Mas
fica adiada a decisão, justãmente por falta de quorum.
O Sr. Itamar Franco- Mas o Plenário é quem decidirã a questão. De· acordo com o art. 446, caberá ao Plenário decidir. Quero congratular-me com V. Ex•, pela
decisão da questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sr. Senador,
apenas em relação à proposição do eminente Senador
Milton Cabral, foi o entendimento que dei, porque acho
que hã aqui uma proposição. Entendo contraposição um
substitutivo que anula os efeitos da proposição original.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está essotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acho que vou voltar a um tema antigo. Vêem V. Ex•
que sou o primeiro orad_or inscrito para a sessão de hoje,
inscrição feita, de acordo com o Regimento, hã 48 horas,
e somente a esta altura da sessão o Sr. Presidene pôde me
conceder a palavra.
Por isso, Sr. Presidente, V. Ex• não vai levar a mal,
porque vou solicitar, dentro do Regimento, que seja inclufdo na Ordem do Dia projeto que apresentei, um projeto de resolução para tratar sobre o problema do uso da
palavra, porque desejo que o SenadO, o seu Plenário, sC
manifeste sobre o assunto, porque, vê V. Ex• que o Regimento é sábio. Quando o Regimento determina inscrição
com 48 horas de antecedência, muitas vezes impede que
o emocionalismo prevaleça, que haja manifestações e
que, com o decorrer do tempo, com o vagar de 48 horas
para raciocinar sobre a matéria, o asSunto seja protelado
ou mesmo evitado.
Mas, Sr. Presidene., eu gostaria também de trazer ao
conhecimento da Casa o projeto que apresentei ontem, e
para o qual eu vou solicitai- a colaboração dos Srs. Uderes das diversas Bancadas, principalmente da majoritária, que durante muitos anos defendeu idéia semelhante, para que permitam a aprovação cfe" um projCto de lei
de autoria de um Senador. O projeto altera a Lei n'~'
6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção automática de salários, modifica- a -política salarial
e dã outras providências.
No art. I'~' do projeto eu solicito que o valor monetário
dos salários seja corrigido semestralmente, de acordo
com o índice nacional de pri:Ços ao consumidor, INPC.
Isso já vem sendo feito na prátiCá, nos dias atuais, maS R
legislação em vigor ainda determina aquela situação de
aumento de 100% do INPC atê tiés salário mínimos, auR
mento de 80%, assim- por díant6, aqUela cascatã- qUe havia no Governo passado. Aí eu solicito que todos Sejãm
de acordo com 100% do INPC.
No_art._8!1 _e.u_sugirO.qüe a corieÇão dos valor~s monetários dos salários "dos trabalhadores avulsoS, neiociados
para grupos de trabalhadores diretamente pelas suas entidades sindicais, SCrá procedido de acordo com o art. I'~'
dessa lei.
No art. II, o aumento do salâfio caril o fundarnento
do acrêscimo- da produtividade da categoria profissional
poderá -ser negociada diretamente entre os empregados e
os seus empregadores, ou estipulado por convenção,
acordo coletivo, ou sentença normativa da Justiça do
Trabalho.
Pessoalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores eu venho
hã muito tempo. hã 2 anos ãlrãs, mais ou menos, apresentei um projeto para a livre negociação entre trabalhadores, e empregados a livre negociação optl!tiva, _qu_e na
época não mereceu aprovação de alguns setores interessados na questão. Mas, acredito que, pelo menos, nesta
parte e o aumento no acréscimo da produtividade, já que
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não considii-0 aCertada a idêia de um quociente fixo para
qualql!-er sindicatl?, ~ualquer _classe de ~mpregados, porque isso deve variar de ãCordo com as indústrias, de
acordo com as possibilidades de cada empregador também. Por isso, solicito e indico como solução a livre negociação entre empregados e empregadores por esse item
de produtividad~. Também, que a correção monetária
dos salários a ·que se refere o art. I' desse projeto, deverá
ser anteciPada sempre que o Indice Nacional de Preço ao
Consumidor, acumulado nos meses posteriores a última
correção, for igual ou superior a 33%. Dai porque se fala
muitO na trímestr3.lidade. E quando estabeleço esse nível
de 33% é porque seria feito esse auniento imediato, autoR
mático, com a base de I 0% de inflação ao mês, é em três
meses seriam de 33% mais oii inenos de inflação. Se a inflação não atingir esse nível, então af somente na semestralidade é que seria -atendido esse aumento, na variação
do lndice Nacio-nal de Preço ao Consumidor.
Sr. Presidente, eu acho que isso ai merece a atenção
dosSrs. Senadores•. Um outro assunto que eu gostaria de
tratar, antes de entrar no meu pronunciamento de hoje. ê
que lamento não tenhamos aprovado anossa pauta de
hoje da Ordem do Dia, principalnlente do item 2 que tratava da transcrição de um artigo do requerimento feitO
pelo Senador Fábio Lucena. Pois no momento em que
lemos tão pouco a respeito dos trabalhos desta Casa,
vale a pena constar, aqui no Senado, os artigos que manifestem também a outra face da lua. Temos aqui no
Congresso uma face iluminada, uma verdadeira lua
cheia, pois que cada dia somos olhados vistos, julgados.
criticados por tudo de errado que nós fazemos. E nós temos erros, temos defeitos, nós temos muitas deficiências,
mas temos também a face oculta da nossa lua, e não se
divulga aquilo que nós fazemos de certo, de correto,
aquilo que nós procuramos fazer de acordo com os interesses nacionais e internacionais, com ·o interesse das comunidades com os interesses políticos.

E eu vejo, quando leio, por exemplo, o Dr. Barbosa
Lima SobrinhO falimdo com--o Presiderite Ulysses Guimarães, dizendo que à imprensa cabe a obrigação de divulgar o~ fatos: Agora, será que divulgar os fatos é apeqªs tr-ªlli--ºªCJYilq_que está errado? Vejo que amanhã alguns fl_lt()S serã~ divulgados sobre os trabalhos do Senado, mas vejo também que amanhã, depois como ontem,
q--uase-ruao_-q-ue aqtii sepassa-não é diVulgado. Aí ê que
eu pergunto: será que o direito de tratar, que todos nós
ternos de reconhecer e que temos de defender, acima de
tudo, é apenas o direito de tratar uma das faces dos nossos trabalhos? É essa a minha dúvida de sempre e porqúe, de vem em quando, abordo esse assunto, e porque,
também, vou pedir a transcrição e temos que fazer justiç.a àqueles que_tratam do~ nossos problemas. Vou pedir
a transcrição, amanhã ou depois, de um outro artigo que
saiu no Correio Braziliense que dizia, exatamente, issQ:
"~Outra face-ao-congresSO"-. Que deve, também, ser conhecida.

·sr:

Mas~
Pr~sident~ ~ Sr !i, S~nadores, chegando a horiL
daJniuh_a_ palavra, jâ no final da tarde, quando os Srs.
Seo.adores já estão dispostos a irem para casa ou estão
aguardando ansiosos a sua hora de falar, vou resumir o
que eu pretendia dizer no dia de hoje e solicitarei a V.
E.xf- que-c-on-sidere--o--discurso- na -sua -íntegra, par-a: -n-ão
cansar os Srs. Senadores, nem prejudicar aqueles que
CQUIQ eu sc:_inscreyeram com 48 horas de antecedência e
que devem ter o direito de expressar aqui o seu pensamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O- Programa Nacional de Crédito Rural, instituído
pela lei nt~ 4.829, de 5-11-65, objetivava eXpressamente
incentivar a produção agrícola, financiar o custeio e a
comercialização dos produtos agropecuários, fortalecer
os prod~tor~_s__ n~r:~is_d~Sp~ialmente os pequenos e mé. dias, e pi-offiover-a moderrliiação da agricultura. As linhas mestras desse programa estão consubstanciadas no
Manual de Crédito Rural.
Ini~iãlnlente, as úiX:aS dC:juros fora~ fixadas em cerca
de 15%, aproxima~do-se das taxas de inflação então vigentes. Até 1973, a diferença entre os índices inflacio-
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nários e as taxas de juros oscilava em torno de2,5%, percentual_este_ que repr~s~ntayft o subsídio conferido ao
agricultor. No perfodo de 1968 a 1974, reduziram-se os
subsídios em virtude, da redoção das taxas de inflação,
pois manteve-se estacionária a tax3. de juros. No periodo
de 1974 a 1977!t_endo_como uma4_as r~ a elevação
dos preços do petróleo- conseqUência da crise internacional do petróleo- a inflação subiu vertiginosamente.
Entretanto, a taxa de juros do crédito rural permaneceu
a mesma, significando, pois, aumento dos subsídios, visto que os empréstimos eram concedidos a taxas de juros
muito inferiores à taxa de inflação.
Surgiram, então, críticas acerbas à politica do crédito
rural. Planejada para amparar especialmente o pequeno
e o mêdio proprietário, beneficiou precisamente os grandes, contribuindo, assim, para a conservação e ampliação dos latifúndios, muitos dos quais improdutivos.
Pior, ainda, nem sempre os empréstimos concedidos a
juios subsidiados forJtm utilizados para financiar atividades agricolas ou pecuárias. Houve desvios para especu1ação finanCeira, aplicação no over night, aquisição de
dólares, investimentos imobiliàrios etc. Além disso, ninguém ignora Q ...escândalo do trigo-papel", no Sul do
País, e Q. "escândalo da mandioca", em Pernambuco. 1:.
verdade que muitos proprietários rurais souberam aplicar as vantagens auferidas corn o crédito rural na modernização de suas lavouras, nas quais passaram a utilizar
maquinaria e implementas agrfcolas, defensivos e fertilizantes. Mas foram marginalizados os pequenos produtores, que se dedicam ao cultivo de alimento básicos, exatamente os que deveriam ter-se prevalecido dos créditos
subsidiados para fixar-se à terra.
Ê inegável. porém, que um dos objetivos do Programa
Nacional de Crédito Rural foi alcançado em parte:
verificou-se a modernização da agricultura, se bem que
em determinadas regiões. As pesquisas efetuadas pela
EM_B_RAPA _e por universidades agrícolas, assim como
os serViço-s prestados aos produtores pelos órgãos regionais da EMA TER (Empresa de Assistência Têcnica e
Extensão Rural) tambêm contribuíram efetivamente
para o desenvolvimento da agricultura em nosso País.
Esse desenvolvimento, porêm, foi localizado. Foram plenamente utilizadas as terras agricultáveis do Sul. As no~
vas fronteiras agrícolas se situam hoje, no Centro-Oeste
e no Norte, regiões em que falta a infra-estrutura neces~
sâria para a inStalaÇão dos lavradores e a mecanização
da produção, o que demanda vultosos investimentos, No
Nordeste, ao lado de fazendas modernas, inteiramente
mecanizadas, encontra-se a lavoura primitiva. De modo
geral, os problemas se agravaram: apareceram os bóiasfrias no Sul do País; acelerou o Cxodo rural; eclodiram
conflitos pela posse da terra no interior. Todos esses
problemas e suas seqUelas continuam a desafiar a nossa
imaginação e a nossa cap8.cidadc de equacionâ-los, principalmente porque a sua solução demanda maciços investimen-tos.
A partir de 1977, o crédito rural tem sofrido uma série
de modificações, impostas não apenas em virtude das falhas verificadas na sua execução e das denúncias de fraudes e desvios, mas também por força de sua pressão inflacionária. Elevaram-se gradativamente as taxas de ju~
ros, reduzindo-se conseqüentemente os subsfdios . .O Governo procurou ·adotar uma politica realista de preços
mrnimos; -por·ronsidera~Ias--capaz--tre-Incenavar--a -p-rOdução agrícola, ao garantir o preço remunerador àquele
que produz, favorecendo, assim, indistintamente, o pequeno, o mêdio e o grande proprietário. Assegurando
rentabilidade ao setor agrfcola, o Governo pretendia aliviar oS seus problemas de finànciameniõ.

Recentemente, no final de julho, foram definidos os
ValofeS Básicos de Custeio (VBCs) para os produtos
a&rfcolas_. Aliás, já foram fixados tambêm, a 20 de agosto, os novos preços mínimos para a safra de 1985/86, do
Centro-Sul para cujo custeio o Governo pretende destinar Cr$ 24,73 trilhões.
En!retan.to__..os depósitos à vista do Banco do Brasil e
parte dos mesmos depósitos da rede bancária particular,
regular~ente destinados a esse custeio, não serão suficientes. Some~_te para complementar os financiamentos
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de custeio a seu cargo, o Banco do Brasil precisa colocar
cerca de Cr$ 3,6 trilhões em CDB (Certific:ados de Dep6-

sitos Bancáriõ-sT, preve-n-do-se, ainda, a expan-são da base
monetária~ em cerca de CrS 500 bilhões. 1l medida inflacionâria, mas não há outra ~lterna~iva!
A agricultura faz ]us-a-um tfafafneiltO-dlferenclii<IO;---=visto que lhe cabe a resPOns3bilidade de abastecei' o"ffie"i~
cada interno, fornecer produtos par a a:groindústria e,
ainda, para a exportação. Sabemos que cerca de 60% de
nossas exportações provêm da agricultura. Esse tratamento diferenciado tem sido dado, em parte, ao Nordeste, através da Superinteridê-nciã-de DesenvolvimentO do
Nordeste (SUDEN E) e do Fundo de lnvestime~tos do
Nordeste (FINO R), tendo em vista a necessidade ~e pr?·_
mover o desenvolvimento daquela região. SufPreinCfeUnos, pois, a notícia, veicUlada pela irripfensa, de que a
União sOfreU üm,jJfejtiíi:o-de Cr$ 996 bilhões, em virtude
de aplicações do FINO R em t 14 projetas agróPêCUãriOS.
Alega-se que os projetas, aprovados pela SUDENE, IlãOforiuTI ·realiZados nos prazos· ·previstos, apesar de os recursos terem sido entügues ao·s empresários. Custa-nos
crer que haja pessoaS capazes de desviar oU=dilapi(far recursos preciosos, destinados ao desenvolvitnent9 social_ç_
econômico de uma região- t_ã_o carente. A matéria fói objetO de um pronunç!a_inC!lto riosso no dia 19 do mês Passado, no qual fizemoS indagaçõeS: sobre o--núriiérÇl do_s
projetas beneficiados com recursos do FINO R,_ o montante aplicado em cada um -e as COii.dições em que se encontram.
A Folha de S. Paulo, ed_ição de 23-6-85, deScreve conlOse processam as operações com o sistema:
,,"As empresas recebem do FINOR recursos pro·
venientes dos cofres públícas para implantar projeto
agropecuário aprovado pela Superintendência d_e
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em troca de ações emitidas por elas; as a~ões, negociadas
por seu valor nom_ina.l, ficam depositadas em carteira no Banco do Nordeste; as empresas não implantam o projeto, desrespeitando prazos e_metas fixadas em contrato; as aç_ões caem_ de preço no merca~
do, na falta de resultados económico-financeiroS, e
isso cria condições de as empresas reav~las, anoS
depois, a custos inferiores ao _valor _nominal. Com
isso, .recuperam o controle acionâr1o da empresa,
desvinculando~se do sistema FINOR/SUDENE".
Trata-se de um programa que pode contribuir deciSi:vamente para o ·t;~esenvolvimento do Nordeste, incenti·_,
vando o seu parque industrial, financiando projetas agrí·
colas e de irrigaÇão, de modo que temos de preservâMio.
Por isso, as falhas. estruturais do sistema precisam ser
corrigidas, a fim de que o Tesouro Nacional possa
ressarcir-se dos prejuízos nos casos em que_ os projetas
não sejam implementados. Aliás, conforme noticia a imprensa, o Banco do Nordeste e a SUD_ENE estã_o elaborando uma proposta conjunta de aprimoramento do FlNOR, a qual prevê."a eliminação do prazo de_ indisponibilidade das ações, a permissão para capítalízação autoM
mãtica dos dividendos 9-istri~viçlo~ !lO FINOR, a institucionalização de um mercado de acesso para os títuloS incentivados e a destinação de uma parcela de 10% do PIN
e do PROTERRA para assistêncía credítícia às micro,
pequenas e médias empresas" (in Folha de S. Paulo, 8-885\

lemos_ de envídar todas os nossos esforços para promover a integra~ão_d_o n_ordestino ao processo produti·
vo. 1:. preciso erradicar a pobreza, que decorre do desemM
prego, da dificuldade de acesso à terra, do analfabetismo
etc. A SUNEDE e o. FINO R têm participado desse esforço, mas faz-se necesSária a reforma agrãrta, que temos
defendido hâ tanto tempo. As famílias assentadas deverão ter acesso ao crédito rural, á assistêilcia médica, à
edu_c_ação, transporte etc. Além disso, insistimos iúlTnstituição da Justiça Agrária, que se incumbirá de regular as
relações de trabalho no campo, de dirimir os -·conflitos
pela posse da terra, evitando que se perpetrem e que se
perpetuem as injustiças. No entanto, essas providén_cias
já tardam. É preciso que o Governo apresse a sua efetivação.
Õ Superintendente da SUDENE, Reinaldo Ca;n~i~Q
Tavares, jã apresentou ao Ministro do Interior, Ronaldo

Costa CQuto, a proposta p_ara o I Plano DiretOt ao Nordeste para o período de 1986 a~1989, o·quRl deverá ser
enCamilihãdO- aO Congresso Nacional em fevereiro do
pr'óXimo àno. A_~tes,__ porérri~ ~o documento será debatido
e111:_ ~e~in~ri?s est~Q.~a.i~·, ~u~ ser_ão realiza~o~ e~ toda~
aSQ'pftiiíS-rlofáe5lirlas e, J)ósteríõrffiente, num seminário
reiicilial, em- R.ecifi. Desperta-se, assim, a corisCiêhcia
nacional para a necessidade de equacionar os pungentes
proble_~as que nos afligein
- Sr.-Pf_eSiChilite_,~S_r~:-_.$enadot~,_s_~.bên1.o"s que, mais irit-

P~ft~_Ote_~ q~~OS-Sii~sídlos ãO cfêdito rurãl, qUe talitaS

dist_ôrções apresentàranl entfe nós, -é a diversificação da
prõdúÇãO, a-pofítica de preços mínimos e"de estoques regllladOreiÇ"o--segUrO agrícOla, eficiente sistemà"de arm:a~
z-enagem e traitsporte. OS grande~qsroprielãrios, se necessário, podem invt::stír os seos próprios recursos no
custeio de ·suas lavouras.
EntretaittO, ainda- não podemos prescindir do crédito
subsidiado, Os subsídios devem ser extintos, sim, mas a
longo prazo. No momento, eles devem ser mantidos em
determinadõs casos, para viabilizar projetas agrícolas de.
int~Tesse.regional ou nacional, os quais devem ser sub~
metídos ã rigoroSa fisCalização e controle por parte dos
fiscais do Banco do BrasiL A nosso ver, o Crêdito subsi~
diado se faz indispensável, por exemplo, nos seguintes
ca~os: para amparar o pequena produtor e fix.ã~lo ao
cruTtpo; para inc-entivar" a cultura de produtos importados; para estimular a implantação de fábricas de insumos, na-fase inicial, visto qUe-temos a matéria-prima e
it'nportamos defensivos e fertilizantes a preços elevadíssimos, em detrimento de nossa balança comercial; para
promover a expansão da fronteira agrícola em regiões
inóspitas, que demandam injeção de recursos para a
constituição da__infra-estrutura, necessária para- o assentamento, de pequenos proprietários. Além disso, o crédíto subsidiado deve integrar um _elenco de medidas para
tornar viável a realização do projeto agricola a que se
destina, considerado prioritário. Assim, é imprescindível
que, além dos recursos financeiros propriamente ditos, a
juros favorecidos, os beneficiáriOS- desses projetes contem com assistência técnica, trabalhos de pesquisa e um
sistema viário eficiente, que facilite a corriercialização.
Impõe--se, ainda, que se aperfeiçOem õs ·métodos d,~ co_ntrole e fiscalização dos projetas beneficiados pelo crédito
subsidiado. Por outro lado, as regras estabelecidas para
concess_ào desse cr~i_ta de_vern ser periodicamente revistas e reformuladas, ã fim de evitar fraudes e ªs costumei_rãs dfSiorções em sUa· aplicação.
Sr. Presidente, Srs. SenRdares, temos de reconhecer
que, até ?gora, a pOl_ítiCa agrícola e de crédito rural não
tem sido bem formulada, nem tampouco bem executada,
malgrado os ingenteS esforços governamentais neste sentido. O própiio -o_o~erno reconh~e as falhas existentes e
·tenta cõ.rrigi-las. Neste sentido, C<?m muita propriedade,
o ex-Ministro d-a FaZenda, Franciscõ Dornene·s, apreSen:.
tau uma proposta, poucos dias antes de deixar o cargo.
Informa a Correio Braziliense, edição de 21 do mês pas-sado:
'O MinistériO da Fazenda já dispõe de proposta
concreta de nova política agríCOla alternativa, que
tentará eliminar a concessão. de subsidias ao setoi'
atraVéS do orçamento monetário no contexto de um
orçamento unificado a ser aprovado pelo Congresso
Nacional. Trata-se de um- conjunto básico de tr~
medidas Voltadas para reduzir o peso dos custos fi~
nanceiros, estabilizar os preços agrícolas e livrar o
Banco do Brasil do ónuS da exclusividade da concessão de subsídios ao crédito rural. Paralelainente
a esta poHtica oferecerá preçOs míilí"mos compatr-·VeTs com ·os custos de produção.
Para reduzir os custos operacionais onerados
principalmente pelas altas taxas de juros, o Mini~
tério da Fazenda, --segundo o ex-secretário-geral,Tito Ryff, defendé a criação da-·cadei--neta de pOUpança rural, ·que captaria recUrsos através de Cooperativas rurais, que emprestariam aos associados reCUrsos ao custo de correçãa- monetâria mais 3 -por
cento."
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, ''Tito }t.íff dciüa.cou que o Ministério da Fazenda
já dispõe da fórmula cã.paz de livrar o Banco do
Brasil do ônus exclusivo da concessão do crédito ru~
ral. A diferença entre o _custo de captação do dlnhei~
ro e o da aplicação será contabilizada, disse, no
orçamento ·monetârio dentro de um contexto _de
orçamento unificado, cuja aprovação caberá ao
Congresso Nacional."

, ·;À ·t~~~~i~; ·~;~~~;{~· cÍ~ 'c;rti~~tc;bâsi~~-d~ ~~~~
politica agrícola imaginãda pelo Míilistério da Fazenda, destacou Tito Ryff, visa criar-um fundo capaz de estabilizar as oscilações de preços dos produtos agrfcolas entre uma safra e outra, mantendo, assim, a estabitfdade de renda do produtor e contribuindo para a controle do processo inflacionáriO."
Evidencia-Se _o propósito do Governo de fortalecer o
etor agrícola, dotando-o de mecanismos ·capazes de
orn~-1() auto~sustentãvel. Ao mesmo tempo, pretende-se
.liviai as pressões que o setor exerce sobre o orçamento
non_etãrio. Essa proposta já foi debatida na Câmara dos
Deputados, em reunião que contou com a participação
do Ministro João Sayad, do Planejamento.
Extremamente preocupado com as dificuldades de
toda ordem com que se defronta o País, temos de reco~
nhecer e louvar os esforços envidados pelo Governo, e·m
todas as frerites, se não para eliminá-las totalmente, por
ser impossível fazê-lo, pelo menos para dar-lhe combate
tenaz.
Era o que Unhamos a dizer, Sr. Prestdente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) ~Concedo a palavta ao nobre Senador Roberto Wypych.
O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'S. Senadores:
Assumimos-, hoje, a tribuna desta Casa para postular
uma das mais _altas reivindic~ções do povo paranae:nse.
Sempre reconhecemos, Sr. Presidente, a he_gemonia do
Estado de São Paulo no concerto da República Federativa. Não hã, na verdade, 9.esdouro ~lgum em reconhecer
a excelência do parque industrial que São Paulo ostenta,
além dos valores humanos e técnicos que o tornam .um
centro impaf. não só do Brasil, mas da própria América
Latina.
Todavia, sr: Presidente--e Srs. Senadores, se nos conformamos em traçar um quadro comparativo entre o Estado de São Pat,~.lo e os demais Estados da Federação~_in
clusiVe o Pa'ranã, qUeremos manifestar o nosso rn:aiS
completo inconformismo, quando o Poder Central faz
distinção e, conseqUentemente, injustiÇa, entre o elemento humanp de todo o Brasil.
Serripre entendemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que a democracia é o re_gime político consagrador das liberdades válid~s. m~s ~mbém um regime onde deve imperar o princ"í~io dC: nenhUm privilégio a ninguém, seja a
que: título for, sob pena de se cometerem gravíssimas injustiças. Por isSo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vimos
hoje manifestar o nosso inconfornlismo ante uma situa~~9' _;§~-~ch~.lí=s~i~a, e que retrata uma clamorosa in·
jUs~ iça .co~~ra ..os _g~~nâ~ ~.a~ores de cultur~ do povo paranaense.
.
Vimos, hoje_, _!!lanifestar a Sua EXcelência, o Senhor
Presidente da Repúbli~, incfito e honrado Dr'. José Sar~
ney, um séntido de confiança de que hã de se reparar~ nO
f\lturo, as tnjustiças que o ·Paranâ vem sofrendo através
dos tempos.
6-Est"a.do do Paranâ, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
teril ãado ao Brasil, através de sua história e~uberante,
uma contribuição excepcional, quer no passado quei nO
presente.
' No campo executivo, aí temos o exemplo de Sua Exceléilcíá~ o o·r..-AffoJlso Alves-de Camargo Neto, que vem
inipd~indo_ao _Ministério dos Transportes-uma real dinâinl~ de fantos benefícios para a população brasileira.
Ainda hoje, a diretoria de crédito agrícola do Banço
do Brasil vem sendo brilhantemente dirigida pelo exDeputado Federal Sebastião_ Rodrigues e a comissão de
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Financiamento da Produção pelo Sr. Ignãcio_ Mammana
Netto, com efetivos reflexos para as classes agrárias.

No campo legislativo, podemos lembrar, em ambas
casas do_ Congresso, extraordinários valores que eleva~
ram tão alto o nome daquele estado, como foi o do
emérito professor Bento Munhoz da Rocha Neto, que
chegou a exercer o cargo de l~"-Secretário da Câmara Federal, e que com o brilho de sua inteligência honrou e
projetou o Paraná além de suas fronteiras,
Lembramos com saudade a figura de Francisco AcCioly Rodrigues da Costa Filho como vice-Presidente e d;pois como Presidente da Câmara Federal e que, com as
luzes jurídicas do seu saber, soube dinamizar os postos
pelos quais passou, inclusive neste Sen,ado da República,
como membro da Comissão de Constituição e Justiça, de
relações Exteriores e Serviço Público.
Lembramos tambêm, entre outros, os nomes de Adob
fo de Oliveira Franco e Ãmaury de Oliveira e Silva; de
Ney Aminthas dç Barros Braga e João de Mattos Leão;
de Francisco Leite_ Chaves; de José: Richa e ainda de Affonso Camargo, que; tão bem souberam represent~r, neste Senado Federal, o povo da terra das araucánas.
Hoje, continuando a tradição de destaque dos grandes
polítiCos paranaenses de outrora, af estão, a fazer pulsar
o sentimento do nosso povo, o Senador Enéas Faria, 1"'Secretário deste Senado Fede!~l, e que org1:1~ha o povo
do Paraná pela alta função que exerce nesta Casa; o Sçnador Álvaro Dias, que honra o nbSso Estado pelo trabalho que aqui realiza na defesa dos altos. interesses do
nosso Estado.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós fazemos, neste momento, uma pergunta e uma denúncia ao
mesmo tempo:
- Qual o paranaense que, neste século X X, já teve a
honra de integrar, como Ministro, o SUpremo Tribunal
Federal?
E. ante a resposta negativa, é que manifestamos o nos-so inconformismo, chamando a atenção para o fato
ímpar.
Em fins de 1961, o ex-Deputado Federal Antônio Anibelli, de saudosa memória, clamava pela indicação do
honrado nome de Antônio Franco Ferreira da Costa
para o Tribunal Federal de Recursos ou para o Supremo
Tribunal Federal. No entanto, suas palavras não encontram ec_o e, como tantas outras que se- segürram, caíram
nas trevas do esquecimento.
Os anos correram e os tempos vão se passando. E o
que vemos, Sr. ~residente e Srs. Senadores? Apenas que
os Ministros da Excelso Pretória, quando se aposentam,
são substituídos por homens - é verdade que de inegâvel cultura -, mas quase sempre oriundos dos mesmos

Estados-.que-_g:;. daque!G:i subs-tituídos -aü aposentados.
Os tempos passam e a composição do Supremo Tribu~
nal Federal desde 1981 até esta data se ampara nas contribuições dos Estados do Amazonas, Rio Grande do
Norte, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, com participação de um Minlstro-cada um; Alagoas, com dois Ministros; Ceará, três Ministros; Paraíba
e Sergipe, quatro MinisfroS; nlaranhão e Piauí, cíi:tç_o;
Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, treze min-istros
cada um; São Paulo, vinte e um,_ Minas Gerai_s, vinte e
cinco; e Rfo d~}aneiro, com participaçãO de vinte e sete
ministros.
- Perguntamos nós, Sr. Presidente, quando, neste século, alguma vez o Paranâ. teve um filho seu integrando o
SUpremo Tribunal Federal?
Nem sequer, SC. Presidente e Srs. Senadores, fomos
lembrados quando do aumento do número ,.de_ Ministros
integrantes do Supremo Tribunal Federal, ém novetpbro
de 65, por ato do honrado Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, então Presidente. da República.
Os Estados da Paraíba, através dos ilustres Ministros
Djaci Falcão e Rafael Mayer; de São Paulo, pelo emérito
Presidente do Excelso Pretória; Ministro MoTeira Alves
e Ministro. Sydney Sanches; Rio de Janeiro, Pelas figuras
brilhantes de Cordeiro Guerra e OdáVió GaUotti; de Minas Gerais, pela presença dos MinistroS OsCaY. COirêa-e
Francisco Rezek; do Rio Grande do SUl pela contribuição de Neri da Silveira; do Piauí pela personalidade
de _Aldir Passarinho e agora, mais recentemente, o _do
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Maranhão, pelo pr~tígio e _ cará(er vivo de C~riQs Ma~
deifa, participam, efetivamente, da comPosição do mais
alto tribunal da Nação.
Apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Paraná não
póde outorgar a um filho seu, semelhante honraria.
É preciso que se diga, Sr. Presi~ente e Srs_. Senado~,
que o Supremo Tribunal Federal, através dos anos de
existência, contou com um paranaense na sua composição. E ass!m mesmo np século pass?do: Ubaldino do
Àmaral~ LapeaD-9 _<(e t\laséimento, Sepador do Par.aná à
.Coonstitulção de 1890 e que também fõi Prefeito do Distrito Federal no período 1897·1898, foi o único paranaense a participar do Supremo Tribunal Federal, nos
id9s de _1 ª-~ -~-1_ª_9§~ _ _ __
_ _ ..
..
Já _se passaram 89 anos. As novas gerações paranaen·
ses têm oferecido ao Brasil uma contribuição excepciona_l, m_erç~ d_os_'!-ª19Ies_ que integram a vida da Nação nos
séus mais variados setores de atividãdes.

) sr; Aderbal

JU:rerilã -

Permita

V.

Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO WYPYCH -Com muito prazer,
meu caro Senador.

O sr~ Aderb~i Jure~ - Estou ouvindo com--~ m~-or
atenção o pron~ncia':llento de V. EI'-'! que traz_ a ~ta
Casa umã contribUição- estatística muito interessante
sobre a participação dos estados no Supremo Tribunal
F_~er/.!1,_~_. p_ela estatística que v. Ex• traz a esta Casa, se
ve!_ifjca_gue o Paran~ ainda não compai-eceu ao Supremo
Tribunal Federal com um lilho seu! e"isso, sem dúvida,
nos surpreeiide porque nós conhecemos o Paraná pela
sua tradíção, não apenas agrícola e industrial, mas tem~
bém pela sua _tradição c_ultural. Escrit~res, poetas e artjs-_
tas têm_ st projetado no cenário cultural brasileifo, como
a familia Trevisap~__l.embro_-me ainda_ estudan_te_de.direitÕ, já lia os contos de Dalton Trevisãn. E de lá para Cá
o~servei_ que vârias gerações de nordestinos, de pernambuc_anos, dep_ois de for_ma_dos pela Faculdade de Direito
do Recife, que era a única que exístia naquela região, -à é-poca~para o Paraná e lá faziam a sua carreirajurfdi·
ca quer como advogado, quer como magistrado. De maneira que te_m razão V. Ex• em lamentar esse fato, mas eu
desejo que rüj futuro _o P~raJJá seja_contemplado, porque
ele o merece pela sua tradição cultural.
O SR. ROBERTO WYPYCH- Fico muito agradeci·
Aderbal ~urema. V. Ex• _gue é uma das granOes-reservas jurfdícaS aeste-País, comO advogãdo que é,
como Professor e também como jornalista, há de sentir o
quanto representará, para o Estado do Paraná, a presença de um filho nosso, no Supremo Tribunal Federal.
Portanto agradeço sensibilizado o aparte de V. Ex• e o
Íl}c-o~poro às __ rninhas_ p~avras ~ ççnsidçr!!ções; porque é
valioSa ·a conTi16uíção que V. Ex• acaba de dar a este
pronunciamento.
do.SCna~or

O Sr. -ÃI.vai-o Dias ..;.:--Permiti.: V. Ex• um apart~?
O SR. ROBERTO WYPYCH -Com muito prazer,
Senador Álvaro Dias.

o"- SR~ Álvaro Dias -_Nobre Senador Roberto Wypych, COJTIO sel!_ colega paranaense, gostaria de
cumprimentá-lo pelo brilhante discurso que faz, em
nofne _do Paraná. v_. Ex'_f~_a pelo Par2:ná; esse discurso
nà'õ ê apenas sel.Çé o diSd.li-so- de todo o Povo paranaense
que não pode mais aceitar ver o seu Estado ser considerado um filho enjeitado da União. O Paraná tem sido,
realmente, disCrirriinado aõ longo dos anos neste País.
Não tem tido a réJ>resentatividade que merece em função
da__sua pontençialida_de econômica, política e cultural. V.
Ex' focaliza um ponto que é questão de honra para os
paranaenses. Bem disse o Senador Aderbal Jurema: O
Paraná é conhecido -pelo pontencial cultural que possui;
o Paraná abriga ilustres juristas que poderiam prestar a
contribuição do poder da sua inteligência à mais alta
C9r~~- deste País_. No _entanto, não sabemos por que não
ten:Jcsido visto e não _tem sido enxergado o nosso Estado
ç_o!!!_ Oá plhos d_Qpr~sJ.igi-ª---me"oto que merece. E não apenas neste aspecto. V. J0', no início __do s,eu discurs(), focalizou; também, a mãrginalização -a que foi submetido onosso Estado, nos últimos anos, no campo administrati~
vo. Foi o Paraná, durante cerca de20 anos ou mais, dis-

_

Quin_~a:feira

26

3673

criminado politicamente, prejudicado economicamente.
É um Estado que sofreu um esvaziamento econômico em
razão do desprestigiame-nto da dívida ~ontra ele contraí~
da pelo Governo FederaL O Governo da Nova República está no dever de resgatar essa dívida contraída contra
o Paraná e os paranaenses, oferecendo ao nosso Estado a
atenção que merece, não apenas quanto a representatividade política, mas, sobretudo, ~s beneficias no campo
eç_onQmic_o e administrativo. V. Ex• sabe bem que hoje
possuímos um Ministro dos Transportes que se esforça
para fazer com que o Paraná possa resgatar uma dívida
antiga, uma vez que estradas federais, concluídas em ou·
tros Estados da Fed,eração, foram paralisadas inexplica~
velmente no Paraná. Por isso está de parabéns V, Ex•,
porque fala em nosso nome, effi nome de todo povo paiânaense.
O SR, ROBERTO WYPYCH (PMDB- PR.)- Eu
sou muito grató a V. EX•, meu caro Senador Álvaro Dias
e, com todo _o prazer, incorporo o seu aparte, lúcido e
procedente, ás palavras que estou pronunciando neste
instante.
Mas eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as
novas gerações paranaenses têm oferecido ao Brasil uma
con_tribuição excepcional, mercê dos valores que integram a vida da Nação nos seus mais variados setores de
atividades. Todavia, não conseguimos, ainda neste século, obter para o Paraná uma vaga no Supremo Tribunal
Federal. Ou serâ, Sr. Presidente, Srs. Senadores. que devemos afrontar a cultura jurfdica do Paraná, perguntando Se não temos homens capazes. Nós os temos Sr. Presidente, Srs. Senadores, e de sobra. Af estão os nomes aureol~dos de capacidade de Armando Jorge de Oliveira
Carneiro, deAbrão Miguel, de Milton Luiz Pereira, Diegas Mupiz de Aragão e de Manoel de Olíveira Franco,
todos de_ reconhecido valor jurídico, de grande mérito,
de grande saber, autênticos valores da autêntica cultura
jurídic;a de um povo, capazes de ombrear com o brilho
incontestável de um Moreira Alves, com a sagacidade de
um Oscar Corrêa, com a finura de um Nery da Silveira,
com a C'lltura de um Djacy Falcão e com as qualidades
de tantos outros integrantes da Suprema Corte brasilei-

ra.
O Sr. En"éas Faria -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO WYPYCH -Com muito praZer,
nobre Senador Enêas Faria.
O Sr. Enéas Faria- Senador Roberto Wypych, a par-teio e de certa forma interrompo o brilhante discurso que
V. Ex' faz, hoje, nesta Casa, para testemunhar ao Senado que pela sua voz fala a voz do Paraná. O que V. Ex•
- diz, hoje, aqüi, é dito e cõm muito anseió,-com-muirã
veemência, com muita ênfase pela gente do Paraná. Não
vou detalhar, porque V. _Ex• faz um pr<Jn~riciamento dos
mais preciosos, tr-azendo dados, elementos e estatísticas
das mais importantes, para mostrar a co-ntribuição que o
Paraná tem dado a este País, para demonstrar o quanto
nós, J?aranaenses, telJl_Os ofç-recido a este Brasil, ao mesmo tempo qtle-nãõ temos recebido a contrapartida no
mesmo nfvel ou sequer a nível desejado. Quando V. Ex'
coloca isto, estâ colocando a mais viva reivindicação do
Paranã, __E o Paraná, como cHz V. Ex~_- e me permita repetir- não quer, não pleiteia', não deseja, não reivindica
nada além do que ser melhor instrumentalizado, para
melhor e mais ainda poder ajudar este nosso País, este
nosso Brasil. Quero também, ao parabenizá-lo pelo pronunciamento que traz ao Senado da República, dar um
outro testemunho, pois, neste momento, encontram-se
na Casa dois eminentes Deputados Federais, integrantes
da nossa representação na Câmara dos Deputados: o
Deputado Renato Bueno e o Deputado Aroldo Molleta,
que aqui vêm, representando a nossa Bancada na outra
Casa, para trazer a sua solidariedade e seu aplauso ao
trabalho que V. Ex~ está desenvolvendo. Meus cumprimentos.
O SR. ROBERTO WYPYCH -Sou muito agradeci~
do a V. Ex•, Seniidoi Eii.éas Faria e recebo sensibilizado
este aparte com que V. Ex' acaba de me honrar. Também quero me vale_r da oportunidade para saudar os
nobres Deputados A roido Moletta e Renato Bueno que
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nos honram com suas presenças nesta Casa e qu-e são tes--temunhas tambêm da injustiça que;m.uita"s vezes-, seco-mete contra um Estado que tem dado cQntribuições em
vários setores da atividade polftica, econômica e social.
Portanto, Senador. Enéa.s Faria~ agradeço o-ó_põi'ftiiiO e

brilhante aparte com que acaba de me honrar.
Continuo, Sr. Presidente, Acabo de citar alguns nomes
que honram o povo paranaense porque são figuras excepcionais no campo jurídico do nosso Estado, sem que
a citação desses nomes represente qualquer ofensa a tantas outras figuras aqui --não lembradas, no sentido do
nosso inconforrilismo e da nossa denúncia.

Não podemos, Sr. Presidente e Srs. Senador~s. nos
conformar com o critériO de nomeações dos ministros do
Supremo Tribunal Federal, onde um mineiro é Substitufdo por um outro mineiro, onde um paulista é substitu{do
por um outro paulista, onde um fluminense é substituído
por um outro fluminense, como se a escolha dos nomes
para o Supremo fosse uma decorrência de mero e.n.t~ll~i:._
menta político do Presidente _da República com os governadores de Estado.
O Estado do Paraná, pela pujança de sua economia, e
sobretudo pelo valor dos seus filhos, está a merecer, agora, do Senhor Presidente da República, um melhor tratamento nesse particular.
E mais se justiticã a n-ossa pretensão,-quando examinamos -a a tua! conjuntura s6cio-polftica e_ econôinicã "do
Estado do Paraná, que se projeta dia-a-dTa em todos-õS~
campos. Essa projeção se verifica, em especial, no setor
políticó-adi'ninistnifivo, mercê da conduta do governante extraordiná_rio que é José Richa. Jovem ainda, é dotado das melhores virtudes de administrador; probo e dinâmico, por suas qualidades notáveis, se destaca na pesquisa de opinião pública como um dos melhores administradores do Pafs.
E1s aí uma grande hção destinada a um grande homem.
No entanto, a consagração de José Richa, como governante e como político, a sua :real e efetiva liderança
entre a gente paranaense dar-se-à no momento histórico
em que S. Ex• reivindicar da Presl5j.~_ncia _da República e
conquistar pafa o Estado do Paraná um lugar no S-upre-::
mo Tribunal Federal, como justo e merecido tributo ao
incontestável valor da cultura jurídica da nossa terra.
Nesta Casa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos integrado uma corrente política através dO PMDB - 8
Aliança Democrática -, que dedica total apoio à
atuação de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República José Sarney, por ser um homem democrata, lúcido e sensível às grandes causas da nossa Pátria.
Por isso, confiarilos na im-parcialidade de Sua Excelência, que haverá, como ni.agistrado, ainda no seu Governo, de reparar essa injustiça que hã quase um século se
comete contra os grandes valores da cultura jurídica do
povo paranaense. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- -Co~c_e
do a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena. (Paô.~ã.[:S. Ex' não está presente.
_ ___ _
Concedo a pa[avra ao nobre Senador !orge Ka]ume.
(Pausa.)
__ _
S. Ex'- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal_J!l~em~:
O Sr. Aderbal Jurema - Sr. Presidente, cedo minb.a
vez ao nohre Senador José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns, por cessão do
nobre Senador Aderbal Jurema.

O SR. JOS/! L/NS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO-DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) do a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.

Conce-

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) --sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nosso País é:, sem dúvida, o reino dos paradoxos. Nestes últimos dias destacavam-se, nas manchetes e nos noticfáriõS-dà televisão, as reações de vários Setores impor.:
t3.iltes da opiniãO pública aos pronunciamentos do. Presidente Reagan, contra a reserva de mercado para a informática, que, em duros embates, o Congresso aprOVoucom ·majoritáriO-ãpoio da Nação.
A_~ ~esm(l t~mp_o, ~ezenas de_ m_H~ões de pessoas entre professores, estUdantes, fãmiiiaies e- cidadãos comuns - !fiscutiam acaloradamente, numa das maiores
mobilizações s~CíãTSJã VistiS -tiõs últimos- anos, os Cruciais problemaS da educaçãO fundamental básica.
De um lado, defendia a Nação o seu direito de acesso
à tecnologia de ponta, de participação num dos setores
produtiVos mais importantes dojâ próxiino séculõ-XXI e
de constituir aqui e agora as bases da expansão da alta
tecnologia que caracterizará as nações mais poderosas
deste cenário.
De outro [ado, no entanto, revelavam-se as dramáticas
insuficiências da escola: sua ausência nas regiões_ mais
pobres, seu carâter discriminado_r das crianças oriundas
das famnias mais pobres 1 a precariedade das condições
de trabalho do professor, mal remunerado e socialmente
desprestigiado. Enfim, um panorama próprio dos pafses
menos desenvolvidos do mundo.
Não -ObStante, esse-paradoxo é: bem representativo das
mazelas e ao meSmo tempo das enormes potendalidades
desta Nação. Dominada, durante séculos a fio, por elittw
egoístase=escassa-mentcntustradas, só hâ pouco mais de
quarenta 3rios-COfueÇOU expandir seus aparatoS educativos; e, em geral, mimetizando modelos alienígenas, na
velha tradiçãO daquelas emes--:- E mesmo em tempos mais
recentes, promovendo reformas em total alheamento às
ni!cesSidadeS- feãis--do País. Enquanto isso, por vias sinuosa~.. en:t avanços er~cuos,_is bases materiais avançavam, fazendo do Brasil uma dãs potêndas industriais in~
--terrne_CíâJfãSOeSfe- fim de $éc~1o.
O impacto das primeiras óndas de "transformações
económicas mais profundas, por certo, acicatou a burocracia que sempre dirigiu, conl --mão firme, a educação
naciçnal_._Já ao fin_al_~o Estad'? ~ovo.• Pefi?Cbendo à sua
própria moda, o que Se pre!luiicíaVa ·cOm os surtos de
crescimento-TiiduS1rlal do peffcido de guerra, editava as
Leis Orgã.nicas 4o Ensino ~êdiO, discriminando os ra~
mos que educariam as elites e os ramos qu"e adestrariam ·
as- classeS tiabalhádoias.
E tal como o fizera logo após a Revolução de J 930.
tratava de ditar legalfsticamente o que devia ser o ensino
médio e superior, deixando de lado a educação básica
comum. Esta era uma reivindicação eminentememe libe.rale popular. E por isso, exatamente, era deixada à margem. Vigia o princfpio de que um Pafs se constrói com
celites qui organizam e maniplllãm as massas.

a

Não obstante o p-[.ogresSismo alardeado pelos governos populistas que sucederam à ditadura, a educação do
povo permaneceu regida por esse mesmo princfpio. Durante a década d_e cinqUenta, afora uma expansio indiscflmTriada oe-prédios escolares e dos efetiVos de
funcionãi'iris-professores para atender aos crescentes reclamos das cã.madaS populãres, poucas mudanças substanciais foram feitas. E todas _elas nos ramos mais diretamente interessantes para as elites: nos de qtiãlificação
profissional de operários, técnicoS e engenheiros requeridos pelas novas indústrias e nos de diplomação suntuâria
de seus próprios filhos e dos segmentos das camadas médias por ela cooptados.
E não _faltavam pressões para que fosse difererite. Em
_ 1~4_8 - embalado pelos ares democratizantes e liberais
dâ -cõOsfi'tUlntCtde i 946 - um irUpo· de educador_es progressistas subsidiava o Ministério da Educação na apresentaÇão_ de um Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional~ çuja ênfase era posta no mandamento constitucional de que a educação elementar seria
obrigatória e gratuita para todos e, portanto, dever indeclináVef- do Estado a oferecê-la com boa qualidade.
-Anunciadas as linhas do projeto, levanta-se um enorme
clamor nacional em seu apoio.
Lamentavelmente, enviado ao Congresso onde predominavam -as cOrrentes mais cOnservadoras, o projeto é
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diStribuído para relato, exatamellte ao ex-Ministro da
Educação_ que perpetrara ãquelas leis orgânicas do Estado Novo. Obviamente seu parecer foi pela rejeição do
projeto governamental. Várias comissões se sucederam
em seu exame, num kafkiano processo prote1atório. Até
que o teXto original, pura e simplesmente, desapareceu.
Nove anos depois ele aparecerá novamente, recuperado e reãpresentado por Carlos Lacerda. Uder da oposição a Juscelino Kubitschek e corifeu das facções mais
radicais da direita, ele transforma os temas fundamentais
da democratização educacional em campo de batalha entre defensores da escola particular e da escola pública.
Um falso dilema, na realidade. Porém útil para seus propósitos de caracterizar os partidários do projeto original
comQ. 4 perigosos eSQuerdistas", supostamente interessados em ..subjugar a educação aos interesses totalitários
do Estado". E é nessa direção que se deflagra o omorme
debate público havido na ocasião: esquecem-se as questões fundamentais da reestruturação do sistema educacional brasileiro, visando a prepará-lo para as novas estruturas sociais, económicas e culturais que emergiam
das enormes transformações porque passava nosso país,
nesse momento. E submetia-se o debate aos interesses
imediatistaS de grüpos- políticos minoritâtios: as facções
golpistas lideradas por Lacerda, que busc~vam apoios
nas camadas médias alarmadas por suas teses e os p-roprietários- de escolas médias que viam nesse alarmismo
um inodo de pressão para obter mais subvenções públicas. A própria Igreja, enquanto mantenedora de estabelecimentos de ensino, foi envolvida e cooptada por estes
grup_os,_ a ser levada a acreditar que a expansão da escola
elemeritar-pública seria conduzida por educadores mate~
rialisfàS e ateus de tendência_s comunistas.
Ao cabo, desbarata-se uma essencial oportunidade de
colocar a educação_ brasileira em dia com a modernidade
que desabrochava. A Lei de Diretrizes e_Bases da Educação Nacional, afinal promulgada em 1961, resultaria
nUnülConttaditôria colcha de retalhos, em que se misturavam normas extremamente centraliZadoras, com postulados liberalizarites. Contraditoriedade que sepultava
·no forma.U_smo e na burocratização do ensino, as melho~
res intenções de constituir em nosso País uma escola demoCrâtica, -eficiente e de boa qualid.ade. Havia, no texto
{egil.l, muito mais cuidado com o ensino mêdio e superior
-atrelando-os a concepções já então arcaicas- do que
com a universalização da educação fundamental, reduzida a poucos enunciados tão inócuos quanto meramente
formais.
Sua implantação, perturbada logo de início pelas
aguçadas dificuldades político-institucionais daqueles
anos, será levada a cabo já no período au,_toritãrio subseqUente. Exatamente quando, pelas preferências ideológi~
cas domin~ntes no novo regime, se concebe que a educação deveria ser posta a serviço do processo de acumulação do capital. Será o auge das polfticas qe educação
profissionalizante em todos os níveis.
SegUindo a tenclência geral das instituíções de gover~
no, centraliza-se progressivamente a administração educacional, aCabando de enterrar p que restara dos postulados liberais da Lei de Diretrizes e Bases~ Esta previra a
primazia dos sistemas estaduais de ensino, como expressão do federalismo e.como via para assegurar a unidad'
fundamental dos objetivos da educação, em meio às di~
versidades regionais de cultura e de desenvolvimento.
Entretanto, estes sistemas estaduais se. estiolavam, na
submissão aos controles federais, e se cristalizavam, por
sua vez, em mecanismOs centralizadores no interior das
unidades federativas.
Na raiz dests acontecimentos, encontra-se a paulatina
concentração dos recurs_os fiscais ao nível c;la União. Embora dispondo, formalmente, de autonomia para estabelecer suas políticas. educacionais, os Estados detinham
escàsS.ii rilãfS:ein de autonomia para executá-las, porque
a quase totalidade de suas redes c;;scola~, notadamente
noS salários de seus professores. Para expandi-las com
novas construções, equipamentos e materiais de ensino,
ou para melhorar sua qualidade ou eficiência, qualificando professores ou promovendo inovaçôes, dependia de
transferências federais. Ou seja, passava a depender, de
um lado, da fidelidade política ao Governo Federal, e de
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outro, de obedecer aos ditames da burocracia federal na
elaboração de seus programas.
Por este caminho, outra coisa não podia resultar senão

uma estranha e perversa uniformidade da política de
educação ao longo de todo o Brasil, alheia às profundas
e crescentes diferenças de desenvolvimento e de necessidades educativas de cada uma de sua unidades federadas. Uniformidade que se expressava acentuadamente
por um canhestro utilitarismo: só interessava aquela
educação que viesse a melhorar a eficiência produtiva da
mão-de-obra. A qual, com salãrios persistentemente
aviltados, haveria de gerar, pela acrescida produtividade,
os excedentes para alimentar a concentração e a acumulação dos capitais.
Essa concepção dominante no Governo Federal aufo-ritãrio fica muito claramente exposta nas prioridades por
ele estabelecidas para os programas educacionais ao longo dos anos 60 e 70: ampliação e melhoria do ensino técnico e pTOfissional e dos ramos de ensino superior voltados para a tecnologia e para os serviços infraestruturais
básicos, com atenção menor para a área de saúde e educação.
As reformas do ensino superior e de I~> e 29 grâus promovidas, respectivamente, em 1968 e 1971 tambêm refletem estas orientações. Especialmente nas estruturas que
foram dadas ao ensino de 29 grau e no irrealismo com
que foi proposta a fusão dos antigos cursos primários e
ginasiaL Aquele deveria ser, em todas as escolas, destinado à habilitação profissional, neste não se assegurava a
permanência do aluno até o final da oitava série, mas se
admitia que- além das perdas por ineficiência do ensino - muitos viessem a ~oncluí-lo com menor número de
séries, mas recebendq "iniciação para o trabalho".
As conseqUências prát'icas foram, evidentemente desastrosas. Em termos quantitativos, as matrfculas do ensino primário, entre 1960 e 1970 aumentaram em 2%, enquanto as do ensino médio e superior o faziam em 118%
e 356% respectivamente. Após a reforma de 1971, o quadro se repete agravado: o ensino_ de primeiro grau tem
s·eu alunado incrementado em 42%, o de29 grau em 181%
e o do superior em 224%. Como diSsemos, era irreaHstica
a fusão entre o ensino primário e ginasial~ naS quatro primeiras séries as matrículas aumentaram, nestes dez anos,
somente 9,3% enquanto as quatro últimas tiVeram um
crescimento de 36,5%. E isto não irriplicou em maior reSponsabilidades de conclusão dos cursos de 19 grau. De
cada Gem crianças que ch~gam à escola para iniciá-la,
apenas 52 concluem a quarta série e não mais de 30 alcançam a oitava.
Não restam dúvidas de que ~â maior pfoporção de
crianças ingressando nas escolas em nossos dias: nas cidades, de modo geral, 90% delas chegam a matricular~se
a cada ano, mas nas zonas rurais, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, nem metade delas têm esse
privilégio. Entretanto· as escolas elementares não têm
sido capazes de reter estes alunos, especialmente se são
oriundos de famílias de baixa renda. Repetindo várias
vezes cada sêrie, chegam aos 12 ou 13 anos sem ter
avançado e precisando trabalhar; e a deserção escolar é
sua inevitável opção.
Contudo, mesmo para os que conseguem vencer essas
barreiras da ineficiência esColar, há o obstáculo da qualidade do ensino, a impedir-lhes uma formação suficiente
para o exercício da cidadania. Porque não se trata ape·
nas de passar algum tempo nas escolas e obter um diploma de duvidosa validade prática. A escola só tem sentido
cultural e utilidade social quando permite desenvolver a
personalidade do educando, quando estimula seus dotes
intelectuais, quando o coloca a par do que é e de como
evolui o mundo em que vive. E para isso 6 precis_9 que os
objetivos da _escola, suas formas de organização, seus
métodos._ de trabalho sejam abertamente discutidos e participativamente determinados.
· Para a maioria da população brasileira, no entanto,
esta não é a escola que temos. Esta é, com raras exceções,
uma repartição pública, com funcionários desmotivados,
que recebem, graças à des[dia dos governos passados,
precãria qualificação para seu trabalho tão complexo e,
ao mesmo tempo, tão importante para a soc_iedade. A
maioria das escolas que temos não proporciona a este
funcionário-professor nem uma remi.frieráÇão condigna,
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nem as mínimas condições materiais e técnicas de trabalho. A seus alunos mais c~rentes, mal chegam os minguados pacOtes escolares com que possa acompanhar as aulas: pois os recursos_ a isto destinados se perdem nos desvãos da burocracia federal, nos depósitos locais onde ficam para serem distribuídos nos períodos eleitorais
como favor de candidatos inescrupulosos e nos lucros
extraordinários do~ fa:rnecedores privilegiados.

·cação. Não nos bastam, nem os interessam termos muitas universidades, se não forem centros de desenvolvi~
menta científico e cultural comprometidos com QS verdadeiros interesses da NaçãO. Não nos bastam, nem nos interessam escolas técnicas que apenas adestrem robotizadamente noss_os trabalhadores, se não formarem bem o
cidadão-trabalhador. Não nos bastam, nem nos interessam centenas de milhares de escolas incapazes de afere~
cer, de modo igualitário e efiCaz, a formação bâsica do
Cidadão participante e consciente de sua identidade nacional e social. Não nos bastam nem nos interessam movimentos de alfabetização que se mostram incapazes de
reduzir o enorme contingente de analfabetos que, por
esta condição, têm sua cidadania menoscaba e incompletamente realizada.
O Dia Nacional do Debate coloca estes desafios à
Nova República. Por isso não pode se limitar a ser um
dia. Precisa ser o cotidiano. Precisa impactar, muito funda e fortemente, a consciência de cada membro deste
Governo, para que esforços e recursos sejam concentrados na educação da maioria, sob pena de chegarmos ao
século XXI talvez com uma imponente base material,
mas destituídos daquilo que nos é mais caro: a identidade nacional, a soberania e ajustiça social. (Muito beml)

É óbvio que não se pode esperar destas escolas, assim
precariamene instaladas e supridas, assim mal dimensiona~as e localizadas, que ofereçam uma educação verdadeira, qualitativamente aceitáveL
_Faltalll-11\es_ Qs_recf,lrsos que foram, em larga escala,
d~i_®_çl_gJ>, __ç_m_a_o_Q_s_ passados, à formação dos filhos das
famílias abastadas ou para criar falsas expectativas para
os filhos das famflias de classe média. Hoje se alà.rdeia
que o Brasil tem um_ milhão_ e meio de estudantes em escolas §Uperiçr~. €?- ~rca de três milhões em escolas de 2"'
grau. Entre 1970_e 1980, no entanto, para um crescimento anual de 7% no número de pessoas com algum curso
completo, houve um _aumento de 12% no número ~e pessoas Com Curso superior. Ou Seja, os estratos sociais mais
__elevados yêrp cons_eguindo ~colarização mais extensa,
enquanto os estratos subalternos ou não concluem sua
escolaridade ou mal alcançam o nível da quarta ou quinta série elementares.

Mesmo para alguns segmentos das camadas mêdias, o
ensino médio e superior oferecido é ilusório. E mais ainda quando se os encaminham para os chamados cursos
supletivos, obtem todos, na realidade, diplomas destitufdos de conteúdo substancial, pelos quais são obrigados a
pagar, çle seu próprio bolso muitas vezeS, cada vez mais.
_E tç_dos sabemos que não será com este sistema educacjçma_l que conseguiremos construir uma Nação ·próspera
e ·soberana. Em realidade, o avanço tecnológico de que
nos adrniramos foi obtido pela internacionalização do
que foi criado no exterior, à medida em que as corpo~
rações multinacionais se integraram à economia nacional. Só nos óltimos_ anos, à custa de um esforço inaudito,
,c.onseguimos desenvolver alguma capacidade interna de
produção científica tecnológica de alto nível. Ainda assim, retirando apenas uma porção ínfima de rendimento
4,Qs .~IJ._Qrme.s JQQ_nt@l.~.d.c recursps desperdiciosamente
aplicados em universidades alheadas da realidade presente_ e futura do Brasil. E sempre às custas do que teria
sido n~sãrio para a educação da maioria do povo dest~ País.
__
Sli.P estas djstorções que o Brasil precisa enfrentar. h a
falta de concepções democráticas de educação que precisamos superar. É a irresponsabilidade pública que precisa ser vencida.
A lição de que podemos retomar e redirecionar aquelas ty_tª-s...do passado por uma educação autenticamente
democrática, ficou patente no Dia Nacional do Debate.
Foram mo_bilizados mais de 20 milhões de pessoas em
todo o País. E não foi a educação superior ou o ensino
técnico que- apareceu mais freciUentemente nas manifestações dg_s pais, alunos e professores. Foi isto sim a insuficiência e a ineficiência das escolas elementares. f: com
est_as qp~_ji~pJ~9CUpa a maioria do povo brasileiro. b.de
mais e meJhores escolas públicas o conteúdo prjncipal
das reivindicações do brasileiro.
E todos foram unânimes em a:tirmar que isso só -se
conseg_ue_cor;n ~mpla, aberta e livre participação de toda
a soCiedãde::_Seja no reivindicar e lutar por mais recursos
para a educação básica, seja no discutir e participar da
COQCepção e da execução dos planos escolares, seja no
acompanhar e fiscalizar o desempenho dos sistemas es-Cól~_res. Foi,_de.f:tlo, um basta ao centralismo, ao burocratismo, ao descompromisso com as necessidades_reais
da Nação e com os anseios fundamentais de formação
do cidadão brasileiro. Não asseguraremos, Senhor Presidente, Senhores SenaQ_ores, os efeit-os desejados da reserva de mercado na
informática e de outras medidas de preservação da sobe_!'fltJ.ill_~onómiçg~..~política da Nação sem Democracia,
sem cidadãos bem formados e responsáveis, sem participação e consciência crítica dos caminhos de nosso desenvotvime.OJQ. E um=d_os_instrumentos essenciais para termos- estas= COriãíÇões está no desenvolvimento da edu-

e

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situação dos ocupantes de empregos das Tabelas Especiais e Emergenciais, da Administração Federal Direta
e Indireta, abrangendo as suas autarquias e órgãos autdnornos, foi se transformando, nestes últimos anos, em
um sério problema. _
Os obstáculos criados pela legislação, no tocante aos
cargos regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos decorrentes, sobretudo~ das exigências consubstanciadas
na realização prévia de concursos públicos e de um demorado processo seletivo, - se estenderam à contratação para os empregos sob o regime da Legislação do
Trabalho (CL T) e do FGTS, para os quais também se estabeleceram exigênciãs e obstáculos semelhantes.
Destarte, as mencionadas Tabelas Especiais e Emergenciais foram se avolumando, de tal forma que, no momento, existem cerca de I 12.000 ocupantes de empregos
nessa situação, número que vem crescendo num rrtimo
praticamente incontroláVel, acarretando sombrias perspectivas quanto ao aumento substancial das despesas
orçamentárias.
Uma das piores distorções geradas pel~ "inflação" das
aludidas Tabelas, se revela, principalmente, no tratamento discriminatório que obstacUliza a melhoria dos
níveis salariais, e reduz as possibilidades de um melhor
atendimento das necessidades básicas e aspirações das
categorias dos servidores que as integram.
A Asso_ciação dos.Servidores da SUDEPE, representada pela sua Coordenadoria Regional em Sergipe, envioume um Memori?l sobre o problema, no dia 9 de setembro passado, solicitando apoiar a luta dos servidores
da entidade que reivindicam o seu enquadramento na
Tabela Permanente, de acordo com as diretrizes do AnteprojetÕ de lei submetido à aprovação do Corigresso
NaCiOnal através de Mensagem do Senhor Presidente da
República.
Com a extinção das citadas Tabelas Especiais e Emergenciaís-de Empregos. existentes na Administração Direta e Indireta, compreendendo as Autarquias e os órgãos
Au_tônomos das Entidades Públicas Federais, os servidores seriam enquadrados nas Tabelas Permanentes dos
aludidos órgãos e, conseqüentemente beneficiados com o
enquadramento nos níveis correspondentes à remuneração qtie atUalinerlte percebem.
Após o en'quadramento dos servidores beneficiados
pela Lei, a lotação dos órgãos ficará automaticamente
ajustada, extíngüindo-se~-cOm a inclusão na Tabela Permanente, os empregos constantes das respectivas Tabelas Especiais e Emergenciais de Empregos.
Parece~me justa e oportuha a reivindicação dos servidores da Coordenação Regional da SUDEPE em Sergipe, motivo pelo qual antecipo o meu integral apoio à
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aprovação do Anteprojeto que dispõe sobre o assunto~
originãrio do Ministério da Administração, cujo ilustre
titular, o Ministro Aluízio Alves, atento aos imperativos
· da simplificação e modernização evidenciou, com a sua
inicíativa,~sua rara sensibilidade, no concernente à defesa -

dos interesses legítimos dos servidores, e dos postulados
da eficiência e da juStiça social no âmbito do Sistema
Administrativo da União,
"""'-=
Finalizando, solicitO a incorporação ao teXto deSte
conciso pronunciamento, do memorial da Associação
dos Servidores da SUD EPE, em Sergipe, e do Anteproje~

to que dispõe sobre a extinção das Tabelas EspeciaiS e
Emergenciais -de Empregos, e do aproveitamento dos
respectivos serVidores nas Tabelas Permanentes dos diversos órgãos ou entidades a que se referem. (Mui to
bem! Palmas)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
Aracaju, 9 de setembro de 1985
Ao: Exm'i' Sr. Senador Lourivat Baptista
Do: Servidores da Coordenadoria Regional da SUDEPE
em Sergipe
'
A Associação dos Servidores da SUDEI:'E, ora representada pefos servidores da Coordenadoria RegiÓnal da
SUOEPE em Sergipe, solicita -a colaboração de Vossa·
Excelência no sentido dC apoiar a luta pelo enquadramento dos servidores da Tabela Especial e Emergencial
na Tabela Permanente do DASP. Para isso, solicitamos
que seja enviado ao Ministro da Administração, Dr.
Aluízio Alves, via telex, oficio', telegrama, -etc, a rilensagem abaixo ou outra que V, Ex• achar mais coriveniente:
. .. Senhor Ministro:
Apoiamos na integra 1 o anteprojeto de lei entregue a
V. Ex• no dia 21-5-85, por uma Comissão de Ser-Vidores
Públicos, referente à inclusão, nas Tabelas Permanentes
da Administração Direta, de suas Autarquias e de seus
Órgãos Autônomos, dos atuais ocupantes de empregos
integrantes de Tabelas Especiais ti Emergenciais.
Atenciosamente.
OBS: Segue anexo_ o abaixo-assinado pelos servidores da
Coordenadoria Regional da SUDEPE em Sergipe, juntamente com o citado_ an~e::projeto de lei.
Sr. Ministro da AdministraÇão,
Nós, servidores públicos, abaixo, apoiamos na íntegra
o anteprojeto de lei, em anexo, que dispõe sobre a inclusão, nas Tabelas Permanentes da Adrriini$tração Direta,
de suas autarquias e de seus órgãos ·autônomos, dos
atuais I 12.000 ocupantes de empregos integrantes de iabelas Especiais e Emergenciais.
Conscientes da exi_Slência do tratam~nto diferericiado
que nos ê imposto, a proposta representa indubitáVelmente aspiração básica da categoria e um passo fundamental para a solução dos problemas que afetatri os servidores públicos.
Nomes: CicerO Ferreira Santos- Claudiomir de Oliveira Líma- Clotild~ Maria de Freitas Mota~ Ednilde--·
Alves Andrade- Fernando José Santos Rosa..:::.... Francisco Ferreira de Sou_za ~_Ivan Coutinho Rarnos João Batista de AJmeida- João dos Santos -Jorge Almeida de Albuquerque- José Carlos Costa--:: José Gil~
do Santana- José~essias dos Santos- José Olegário
Teles- Manoel Rezende Neto- Maria das f>"Ores Silva
C. Bezerra- Maria Lígia da Silva- Maria Lindinalva
Santos Santana- Ma da Lúcia Pereifa Brandão França
- Marluce Rocha Melo d~ Sol).za -:- Miriam SaritosRosa Maria Feitosa Prado - Salustiano Marques dos
Santos- Silvio Celestino Lima Santos - Sonia Maria
Morais Nascimento- Veralúcia OUveir"a Coutinho Ramos.
ANTEPROJETO DE LEI
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'i' Os atuais ocupantes de empreg-os da Administração Federal Direta elndireta, compreendendo Autarquias e os Orgãos Autônomos das Entidades Públicas
Federais, integrantes de Tabelas Especiais e Emergericiais de Empregos, serão inclufdos nas Tabelas Perma~
nentes de seus respecitivos órgãos.

Pará,g_rafo Único- A_ inclusão a que se refere este artigo independerá de habilitaçãó-ém-processo seletívO ·e dã
existência de vagã~na lotaÇão, promovendo-se o seu ajustam"ei!_to para efeito da progressão funcional.
ArL 2~ O seividor beneficiado por esta lei será enquadrado no nível que mais corresponder à remuneração
atualmente percebida pelo mesmo.
§ I 9 Na hipótese em qUe o servidor estiver percebc::nQo remuneraç~o superior àquela fixada para o último
nível da categoria funcional que vier a ser enqUã.drado,
ser~lhe-á assegurado o direito à percepção da diferença,
reajUStável nos mesmos-percentuais estabelecidos para o
Serviço Público.
§ 29 Na hipótese em que o seividor estiver percebendo remuneração inferior à que lhe seria devida, consoante seu tempo de trabalho no serviço público, -ser-lhe-á garantido o seu reposicionamento e progressão à referência
devida, por ocasião do enquadramento.
Art, 39 Após o enquadramento dos servidores beneficiados por esta lei, a lotação dos órgãos ficará automaticamente ajustada, extinguindo-se, Coní. a inclusão na
Tabela Permanente, os empregos constantes das respectivas Tabelas Especiais e Emergenciais de Empregos.
Art. 4'i' Ficam extintas as Tabelas Especiais e Emergenciais de Empregos existentes nas entidades a que se
refere a presente lei, vedada a criação de outras da mesma naturez-ª.._ proibindo-se o ingresso de novõs servidores, a qualquer título ou forma de admissão, salvo n_o
caso de concurso público destinado ao preenchimento de
vagas ou claros na lotação de cada órgão.
Art. 59 As despesas decorrentes da execução da pres_ente_lej_s_erão_atendidas à contade dotações orçameritârias próprias .
ArL 69 O Poder Executivo baixarã as normas necessârias à execução desta lei no prazo de 60 (sessenta)_ dias.
Art~_7~ Esta lei _entra em vi~or na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

O -SR. PRESIDENTE (Jutãhy Magalhães)_- Cor~:ce-_
do __a palavra ao nobre Senador Raimundo Pareritt!:
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como sabem Vossas Excelências, a indústria da construção civil em nosso País atravessa atualmente um dos
momentos mais graves da sua história, com reflexos altamente negativos para os trabalhadores que_se entregam a
esse tipo de atividade.
Examinando o problema, em profundidade, muitos
dirão que ele resulta da crise generalizada que se abateu
sobre nosso País, atingindo todos os setores da economia
e da sociedade. Sem, querer discõrdar desse raciocinio,
perrõito-me afirmar que, apesár da assertiva conter uma
grande dose de verdade, o problema não é insolúvel. Senão, vejamos: atê 1982, a indústniia da construção civil,
em nosso País, partrcipava com 5 por cento do produto
naciOflál bruto, empregando mais de 3 milhões de trabalhadores, quando se constituía na maior alternativa de
aproveitamento de mão-de-obra não qualificada. Hoje,
-Como_ conseqüência da política altamente recessiva do
Gmrerno Federal, das imposições do Fundo Monetário
Internacional e dos problemas estruturais d_o Banco Nacional da Habitação, os trabalhadores da construção civil não chegam a 900 mil em todo o Brasil.
Tal índice de desemprego, por sinal de conotações
_muito graves, pois retira, de uma grande parte do povo,
as condições mínimas-de subsistência. provoCa, entre ou~
tras--cõisas; um aumento dramático da mortalidade infantil, ensejada pela má nutrição de nossa 'infância, ""esti~
mulando, ainda, o crescimento da criminalidade e do
analfabetismo, com a deterioração da qualidade de vid-a
de mlJhões de compatrfcios -nossos.
Reunid(is em Encontro Nacional realizado em
Brasília, no dia 22 de agosto próximo passado, os t_rabalhadores na indústria da construção civil encaminharam
ao .rresidente da República um documento da mais alta
importância, contendo proposições que faço questão de
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endossar plenamente e dentre as quais destaco as seguintes:
l -Que o BNH assuma sua função social bâsica, rnodit!Caúdo o Sisféma Financeiro de Habitação, sobretudo
no -relacionamento entre o próprio BNH e os agentes financeiros, de forma a eliminar as Vantagens concedidas a
estes pelas administrações anteriores, o que possibilitava
grandes lucros aos intermediários e inviabilizava uma
politica habitaciórial de cunho verdadeiramente social;
:i .:_:-eliminação Oos intermediários, ficando o BNH
encarregado da arrecadaçãÕ do-FGTS e do financiami!n~--
to das constrUções, diretamente aos beneficiários;3- Elaboração de um plano de emergência, com viStas à criação de três milhões de novos empregos no setor
da construção civif, de modo a atender melhor a demanda de habitaçãO para o povó, o que somente serâ possf"Xel
se o Governo atacar de frente os problemas da dívida ex~
terna, dívida pública, taxas de juro etc.;
4 -ConstruÇãO de centenas de milhares de moradias
para o trab3.1hador de baixa renda, através do programa
"PROMORAR";
5- Estabelecimento do valor máximo de dez por cento do sal"àiio mínit!lo parã o pagamento das prestações
dos irrióvC:is financiados;
6- Tratamento prioritário para a construção de
obras públicas de natureza social, tais como: esgotos, escolas, creches,· recreação, lazer, etc.;
7 - Reativação_ O.as o bras paTalisadas por falta de finãnciamento;
8 - Construção, em grande escala, de silos e arma~
zéns Para CStoCar- a- sàfra- agrícola nacional, com a conseqUente construção de estradas para escoar a produção,
criando-se, assim, novos empregos;
9--- Efetivação do plano de Reforma Agrária, a fim
de
o trabalhador em sua localidade, criando riquezas nacionais e impulsionando a construção civil no
campõ e evitando o êxodo rural;
10- Redução da jornada normal de trabalho, para
quarenta horas semanais e eliminação das horas suplementares, como forma de gerar empregos novos;
1-1 --Reposição salarial para os trabalhadores,
devol'{end9-lhes- o poder aquisitivo perdido, a fiin de que
possan1 consumir mais riquezaS nacionais e adquirir os
imóveis por eles edificados, tendo condições dignas de
vida.
Estas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, algumas das propOsições apresentadas ao Chefe dO Executivo pelos trabalhadores na Indústria da cQnstrução civil
em nosso País. Refletem, sem sombr.a de dúvida, um
profundo conhecimento de causa, pois resultam de uma
vívência amadurecida no sofrimento, na misêria e nas carências mais elementares.
Daí, o meu endosso e o meu apelo ao Presidente da
República, no sentido de; que atenda aos pleitos justos
dess~s trabalhadores, para o reativamento de um setor
que é r.esponsável por sessenta por cento da economía
brasileira, lembrando ao Chefe da Nação que o atendiw
menta dessas reivindiç:ações serã, tão-somente, o cumprimento das promessas feitas nas praças públicas pelos
candidatos que, hoje, governam a Nova República.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem!)

fixa.-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo C8mpos.

O SR.ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
O debate sobre a Constituinte é um n;reito inegável ao
cidadão brasileiro.
Recentes pesquisas têm mostrado o elevado grau de
desinformação por que passa a sociedade, no que diz respeito não só-~ã convocação da Assembléia Nacional
Constituinte, mas, principalmente, sobre a pi-ópri8.
ConstitUição.
Desse modo, como discutir, sem saber antes?
Pessoalmente, procurei abrir a vereda, quarido apresentei, há alguns dias, Projeto de Lei destinado à reformulação dos programas de Educação Moral e_.Cfvica -e
Estudo dos Problemas Brasileiros, a fim de que contemplem, nos educandários, debates a esses temas, o que ha-

-
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verá de possibilitar o envolvimento do jovem e, também,

por e~tensão, de sua famflia, na assimilação do tema,
Outros tantos parlamentares têm se batido a meu lado, em ofensiva extenuante, para que as discussões ultrapassem a soleira das casas Legislativas, percorram as escolas, as associações, os sindicatos e encontrem legítima
guarida na representatividade das camadas mais variadas da sociedade brasileira, na busca de uma plena conscientização sobre o significado da Carta Magna e da Assemblêia que a irá reformular.
E o que se vê, Senhor Presidente e Senhores Senadores? A organização de um grupo de notáveis, em sua a·mpla maioria, mas nem de longe representantes do povo
brasileiro, convidados pelo Poder Executivo para apresentar seu anteprojeto de Constituição,-com certeza cOrroborando a falácia de que o Legislativo é incapaz para o
desempenho dessa tarefa.
De fato, nada de excepcional poder-se-á tributar aos
resultados a que irão chegar, porque a consciência de
nosso povo estará alerta quando da eleição de seus representantes legítimos, em última instância rechaçadores do
conteúdo elitista que, por certo, vitimarâ esse anteprojeto.
Gastar pólvora com pouca coisa além de desperdício,
é sinal de muito ócio.
Meu ponto de indignação, Senhor Presidente e Senhores Senadores, ê que a sociedade brasileira continua à
mercê da vontade despótica dos grupos de interesse.
Ã parte a inexistência de qualquer atributo legal quanto a seus propósitos maiores de reforma constitucional, a
convocação e a composição dessa Comissão, por si sós,
são acintosas ao brio nacional, diante do quadro democrático que se pretende esteja engantinhando em nosso
País.
Seu elitismo é indiscutível. Basta examinar a relaçãõ e
estaremos diante dos maiores nomes da classe empresarial, do saber jurfdico, das letras e das artes, num~ massacrante maioria em relação a alguns poucos identifica'dos com a causa popular.
As minorias, raciais, partidárias, ideológicas, presentes na lista inicial de Tancredo Neves, para estupefação
geral, foram desobrigadas de participar da tarefa.
Para que tantos juristas, em especial constitucionalistas, Senhor Presidente e Senhores Senadores? E tantos
economistas e tantos aficcioniidos do saber teórico?
E onde está a representação da classe polftica, por seus
Senadores e Deputados Federais e Estaduais? E onde está a base do poder e da atividade política, que são os vereadores? Ninguém se lembrou deles.
E onde estão os· representantes siridicais que operam
diretamente junto· a suas comunjQ.acJes?
~ tempo de o Parlamento agir. Chega de falãr em
ConstituiÇão e em Constituinte, de modo afoito, apenas
em atendimento ao~ modismos transitórios. f: preciso fazer chegar ao povo a mensagem sobre a grande missão a
ser desempenhada por seus representantes
O Congresso Nacional, em associação com as Assembléias Legislativas, com as Câmaras Municipais,
com os órgãos representativos de classe, sem distinção
partidária, ideológica, profissional ou qualquer outra
forma de segregação, reúne todos os predicados para desencadear uma grande campanha de esclarecimento da
opin-ião Pública. Não nos faltam e às duas Câmaras recursos humanos capacitados para monitorar essa tarefa.
Vamos preparar o povo brasileiro para a Constituinte!
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador César Cais.
O SR. C~SAR CALS (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna desta Casa para regist.rar, com grande tristeza, o nível deplorável da campanha política que
vem sendo desenvQivida ]J,Q c~. por iniciativa daqueles que ap-oiam o candidato do governo do Estado.
Uma injustificável Violência ganha conotação das
mais impreSsiOnantes.
O PMDB cearense, Sr. Presidente, por estar no Gover·
no usa, abusivamente, a prepotência do aparelho governamental, fato que também se verifica na Prefeitura de
Fortaleza, onde o seu titular, sem medir as conseqüên-
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cias dos seus condenáveis atas, utiliza acintosamente~e
sem qualquer observãncia aos preceitos legais, os recursos e cargos da prefeitura na cobertura dos seus violentos
e arbitrários Correligionários.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, passn a relatar o fato
ontem ocorrido: o Deputado Antonio Morais, candidatO
da coligação PTB/PDS, que vem procedendo a inauguração de cabines eleitorais nas praças fortalezenses, prá·
!ica natural na intensificação da sua campanha, foi surpreendido por um tumulto provocado por lideranças do

PMDB,
Ao terminar a inauguração de uma dessas cabines, na
Praça Castro Carreiro, o_ Vereador Marcus Fernand~.
Vice-Líder do PMDB na Câmara Municipal, acompanh!Mlo po~ vários_partidáriosda candidatura Paes de Andrade, postou-se Junio_ a Uma das guaritas, e desenca·
deou um processo de provocações com palavras de baixo_
calão e agressões físicas aos pacatos seguidores do Deputado Antonio Morais:
Para que os nobres Senadores tenham idéia dos ates
de van_datis_rn_o_ promovidos por integrantes do PMDB,
bastaríamos citar que o suplente de Vereador Marcos
Melo, o Professor Ritmar Cavalcante e uma jovem, foram agredidos fisicamente, recebendo, em conseqUência,
socorros de Liriüt__ mlilticl_ã9 qu_ç _;iplaudia os pronunciamentos do Deputado Antonio Morais, gerando-se dai
uma eena da_s mais lamentáveis e d~ fazer inveja ao mais
violento faroeste_ am-eriCanO.
Estranhamente à Secretaria de Segurança Pública,
apesar de ser de sua obrigação acompan'har de perto as
--concentrações populares, não apareceu a tempo de evitar
a consumação dos lamentáveis episódios.
Este é Q clima do Cearâ.
é.Q-:afrna_deSefadQ pela Nova República?
Para justificar as minhas afirmações neste momento
relembro, os tristes incidentes registrados em São Paulo,
quando alguns juízes trabalhistas foram duramente agredidos por algUns baderneiros inConfOrmados- com decisões judiciais.
Também rememoro, nesta oportunidade, os acontecimentos verificados no Estado do Paraná, onde o Delega~
do da FUNAI e o seu adju_nto foram jmpíedosamente espancados, numa verdadeira subversão da ordem pública.
Parece, Sr. Presidente, que o caminho que o Brasil
veói-percorrendo, não é aquele que o Presidente José
Sarney pretende e seu propósito de celebração de um
pacto político e social.
Diariamente um -senador traz um depoimento sobre
as arbitJ:.a.ricxi_ad~ Q_Y QJ!l~SÕ~_s__sie_ y_m_Governador.
~No_ meu Estado o fato também se repete, em função
do__ d_escas.o._e..Jq9_per~nci~ ~-e_ Uqt Governador qu~ só L:Cm
si preOcuPãdõ cOm -a sua prõinoção pessoal e com ã
- deiÇão do seu- Candidato à prefeitura, pouco ligando
p:i.ra as aspirações populares.
De que adiantam os nossos pronunciamentos se apre·
potência jã se inStalou pelos que, sob o manto de uma
democradã, estão instituindo no Brasil uma fOrte ditadura. (Muito bem!)
O SR. PRESlDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao Nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LOMANTO JúNIOR (PDS- BA. Prononcia

o seguinte di~curso.)- Sr. Presidenfe. Srs. Senadores:--

ELOGlO A JORGE CALMON
Com seu porte aristocrático
mostra ele seu perfil.
A grandeza de sua alma
Pelo seu porte viril.
Com o seu espírito novo
é _alma clã--próprio povo.
Jornalista do Brasil.

a

(Rodolfo Coelho Cavalcante)
Por um momento parou a Bahia para se voltar toda
inteira, na- mais jUSta de suaS homenagens, à celebração
-da vida e os fatos de um de seus ma-is -ilustres filhos.
Dr. Jorge Calmon Moniz e Bittencourt, nascido na ci~
dade.de São Salvador, acaba de festejar setenta anos de
idade e cinqUenta anos de vida jornalística. Dois eventos
marcantes, por isso a Bahia se debruçou sobre o homem
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e suas obras e comemorou com alegria e júbilo seu dileto
filho.
Jorge Calmon ê s[ntese viva de baianidade pelo seu
porte aristocrático, pelo seu perfil e grandeza de alma.
Não é uma frase de efeito! é a definição da verdade! Cordial é o que dele se diz, quem quer que tenha se aproximado desse grande baiano. E voz unânime: Jorge Calmon é o amigo certo das horas incertas. Querri o procura, o encontra, quem o encontra tem uma palavra e
quem tem sua palavra tem uma solução ou uma esperança,
Baiano em tempo integral, sua vida é dedicação diuturna à vida e à grandc:za da Bahia pelos seus trabalhos,
pelos seus escritos, pela pena jornalística e seiv:iço dos interesses maiores de nosso Estado.
Outras viriUdes ornam sua personalidade. E discreto,
é persistente efetivo e ponderado. Daí, talvez, o halo de
simpatia que tranluz de todo seu eu e se torna, assim, um
imã de simpatia para os que o cercam. Podemos ajuntar
ainda outras virtudes fundamentais às grandes personalidades. E prudente. Não dil prudência dos pusilânimes.
Mas dos fortes e destemidos. f:: discreto, sensato e de formidável equilíbrio emocional.
Esposo admirável. Que o diga dona Leonor, a consorte de tantos ~nos, ornada das mais venerandas vi~tudes,
inspirações e força para o grande companheiro que a
sorte lhe deu.
Pai extremado, teve sorte magnífica nos filhos e nos
caminhos que se impuseram pela vida. E, aos setenta
anos, é um avô amorãvel, revivescendo seus anos e sua
vida rias travessuras e tiradas dos netos amados.
Jorge Calmon é um talento. Pelas incursões que fez
nas _letras e nas ciências, tornou-se um admirável humanista_, Seu humanismo tem tal vigor que, nesses tempos
de corrupção desenfreada e de sucesso fácil, não se envergonha de ser honesto e de fazer o exercício_ da honorabilidade.
__
Democratâincansâvel e destemido_. Que o diga ATarde em suas lutas libertárias s·ob o timão de seu RedatorChefe, com seus exímios e vibrantes editoriais, discipulo
dileto do grande Simões Filho. Democrata lídimo não
cultua a intolerância e a inflexibilidade irracional. Por isso, num apêndice à sua vivência democrática, ê homem
do diálogo, da convivência e de espirita aberto ao senso
comum das coisas, onde está o princípio primordial da
sã filosofia.
Sua fê e vivência democráticas não são de ocasião. A
história registra democratas ocasionais, oportunistas.
Ml!dam_ de máscara ao _sabor dQs ventos. A crença democrática-d; iorge Calmon tem_a firmeza dos jequitibás
e a profundidade de suas raízes.
Como tal, não se verga, nem se quebra às tempestades.
Quando a censura grassou impiedosa sobre os meios co~
municação, encontrou a resistência firme de Jorge Cal~
mon na bastilha de seu jornal com o qual tanto se identi·
fica. Como Redator·Chefe de A Tarde A censura foi
encontrá~Io~ __ Sem bravatas, resistiu, simplesmente sus·
pendendo as seções editoriais do jornal, enquanto persis·
tissem as restrições à liberdade de opinião.
Foi-a flrm~ recusa à opressão à dignidade da inlprensa. Porque real democrata não se acomodou às. "regras
do jogo" impostas arbitrariamente.
A grandeza de Jorge Calmon se alteia a cada momento
em que analisamos seu comportamento, sua vida, sua
person-alidade. E u-m homem que nasceu para servir.
Emérito escritor com alto espfrito de pesquisa e observação. Estilo conciso, elegante, agradável, dominando
maestrinamente a língua pátria. É vasta sua produçào intelectual. Tais como: Imprensas Oficiais no Brasil. GrãColômbia, viSta e comentada. Manuel Querino, o jornalista e o político. A Revolução Americana. E outras.
Através de seus livros e conferências, serve à cultura e à
nossa gente.
Conceituado e eminente professor. Sua inteligência e
seu carâter logo brilharam na Bahia, tanto assim que
Isaías Alves o convocou para ser um dos fundadores da
Faculdade_de Filosofia da Bahia, que mais tarde foi incorporada à Universidade Federal da Bahia. f:: vinculado
a essa Faculdade desde 15 de dezembro de 1942. professor de História das Américas.

a
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Foi duas vezes d~putado estadual, quando seus discursos, sua oratória, seu interesse pelo bem pítblico, ficaram
indeléveis àqueles qeu acompanham a vida politica de
nosso Estado.
Foi Secretário do Interior e Justiça do meu Governo
prestando relevantes serviços na pasta que ocupou com
empenho, seriedade e dignidade.
Diretor da Imprensa Oficial do Estado, quando confirmou grande ta[ento de jornalista e homem da cultura e
de alto senso de vida pública. Foi Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado._
Por todos esses encargos firmou-se o perfil do homem
público, a serviço do bem comum, é o homem que nasceu para servir, não importando as dificuldades que teve

que arrostar.
Mas sua vocação e determinação de serviço voltaram~
se para outros ângu[os da vida do homem em comunidade.
Primoroso homem de letras. escritor festejado, ê
membro da Academia de Letras de Bahia, sendo eleito
seu Presidente, dedicando a esta Casa da Cultura até hoje, seu esforço e carinho culturais. É membro do Instituto GC:ogrãfico e Histórico da Bahia e da Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU). E é sócio honorãrio do Centro de Estudos Etnogrãficos da Bahia.
Por toda essa dedicação às grandes causas e seu efetivo
empenho por elas, foi galardoado com o título de Administrador do Ano pela Escola de Administração da Universidade da Bahia.
Eis, aí, em pinceladas, mas de corpo inteiro, o genuinamente baiano, Jorge Calmon, que celebra com a Bahia
inteira seus setenta anos de vida
Mas não ficam aí as mailife!!tações de minha 'terra. A
Bahia lhe celebra também um jubiloso jubileu, talvez o
fato que mais o OOrilova por lhe tocar as fímbrias de sua
alma, porque é a definição de toda sua vida: a Bahia celebra os cinqUenta anos de jornalista de Jorge Calmon.
Ainda jovem, aos dezenove anos, foi recebido nas redações de A Tarde pelo seu ilustre fundador Simões Filho. Pedro Calmon escreveu ao imortal baiano que o recebesse e o escutasse. E tal aconteceu. Cursando o segundo ano de Direito, fazendo ginãstica para freQ Dentar as
aulas e a redaçãos, em agosto de 1934 e não de 1935 foi
aceito como jornalista no mais_ importante veSpertino· da
Bahia.
Dentre outras_ funções, foi repórter Jlolicial. Daí por
diante Jorge Calmon e A Tarde foram se identifiCando
na mais profunda e amorável simbiose. Até que galgou a
função de Redator-Chefe, após a morte de Ramulfo Oliveira, outro grande jornalista baiano, e, hoje, ocupa a
funcão maior de Diretor-Redator-Chefe. Dirigindo o
jornal, encetou as maiores campanhas sempre em prol da
Bahia, do povo e da comunidade. Onde estão os interesses maiores da Bah~a, af está Jorge Calmon com sua pena
e seu jornal, A Tarde. Cada dia, cresciam o conceito e o
respeito ao grande carãter, à grande personalidade, ao
grande jornalista junto a seus colegas, a seus coetâneos, a
seus pares e ao povo baiano em geral. Graças a seus
méritos e a seu espirita -de luta, foi presidente da Associação Baiana de Imprensa. E a entidade que congrega
os jorilalistas ba,ianos, outorgou-:-lhe _a medalha do
Mérito Jornalístico.
A Bahia se orgulha de seu grande filho.
Nunca se afastou do povo e de suas necessidades. Ele
sabe que sua posição lhe impõe maiores responsabilidades. Pois sua alma é grande e se renova a cada dia e, por
isso, o povo e seus problemas se tornam sua grande causa no grande jornalista que é.
Parabéns, Jorge Calmon! Grande Baiano! Grande
Jornalista!
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Que Deus o guarde. Que Deus o proteja. Que Deus lhe
dê mais largos anos de vida para a glória da Bahia, alegria de seus amigos e certeza de alguém que zela e luta
por todos os interesses grandes de um povo que luta e
!em certeza que vai vencer. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Enéas Faria.
O SR- ENtAS FARIA (PMDB- PR. Pronuncia o
-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadçn·e::r.
Sâbado, 21 de setembro, comemoraram aniversãrio de
emancipação politica os niunicfpios paranaenses de São
Mateus do Sul, Mallet, Cambarâ, Joaquim Távora e Rebouças, instalados, respectivamente, em 1908, 1912,

19?4, 1929 e- 1930.
Domingo, 22, tivemos a data de Sapopema e as come!flOrações antecipadas de Nova Aurora, devido à realiZação do cncurso de bandas estudantis, cujos componentes, _de outros municípios, não poderiam comparecer na
data correta. qUe hoje transcorre.Segunda-feiril, 23, foi a vez deSiqueira Carilpos;que,
nesta data, em 1920, foi Solenemente instalado. Hoje, 25,
tambêm transcorre a data de Salto do ltararé, progressista comunidade hoje situada- às margens da Represa da
Usina de Xavantes, limítrofe com São Paulo.
Nova Aurora, o mais novo dos municípios que hoJê
homenageamos, foi instalado em 1968, e, assim como o
mais antigo deles, São Mateus do Sul, que, dentro de
dois anos, atingirá 8 dêcadas, constituem, com os demais
- Maltet, Cambarâ, Joaquim Távora, Rebouças, Sapo~
perna e Salto do Itararé- algumas das coinunidades de
que o Paraná muito se orgulha, pelas sobejas demOnstrações de amor ao trabalho, luta pela justiça e harmonia
social que têm dado, ao longo de suas histórias, repletas
de fatos marcantes em favor do progresso e desenvolvimento do _Paranâ.
São populações de formação a mais diversfficada que,
na singularidade de suas origens, trazem o traço comum
do amor à terra, a dedicação ao bem comum, a construção familiar exemplar e generosidade cívica largamente provada em episódios que integram os IateS das
respectivas crónicas.
_Constituídas de homens e mulheres cuja bravura e pioneiiísmo vêm respondendo pela colonização e desenvolvimento do Paranã, mercê da têmpera, da determinação
e d~ firmeia de carâter que sempre demonstraram; esSas
comunidades, como outriS de Que falaremOs no deVido
tempo, têm-se constituído nos alícerces e no material de
sedimentação da sociedade paranaense do futuro.
Em que pesem as adversidades, os percalços e entraves
que se lhes têm anteposto sucessivas administrações federais e até estaduais, ao longo da existência, os habitantes desses municípios têm sabido enfrentã-las com galhardia, vencendo-as pari passu, consolidando para as
'g~ões seguintes os patamares de onde alçarão vôos
mais altos seus descendentes, e tudo sempre tendo em
_ vista o bem maior do Pa:anâ e do Brasil.

a

Na pessoa de seus ãtUaiS ~prefeitos; SrS. Lourival
Kuiatkowski M~~r,, de São Mateus dQ &ul; Cêsar Loyola Frenik, de Mallet; Miguel Dinizo, de Cambará; Mau~
ro da Silva Franca, de Joaquim Tãvora; Kemmel Sarquis
Mellem, de Rebouças; Antônio Barbosa do Amaral, de
Siqueira Campos; Aurélio Regazzo, de Nova Aurora;
Paulo Maximiano, Souza, de Sapopema; e Pedro Paulo
SpositO, dé-sãito -do 1tararê, queremos.transl)litJr os nos-

sos cumprimentos aos respectivos municipes e formular
votos por um porvir grandioso, de concórdia, felicidade
e paz.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito beml)

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não hâ
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar. vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordínãria das 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Léi do Senado nl'> 4, de 1983, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações na Consolidação das
Leis do Trabalho, na parte que CHSciPiina ã}ornada de
trabalho, tendo
·
PARECERES, sob n9s_·ll a 13, de 1985, das Cernis~
sões:
·
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mêrito, favorável;
- de- -Legislação Social, contrário, com voto vencido
do Senador Hélio GueirOs e voto vencido, em separado,
do Senador José lgnácio Ferreira; e
- jle Finanças, Favorâvel.

-2Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 55, de 1983, de autoria do Senador Jorge Kalume,' que determina seja a bandeira brasileira hasteada
diariamente nos estabelecimentos de 19 e 29 graus, sob
cânticos do Hino Nacional, tendo
PARECERES, sob nYs 491 e492, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Educação e Cultura, Favorãvel.

-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n'i' 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
PARECER, sob n~'> 673, de 1985, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do_ vencido.

-4Discussão, em-segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nY 251, de 1983, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que autoriza a contagem reciproca
para aposentadoria de tempo de serviço público e de atividade privada dos professores, tendo
PARECERES, sob n~'>s 515 e 516, de 1985, das Comis.sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;. e
- de Legislação Social, Favorãvel.

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Estâ en;
cerrada a sessão.

{~vanta-se a sessão às /8 horas e 28 minutos.)

Setembro de
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Ata da 181' Sessão, em 25 de setembro de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Alcides Paio - Gaivão Modesto
- Aloysio Chavel) ~ Gabriel Hermes -_ Alexandre
Costa - Anlêrlco de- Souia - Alberto Silvã. - João
Lobo - Cesar Cais - José Lins- Virgílio Távora Moacyr Duarte-- Martins Filho - Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha- Mílton Cabral- Aderbal Jurema - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco Lourival Baptista - Heráclito Rollemberg - Jutahy
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João
Calmon -José Ignãcio Ferreira - Amaral Peixoto Itamar Franco- Alfredo Campos- Severo Gomes Mauro Borges - Roberto Campos - José Fragelli Marcelo Miranda -- Roberto Wypych - Álvaro Dias
- Enéas Faria- Alcides Saldiriha- OctaviO Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o c-omparecimento de46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberui. a -sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos-trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

E.M.E
N' 045(85-GAG

- Br-asília, 29 de agosto de 1985

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbtica:
Tenho _a satisfação de submeter à apreciação de Vossa
Excelência proje"to ~e _lei que cria subsídio mensal e vitalício para ex-:ocupãnte do cargo de Prefeito do Distrito
__-_F_ederal~-~o~------- _____ - - ~"-~------__
_ __ _
A medida tem o propósito de fazer justiça- à atuação
do Dr. Plínio Cantanhede como Prefeito de Brasília no
períOdo de maio de maio de J964 a março de 1967, Sua
admil!is_!_~~ç_ão_fçi ~arcante para o des_envolvimento e
CÕnSo1idiÇãO aa -Capital Federal.
O Projeto segue a regra de nosso Direito Constitucional, aplicando ao_ Dist~it_o Federal norma constante de
diversas Co!lstituiçôes-Estaduais da Federação, confor-- me--documenTõsa-nex.os: - -- ------- - - --- -ÁsSím--:-e5Ca-nd0- Vossa Excelência de acordo, solicito
seu encaminhamento à 'apreciaçãd" do Senado, nos termos dos artigos 57, indso IV, 17, § J9, e42, inciso V, da
Constituição Federal.
. Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência meu
__ _respeito e estima. --José Aparecido de Oliveira, Governador do Distrito F~deral.
PROJETO D-ELE! DO SENADO N' 280, DE 1985-DF
CoJJcede --ao D:outQr PlíniO Cantmhede-, exPrefeito do Distrito Federal, um subsídio mensal e vi-

talído, e dá outras providências.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei Sancionados:
N9 218/85 (n9 466/85, na oiigeriJ.) dê- 24 de seterilbrô
do corrente ano, referente ao Projeto
Lei da Câ_mara
n~" 18, de 1985 (n~" 4.337/84, ila 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.
(Projeto que se transformou na Lei n\o 7.371, de 24 de'
setembro de 1985.)
Nl' 219/85 (nl' 467/85, na origem) de 24 de -seteinbrO
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n~" 11, de 1985 (nl' 4.024/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Trib_unal
Regional Eleitoral do· Estado de Alagoas, e dâ outras
providênCias.
(Projeto que se transformou na Leí nl' 7.372, de 24 de
setembro de 1985.)

de

O Senado Federal decreta:
_
Art. l~' 1:: concedido, em caráter pessoal e intransmissível, ao Doutor Plínio Cantanltede, ex-Prefeito do
Distrito Federal no período de maio de 1964 a março de
1967,- um subsídio mensal e vitalicio, correspondente a
34 (trinta e quatro) vezes o valor do salário mínimo vigente no País em }9 de maio de 1985.
Parágrafo único. O subsídio a que se refere este artigo será atualizado pelo mesmo índice e· na mesma data
em que forem reajustados os proventos dos servidores civis do Distrito Fedeial.
Art. 29 É vedada a acumulação do subsídio de que
trata_ esta Lei com quaisquer outros percebidos dos cofres públicos, ressalvado o direito de opção.
Art. 31' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de dotações do Orçamento do Distiito Federal.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

(Às Comissões de Constituicão e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.)

MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deli~
beração do Senado projeto de lei:

MENSAGEM
N• 221, de 1985
(N• 470/85, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado FedC:.
r ai:
Nos termos do art. 51, combinado_ com o artigo 47
item V, da Constituição, tenho a honra de submeter a
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador d_o
Distrito Federal, o anexo projeto de lei que "concede ao
Doutor Plínio Cantanhede, ex-Prefeito do Distrito Federal, um subsídio mensal e vitalício, e dá outras providências".
Brasília, 24 de setembro de 1985. - Ulysses Gubna~
o

rã os.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Do Expediente lido consta o Projeto de Lei do Senado n"' 280, de
l985·DF, que receberá emendas, na primeira comissão a
que foi distribuído, pelo prazo-de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, b, dO R6gimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recébeu a Mensagem n9 220, de 1985 (n'~468f85, na. origem), de 24 do corrente, submetendo à deliberação do
_Senado, em aditamento à Mensagem n9 131, de 1985, e
·-com referência :à- Resolução n9 75/85, solicitação do S~
nh·or Governador do Distrito Federal no sentido de ser
autorizada a vinculação, à operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, das ParCelas-- Õu quotas·partes ci:a Tã.xa· Rodoviâria
Única, devidas ao Distrito Federal.
A matéria ilerâ de5pichada à Comissão do Distrito Federal, que formulará projeto de resolução concedendo
ou negando a a_ut_o_rização solicitada, indo, em seguida,
às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

O SR.-P-RESIDENtE (Jo_sé Fragelli)- Sobre a mesa,
projetas que serão lidos pelo Sr. lt-Secretário.
São lidos os seguintes
Assegura ao professor, contribuinte da Previdência

~':!1!11 _ a_p~~~4~rj1,, por tempo de serviço com val~r integral do seu salário.

O Congresso Nacional decreta:
. ~rt.. l 9 ~ assegumdo ao professor, segurado da PrevJdencJa S~cJa!, aposentadoria, por tempo de serviço,
com valor mtegral correspondente ao salârio percebido
em atividade.
Art. 29 As despesas decorrentes da execução do disposto na presente lei correrão à conta do Fundo de Previdência e Assistência SõCiaJ (FPAS).
ca~~: 3' Esta lei entra em vigor na data da sua publi-

Art. 49

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A categoria profissional dos professores, sejam os do
1'~ ou 29 gr:,tus, ou ainda, os de grau universitário, exerce
atividade por demais desgastante, já que é exercida em
sala de aula, no preparõ das aulas e, ainda, nas correções
dos trabalhos de seus alunos.
A Constituição Federal reconhece esse fator desgastante da atividade laboral dos professores, quando os
excetua da norma geral de aposentadoria voluntâria
por tempo de serviço, garantindo-lhes a aposentadoria
com salário integral aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, e 30 (trinta) anos, se homem.
Acontece, porêm, que a Consolidação das Leis da Pre-:
vidência Social, coi1sU6stanciad::~ pelo Decreto nl' 89.312,
de 23 dejaneiro de t 984, estabelece, em seu art. 38,' que o
professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25
(vinte e Cinco) anos, de efetivo exercíciO ein funções de
magistêrio podem aposentar-se, por tempo de serviço,
com renda mensal correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) do salário beneficio.
O beneficio de prestação continuada, inclusive o regido por normas especiais, é calculado com base no salário
benefício, assim enteridida a aposentadoria e o abono de .
pennanência em serviço, em lf36 (um trinta e seis avos)
da soma dos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da
entradi do-requerimentõ~ até O mâximo de 36 (ti-fnta e
seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e
oito) meses.
O cálculo do valor do beneficio de prestação continuada ê feito coili aplícaÇão Cle- Coeficientes previstos ria
Consolidação das. Leis da Previdência Social, de t.al forma que nenhum contribuinte da Previdência Social, no
Pafs, se aposenta com valor integral do seu._salârio, quando em atividade."
A nossa intenção, Sellhores Lesisladores, não é mais
do que garantir à numerosa classe dos professores o merecido descanso após anos de desgastante atividade com
remuneração condigna.
Sala das Sessões~ 26 de setembro de 1985.- João Lo-

bo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N' 89.312
DE 23 DE JANEIRO DE 1984
Expede nova edição da Consolidação das Leis da
Previdência Social.
Art. 38. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte-e cinco) anos, de efetivo exercício
em .funções de magi~têrio poderil aposeiltar-se por temyo.
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de serviço com renda_mensa_l correspondente a 9_5% (rioventa e cinco por cento) do salãfio-de-benefíCio.

..... ·r'is. Co·~~~s~a~; ·d;c:;;;·rit~l~ã~ ·; J~~it;;;,--·-;t";L~~ ~gistaçào Social e de Finanças.)

-~

-·

_

Pi§cuss~o

do projeto, em segundo turno, (Pausa.)
Nà_o have~pq quem peça a pala_vra, en'?_erro a- discussão,
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 282, de 1985

É o seguinte o_ projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 4, de 1983

Dispõe sobre a aplicação de percentual da parcela
mensal de Imposto de Renda retido na fonte para a
amortização de débito junto ao Sistema Financeiro de
Habitação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ("' ~facultado ao adquirente de imóvel i'esidencial, através do Sistema Financeiro de Habitação, a aplicação de atê 80% (Qi_tenta por cento) das parcelas mensais referentes à retenção de Imposto de Renda na fonte,
com a finalidade de amortização de débito ou pagamento das prestações de:Yidas aos agentes.
§ )1' A parcela de 20% (vinte pór cc!nlo) res!ª-nte
constiJuirá, nesse caso, receita da União.
_____ _
§ 29 A aplicação do percentual de que tratã-0 capiif
deste Artigo dar-se-á mediante comunicação escrita do
mutuário à fonte pagadora e ao agente financeiro a que
estiver vinculado o contrato de financiamento.
§ 31' A parcela de que trata o§ I'~ será recolhida diretamente do Tesouro NacionaL
Art. 2i? O Miní.Stél-ió da Fa.Zêndã baixará, no prazo
de 90 (noventa) dias, as instruções necessárias à apli..:
cação desta Lei.
.
.
Art. 39 Esta_ lei entra em vigor na data de s_ ua publi_
cação.
_ __
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em co_ntrário.
Justificação
A pretensão deste Projeto de Lei visa, tão-somente,
dar liquidez ao sistema- financeiro habitacional, oferecendo, por outro lado, dadas suas inúmeras repercussões
sociais, amparar a poHtiC_a, de assentamento urbano sem
que incidam ânus adicionais à União.
Trata-se, portanto, de uma aplicação de recursos à
opção de seu titular, o contribuinte-mutuário do Sistema.
Além do_ mais, implica na redução das devoluções do
Imposto de Renda retidO: na fonte, oferecendo ao Tesouro Nacional a certeza do moQt<\nte realmente__ disponível
pela arrecação desse tributo.
. __ ·A redaçã_o_do Projeto é translúcida e auto-explicativa,
e por sua abrangência face ao inleres.s.~: público há de merecer a acolhida entusiástica dos Poderes a que ~e s_ubmeM
ter.
Sala de Sessões, 25 de setembro de 1985. -Alfredo
Campos.
(Ãs Comissões de ConStituição e Justiça, de Legislação Social, de Economia e de Finanças)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetós
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às
comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se ã

ORDEM DO DIA
ltcm 1:
Discussão~ _em_S_egundo turno, do Projeto de Lei
Senado n'~4, de 1983, de autoria do Senador Nel-

do
son Carneiro, que introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho, tendo
PARECERES, sob n9s 11 a 13, de 1985, das Co~
missões:
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, quanto ao mérito, favorável;
- De Legislação Social, contrário, com voto
vencido do Senador Hélio Gueiros e voto venCido,
em separado, do Senador José lgnácio Ferreira; e
-De finanças, favorável.

Introduz modificações na Consolidação das Leis,
do Trabalho, na parte que disciplina a jornada de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Seção II, do ·capítulo II do Título II da

Corso lidação das Leis do Trabalho (arts. 58 a 65), passa
a vigorar com _as seguintes modificações:

.

~

.. Art. 59. . ·~-·-·-- ... .___••.. ~ ._.,. ~ .•.•_..... ~., ._ •
§ 19 Do acordo ou do Conlrato co_letivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importãncia da remuneração da hora suplementar que será, pelo J!l_enos, 50% (cinqUenta por cento) superior
à da hora normal.
Art. 61. ... , ~ ._ ......••...•...... ~· •. _._ ...
§ i<:> No~~~os de excesso de horário por mOtivo de fOrça iriiior, a remuneração da hora excedente
"t..erá aftC!Scida de.L.pelo menos, 50% (cinqUenta por
cento) em relação à da hora norffial. Nos demais ca~
SOS_ de excesSO previsto neste a-rtigÕ- o acrésciffio será_
de 100% (cem por cento) e o trabalho não poderá
exceder de doze horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite."

Art. 2'~ Esta Lei_ entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josê F-ia8i::llifItem 2:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9_55, de 1983, de autoria do Senador
Jorg~ Kalu_~_e, que determina seja a Bandeira Brasi_leira hasteada diariamente nos estabelecimentos de
J9 e 2<:> graus, sob cânticos do Hino Nacional, tendo
PARECERES, sob n9s, 491 e 492, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado como defiriítlv<imente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
~~

__ I$_º--- $~guinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 55, de 1983
Determina seja a Bandeira Brasileira hasteada
nos ~tabelecimentos de 19 e 29 graus, sob
cântiCos dO Hino Nacional.

diaria~ente

O Congresso. N acicinal deç-reta:
Art. 19 Os estab(;ff:cimentos de l9 e 29 graus da rede
de elJsi_no d_g__ País ti_call}_ obrigados a hastear diariamente
a Ban.Oeira Brasileira,_ sob cântico do Hino Nacional
pelo res.pectivo corPo discente da entidade ed!.tcacional.
Art. 2'~ O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessc::nt_a) dias contados_ çle sua pub_licação.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data ""de sua pUblicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário,

Setembro de 1985

O SR. PRESIDENTE Josê Fragelli)- Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'~ 158, de 19_83, 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
PARECER, sob n9 673, de 1985, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Nã9 havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto é dado c_omo defiriitivamente aprovado, nos
termos do art. -315 do_ Regimento Interno.
O projeto irã à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o- projeto

aprov~do:

Redação do vencido, para o 29 turno regimental,
do Projeto de Lei do Senado n9 158, de 1983, queregula a utilização e a liberação da conta vinculada do
FGTS, para a construção e aquisiçio de casa própria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9- A Le(-n9...5.107, de 13 de setembro dé.i9-66,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ArL 10. A pedido do titular de conta vinculada, o saldo total ou parcial do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço -. FGTS, poderá ser liberado
para- aquisição óU construção de casa própria, mediante requerimento dirigido ao Banco Nacional da
Habitação- BNH, através da agência bancária depositária.
Parágrafo único. O prazo pafa a liberação do
depósito será de 15 (quinze) dias, contados da data
da entrega do requerimento, atendidos os seguintes
requisitos:
I - Na ·aquisição de casa p'rópria:
a) tratando-se de financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, o requerente anexará os documentos exigidos, em conformidade com as norma~ pertinentes ao Banco _Nacional da Habitação
-BNH.
b) quando a aquisição for de particular, deverá
anexar o título de domínio do compromitente 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 n'
6.766, de 19 de dezembro de 1979.
II -Na construção de casa própria, o requerente anexará escritura definitiva do terreno c_om o correspondente registro imobiliáriO, ou regular compromisso de compra e venda, com planta aprovada
e respectivo alvará de construção ou documento
equivalente, quando se tratar de imóvel urbano".
Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Banco Nacional da Habitação, regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Are 49 --Revogam-se-as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 4:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 251, de 1983, de autoria do Senador
Fernando Henrigue Cardoso, que autoriza a contagem recíproca para aposentadoria de tempo de serviço público e de atividade privada dos professores,
tendo
PARECERES, sob n9s 515 e 516, de 1985, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
Diacussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Nãó- havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
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O projeto é dado como definitíVanl.ente aprOvado, nOs___ _ autoriza o Poder Executivo a estender aos Servidores do
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERtermos do arL 315, do Regimento Interno.
PRO os beneficios previstos no art. 39 da- Lei n9 7.025,-de
O projeto irã à ComisSão de -Redação.
8 de setembro de 1982, tendo
É o seguinte o projeto aprovado:
PARECERES, sob n9s 629 a 631, das ComiSsões:
-de Serviço Público Civil, favorâvel, nos termos Qe
PROJETO DE LEI DO SENADO
substitutivo que oferece;
-de Constitui~ào e Justiça, pela constitucionalidade e
N• 251, de 1983
juridicidade do substitutivo da Comissão de Serviço
Público
Civil, com subemenda que apresenta; e
Autoriza a contagem recíproca para aposentadoria
-de Finanças, favorâvel ao projeto, com subemenda
de tempo por serviço público e de atividade privada
que apresenta.
dos professores.
O Congresso N aciõnal decreta:

Art. 111 Passa a vigorar-com a seguinte redação ocaput do artigo 59 da Lei nl' 6.226, de 14 de julho de 1975,
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de atividade privada, para efeito de
aposentadoria:
,~ .. Art. 59
A aposentadoria por tempo, com
aproveitamenteo da contagem reçíproca, autoriz8.da
por esta lei, sod:tente serâ concedida ao funcionário
público federal ou ao segurado do Instituto Nacional de Previdência Sociill (INPS), que contar Ouvenha a completar 35 (trinta: e cincQ) anos de serviço,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na
Constituição Federal de redução para 30 (trinta)
anos de serviço, se mulher, juiz ou professor e para
25 (vinte e cinco) anos, se professora ou excombatente."
Art. 29' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
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
I

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N' 183, DE 1984
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 183, de 1984 (n9 160/83, na Casa de orige-m), que_altera a relação descritiVa das rodovias dei Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo a
"Rodovia de Integração Sul-Centro-Oeste", tendo
PARECER, sob n9 145, de 1985, da Comissão
~de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com emenda que apresenta de n9 1-CT.
2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 64, DE 1985
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1985 (b9 5.078/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a reestruturação da Defensaria de Oficio da Justiça M Hitar e dá outras providências, tendo
PARECERES. FAVORÁVEIS, sob n"'s 614 e 615, de
1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1985

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n9 85, de 1985 (n9 4.965/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a aplicação do disposto no art. 29 da Lei n9 6.185,
de II de dezembro de 1974, que dispõe s_Ç)bre o regime
jur_fdico dos ServidOres Públicos Civis da administração
federal e das autarquias federais, e dá outras p_!'ovidências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 623 e624, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil, e
- de Finan~as.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 89, DE 1985
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9' 89, de 1985 (n9 4.&69/84, na Casa de origem), que

5

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 81, DE 1984-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 81, de 1984-Complementar, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que revoga o§ 19' do art. 106 da Lei Com- p1ementar n9 35. de 14 de março de 1979, alterada pela
Lei Complementar n9 37, de 13 de novembro de 1979,
tendo
PARECERES, sob n9's 721 e 722, de 1984, das Conússões:
-de Constituição e Justi~a. pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável com emenda
que apresenta de n~> 1-CCJ; e
--de Serviço Público Civil, favorável ao projeto e à
emenda da Comissão de Cons_tituição-e Justiça.
6
REQUERIMENTO No 321, DE 1985

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 321, de
1985, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia
baixada pelo Ministro do Exército por ocasião do. ''Dia
do Soldado".
7
REQUERIMENTO N° 340, DE 1985
Votação, em_ turno Ónico, do Requerimento n9' 340, de
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial
intitulado. "Em Defesa do Congresso", publicado no
Diário do Congresso Nacional.

8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 73, DE 1985
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara_n9 73, de 1985 (n9 5.390/85 na Casa de Origem),
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro perma---nente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n°s 620 e 621, de
1985, das ComissõeS:
- de Serviço Público Civil, e
- de Finanças.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1981
Votação, ern Primeiro turno, 'do ProJetO âe LeÍ do Seriado n\' 62, de 1981, de autoria do Senador Raimundo
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água, gãs e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9s 975 a 978, de 1983, das Comissões:__
~-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
~de Economia, favorável;
-de Legislação Social, favorâvel; e
-de Finanças. favorável, com voto vencido, em separado, do Senador José Lins.
10.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 267, DE 1983
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar
Franco, que dispõe sob.re a não aplicação dos regula-

mentes discipliitares das forças armadas aos casos que
especifica, tendo
PARECERES, sob n9s 442 e 443, de 1985, das Comissões:
-de CoúStituição e 'Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, contrário, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Enêas Paria; e
-de Segurança Nacional. contrârio.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 50 DE 1981

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 50, de 1981, (n"' 2.048/79, na Casa de origem),
que dá nova redação ao§ 29 do art. 458 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9
5.452, de J9 de maiÓ de 1943, dispondo sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 429, de 1982, da
Comissão
- de Legislação Social.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerra~
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 222, 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 n~
2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comis-são Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9' 130,
de 1980, que permite a contratação de um (I) Assessor
Técnico para cada Senador.
Kesolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, de Avelar de Hollanda
Barbosa, para o emprego de Assessor Técnico, _com Osalário equivalerúe ao vencimento do cargo DAS-3, a par#
tir de 1"' de março de 1985, com lotação e exercício na
Terceira Secretaria.
Senado Federal, em 25 de setembro de 1985.- José
Fragelli. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE NO 223, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 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 n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
visü-o q-ue -Con-sta- do Processo n9 O16002 85 7.
Resolve aposentar, voluntariamente, Aurêlio Barbosa
da Silva,lnspetor de Segurança Legislativa, Classç, "Especial", Referência NS-19, 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 li, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, § 49, da
Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 29', parágrafo único, da Resolução SF n"' 358, de 1983, e artigo 39, daRe·
solução SF n9 13, de 1985, com proventos integrais,
acrescidos de 20%, e a gratificaçã.o adicional por tempo
de serviço a que faz jus, observado o limite previsto no
artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 25 de setembro de 1985.- José
Fragelli, Presidente.
ATO

oo· PRESíDENTE.N• 224,

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 n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n'>' 014605 85 6.
Resolve, aposentar, voluntariamente, Amphrisio Santos, Adjunto Legislativo, Classe "Única", Referência
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termos dos artigos 101, inciso 111, e 102, inciso I, alínea
..a,., da Constituição da República Federativa do Brasil,

1972, e artigo 2"', parágrafo único, da Resolução SF n'
358, de 1983, (;artigo 3~', da Resolução SF n'~' 13, de 1985,
com_ proven!os integrais, correspondentes ao vencimento

limite previsto no artigo 102, § 2'~, da Constituição Federal.

combinamos com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, incisos 111 e V, e414, §4", da Resolução SF n'i' 58, de

da Classç ''Especial", Referência NS-19, e a gratificação
adicion::~I por tempo de serviço a que faz jus, observado o

Senado Federal, em 25 de setembro de 1985.- José
Fragelli, Presidente.

N5-I6, do Quadro

Perrn~nente

do Senado Federal, nos

República Federativa do Brasil
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1- ATA DA 182• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1985

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Comunicação
- Do Sr. Senador Roberto Campos, que se ausentarã do País.

1.2.2 -Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n9 283/85, de autoria
do Sr, Senador Luiz Viana e outros Srs. Senadores,
que cria Distritos de Exportação de Informática e
Automação em regiões metropolitanas do N ardeste,
e dã outras providC:ncias.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
- Recebimento do Oficio n9 S-36/85, do Governador do Estado do Ceará, solicitando autorização
do Senado .Federal a fim de que aquele Estado possa

realizar operáção de empréstimo externo no valor
que menciona para os fins que especifica.
1.3- ORDEM DO DIA
-l'rOJeto de Lii da Câmara n' 183/84 (n9 160/83~
na Casa de origem), que altera a relação descritiva
das rodovias do Sistema Rodoviârio Federal do PiaM
no Nacional de Viação, incluindo a .. Rodovia de InM
tegração Sul-Centro-Oeste". Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n9 64/85 (n'i' 5.078/85,
na Casa de origem), de iniciativa dO Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a reestruturação da
Defensaria de Oficio da Justiça Militar e dâ outras
providências. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câma~a n'i' 85/85 (n9 4.965, na
Casa de origim) de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a aplicação do disposto no art. 2'i' da Lei n"6.185, de 11 de dezembro de
1974, que diSpõe sobre o regime juddico dos servidores públicos civis da administração federal e das autarquias federais, e dã outras prOvidências. Votaçio
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n'i' 89/85 (n'i' 4.869/84,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo
a estender aos servidores do Servíço Federal de Processamento de Dados- SERPRO, os benefícios pre-

vistos no art. 39 da Lei n9 7.025, de 8 de setembro de
1982. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n9 81/84Complementar, que revoga o§. 1'1' do art. 106 da Lei
Complementar nt 35, de 14 de março de 1979, alterada pela Lei Complementar n' 37, de 13 de novembro
de 19"7~. Votaçio adiada por falta: de quorum:
- Requerimento n9 321/85, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, da Ordem do Dia baiX:3.da-peJO MiiiiSfiO--a.:o-Exército por-ocasião d-o "Dia
do S_qldado". Votação adiada .Por falta de quorum.
- Requerimento n'i' 340/85, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial intitulado •'Em Defesa do Congresso", publicado no
D~ário do Congresso Nacional. Votaçio adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câm.ara n9 73f85 (n' 5.390/85,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de
cargos no quadro permanente do Tribunal Superior
Eleito_ral. Votação adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n' 62/81, que dispõe
sobre a cobrança de contas de energia elétrica, água,
gâs e ~elefone pelas empresas concessionãrias de serviços 'públicos e dá outras providências. Votaçio
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'i' 267/83, que dispõe
sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares
nas Forças Armadas aos casos que especifica. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n" 50/81 (n9 2.048/79,
na Casa de origem), que dã nova redação ao § 2t do
art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I 'i' de maio de 1943,
dispondo sobre o fornecimento de transporte para o
trabalhador. Discussão encerrada, ficando a votação
arH$1da por falta de quorum.
1.3.1- <..:omunicaçào da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a re3.1izar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.4- ENCERRAMENTO

2-ATA DA 183• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE,198S

,

2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- OfíCios do Sr. l'i'-Secretário da Câmara- dos
Deputados

Comunicando ao Senado a aprovação das seguintes
matérias:

-Projeto de Lei do Senado n9 81/80 (n9 5.047/81,
naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carnei·
ro, que dá nova redação a dispositivo do Decreto-lei
n'1 594, de 27-5-69, que institui a Loteria Esportiva
Federal e dã outras providências.
--Projeto de Lei do Senado n9 159/76Complementar (n'i' 73/79-Complementar, naquela
Casa), de iniciativa do Senador Nelson Carneiro, que
altera o§ 19 do art. 4'i' da Lei Complementar nt 26, de
11-9-75.

2.2.2 .:. .__ Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n• 284/85-DF, que altera a redação do § 2' do art. 99 da Lei n'i' 4.545,
de 10-12-64, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do Distrito Federal, para fixar novos critérios de nomeação de Administrador Regional. (Do
Senador Carlos Chiarelli.)
· -Projeto de Lei do Senado n'i' 285, de 1985, de auM
toria do Sr. Senador Nelson Carneiro. que acrescenta
dispositivos à Lei 9 3.807, de 26-S-60,-Para o fim de
garantir a qualidade de segurado ao dirigente sindical, durante o prazo correspondente ao exercício do
mandato.
2.1.3 - Requerimentos
- N9 378/85, de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça, requerendo urgência, nos termos do
art. 371, letra b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'1172/85, que dispõe sobre a inclusão de temas relativos ao Poder Constituinte nos
Programas de Educação Morar e Cívica e Estudo de
Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e·I987.
- N9 379/85, de autoria dos Srs. Senadores Humberto Lucena, Virgí1io Távora e Nivaldo Machado,
requerendo urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno. para o Projeto de Lei da
Câmara n9 75, de 1985 (n9 4.986/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o exercício da profissão de Secretârio e dã outrãS providências.
2.3- ORDEM DO DIA

......... Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n9 15/83 (n9 22/83, na-Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da emenda à alínea a do § 3' do
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LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob .a responsabilidCde da Mesa do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANTAS
ASSINATURAS

Diretor' Execu-tivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Di relo i"- AdministrativoMÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Oiretoi' Industrial

Semestre

Cr$ 3.000.00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar ,O.vulso, Cr$ 50,00

Oiretor Adjunto

Tirags'm:-""2~200-

art. XI da convenção sobre o comércio internaCional
das e_spécies da JaUnaeda flora selvagens ameaçadas
de extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela sessão extraordinária da conferência das partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979. Aprovada, à promulgação.
- Redação Final do Projeto de Lei do Senado n9
59/80, que acrescenta alínea ao art.-29 do Decreto-lei
n9 869, de 12 de setembro de 1969, q-ue-dispõe sobre a
inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina obrigatória nos sistemas de ensino do País, e dá
outra-s providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
- Redação Final do Projeto de Lei do Senado_n9
99/8f, que altera dísposítívos do Decreto-leí n9 2.848,
de 7 de dezembro de 1940- "Código Penal._ Aprovada. Ã Câmita dos Deputados.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9
12/85, que aprova as contas do Governo,do Distrito_
Federal, relativas ao exercício de 1981. Aprovada. À
promulgação.

Ata da
3~

182~J

---"2.3.1 - ~atéria~ l.ll!reciada~ após a Ordem do Ola
Projeto de Lei do Senado n9 172/85, em reglme de
urgênc~a nos termos _do_Requerimento n9 378/85,
lido no Expediente, Aprovado, após pareceres das comissões c-ompetentes. À Câmara dos Deputados.
Pfojeto'-de Leí da Câmara n975, de 1985, em regime de urgência, nos tennus do Requerimento n9·"379,
de 1985. Aprovado, após pareceres d&s com~ssões
coinpeterrtes. Ã Sanção.

----2.3.2 --:Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO

-~pelo

ao

Secretário de S_aúde do D_is_trito Eedc;ral no sentido de
-destinar- aO ·centro de Reabilitação Nossa Senhora
da Glória- RJ. área de_ terreno para·sua inStãlação
em Brasília.

SENADOR ALFREDO CAMPOS- Posse de&.
Ex• na Presidência da Campanha Nacional das .Escolas da Comunidade --,CNEC, de Minas Gerais.

-SENADOR JUTAHY MlGALHAESC:..Necessi~ã~e d~_at?_~-Ç_!io__d~~ ~~_at~me_~Çl___,~ife~~l!ci<i.~o .g_a:~- o_

exemplares.

Nordeste, objetivando corrigir o diferencial de desenvolvimento existente entre aquela região e o resto do
País.
2.3.3-...;... Designatiio da Ordem do Dia da próxima
sessão

4.4- ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PRO FERIDOS EM SES-

SOES ANTERIORES
-Do Sr. Niv!ddo MachadO;-p-roreriifo nas sesSões
de 16 e 17 de setembro do corrente.
-Do Sr. José Lins, proferido na !>t:Ssão de
14-9-85.
~-Do Sr. Itamar Franco, proferido na sessão de
25-9-85; --

4- MESA DlRETORA
's....:uoER.Es E vlcE-Lio~E:RES DE PARTI-

Dos

6 - COMPOSIÇÃO DAS. COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 26 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da .. 7~ Legislatura
Presidência do Sr. Enéas Faria

ÀS 14HORASE JIJMlNUTOs;ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -Mário Maia - Rai_muild_o Pa~e_nte
- Alcides Paio ~-Uãlvão Modesto - Aloy_sío Çh_ayes
--Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Américo de
SOuza- Alberto Silva- -João Lobo- Césaf CaisJosé Lins- Virg"ílio Távora-- Moa~yr D_uarte- M~r
tins Filho- Humberto Lucena- M<i.rcondes Gadelhii
- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo Macha~
do- GUilherme Palmeira-:- Carlos_Lyra-:-:- J;..ui2:CaV;í.lcante -. Lourival Baptista - Heráclito Rollemberg Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz VianaJoão Calmon- José Ignâcio Ferreira-:__-Amaral Peixo:
to- Itamar Franco- Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedilo Ferreira- H~nri_que S~n_t_illo- Mauro
Borges-:- Roberlo Campos- José Fragelli- Marcelo
Miranda- Saldanha D_erzi- Roberto Wypych- Álvaro Dia~ - Enéas Faria - Carlos Chiarelll- Alcides
Saldanha - Octavio Cardoso.
-

OS~. PRESlDENTE (Enéas Faria) -A lista de presença ãt:i.isa o tomparecimefito Oe 48 Srs, Senador~. Havendo nómero res:imental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, cCirrm.OicaÇão quevai ser lida pelo Sr, ]9-secrerarto.

Ê lida a seguinte

Oficio{GAB/N•

OGS/~rasilia,

24 de setembro de \985.

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acorâõ cóm o disposto no art. 43, alinea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa durante o período (noite ~o dia 3 a 12 out. 85), em viagem
ao_ estrangeiro, ~para estudos~ e cottferêfrcias.
Aproveito a oportunidade para renova-r a Vo"ss·a Excelência meus protestos. de esti_~a e consideração. - Roberto Campos.
·

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) --A eomunic-açà_o lida vai à pubHcação. Sobre a mesa, projeto de lei
que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
É lido o seguinte

PROJEtO DE LEIDO SENADO
-- N• 283, de 1985
Cria Distritos de Exportação de Informática e Automação em regiões metropolitanas do Nordeste e
dá outras providéndas,
O Congresso Nacional decreta:

-A.rt. JY Ficam nominadas as regiões de Salvador
(BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Sàõ Luiz (MA), para
a- implantação pela SUOE;.JE,.eru cooperação com os
respectivos governos es-taduais, de Distritos de Exportação de lnformâtica_e_Automação- DElA, aos quais
se- r"efere o art. 25, da Lei nv7.232, de 29~10-84.

Setembro de 1985

§ (9 Os DElA situar-se-ão em áreas adequadamente
segregadas para efeffOs de controle.
§ 29 Na seleção de locais para a instalação dos

DElA, será levada em conta a existência de condições
que favoreçam a atiVidade industrial, inclusive:
a) a infra-estrutura de transporte e comunicações;

b) a proximidade de centros universitários e técnicos;
c) a industrialização já existente na circ!lnvizinhança.
§ 39 O BNDES e o Banco do Nordeste, mediante so-

licitação dos governos estaduais, ei!Caminhad_a pela SUO EN E, i-epassarão recursos própriOs-e de outras fontes
para financiar õs projetas de infra-eStrutura requeridos
para a operação dos DElA.
Art. 29 A produção e a exportação de bens de informática e microeletrônica, bem Como a importação de
suas partes, peças, acessórios e insumos, nos Distritos de
Exportação de Informática e Automação, criados por
esta lei, na conformidade do que estabelece a Lei nq
7.232, de 29-10-85, serão isentas dos Impostos sobre a
Exportação, sobre a Importação, sobre Produtos Industrializados, sobre as Operações de Fechamento de Câmbio e sobre a Renda.
Parágrafo único: A isénção de Direitos a que Se refere este artigo será estendida a conjuntos fabris completos, importados sem cobertura cambial, desde que registrados como investimento de capital e que pelo menos
metade do capital cotante das respectivas empresas pertença ~essoas físícas, residentes e domiciliadas no País,
"ou a pesso-as jurídicas, sedia~as_n9 Pa(s, cuja maioria de
capital votante esteja em mãos de pessoas físicas que
preencham as mesmas condições.
Art. 3~' As exportações de peças, componentes, acessórios e insumos de origem nacíonal para consumo e industrialização nos DElA, ou para reexportação para o
exterior, a partir dos citados Distritos, serão, Par-a todos
os efeitos fiscais constaníês de legislação em vigor, equivalente a exportações brasileiras para o mercado externo.
Parágrafo único. Os produtos processados nos
DElA poderão eventualmente, ouvido o CONIN, ser internados para consumo no País, desde que, individualmente, não ultrapassem 20% (vinte por -i;:erito) da quantidade produzida no ano anterior, em cada DElA, e que
ftquem sujeitos às tarífas e encargos aplicáveis às importações.
Art. 4~' Serão considerados bens de informática e
automação as máquinaS, eqUipamentos e dispositíVos
baseados em técnica digital com funções de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, comutação e
apresentação da informação, seus respectivos- insumos
eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operaçãõ,
conforme define a Lei nl' 7.232, de 29-10-84.
Parágrafo único. As Tinhas de produtos que serão
fabricados nos Distritos criados por esta lei abrangem os
equipamentos destimidos a instruniintaçâo de teSfemedição, instrumentação analítica, "eletrõmedícina e iob6ti~
ca, considerados robôs os equipamentos de -controle digital que substituem o trabalho manual em operações industriais repetitivas.
Art. 51' São livremente instaladas_ nos DElA, as indústriaS que -se áedíquem à produçãÕ._dos bens e seus insumos, definidos no artigo anterior, iitclusive os componentes de microeletrônica.
Art. 6" Na implantaçãO -de piõjeitosriOS DElA caberã exclusivamente aos empresários a escolha dos produtos a fabricar e da tecnologia a empregar, ficando-lhes
também assegurado o direito de livre associação.
Art. 7q O Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES} e o Banco do Nordeste
S.A. poderão repassar aos Bancos de Desen'(olvimento
dos Estados onde existam DElA em atividade, recursos
próprios e de outras fon~es, para financiamento a empresârios brasileiros, que os necessitem para complementar
a subscrição da maioria de capital votante nas associações societárias com investidores estrangeiros, para
implantação local de indústrias.
Art. 81' As empresas exportadoras instaladas nos
DElA gozarão dos beneficias fiscais previstos no art. 29
desta lei pelo prazo de 20 (vinte} anos, Prolongando-se
este prazo até 2:5 (vinte e cinco) anos nos Estados que
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ofereçam às empresas instaladas nos DElA a isençáo.do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - ICM.
Justificação
O baixo nível de ren.da das populações nOFdestinas
continua a ser_um desafio histórico aos POderes daRe_púb,lica. Variados indicadores sociais medem uma penúria regiorial que não pode deixar de iriCJuietar a consciência da Nação. As queixas do Nordeste avolumam-se.
Aprendemos a relacionar os insatisfatórios padrões de
vida da maioria dos nordestinos à industrialização escassa e insuficiente. A percepção -desse atraso relativo
induz-nos_ a _pem~a_r___ no d_esenvolviinento econômicci
como o meio adequado à elevação geral da renda e à melhoria das oondições de existência de uma população que
quas_e representa um terço do total de habitantes do País:
O desafio tem essa dimensão. Ele pode ser medido em vidas humanas.
Não podemos, pois, continuar pensando em indústrias
que apenas ofereçam a seus trabalhadores um nfvel mínimo de subsistência. Todas as fontes de emprego de mãode-obra serão louvadas e benvindas. No entanto, quando muitas sociedades evoluídas ingressam na era pósindustrial, a aceleração da mudança urge que pensemÓs
também em termos de alta tecnologia. Esta é uma das
maneiras de enfrentar o desafio. O Nordeste precisa de
indústrias de mão-de-obra intensiva.l\1is está também
maduro para absorver e desenvolver indústrias de tecnologia de ponta, como as que se situam na faixa da eletrônica digital.
Pretende este projeto estimular a modernização industrial do Nordeste, ou, noutros termos, implantar na regiãO indústriaS-de ãlta tecnologi~;~., com a rica variedade
das qu_e _nasc~m da eletrôpica. O_s computadores- e seus
periféricos, assim como os equipamentos destinados a
controle de processos, não representam um modismo,
mas noS hilzem- _o__Sinal di mudãitÇa nas Cstruturas- da
produção de bens e serviços, afetirido por conseguinte as
estruturas sociaiS. -como- fãzer o Nordeste dar um salto
em termos de modernização industria[? A' criação- de
Distritos de Exportação de Informática e Automação
poderá ser um fator poderoso dessa transformação. Ess~s distritos seriam instalados nas regiÇíes de São Luiz
(MA),.Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA) em
l_oc~is a serem ~colhi~os com a cola~~ra~ão da Super!_Il~
tendência Cio-beseõvOiVimentOdO NõideSte~ SUbENE,
tal o alcance de suas repercussões por toda a região.
t claro que indústrias de alta tecnologia, a serem instaladas numa região menos desenvolvida do País, teriam
que nascer amparadas nos incentivos fiscais e financeiros
oferecidos pela le~islaçã~ da SUD_E1'lE aos projetas industriais, agríêolas-, ae-pesCã erenorestamento implantados na área, para promover a desconcentração de renda
e compensar as desva-ntagens naturais que sofrem as regiões subdesenvolvidas. Além disso, essas indústrias,
pelo seu efeito rnodernizante em sociedade quase ainda
pré-industrial, fariam jus a todos os incentivos instituídos em favor das indústrias de informãtica, automação e
microeletrônica -em- operação noutras partes do País.
Uma vez que o objetivo essencial dos DElA é o acesso
ao mercado externo, o que exige tecnologia e marcas internacionalmente conhecidas, assim como rede de apoio
niercadológico- e fíminceiro, não se estabelecem restrições quanto à composição do capital das empresas.
Segue~se nisso o exemplo dos vários países que implantaram, com êxito, distritos de exportação.
Presenciamos, agora, o evoluir de uma crise que afeta
as empresas de informática, automação in-dustrial e de
escritórios e de microeletrônica em todo o mundo, dado
o grau, de Sãturação desses meTcados que atingiram unia
velocidade inesperada de informatização. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a indústria cresceu de 1fO% em
1984, espera[!do-se para !985 um incremento de apenas
li%. Diante de noticiãrio copioso que nos descreve o fechamento de fábricas de altJt tecnologia em países de industrialização avançada, fábricas, diga-se de pasSagem,
de irJ?.plant?ção recente e, por isso, moderníssimas,
impõe-se uma avali?-ç~o_ realista das _possibilidades que
esse episódÍÕ coloca sob nossos olhos. Por que não criar
condições pra que muitas dessas fábricas se transfiram
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para as· ãreas menos economicamente desenvolvidas do
País'? Esse ê um dos propósitos deste projeto de lei.
Lembremo-nos que o valor da produção de informática
tem crescido no Brasil muito lentamente. Entre 1982 e
1983 declinou de US$ 1,508 para USS 1,487 milhões e teria crescido em 1984 para US$ 60 milhões, quantia inexpressiva., num mercado mundial de 126 bilhões de dóla-

res.
Prevê-se que a SUDENE aprovará projetas que envolvam a importação de instalações industriais completas,
sem cobertura cambial, como investimento de capital estrangeiro. Estabelece-se uma condição fundamental, ou
seja, essa importação será permitida quando pelo menos
metade do capital social das empresas pertencer a pessoas físicas, residentes e domiciliadas no Pafs, ou a pessoas jurídicas, cuja maioria de capital votante também
pertença a pessoas fíSicas- nas mesmas condições.
Levando em consideração a escassez de recursos em
mãos de grupos empresariais, aptos a se associarem a
tais empreendírilentos, corlt6ffipla-se, -para isso, uma solução aceitável: que o Banco Na-cional de Desenvolvimento Econôrriico e Sõc1al -- BNDES, repasse recursos
próprios ou de outras fontes para apoiar tais asso·
dações. Esse apoio em muitos casos darâ a empresários
brasileiros Condições suficientes para 8 manutenção da
sua maioria de capital votante em sociedades de que participem investidores estrangeiros.
Um projeto com essas finalidades, que aliás regulamenta dispostivo jâ ilprovado na Lei n~' 7.232r não pode
deixar de encontrar amplo respaldo dos congressistas
brasileiros. O Nordeste continuará a ser um desafio a todos nós, homens públicos, enquanto não descerrarmos a
cortina_ para um panorama mais amplo. Países estrangeiros dispõem de capital ~ de tecnologia moderna e seus
nacionais querem expandir suas atividades no mundo ex_.
terior. Seria .uma limitação de nossa inteligência deixar
passar oportunidades que a abundância de recursos externos de capital e tecnologia oferece às nossas regiões
subdesenvolvidas. Os Distritos de Exportação de Informática e Automação previstos para o Nordeste representarão um passo para a redenção nordestina e darão sentido prático aos nosSos discursos sobre a necessidade de
uma urgente descentralização industrial, em favor das
regiões rilenos favorecidas.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1985.- Luiz Viana
- Virgílio Távora- Lomanto Júnior- Alexandre Costa - Roberto Campos - Lourival Baptista- José Lins
- Aderbal Jurema.
LEGlSLA('ÃO ('[TADA
LEI Nl' 7.232,
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a p,Jítica Nacional de Informática, e
dá outras providênc_ias.

Dos Distritos de Exportação de Informática
Art. 25. Serão considerados Distritos de Exportação de Informática (vetado) os municípios situados nas
áreas da SUDAM_ e SUDENE para tal propósito indicadOs pelo Poder Executivo e assim nominados pelo Congresso Nacional.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, de Ciência e Tecnologia, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência
reCebeu, do Governador do Estado do Ceará, o OfíciO n~'
S/36, de 1985, solicitando, nos termos do art. 42 da
Constituição, autorização do SenadO Federal a fim de
que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000 (quarenta mi·
lhões de dólares: norte-americanos}, para os fins que especifica.
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, A matéria será despachada às Coriiissões de Finanças
e de Constituição e- Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Con.cedo_a pa~
lavra ao primeiro orador inscrito, Senador Humberto
Lucena, como Líder do PMDB. (Pausa.)
S. Ex• _não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins._ (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
(Pausa.)
S. Ex• não e.stã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronuncia o seguinte discurso, sem-reviSão d~ _onidõr.) ~Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Inscrevi-me justamente para responder a V. Ex• por
que se anun_ciou que V. Ex• viria hoje ao plenário para
me dar uma resposta. De maneira que espero ser transferido para falar logo após o seu pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Heráclito Rollemberg - Declino da palavra, Sr.

--Pie5ideilte.

O Sr. José Ignácio Ferreira- Declino da palavra, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Conéedo a pa-~
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Conced6 a·palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador tleráclito
Rollemberg.

Ata da

183'~-

res para uma sessão extraordinãria a realizar-se hoje, às
e_ 3_0~~inutos, com a seguinte

_18~ h~r~~

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Esgotada a lista de oradores, passa,-se à

ORDEM DO DIA
_:_I-

ORDEM DO.DIA
Não há quorum em plenário para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da _Ordem do Dia, ern

fase de votação, constituída dos Projetps de Lei da Câmara n•s 183/84, 64/85, 85/85, 89/85; Projeto de Lei do
Senado n9 81/84 --Complementar; Requerimentos n9s
32 t e 340/85; ~rojeto de Lei da Câmara _rt~" 73 /85; Projetas de_,_Le_i <l,o_Senado n~"s 62/81 e 267/83, ficam Com a
suã .lPreciaç_ão adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) Item n~" 11:

Passa-se ao

-Discussão, em turno único, do_ Projeto de Lei da
Câmara n9 50, de 1981 (n_9 2.048/79, na Casa de origem), que dâ nova redação ao § 29 do art. 458 da
CóilsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nY 5.452, ·de 11" de rriãio de 1943, dispondo se~b_re o fornecimento de transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n0429, de 1982,
da Comissão
- de Legislação Social.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)~ Não sei como
encontrar respaldo_ regimental para juntar a sua inscrição à minha mas informo a V. Ex• que solicitarei à
Casa assim proceda.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a palavra ao nobre Se·nador NivaldÕ Machado. (Pausa.)
S. Ex• não _está pi"esente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnâcio
Ferreira.

-- -
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A- matéria com;fou da Ordem do bia .da Sessão Ordinária de 27 de agosto do corrente ano, tendo a discUssão
sido adiada, a requer_imento do Senador Gastão MUller,
- parã-a-presente sessãO.

Discussão do projeto em turno único. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A vOtação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) -:-_Nada mais havendO que-tt-ãf:ar, a Presidência convoca os Srs. Senado-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 676, de
1985}, do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1983
(nl" 22/8"3, na Câmara dos Deputados), que aprova o
Texto da Emenda à alínea a, do§ 39, do artigo Xl, da
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção,
de 3 de março de 1973, adotada pela sessão extraordinária da ConTJ::rêncía das Partes, re?,lizada em Bonn, a-22
de junho de 1979.
-l-

Discussão, em turn_o único, da redação final (ofer_ecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 675, de
1985), do Projf:to de Lei do Senado nl" 59, de 1980, de a~
toria do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta aHOe3
aO atfig0""29-do O_ecreto-lçi n9 869, de-12 de setembro de
1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e
Cívica Como .disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino dQ_Pa_í_s, e dá outras providências.
-3Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nt 674, de
1985}, dQ PNjeto de Lei do Senado n999, de 1981, de auw
toria do Senador Gastão Müller, que altera dispositivos
do Decreto-lei_TJ' 2.848, de_7 de dezembro de 1940 -Código Penal.
-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer nl" 677, de
1985), do Projeto de Resolução n~" 12, de 1985, que aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas
ao __exercício de 1981.
O SR. PRESIDENTE (Enêas Faria) - Está encerrada a sessão.
{Levanta_-se a sessão às 14 horas e 45 minutos.)

Sessão, em 26 de setembro de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA Presidênciado Sr. João Lobo

ÀS /8 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
~

Jorge Kalume - Mário Maia - Raimundo Parente
- Alcides Paio -Galvão Modesto - Aloysio _Chaves
-Gabriel Hermes- Alexandre Costa --Américo de
Souza - Alberto Silva - João Lobo - Cesar Cals José Lins- Virgílio Távora- Moacyr D_ua_rte- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelba
- Aderbal Jurema_- Cid Sampaio - Nivaldo Machado -Guilherme Palmeira--' Carlos Lyra- Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Heráclito Rollemberg Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz VianaJoão Calmon- José lgnãcío Ferreira -Amaral Peixoto - Itamar Franco - Al[r~o_oCll.mpos - Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro
Borges- Roberto Campos- José Fragelli ~MarCelo
Miranda - Saldanha D~r~i- Roberto Wypych -Ãl~
varo Dias - Enéas Faria - Carlos Chi_areJli - Alcides
- - --·
Saldanha - Octa._viO Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A lista de presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha,vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Q Sr. tY:.secretário irá proceder à leitura clo__Expediento.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFlCIOS
Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
N~" 589, dif26 çlo corrente, comunicando a aprovação,
sem emendas., do Projeto de Lei do Senado n981, de 1980
(ri9 5.047/81. naquela Casa), de autoria do SenadorNeiSOJ)._ Carneiro, que dá nova redação a -dispositivo do
Decreto-lei n~" 594,- de 27 de maio de 1969; que institui a
Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.
N9 ..590, de 26 do corrente, comunicando a aprovação,
sem emendas, do Projeto de Lei do Senado _n9 159, de
1976-Complementar (n~" 73f79 - Complementar, naquela Cãsa), de iniciativa do Sena_dor Nelsçm Carneiro,
que altera o§ 19 do art. 49 da ~ei Complementar n926, de
li de setembro-de _1975. (Projetas enviados à sanção em
26,9-85.)
.
~

O SR. PRESIDENTE (João_ Lobo) - O expediente
lido vai à publicação.
So6i""e a mesa, projetos- que Serão lidos pelo Sr. 1~"
Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 284, de 1985-DF
Altera a redação do § 29 do art. 99, da Lei n"~4.545,
de_lO de dezembro de 1964, que dispõe sobre a rees- truturação administrativa do Distrito Federal, para
fixar nol'os critérios de nomeação de Administrador
Regional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11" O§ 29 do art. 91", da Lei nl" 4.545, de lO de dezembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
...§ 29 A Administração Regional será chefiada
por utri Administrador Regional, de livre nomeação
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do Governador do Distrito Federal, dentre cidadãos reSidentes e com domicílio eleitoral na respectiva Região Administrativa, maiores de 21 (vinte e

um) anos, de comprovada idoneidade e experiência
administrativ.a, e que exerçam efetiv"a liderança comunitária local."
Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J'l' Revogan'He as disposições em contrário.
Justificação
A Lei ni 4.545, de 10 de dezembro de 1964, fof editada
com a finalidade de reestruturar o complexo administra-_
tivo do DistritO Federal, adaptando-o ao regime implan-

tado no Pais, a partir de abril de 1964.
Assim, suas normas procuraram refletir a preot::upação do Governo enl- exercer o controle direto da administração pública na Capital da República, em todos os
seus setores, colocando nas Administrações 'Regionais
funcionários do Governo dó Distrito- Federal subordinados e obedientes ao sistema então vigente.
. Naquela época, as Cidades Satêlites de Brasília iniciavam sua organização sócio-econômica. Não contavam
com contingente populacional capaz de sentir e avaliar
com profundidade os ates dos governantes indicados, raramente vinculados ao Grupo, muitas vezes dele desconhecido, nem sempre disposto a atender aos reclamos e
anseios da comunidade.
Com o passar dos tempos essas comunidades foram se ,
estruturando, através do aparecimento das associações
comunitárias;- dOS clubes de seÍ'viço, das associações comerciais e inôustriais que passaram a discutir e analisar
os problemas regionaiS com maior intefesse' e exefCC[- influência jUntO aOs órgãos governamentai_s com vistas ao
atendimento de suas mais legífimãs -reivindicações.
Surgiram, assjm, suas autênticas lideranças comunitárias, nascidã:s e desenvolvidas dentro do Grupo.
Hoje, as Regiões Administrativas do Distrito' Federal
contam com estruturas sócio-econômicas e políticas bem
solidificadas a nível de organização municipal, que manifestam e postulam suas reivindicações, através -das diversas lideranças locais, não justificando mais limitar a
pessoa do Adnfinistrador Regional, que simboliza a figura do Prefeito, apenas a funcionário dO Governo do Distrito Federal, preterindo as aspirações políticas comunitárias de pessoas altamente capacitadas e qualificadas de
exercere-m o cargo, em consonância com o intereSse da
própria comUnidade.
Com o advento da Nova Repú:blica, vislumbra-se a
perspectiva de que o povo brasileiro participe ativamente
na escolha de seus governantes, em todos os níveis, não
se justificandO-mais a exM::tência de leis casufsticas e des_atualizadas.
As Regiões Administrativas do Distrito Federal, com
contingente populacional considerável, com estruturas
sociais econc5micas em ffanco desenvolvimento, não poderiam estar alheias a essa participação, pois, contam
com lideranças locais conscientes dos problemas das respectivas regiões, estando aptas a equacioná-los e resolvêlos.
O projeto visa arilpliar as oportunidades a pessoas não
servidores do GDF, até que sejam revisadas as leis em vigo-r, adequando-as à realidade social e política do Distrito Federal.
Considerando que os cargos atuais foram preenchidos
conforme a lei em vigor, a presente alteração visa permitir, em caso--de vacância, o prf:enchimerito- do cargo num
universo mais ampliado, atendendo os arlseios das 'populações das Cídades Satélites do Distrito Federàl.
Sensível a essa aspiração, é que submeto aos meus pares a presente proposição.
.
·
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1985.- Carlos
Chiarelli.

LEGISLAÇÃO CITA~DA
LEI N• 4.545,
DE !O DE DEZEMBRO DE !964

~

Dispõe sobre a reestrutura~ão administrativa do
Distrito Federal, e dá outras providênci~.

Ãrt. 9"' O Distrito Federal será dividido em Regiões
fins de descentr~liznção e coordenação dos serviços de natureza locaL
§ 11' A cada _Jf~gião Administrativa corresponderá
ulTl_~ Administração Regional à qual caberá representar
a PrefeítUrã dO Distrito Federal e Promover a coordenação dos serviços em harmonia com o interesse público
local.
§ 29 -A Admlriistração Regional será chefiada por
um Administrador Regional, de livre nomeação do Prefeito, dentre servidores de comprovada idoneidade e experiência admigistrativa, integrantes ou à disposição do '
sjsterna -:&e- a:arilinistraçãO do Distrito Federal.
§ 3~----o Ac!rnini~1!:ru:lor_ R_r:gj.Q_nal deverá resjdir__obrigatoriamente na sede de sua Região, desde que lhe sejam
proporcionadas condições para este fim.

Administrativ~_p~ra

-~·-·--·"·"--"'---·-··__,._._~_._,_,.

..........-............... .,.
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c) :Para o segurado que for incorporado às Forças Ar~
madas, a fim de prestar serviço militar ob~igat6rio, atê
três m~ses após o término desse serViço;
d) para vinte e quatro meses, se o segurado jâ tiver
pago mais de cento e vinte contribuições mensais.
§ 29 durante o prazo de que trata este artigo, o segu~
rado conservará todos os direitos, perante a instituição
de previdência social a que estiver filiado.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Le#
gfslação Social e de Finanças.)

O S_,R._PRES_ill.EJ'S'tE_(l__QãO Lobo) -Os projetos que
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às co#
míssões- c-ompCfé_rifes.
sObre a_~esa,-reql,l~rimentos que serão lidos pelo Sr.
19-SecretáfiO:
--São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 378, de 1985

PROJETO Oli:"LEI DO SENADO
N• 285, de 1985
Acrescent4 dispositi'ro à Lei n9 3.807, de 26 de
_ agosto de 1960, para o fim de garantir a qualidade de
segurado ao dirigente sindical, durante o prazo corresp_~~~~t~~~"~!~ei~~~~ -~andato.
o congress·o~adO-n:ãi ·aêCretic
Art. 1"' São acrescentados ao art._89 da Lei n"' 3.807,
de--z6·aeaª~t-~~d-~_1960, ?s seguintes §§}"' __e 49:
_____ '~§-39 Não perderá a qualidade de segurado
aquele que estiver afastado do emprego em razão do
exercício de cargo de direção sindical ou de representação profissional, enquanto durar o respectivo
mandato.
_ §- 49 Sem prejuízo do recolhimento, pela empresa, da parte a essa correspondente, ao sindicato res-pectivo caberá o encargo relativo às contribuições
qUe seriam devidas pelo empregado, durante o prazo a que se refere o parágrafo anterior."

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
piiblicação.
Arl. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
---Justifica~ão

Buscamos, com a presente proposição, atender a reivindiCação expressa do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção _e do Mobiliário ae Teófilo
Otoni, Mq-:-Pãrã:Cü}O'J,resideliie o trabalhador chamado
a desempenha~ __cargo de direção sindical não deve, durante-o_período _d~~~fasta_mento do emprego, sofrer qual_quer re~t!!_9~9'__!i_Q__g~_s~ refere aos_seqs direitos previden~
clários. Tais restrições, ou prejuízos, atualmente possíveis em
vi~~u__Q~ da omis_~ãg lega) a__ r~peito da matéria, acabam
resultando perdas irreparáveís para o trabalhador, particul-ªfiTJ~nte à ~oca da aposentadoria.
Sala da:s Sessões, 26 de setembro de 1985. -.Nelson
Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1980
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social.

Art. 89 P~rder4_a_ qualidade de segurado aquele que,
não se achando no gozo de beneficio, deixar de contribuir por mais de doze meses consecutivos.
§ 19 O prazo a que se refere este artigo será dilatado:
a) para o segurado acometido de doença que importa
na sua segregação·compulsóría, devidamente comprovada, até doze meses após haver cessado a segregação;
b) para o segurado sujeito a detenção ou reclusão, até
doze meses após o seu livramento;
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Nos termos do art. 371, letra b, requeremos urgência
para o Projeto -de Lei do Senado n"' 172, de 1985, que
..dis-põe sobre a inclusão de temas relativos ao Poder
Constitúinte rios' Programas de Educação Moral e Cívica
e Estu'do de Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e
1987"". Sala i:i3-S" SeSsões, 26- de setembro de 1985. -Alfredo
Campos- Luiz Cavalcante --Jutahy Magalhães- Severo-Gomes- Aderbal Jurema - Octávio CardosoMartins Filho - Moacyr Duarte.

REQUERIMENTO
N• 379, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aUnea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmãra n"''75, de 1985 (n94,986/85, na Casa de origem), de
iniciatív"á do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Secretário, e dá outras
providências.
_Sala_11---ªs _S~~s. 26 de setembro de 1985. - Humberto
Lucena - Virgílio ~ávora - Nivaldo Machado.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, indso U, do Regimento ln~
terno
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"'
676, de 1985), do Projeto de Decreto Legislativo n"'
15, de 1983 (n9 22/83, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da emenda à alínea a, do§ 3"' do
artigo XI, da Convençã.o Sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens
_Atl)eaçadas de_Extinção, de 3_d~ março de 1973,
ã-dOtada pelá Sessão -Extraordinária da Conferência
das Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de
1979.
Em discussão _a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a·discussão, a redação final é considerada
definitivamenta aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

36SB

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sextu-feira 27

É a seguinte_ a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl'
15, de 1983 (nl' 22/83 1 na Câmara dos ~eputados.)
Faço saber que <i_Cortgresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, item 1, da Constituição, e eu,
Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1985

Encerrada a discussão, a redaçào final é considerada
definitivamente aprovada nos termos do art. 359, do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
f~- seguinte a redação fin8.1 aprovaâa:

Redação final do Projeto de Lei do do Senado n"'
99, de 1981, que altera dispositivos do Decreto-lei n"'
2.848, de 7 de dezembro 4e 1940 - Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:

Aprova o texto da emenda à alínea a, do § 3'i' do
art. XI, da Convenção Sobre o Comércio lntemacio·
nal das Espécies da Fauna c da Flora S~~:lvagens
Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada pela Sessão Extraordinária da Conferência das
Partes, realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.

ArL J'i' Os arts. 213, 215 e 216 do Decreto-lei n'i'
2.848, de 7 d.e dezembro de 1940- Código Penal, passam a vigorar com as seguintes redações:

O Congresso Nacional dec_reta:
.Art. 11' h aprovado o texto da emenda à alíne!l a, do
§ 3~>, do art. XI, da Convenção Sobre o Comêrcio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção, de 3 de março de 1973, adotada
pela Sessão Extraordinária da Conferência das Partes,
realizada em Bonn, a 22 de junho de 1979.
Art. 21' Este decreto legislativo entra em yigor na
data de sua publicação.

Pena- reclusão, de três a oito anos.
Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher,
mediante fraude:
Pena - reclusão, de um três anos.

O SR. PRESIDENTE (João LoooL- Item 2:
DÍscussão, em turno único, da Redaçào_final (oferecida pela Comissão de Redação e.m seu Parecer
nl' 675, de 1985), do Projeto _de Lei do Senado n<? 59,
de 1980, de autoria do Senador Lázaro Barboza,
que acrescenta alínea ao art._ 2'i' do Decreto-lei_ n'i'869, de 12 de setembro de 19(19, que dispõe sobre a
inclusão da Educação Moral e Cívica como 4isc_ipfi~
na obrigatória nos sistemaS de enSino do país, e dá
outras providências.
Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerr:o a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é _considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359, do
Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
~:.-a

seguinte a redação final aprovada;

"Art. 213. Constranger alguém a conju":ção
carnal, mediante violência, grave ameaça ou surpresa:

§ ]I' Se o crime é praticado contra mu!her.menor de dezoito_ e maior de quatorze anqs:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 211 Se o crime é praticado contra mulher virgem menor de dezoito e maior de quatorze anos, _ou
contra mulher honesta, a pena é aumentada da
quaria--parte.
Art. 216. Induzir mulher, m_ediante fraude, a
praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjúnção cama!:
Pena - reclusão, de um a dois anos.
§ 19 Se a ofendida ê menor de dezoito e maior
de quatorze anos:
Pena - redusão, de dois a quatro anos.
§ 2'l Se a ofendida é mulher honesta, a pena é
aumentada de um quarto."

Art. 211 Os arts. 225 e226 do Decreto-lei n9 2.848, de
7 de dezembro de t 940- Código Penal, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:

"Art. 225.

.. .•.• - ........................ .

·si' ................................. ..
§ 2'

. .. ............... _ ............ ..
É facultado à vítima ou a seu representante
legal requerer corram os a tos processuais em segredo de justiça, quer nos casos em que se procede mediante queixa, quer nos casos de ação pública.
§ 311

Reda~ão final do Projeto de Lei do Senado nl' 59,
de 1980 que acrescenta alíne ao art. 2'i' do Decreto-lei
n9 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre a

inclusão de Educação Moral e Cívica como disciplina
obrigatória, nos sistemas de ensino do País , e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. li' O artigo 2'i' do Decreto-lei n"' 869, de 12 de setembro de 1969, passa a vigorar acrescido da seguinte
alínea:
'~Art. 21'
••••• ··-·~-·-•...... • · • •• •• •• • • • • ~-- ·-•
I) ministrar noções de Ecologia."
Art. 2'i'
cação.
Art. 3'i'

Esta Lei entra em vig()r na d_ata de sua publiRevogam-se as disposições em c_~ntrãrio.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

ltem 3:

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereCída pela Coinissào de Redação em seu Parecer
n" 674, de 1985), do Projeto de Lei do Senado n" 99,
de 1981, de autoria do Senador Gastão MUller, que
altera dispositivos do Decreto·lei n9 2.&,48, de 7 de
dezembro de 1940 - Códig_o__ Penf:li.
Em discussão a -redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

. ..-...••...•.... ~ ....... .
Art. 226.
1.............................. ..
I l - .............................. , ..... .
III- .....................................
IV - se o a_gente é membro da PoHcia e a vítima
pessoa detida para averiguações ou por qualquer
outro motivo;
-~--v -s.~_a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;
vr --s-e a vítima é ni.Ulher grávida; . ·-VIl -se a vítima é alienada ou débil mental, e o
agente conhecia essa circunstância."

Q SR. PRESIDENT_EJloào Looo)_- Item 4:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl'
677, de 1985), do Projeto de Resolução n'i' 12, de
198$, que aprova as contas do Governo do Distrito
Federal, relativas ao exercfcio de 198L
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada
__ defin_ítj_'!'a_J.lle_nte aprovada nos termos do art. 359, do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

Setembro de 1985

Ê a seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projelo de Resolução n"' 12, 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.
RESOLUÇÃO N'

, DE 1985

Aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercício de 1981.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. São aprovadas as contas do Governo
do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1981, e de acordo com o parecer prévio do Tribunal de
Contas do Distrito -Federal, aprovado na sessão especial
realizada a 20 de setembro de 1982.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se, agora,
à apreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei do Senado Federal nl'
172(85.
Em votação.
O Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à

Discussão, em primeiro turno, do PrOjeto de Lei
do Senado Federal nl' I 7'2,/85, de autoria do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre a inclusão de
temas relativos ao Poder Constituinte nos programã.s de Educação Moral e C1vica e Estudo de
Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e 1987, dependendo de_ pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER N• 733, de 1985
Da COmissão de Constituição e Justiça. Sobre o
Pr_ojet~ de Lei do Senado ~9 172, ~e 1985, que "dispõe_ s~bri a _in.clusão de temas relativos ao Poder
Çop,._.~~.tuin~$- -~..9_!!_ Program~s de_ Educação Mo.ral e
Cívica é Estudo de Problemas Brasileiros, nos anos de
1986. !987".
Relator: Senador Lulz Cavalcante
O projeto de lei sob exame, de autoria do ilustre Sena-

dor Alfredo Campos, tem por objetivo estabelecer que,
no decorrer dos anos de 1986 e 1987, as disciplinas EducaçãoMotal e--Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros
desenvolvam temas concernentes ao Poder Constituinte.
Na sua justificação, argumenta o autor que é necessâria
uma maior preparação da juventude brasileira no pro~es~o político, daí a importância do projeto, que visaria à
melhor compreensão do processo de redemocratização
do -PaiS-. "
Reconhecemos ser a iniciativa louvável, pois traz em si
o nobre objetivo de esclarecer a juventude brasileira cç:>m
relação ao sentido verdadeiro de uma mud~pça constitucionaL
Não há óbices em relação aos aspectos constitucional

e juríaico;--estã--redigido em boa técnica legislativa e,
quanto ao mêrito, mostra-se inteiramente conveniente e
oportuno.
Opinamos, pois, pela sua aprovação.
Sala das Comis_sões, 25 de setembro. de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente- Luiz üfvalcante, Relator
- Alfre~o Campos (abstenção)- Jutahy MagalhãesSevero Gomes - Octavio Cardoso - Martins Filho Aberbal Jurema - Moacyr Duarte.
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O parecer c-cmclui pela constitucionalidade e juridiCídade do projeto.
Solicito do nobre Senador Moacyr Duarte o parecer
da Comissão de Educação e Cultur-a.

O SR. MOACVR DUARTE (PDS- RN. Para emltfiparecer.) - Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
O Projeto de Leí 09 172, de autOria- dO -eminente S~na
dor Alfredo Campos, tem por finalidade a inclusão de temas relatiVos ao Poder COiiStltuinte nos Progrãmas de
Educação Moral e Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros, nos a-nos de 1986 e 1987, com ênfase nos estudos
da Constituição da República Fedei-ativa do Brasil e dastarefas a serem desenvolvidas pela Assembléia Naciorial
~
Constituinte.
J-;:;stificando a Proposição, -o Autcir ressalva o obj_etivo
maior da preparação da jUventude -para- uma participação consciente no processo político a ser brevemente
consubstanciado na Constituinte. Pois é patente o desconhecimento, pela maioria- d::i. juventude, da realidade
política, econômica e sodal do Pats. Além disso, esperase a participação intefessada de todos os setores clã-População n:a consagração do novo pacto so~ial.
O Autor aínda aduz o fato de que uma sign"ificatiVa
parcela dos nossos 22 milhões de jovens exercerá, pela
primeira vez;-o diri!:ito de Votó, ãõ-eJege·r-a representaç.ão
popular que elaborarã a nova Constituição. Outro grande contingente de jovens, não tendo ainda atingido a
condição de eleitores assistirá aos debates e às diferentes
etapas do processo através _dos meios de comunicação.
Ambos os grupos têm o direitO-de seir corretamente informados para que melhor compreendam o processo de
redemocratização do País.
O propósito do presente Projeto de Lei revela-se dos
mais acertados e oportunos, coadunando-se tanto com
as Diretrizes e-----.aases -da-'Educação Nacional, nOs artigos
19 e 7<~ da Lei n'~ 5.692, de li de agosto de l97L como
com a prória letra do Decreto-lei n<~ 869, de l2 de setembro de 1969, que, em seu artigo 21', alínea f, preceitua:
..a compreensãO dos direitos e deveres dos brasileiros e o
conhecimento da organização s6cio-polítiCo-econôrriica
do País".
Preparar os jovens para a ASSembléia Nacional Constituinte serâ, p-ortan:to, inOffientC:iJ:ifívitegiado da nobre
missão educacional das instítuíções de êiisino de fcidOs- õ-S
graus, com finalismo precípuo no exercfcio consciente da
cidadania pelas novas gerações. E os p~õgramaS de.?-ducação Moral e Cívica e de Estudo de PrOblemas Brasileiros p-restam-se melhor que outros ao desenvolvimento de
atividades de esclarecimento e informação atinentes à
Assembléia Nacional Constitui[úé que- sem dúVida_marcará um novo começo na História política do Brasil.
Por todos esses motivos, somos de parecer favor"áVel à
proposição.

O SR. PRESiDENTE (João Lobo)- O parecer é favorável.
Completada a instrução da _matéria, passa-se à discussão do projeto, em primeirO turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os "Senhores Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, em primêifO--tui"rio, e estandO à
matéria em regirile de urgência, passa-se imediatamente
à sua apreciação em segundo turno.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto ê dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à Cori1íssão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- S-obre a mesa.---Parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo Sr.
19-Secretário.

E lido o seguinte

PARECER N° 734, de 1985
Dã Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~> 172,
de 1985.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A :Comi_s_s_ã__o _apresenta a redaÇâõ dO Projeto de Lei do
Seriado n~' 172, de 1985, que dispõe sobre a inclusão de
temas relativos ao Poder Constituinte nos Programas de
Educação Moral e Cívica e Estudos de Problemas Brasileiras·, riOS-anos de 1986 e 1987.
Sala de Reuniões da Comissão, 26' de setembro de
19--ª-_~.~;furge Kalume, Presidente --Saldanha Derzi,
Relator - Nhaldo Machado.

ANEXO AO PAlfECER N9 734, DE [985
~e~açào final do Projeto de Lei do Senado n9 17~,
_: __ -de 1985, qUe dispõe sobre a inclusão de temas relati--~~vos a() J:'oder_ Ç~nstitui1_1t~ ~!)S Programas de Edu 00
---cação Moral e Cívica e Estudos de Problemas Brasileiros, nos anos de 1986 e 1987.
~O Congresso Nacional decreta:
Art. I<~ Os Programas das disciplinas Educação Moral e CfVíca e Estudos de Pro_blemas Brasileiros desenvol_v_er~o~_nos anos de I986_e 1.9&7, temas ·reJevariteS concer~
nentes ao Poder Constituinte.
~~Art. 29 Deverá ser enfatizado o estud_o da _Consti-_
tuição da República Federativa do Brasil e das tarefas a
serem desenvolvidas pela Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 39 Caberá aos sistemas de ensino realizar o treinamento e a atualização dos respectivos professores, de
forma a promover a capacitação dos mesmos a esta finalidade.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5<~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIOE"NTE (João Lobo)- Eni -discussão a
redã:Ção firl.al que acaba de ser lida. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
'EITi-v-ot:i.Çãõ~----- - - -.- <?s _·s:e'nhôr~_s SeriãdOreS- Que-~ aprovam que-i~am permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
·· Ã -in3térii Vãf. à Câmara dOS Deputados.

o SR. PRESIDENTE cToão Lobo)- Passa-se agora
. à--ªpreciação do requerimento de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n<~ 75, de 1985.
Em votação.
_9s S~nho~es_ Sel'!adores ~ue aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento passa-se à apreciação da
matêria.
·
. "Discussão, -em tur~o único, do Projeto de Lei da
Câmarã n9 75, de 1985, número 4.986/85, na Casa
de órigeiri, de iniciativa-do Senhor Presidente daRepública, que di~põe sobre o exercício da- profissão de
Secretário e dá_outras providênciaS. Dependendo de
pareceres das_Comissões de Constituição e Justiça, e
de Legislaçi!_o Social."
f5

Sobre a mesa, o parecer da Co~issão de Constituição
Justiça, que será lido pelo Sr. !~>-Secretário.
·-

E lido

o seguinte.

J>AR.EéER N' 735, de 1985
Da ComissãO de COnstituição e Justiça sobre o
PrQj~tQ de Lei d~ Cârnara Õ9 75, de 1985 (n9 4.986-At
de 1985, n~ Casa de origem), que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Secretário, e dá outras providências''.
Relator: Senador Raimundo Parente
Procedente-da éâ-;afad"O_~ Deputados, o_ projJ?to sob
exame dispõe sobre- a regulamentação da profiSsão de
Sec-retârio, e dá óutras providências.
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De jniciativa do Poder Executivo, a lei projetada tem
como fulcro a criação de duas categorias de secretários.
Na primeira, de Secretário Executivo, permitido o seu
exercfcfo aos portadores de diploma de c_urso superior
reconhecido na forma da lei, ao passo que na segunda,
de Têcníco em Secretariado, exige-se para o seu exercicio, apenas certificado de conclusão de curso de secretariado, a nível de 2<i gfiiu.
Corporificado em Õito artigos, o projeto além de definir a competência das duas categorias acima mencionadas, estabelece suas respectivas atribuições, resguardando o direito do exercício da profissão aos que, embora
não habilitados em cursos regulares, contem pelo menos
cinco anos ininterruptas, ou dez intercalados em atividade própria dC. secretaria, na data de vigência da lei.
Na Casa iniciadora a matéria logrou aprovação, sem
emendas_._ em todas_ as Comissões para as quais foi distribuída..
..
.
_
Cumpre notar que a Lei n~> 6.556, de 5 de setembro de
1978, que dispõe sobre a atividade de Secretário reconheceu essa profissão somente a nível de "29 grau. Nos termos
da Exposição de Motivos GMjn~> 004, do Ministério do
Trabalho, subscrito pelo então Ministro Murilo Macedo, foi demonstrada, todavia, a conveniência da edição
da presente lei projetada infirmada aquela, face a autorização do MinistériO da Educação e Cultura para o funcionamento de. cursos isolados de secretariado a nível
universitário, a partir do ano de 1979.
Ã vista do exposto, por se tratar de matéria que diz
_respeito a "condições de capacidade para o exercfcio de
profissões técnico-científicas", de que trata o art. 100, I,
11, do Regimento Interno desta Casa, opinamos, no
mérito, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1985. ~José
Ignácio Ferreira, Presidente- Raimundo Parente, Relator --- Jutahy Magalhães - Severo Gomes - Nelson
Carneiro- José Lins- Roberto Campos- Martins Filho - Octavio Cardoso - Luiz Cavalcante - Helvídio
Nunes.
O SR. PRESIDEN-TE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para emitir o parecer da Comissão de Legislação Social.

O SR. JORG_E KAL_UME (PDS - AC. Para erllitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
?il&Iií-áiío--de_Me_iisaie~-do Presidente da República,
objetiva o Projeto em exame disciplinar o exercido da
profissão de secretáriO.
Acomp_anh~. -~ _propos_ta pres_idencial Exposição de
Motivos do Ministro do Trabalho, que, suscintamente,
fundamenta a medida lembrando que a Lei n9 6.556, de
1978, embora voltada para o mesmo objetivo, reconheceu a profissão como de nfvel médio, quando na verdade, o próprio Ministério da Educação, ao estabelecer os
currículos para os curSOs de secretariado, autorizou o
funcionamento de escolas. de nível universitário.
Esse fato, obviamente, tornou a regulamentação
ambígua e incompleta, ~ma v_~z que não seria possível a
manutenção de dois tipos- dC escolaridade para o exercício da mesma profissão .
E, justamente, para corrigir essa distorção, que o presente Projeto estabelece_ uma dualidade ou dois tipos de
formação profissio~afpara o secretá~io. Um, denominado "Secretário Executivo", que será a titulação do portador de diploma de curso superior; o outro, o profissional
de nível médio ou de 29 grau, qual seja o "Técnico em Secretariado".
Segtiildo esclarece a referida Exposição de Motivos, os
cursos-superiores de SecretáriO Executivo foram autorizados pelo Ministério "para fazer face a peculiaridades
do me~cado de trabal_ho, sendo de notar que já se encontram em funcionamento na Universidade Católica de
Salvador, na Pontifícia Univers-idade Católica de São
Paulo, na Universidade de Caxias do Sul, entre outras.
Assim, a iniciativa apenas amplia e atualiza a lei em vigor, com o fim de estabelecer uma adequação à realidade
presente, capaz de atender a todos os profissionais da
área.
Com estas considerações, opinamos pela aprovação
do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) são favoráveis.

Os pareceres
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Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Sen:idore!l·deSejar discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 75, de 1985
(N'~'

4.986/85, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Dispõe sobre o exerdcio da profissão de Secretário
e dá outras prOvidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'~' O exercrcio da profissão de Secretário ê:reguIado pela presente lei.
Art. 29 Para os efeitos desta lei, é consideradq:
I -Secretário Executivo o profissional diplomado no
Brasil por curso superior de secretariado, reconhecido na
forma da lei, ou diplomado no exterior por curso superior de secretariado, cujo diploma seja revalidado no
Brasil, na forma da lei;
II -Técnico em-s-ecretariado o profissional portador
de certificado de conclusão de curso de secretariado, em
nível de 211 grau.
Art. 311 Fica assegurado o direito ao exerÇfcio-,- áa
profissão aos que, embora não habilitados nos termos do
artigo anterior, córitem, pelo menos, 5 (cinco) anos inin~
terruptos, ou 10 (dez) intercalados, de exercício em atividades próprias de secretaria, na data de início de vigên-cia desta lei, e sejam portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação de nível superior ou de nível
médio.
Art. 49 São atribuições do Secretário_ Executivo:
I - planejamento, organização e direção de serviços
de secretaria;
II - assistência e assessoramento direto a executiyos;
III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresa;
IV - redação de textos profissionais especializados,
inclusive em idioma estrangeiro;
V - interpretação e sintetização de textos e documentos;
VI- taquigrafia de ditados, discursos, conferências,
palestras de explanações, inclusive em idioma estrangeiro;
VII -versão e tradução em idioma estrangeiro, para
atender às necessidades de comunicação da empresa;
VIII- registro e distribuição de expedientes e outras
tarefas correlatas;
.
IX- orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia;
X- conhecimentos protocolares.
Art. __ 59 São atribuições do Técnico em Secretariado: I - organização e manutenção dos arquivos de secretaria;
II - classificação, registro e -distribuição da correspondência;
III - redação e datilografia de correspondência ou
documentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro;
IV- execução de serviços típicos âe eSCritório, ~tais
como rec:epção, registro de compromissos, informações e
atendimento telefónico.
Art. 6~' O exercício da profissão de Secretário requer
prê.vio registro na Delegacia Regional do Trabalho do
Ministério do Trabalho e Far-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório de conclusã_o d_os
cursos previstos nos incisos I e II do art. 2~' desta lei e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
Parágrafo único. No caso dos profissionais incluídos
no art. 31' desta lei, a prova de atuação ser&' feita por melo
das anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou por qualquer outro meio permitido em Direito_.~
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Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
_
Art~. ~9 ~_evogam-se as dispoSições em contrário.
O SR. PRESIQENTE (João Lobo)- Esgotada a matéria constj!_!lte da Q(dem do Ola. Há ()radares inscritos.
Concedo a palavra ao nobre 8Ct1ador Nelson O~rnei
ro.
U SR. NELSON CA.RNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discu~_Ql:-. Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Centro de Reabilitação NosSa Senhora da Glória,
considerado de utilidade pública estadual e federal, localizado no Rio de Janeiro, fundado há vinte e cinco anos,
realiza o tratamento reabilitativo da paralisia resultante
de estados neurológicos. A instituição atende, principalmente, a criãnças com lesão cerebral, cuidando evidentemente da sua alimentação.
Até bem pouco a instituição recebia o leite para os menores internados da Secretaria de Educação que, desde
maio, suspendeu esse fornecimento, sem que outra instituiÇão governamental, principalmente da União, tenha
procurado substituir aquela inesperada supressão, preferível que se mande para o Centro_ de Reabilitação o leite em pó, rriais econõrii.ico, duradouro e fâcil de ser operado. _
ApeSar-de todas as dificuldades que enffentam, os dirigentes da instituição, à frente o seu fundador, Dr. Raimundo Veras, pretendem instalar, em Brasflia e cidades
satélites, um serviço para atenâer às crianças com lesão
cerebral, a exemplo do que vem fazendo em várias partes
do País.
Cientes de que o GovernO local tem condições para
destinar largas áreas, na periferia do Plano Piloto, nas
cidadeS-satélites e mesmo na zona rural, muito bem serVida de transportes, os dirigentes daquele Centro de Reabilitação salientam que a estatística de aproveitamento,
na reabilitação dessas crianças, tem sido deveras impressionante.
Em carta que n-âs enviou a Dr~ Maria de Lourdes
Lobo V eras, benemérita dessa instituição, comunica-nos
ter-se dirigido ao Ministro da Administração, em que
descreve o método utilizado na sua obra assistencial,
apliCãdo h.â vinte e ciiico anos, com s1i[preendentes reabilità.ções totais e parciais.
O Serviço pode ser instalado em granjas e residências,
com a colaboração da Legião Brasileira de Assistência, e
jã se·--es:tendeu em Barbacema, Curitiba, Juiz de Fora,
Alagoas, organizando-se no Recife.
Brasília merece tal interesse~_ Suas criaõças , em tão
gr~nde número, carecem de assistência. Sabe-se que há,
no Plano Piloto e nas cidades satélites, numerosas vítimas de paralisia e outros males neurológicos, na população infantil.
Da[ o n_osso apelo ao Dr. Mosconi, Secretário da Saúde do Distrito Federal, no sentido de atender à oferta do
Centro de Reabilitação N. S. da Glória, instalado na
Rua Humaité, 45, Rio de Janeiro, sob a direção da Dr•
Maria de Lourdes Lobo Veras.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESlDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobie Senado Alfredo_ Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em recente discurso, abrilhantado mais pela gentileza
dos apartes somados à grandeza do seu conteúdo, que
pelo aspecto meramente formal do pronunciamento em
_si, naquele dia procurei registrar nos Anais desta Casa as
atividades deseri.volvidas pela Campanha Nacional das
Escolas da Comunidade, capitaneada brilhantemente
pela figura ímpar de Felipe Tiago Gomes.
Desnecessârio reiterar a magnitude __do trabalho da
CNEC, como exemplo inequívoco de mutirão em benefício da maior das causas comuns, que é a educação, patamar in-idàt das grandes conquistas do homem.
Desnecessário igualmente relembrar a grande multiplicação ocorrida não só doS- es·pa:çosffsicos das Escolas,
mas principalmente da idéia que Inove a Campanha: envolver a comunidade na busca de suas próprias conqUistas.
-
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Venho a este microfone, Sr. Presidente e Srs. Senadores, comunicar a Vossas Excelências, com indisfarçâvel
orgulho e emoÇão incontida, que estarei tomando posse,
hoje, em Belo Horizonte, como Presidente da CNEC em
Minas Gerais.
Para um ex-aluno e Vice-Presidente Nacional daquela
granae obra de ação comunitária, trata-se, em verdade,
de honraria comparãvel às maiores a que possa um homem aspirar.
AsS.unliréi o cargo, Senhores, convicto de estar me associando a um trabalho maior, como aquele desenvolvido pelo Senador José Lins na Presidência Nacional da
Campanha, e na esperança de poder dar continuidade à
portentosa obra_nascida em 1943, no Recife, pelas mãos
incansáveis de Felipe Tiago Gomes. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTARY MAGALHÃES (PFL- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A região -nordestina sofre -há mais de 3 séculos os
martírios inenarráveis, ora das secas, ora das inundações. A hi~tória do Nordeste é marcada pela fome,
pela tragédia, pela desnutriçãO e pelo sofrimento; como
que a cumpDr Um destino irresistível e inevitável.
No nordeste brasileiro, as secas assumem um carâter
endêmico e calamitoso, afetando mais crucialmente 8 Es·
tados da Federação, do Paiuí à Bahia. Além do tremendo drama regional que representam diretamente para as
pupulações localizadas na área por elas dominadas, as
repercussões se fazem sentir, indiretamente, para além de
suas fronteiras, seja absorvendo vultosos rCC1lrsQs orça~
mentários nacionais que poderiam ser aplicados em investimentos pi"odutivos, seja exigindo a prestação de socorros de toda natureza ou seja ainda cQillprimind.;> as
- dimensões de um mercado consumidor potencial e pressionando outras regiões do País para receber seus exced~_nt_~ Q.emogrãficos.
Apesar da presença constarite em nossa região de estiagens e enchentes, catastróficas ou não, pouco ou nada
se fez para atacar o problema nas suas causas e origens,
atentando-se apenas para os seus efeitos conjunturais e
transitórios. desde Epitâcio Pessoa, quando a seca foi,
pela primeira vez, apresentada como fator do subdesenvolvimento do País, até o Governo Figueiredo, que agiu
com presteza e até com bravura, mas agiu, como todos
os outros - e -~r<ido. Saudamos. com entusiasmo, o
projeto do atual Governo, de irrigar um milhão de hectares no Nordeste e esperamos que ele passe rapidamente
da retórica à realidade.
Se o Nordeste continua hoje uma área-problema, não
é um problema insolúvel, bastando para superá-lo que se
busquem os instrumentos adequados à sua realidade,
evitando-se as medidas paliativas que apenas minoram o
sofrimento, mas deixam atrás de si as marcas indeléveis
do sofrimento e da dor.
O Brasil preciSa se dar conta de que está sendo construído, inexoravelmente, um fosso alarmante entre o
Nordeste e o resto da Nação. O que se desenha, cruelmente, é o abismo entre os que comem e os que não comem; entre os que têm muito e os que não têm nada.
Uma deterioração silenciosa, uma degradação na qualidade de vida e nas condições mínimas de sobrevivência.
Algo silencioso, doloroso e exasperante- é assim que
as Vidas vão ficando secas. Sem mito alarde- mas com
muita dor. Não queremos apenas a solidariedade, nem
as obras de emergêncía. Queremo:; soluções defiõítivas
que evitem a dizimação' da nossa gente e deixem o N_ordeste ser Brasil.
Não hã outra alternativa. O Nordeste exige um tratamento diferenciado. Diferenciado e privilegiado. 1:: preciso irrigar a legislação fiscal e a política monetâria de privilégios, gerar favores institucionais, sem nenhum 'pudor.
É preciso dar recursos ao Nordeste, antes que seja tarde
demais!
A legislação tributária brasileira não tem a menor inclinação para beneficiar a nossa região. Muito menos a
creditícia_. E o sentimento político só se manifesta quando há uma catástrofe.
O Nordeste não é inviável. Dispõe de alternativas econômicas.
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O que falta é uma àetermíriiaÇà-á pOlítiCa-do GOvCrno-:·-Ê preciSo demover Brasília de querer decidir o destino

dos nordestinos com tanta avareza.
Sem essa decisão nada resta ao N ardeste senão esperar
pela próxima tragédia.

Sr. Presidente,
Srs. senadores,
A piedade to_ca o coração dos que vêem, lêem, e ouvem as narrativas inacieditáVCi.Si:: tOdiVTa -verdã:deífãs,
sobre o Nordeste. Os homens- públicos, porém, têm o dever de passar da piedade à açào, promovendo os meios

para atenuar os efeitos desses flagelos e- assim realizar a
obra redentora que secularmente desafia a nossa-inteligêncii:
---- -- -- ----- ------Essa obra tem de ser e precisa ser apressada, com decisão e contínuidade. O futurO dirâ o que valemos como
povo e quanto País perdeu, retardando a redenção do
Nordeste. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE \]oã<> Lobo)~~ Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, design-ando, para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de: Lei da Câin"ara n~" 50, de 1981 (n~' 2.048/79, na Casa de origem), que
dâ nova redação ao § 21' do art. 458 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~' 5.452,
de I~" de maio de 1943, dispondo sobre fornecimento de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 429, de 1982, da
ComiSsão
-de Legislação Social.

Votação, em turno único, do ProjetQ de: LeLda Câmara n'>' 183, de 1984 (n~' 160/83, na Casa de origem), que altera a relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo a
.. Rodovia de Integração Sul-Centro-OeSte", tendo
Parecer, sob n~" 145, de 1985, da Comissão
- D~ Transporte, Comunicações e Obras Públicas, favorãvel, com emenda que apresenta de n~' 1-CT.

3
Votação em turno úi:lico, do Projeto de Lei da Câmara
nl' 64, de 1985 (n9 5.078/85, na casa de o-rígein), de iniciativa--do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a restruturação da Defesoria de O_fíciO da Justiça
Militar e dã outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 614e 615, de
1985, _das Comissões:
__ _
-de Serviço Público CiviJ; e
- de Finanças.

Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n~' 85 de 1985 (n9 4.965/85, na CaSa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a aplicação do disposto no art. 2~" da Lef n9 6.185,
de li de dezembro de 1974, que dispõe sobre o regime
jurídico dos Servidores Públicos Civis da administração
federal direta e das autarquias federais, e dá outras prO~
vidências, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s á3 e 624, de
1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; F
- de finanças.

5
Votação, em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câmara: n"' 89, de 1985 (n'>' 4.869/84, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a estender aos Servidores do
_ Serviço Federal de Processamento de Dados - SER~
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PRO, os benefícios previstos no art. 3~" da Lei n~" 7.025,
de 8 de setembro de 1982, tendo
PARECERES, sob n~'s 629 a 631, de 1985, das Comissões:
--:- d_e Serviço Pl,íblico C_ivH, favorável, nos termos de
substitutivo ~u_e of~rece;
__ _
-de Constituição e justlça, pela constitucionalidade e
juddicídade do substitutivo" da Comissão de Serviço
Público Civil, com subemenda que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao projeto, com subemenda
que apresenta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~" 81, de 1984-Complementar, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que revoga o§ 19 do art. 106 da Lei Cõinplenientar n~" 35,-de 14 de março de 1979, alterada pela
Lei Complementar n~" 37, de 13 de novembro de 1979,
tendo
PARECERES, sob n9s 721 e 722, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicídade, e, quanto ao mérito, favorável, com emenda que apresenta de nl' 1-CCJ; e
-de Serviço Públi.co Civil, Favorãvel ao projeto e à
emenda da ComiS-São -de ConstitU.içã~ e Justiça.

(LevantaMse a sessão às 19 horas e 07 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE I6-9-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun-

Votl:!_ç_à_()_, ~rij tlifn·o_ºrt_içO, do _RequerímentQ ÍJI' 340,de:
1985, de autoria do Senador Fábio Lucena, solicitando a

--

intitulado, "Em Defesa do Congresso", publicado no
Diário do CongresSo Naciõnaf.
9

VotaÇão.-em-segUridõ-turno, do ProjetQ de Leida. Câmara n~" 73, de 1985 (n~' 5.390/85, -na Casa de o_dgem),
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente do Tribunal Superior Eleitoral, tendo
PARECERESFAVORÃVE!S, sob n•s620 e62l, âe
1985, das Comissões:
- de Sen·iço Público Civil, e
- de Finanças.
10
Votação, emprimefro turno, da Projeto de Lei do Senado nl' 62, de 1981, de autoria do Senador Rai_mundo
Parente, que dispõe sobre a cobrança de contas de energia elétrica, ãgua, gás e telefone, pelas empresas conces- sionârias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n~"s 975 a 978, de 1983, das Comissões:-=.--:::-___:__- --de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Economia, favorável;
- de Legislação Social, favorável; e
"'":'::de._~j~-~nÇ_=!~J f~'-:l?ráv~_J!_ co_ril V!JtO Vf:n~_ido, _e~ ~epa-_
rado, dQ_Senador José Lins.
ll

-Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei-do Senado n9 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar
Friincci. -que díspõtb sObre a õão aplica-çãõ dos regulamentos discipHnares das forças armadas aos casos que
esPecifica.~ terido
~"~I>ARE:CERES~ Sob ·n~~s-442 e 443, dtb 1985, das Comis-sõii:
- ------- ---~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícídade_ e, no mérito, contrário, com voto vencido
doS -Serladõfes--Héfi() GUeírOs Enéas Faria; e
- de Segurança Nacional, contrário.

e

12
Discussão, em tLi_rno únjco (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art.

296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara nl' 100, de 1983 (nl' 2.971/80, na Casa de origem), que
cria a Junta de Conciliação e Julgamento de Co_tia, no
Estado de São Paulo, e determina outras providências,
tendo
PA_RECERES, sob n~'s 667_ac669, de 1984, das Comis-.
sões:
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento:
pela inconstitucíónalid<";Lde e injuridicidade, com voto
vencido dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e
Hélio Gueiros; e
-de Legislação Social, 'Solicitando o_ reexame da Comissão _de _çcy_nsti!.uição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)-- Está encerrada
a sessão.

Votação, em turno úníco, do Requerimento n~' 321, de
C9-85,-0eatitOiiã.-ao-seOãdor Moacyr Duarte, _solicitando
a tr:irtscríção, nos Anãis do Senado, da Ordem_do Dja
baixada pelo Ministro do Exército por ocasião do. "Dia
do Soldado".

tfiilSCríÇã~rlOSAMíSdõ SeJiãdO -Feaerãt~do- ed1f0itaJ
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cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes do debate sobre o assunto a que me propus inicialmente, desejo trazer o meu apoio- já que não o fiz
~m ãp~rté ;,:__ ~0"-~ena:do~_Jtit<i.hY Magalhães, pelas considerações que acaboU de fazer. Hã uma verdade indiscutível; "PC?VO sem Parlament~ é povo escravo". Por isso, é
necessário que o Parlamelito seja preservado nos seus
objetivos e na su~dignidade. Isso depende de todos nós
· que integramos o Poder Legislativo, da nossa conduta,
da nossa atuação, da nossa dedicação, do nosso traba- lhO: dii- nOSSa honestidade no desemPenho do mandato.
Isso depende, também, de outras instituições, entre as
quais, a imprensa-;-quenão pode viver sem o Parlamento.
Não pode viver, plena e livremente, exercendo as suas
funções de quarto poder num regime ditatorial. E na
hora em que a instituição fundamental do regime é atingida, a imprensa também o será necessariamente.
Por isso, diante dessa discussão que se vem travando
ultimamente, em torno do problema da freqUência dás
Parlamentares, devo dizer que considero a presença uma
das obrigações do_ Parlamentar, pois a Casa não pode
funcionar sem que, pelo menos, a maioria esteja reunida.
Decidir, debater, analisar, ouvir os reclamos do povo e
aqui refleti-los, porque esta Casa é a caixa de ressonância
das aspirações populares, ê nosso dever maior e ê necessário pa:ra tantO qUe esiejamos reunidos. Nós, que nos
mantivemOs, atê o momento, seni pronunciar uma palavra durante os debates que aqui se travaram em torno
desse problema, das observações, das considerações, íeítas por diversos companheiros, nessas ocasiões, precísa:moS dizer- e isso a consciência nos impõe- que deve
ser feita: uma autocrítica para que cada um de nós reconheça os errOs e ?'asse a dar a sua COntribuição no senti,;
do de que o todo, a instituição, o Congresso Nacional
seja respeitado pelo povo. Na hora em que o Congresso
Nacional não merecer o respeito do povo não deve mais
existir; não deve funcionar, porque ele não representará
nada.
Ele só representa algo de importante no regime democrãtico, na medida em que se_ 'ialorizar pela atuação dos
seus integrantes, na hora em que ele se fizer respeitar
pela dedicação na defesa dos interesses do povo que,
aqui, nós representamos.
E, diante disso, sem criticar a· imprensa, que tem o dever de infor-mar com honestidade, e sem censurar os
companheiros, apelo para a consciência de cada um. A
virtude está no meio, diz conhecido brocardo. Precisamos do apoio da Imprensa, mas que ela reflita aqui o trabalho e não apenas se limite a registrar o aspecto negativo; essa a correta_ colocação do Senador Jutahy Magalhães; que támbém seja registrado o lado negativo, mas
não·-óe -riioóõ eXCluSivo; qUe-se destaque a importância
do Congresso Nacional. porque sem ele não hã liberdade
nem imprensa.
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Não é demasiado que se repita. "Povo sem Parlamen~
to é povo escravo". E nós sabemos que só os mais fracos.
os economicamente desprotegidos, os que vivem de sa~
lário, a grande massa popular, em última anãlise, essa só
teria a sofrer se o Congresso voltasse a sofrer restrições,
tendo como justificativa o procedimento de cada um de
seus membros, o que seria deprimente, desprestigiandose perante a opinião pública. O povo, como juiz de nossos atos, precisa ser devidamente informado do que
ocorre na Casa que o representa. 't claro que, muitas vezes, leva-se ao povo, pela imprensa a desinformação, a
má informação e até a deformação dos fatos. É preciso,
porém, que reajamos contra isso. Para tanto, impõe-se
que cada um de nós dê a sua contribuição, cumprindo o
dever para com o povo. Ao postularmos, na praça pública, o seu voto, não podemos decepcfonã-lo, nem trair a
confiança de que somos depositários.
O eleitor que vê a sua c_onfiança frustrada, traída e negada, o eleitor que votou com esperança, confiando na
defesa de seus legítimos interesses, não pode admitir que
interesses de grupos, de minorias, de facções, prevaleçam
sobre os interesses globais da União; esse homem que
saiu de casa, para votar, vivendo o drama do dia a dia,
não pode ser a vítima da omissão e da ausência dos seus
representantes.
Mas, Sr. Presidente, iria, como vou, analisar outro
problema. Sel1ti-me-·no deVer de abrir esse parênteses
para essas considerações, pedindo que cada um faça a
sua mea culpa, que cada um veja que é necessário estar
presente, para que se evitem os pretextos, tantas vezes
usados como justificatiVa:_s pãrã a·infel'i'upção da ordem
democrátic_a. _
_
_
_" ·- _
Na hora em que o povo começar a descer do Cong-res-~--
so e manifestar-lhe desamor, nem mesmo funcionando
ele existe, porque ele só existe se filhclon-á na defesa}otransigente dos interesses· coletivos.
Mas, Sr: Presidente, eu desejp, nçsta _oportuilidad~
debater, aqui, um problema que. por sua natureza, é polémico e~controvertido. i:! o problema rla existência ou
não da Comissão Coristitucional, encarregada de elaborar texto sobre o qual possam os futuros constituintes,
como ocorreu no passado, ao longo çla nossa existência
histórica, debruçar-se sobre ele e, a partir daí, dar iníciO
ao trabalho de elaboração constitucional.
Desde a Constituinte de 1823, depois dissolvida pelo
Imperador em 12 de novembro, a partir dessa data, até
agora, tivemos textos constitucionais elaborados e __suq.
metidos posteriormente ao trabalho de análise, de aprovação ou de rejeição dos legítimos representantes do povo, reunidos em Assembléia Constituinte. Não é_ possível. no momento. que se negue essa tradição e se deixe de
reconhecer ao Chefe do Poder Executivo o direito de
participação o processo de elaboração constitucional,
principalmente, quando à frente do Governo está um homem que passou grande parte de sua vida dentro do Parlamento. Assim, a Mensagem que o Senhor Presidente
da República encaminhou ao Congresso, convocando a
Constitutnte, só pode merecer dos representantes do
povo todo o apoio. A Comissão que lhe dará parecer
vem o_uvindo, quase que diariamerite, luminares do Direito, líderes das diversas categorias profissionais e' outras expressões 4os diversos setores da sociedade, demonstrando o seu propósito de informar-se o suficiente
para a decisão final.
O jornal O Globo, do dia 9 do mês corrente, publicou
editorial sobre o problema, sob o título "O Direito- de
Constituir". Pela sua oportunidade, pela objetividade
com que analisou a questão, esse editorial, vazado, em
termos lúcidos e equilibrados, merece ser transcrito nos
Anais deste Senado. Para tanto, procederei à sua leitura~
O DIREITO DE CONSTITUIR
A experiênCia histórica brasileira nos mostra, sistematicamente, a criação de comissões constitucio~
nais como ponto de partida ou de apoio para o trabalho constituinte._Sob essa inspiração de claro teor
republicano e democrático foi que o Presidente Taocredo Neves não só concebeu a comissão que acaba
de ser instalada sob a presidência do jurista Afonso

Arinos mas a deixou devidamente caracterizada_ no_
discurso de posse, da maneira mais peremptória e
nitida possível.
Ninguém ignOra, entretanto, as dúvidas, críticas
e resistência que têm cercado a iniciativa levada a
cabo pelo Presidente José Sarney, num gesto de fiM
delidade às diretrizes de Tam:redo Neves e aos compromissos da Aliança Democrática. A Comissão
Provisória de Estudos Constitucionais, título evidentemente inadequado (por que provisória?) e ele
próprio instigador de controvérsia, ora é acoimada
de estar invadindo o campo de competência do futuro Congresso Constituinte ora passa por elitiSta,
distanciada da representatividade e das aspirações
populares.
Felizmente o ex-Chanceler Afonso Arinos não se
.deixou tocar por qualquer das argilições impertinentes excrescentes ou de má fé surgidas em cena e,
no discurso de instalação do órgão, deixou bem estabelecida a missão que lhe está afeta e da qual não
se afasúuã: a Comissão redigirá para o Poder Exe-cutivo uln esboço de anteprojeto constitucional,
reunindo as posições consensuais dos seus
membr.Q_$, estas por sua vez resultantes do debateinterno_____e_~1dios reç_olhidos dos meiM~ expressão dos diversos segmentos da sociedade e do
povo em geral em sua linguagem direta. O Governo
José "Sárney passa a dispor então de um documento
básico para a Projeto de Constituição que encaminhará à Assembléia Nacional Constituinte, onde fi.
carã obviamente sujeito às eventualidades âa aprovação, da rejei9ão, das emendas, de todas aS manifestações de autonomia e soberania legiferantes desse foro.
Arinos disparou .de -imediato um tiro certeiro
contra as increpações de elitismo féitas à Comissão,
~XQiic_an~_9 como ,o caráte:r d~ "~!to nível.: de. sua
composição - definido pelo próprio Presidente
Tancredo Neves- nadã tem a ver com- a idéia de
discrimin~ção social. Alto nível, no caso, é conceito
vinculado a títulos de idoneidade e representatividade,_ tratando-se de uma obra exigente ao mesmo
tempo de conhecimento e critérios técnicos e de ca. n_~is d!: _comJ.Inicação com os fatos e tendênr.;;iª--s do
cotidiano brasileiro que estamos vivendo.
A presença de bom número de juristas numa comissão constitucional só pode ser vista como soM
lução lógica, de uma lógica que salta aos olhos de
qualquer pessoa. E haveria que buscar-se necessa~
riamente, o concurso de cientistas políticos, sociólogos, economistas, professores universitários e expoentes de outraS especialidades dó conhecimento
humanO, as-sim Conto de empresáriOs, de profissiOnais de diversas áreas, de participantes da atiVidade
-prOdutiva, mas sem a preocupações de abranger
todo o universo de -representação da sociedade ou
atender a pressões corporattvas ou setoríãís.
Quem faz objeções à criação da comissão préconstituinte tal como foi composta, ou ao seu plano
de trabalho, teria que negar preliminarmente ao
Chefe do Poder Executivo- o que seria um absurdo jurídico e democrático -·o direito de partici- pação no processo de elaboração constitucional. Se
o Presidente da República pode e quer cumprir essa
prerrogativa e essa responsabíUdade, então está com
as mãos livres para escolher a fórmula e o estilo de
sua preferência, sem ofensa nenhuma ao Congresso,
aós par"tidos, à OAB, à ABI, à CNBB etc. O_ anteprojeto do Governo saindo direto das assessorias
palacianas ou, como primeirO estãgio, de uma comissão extra palaciana de notáveis. ("uma ponte entre o povo brasileiro e os representantes que ele elegerá"), de ambas as maneiras a Presidência da R~
Pública exercerá uma opção lícita e dentio de sua
competência.
O Presidente José Sarney e o jurista Afonso A rinos fizeram, dentre outras, duas afirmações merecedoras de especial atenção. Disse o Presidente; "A
Constituição de um Estado só estará votada à duração e ao respeito da comunidade se surgir do
possível, isto ê, da vonútde predominante em um
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tempo e em uma sociedade." Arinos por sua vez advertiu que a Comis_~~o por ele presidid?. "não se sub~
meterá a impedimentos e bloqueios artifíciais; recusará a Influência privativa de classes sociais ou imposições de ideologias inflexíveis; repelirá quaisquer
precOnceitos raciais, religiosos ou regionais".
Uma Co_nstifuição para o Brasil que se_queira visionária, utópica, superavançada, estabelecendo parâmetros e metas muito além das nossas possibilidades de atendimento, acabarã convertida em letra
morta, em simples exercício de diletantismo democrático. Tampouco a ..Constituição possível" referida por Sarney haverá de colocar-se a serviço prefe-rencial desta ou daquela classe social, desta ou da-quela ideologia. Ela se dirigirá à totalidade dos brasileiros, a um conjunto nacional onde cabem variadas tendências e aspirações, a essa nossa realidade_
étnica, social e humana historicamente matizada
por influências, composições e situações heterogê- ·
neas _mas _estratificada pelo milagre da vocação d_e
identidade interna.
Sr. Presidente, Srs. Senadores conforme todos acabaram de ouvir, o editorial a cuja leitura procedi merece ser
inserido nos Anais dest~ Casa. A sua o~jetividade, bem
como a oportunidade e pertinência justifiCam plenamente essa decisão, mormente porque reflete a média da opinião nacional. (Muito bem!)

UISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NlVALDO MACHADO NA SESSÃO DE /7-9-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu, ontem, em Olinda, no meu Estado, o Dr.
Benjamim de Aguiar Machado, sergipano de nascimento
e pernambucano de coração. Foi Prefeito por duas vezes,
naquele Municipio, por nomeação do então Interventor
Agamenon Magalhães, durante o Estado Novo, e outra
eleito pelo povo, na condição de Vice-Prefeito, sucedendo o Prefeito, cujo mandato foi cassado pela Câmara de
Vereadores .
Tive a honra-de iniciar a minha modesta vida pública;
logo que o Pais voltou a normalidade democrática, em
1947, ao seu lado, e posso testemunhar que ele sempre
deu exemplos de dignidade, de probidade, de dedicação
à causa pÚ.Ólica. O -Seu desaparecimento empobrece a minha cidade, a velha e legendária Marim dos Caetês, antiga Capital pernambucana. Mas ele deixou, repito, exemplos a serem seguidos pela nova geração de políticos. Os
que desejarem servir à sua terra no desempenho do mandato popular haverão de trilhar os caminhos que ele palmilhou, de dignidade, dedicação ao interesse público e
probidade.
Honesto como quem mais o fosse, o Dr. Benjamim de
Aguiar Machado fez de sua vida pública uma oportunidade de servir, jamais se servindo dos cargos que ocu~
pau. Ex-Diretor dos Correios e Telêgrafos de Pernambu~
co, ex-Prefeito de Olinda, o Dr. Benjamim de Aguiar
Machado, benquisto e respeitado pelo povo, desaparece
agora, deixando consternados os familiares, os amigos e
todos os olíndenses e pernambucanos que com ele mantiveram relações de amizade e dele receberam lições de
dignidade e patriotismo.
Nesta oportunidade, registrando com pesar o seu fale-cirhento, quero -transmitir daqui os sentidos pêsames à
família enlutada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid ~e.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 24-9-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICA DO POSTERIORMENTE~
O SR. JOSE LINS (PFL- CE. Pronuncia o seguinte
discursO.)- Sr. P~:esidente, Srs. Senadores:
A maioria dos pobres deste País vive no Nordeste e a
maioria dos pobres do Nordeste vive da agricultura. A
população serteneja representa mais da metade da população nOrdestina. E quase todos são agricultores pobres.
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tap-ultar o Nordeste, dar-lh~. Pelo menos, potencialída·
de, condição para que venha se soerguer do subdesenvolvimento: se não conseguirmos fazer isso no GOverno de
Jõsé- Sarney, digo a V. Ex• que o assunto Nordeste será
assunto_ en~rrado para a nova geração -- encerrado e
arquivado. DigÓ a V. EX• que este é o último cartucho, é
a última chance do Nordeste.

Se o Presidente Sarney deseja, realmente, aj_udar: os norM
destinos, através do seu primeiro Plano Nacional de De-

senvolvimento, agora em elaboração, a sua equipe terâ
que compreender melhor as limitações da pobreza e o
que é agricultura numa região subdesenvolvida.
É difícil, Srs. Senadores, às-autoridades da área económica entendei-em o que é ser pobre. Mais dificil, ainda,
aos responsáveis pela política econômica. Por isso, normalmente, estes. err~m. apesar da boa vontade muitas vezes patente.
Alguns economistas do Governo parecem descOnhe-

O SR. JOSf: UNS- V-. Ex• tem razão. Esta é a últi~
ma esperança, 1~o~re ~enador~ Vale a pena, portanto,
preVenír, através da palaVra, neste Congresso, para que
as promessas do Presidente Sarney não se façam vãs por
culpa alheia.

cer, Srs. Senadores, que a maioria desses agricultores
consomem mais de 80% do que produzem somente em
alimentação. üs planejadores não .se apercebem, tambêm, de. que os pobres estão tão interessados em melhorar a sua situação como os ricos. Eles desconhecem que,
numa região subed~envolvida, os agricultores nãa podem investir na sua agricultura sob pena de comprometer a própria sobrevivênCia. o--Governo terá, portanto,
de com eles cooperar atravês de programas de_desenvolvimento. São, portanto, necessários pré-investimentos
nessas regiões, para que o processo de desenvolvimento
encontre o seu caminho. E digo investimento, Sr. Presidente, porque não se trata de esmola nem de simples paternalismo, mas de aplicações que, se forem bem orientadas. responderão tanto em termos econômh:os como em
termos sociais. Se o Presidente )o_ié Sarney quer ajUdãr o
Nordeste, a primeira orientação aos seus MiniStros deve
ser no sentido de que compreendam melhor a realidade
do Nordeste.
É um grave erro pensar que-as- )Je5soaspobres, nas regiões subdesenvolvidas, estão condenadas por uma fatalidde das leis de economia. Não s~o pobres porq_~C?_~es~
jam sê-lo. Elas devem ser considêradas parceiras do Governo federal para programas de desenvolvimento em
benefício da própria riqueza e do bem-estar nacional.

O Si'. Marcondes Gadelha- Exatamente. Digõ a V.
Ex• q_u~_a _c_oncc;nrr:ação de riquezas e de capacidade tec·
nológica e gerencial, no Sul do País, de agora por diante,
gj_ar.~o_gm _mg_yime"n_tq ·--ª~sQlu_ta_m_ente___i_n_çoercível, por
··maior que seja _a _generosidade das pessoas, por maior
que seja a boa vontade, a tendência, se nilo hOuver uma
~çiioagora, é es$e çli.!itanÇiam_~o.tQ_S.e: agravar e QNordes.te,_simp_lesmente_.__fiç_ar e_squeçid_o_l,! perdido na poeira do
- tempo, até porque as pessoas tendem a se tornar cada
vez mais hedonistas, as pessaas tendem a usufruir mais
de agara·por diante, tendem a se tornar menos solidárias
e não vai haver qualquer tipo de demonstração, dispo::liç_ãÇl _QI:!__ªR_e)_o_,_p9J'__m_ª-rn_ .SQfrid_Q, por mais candente que
seja, capaz de comover e faz.er reverter essa situação. ~
precíso, então, que se atue agora, que se aja incisivamente nesta que entendo seja a (Lltima oportunidade do Nor--deste, quando tem um Presidente nordestino, quando
tem um filho da regi~o. que faz questão de proclamar a
sua origem, à frente da administração deste País_. Soltas
·ª-~".cç>j~H!§,_a~Q-~J~,pqr_ç{!t_e_yo_lgçª-o natural, não haverá mais
nenhuma _oportunidade para a nossa geração. Pode ser
que depois, no Ano 2000; Uma nova-geração venha a re~
tomar o problema, mas, agora, para os nossos contem·
porâneos, acho que será um assunto definitivamente en~
cerrado.

O Sr. Marcondes Gadelha --Permite V. Ex' um aparte?

___Q~s~_._
ii&S~IiCí~id~do.~ nob~~ S~~ad-or. v.
- Ex• tem razão. Já disse neste mesmo plenário, que tenho

JQ_s.t_

O SR. JOSI!: LINS- COm--prazer.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador, quero
me valer, mais uma vez, do discurso do Presidente José
Samey, ontem, na ONU. S. Ex• dissr;;. "Nós, agora, falamos fora do País exatamente o que falamos internamente...
-

O SR. JOSE UNS Marcondes Gadelha.

Sem dúvida, nobre Senador

O Sr. Marcondes Gadelha -~-Muito ll_em! I:: o gue Su_a
Excelência diz. lá fora, sobre" Csse problema de regiões
pobres? Exatamente um trecho vem ao encontro da me-~hor expectativa de V. Ex•, quando_ diz:
~~A paz só existe quando amarmos, nas nações
pobres, as regiões mais pobres; nas nações ricas, os
homens pobres; nas nações mais pobres, -os mais
pobres homens."

Eu nunca vi um compromisso com- a Pobreza tão candente e tão imperativo como este do Presidente da Re-pública, ontem. Internamente, o Presidente vem dizendo
que o Nordeste é prioritãriO éril seu Governo. V. Ex• h.â
de pensar que esta é uma forma retórica, jâ iisa:aa algu..:
mas vezes.
O SR~ JOSt LINS- Nobre Senador Marcondes Gadelha,longe de mim.fazer taljufzo dó Presidente Samey.
O que eu estou desejando é contribuir junto ao Pr-esidente, com as suas idéias, chamando a atenção para os setores de programação e de planejamento, para que entendam a sua decisão. Temos visto, através dos anos, as
promessas se repetirem e caírem no vazio. Não quero
que isso aconteça com ·o Presidente Sarney.
O Sr. Marcondes Gadelha - Eu compreendo e me co~
loco inteiramente de acordo com V. Ex••.• Ia tenninar
meu aparte exatamente nestes termos. apoiando a SUJI.
posição. até porque, nobre Serlador José Uns, se essas
promessas do Presidente Sarney, por infelicidade nossa,
viessem a falhar, se por força dos entraves tecnocráticos
ou por erros de planejamento ou de execução não conse-gufssemos. nes.se período de Governo de José Sarney, ca-

_

acompanhado as promessas de vários Presidentes. Vi o
?residente Médici chorando, na minha cidade, diante de
uma -famífia flagelada, que conlia farinha coiri. sal; Com·~
os seus filhinhos. O Presidente fez, em seguida, o discurso mais patético quejâ ouvi; ria miilha vida, no Conselho
Deliberativo da SUDEN_E.
A boa vontade sempre existe. Mas é que as leis naturais. da economia _são COJ1~_ntradoras por natureza. A
vontade do Presidente José Sarney, deve pois ser motivada junto às âreas econômicaS e aos· setores de programação~_Se esses progranias não forem muito bem definidos, as suas ações muito bem delineadas e implementadas. Senador Marcondes Gadelha, temo. como V. Ex•,
que o Presidente José Sarney passe à história como_ mais
um vendedor de promessas, e esta é a última coisa q-ue eu
-desejaria que acontecesse.
_É preciso que se façam investimentos -no setor produtivo cfa 3:gricult~.@_dQ_ Nqrdeste. Os a_gri_cJJltQre_s pobres
não tÇm c.;mdições. de_ fazerem por si, a adaptação da
ecologia regional para produzir sem os azares da seca
que, to~os os aJ}os_ como _1.1m_ fantasma os persegue. Esse
conceito de investimento, nobre Senador, essa mudança
de pensamento- a-i-eSpeito de como tratar o problema regional ê fundamental. É preciso uma postura totalmente
diferente do setoi-, público com relação a essa questão.
Tome-se o caso da agricultura, que é a atividade de
· que a maioria desses pobres vive. Um simples empréstimo de custeio para uma operação arriscada como~ esta,
no sertão nordestino, não pode ser considerada urna solução adequada. Quem assim pensa, nobre Senador,.estã
totalmente errado. Pode ser, no mínimo, um empresta-dor irrespOnsável de dinheiro, porque não pode garantir,
nefn a si mesmo, o retorno de sua aplicação. A experiência çstá aí._ como V. Ex'_ vê, mostrando os erros da política do Governo Federal, durante anos a fio, durante séculos, podemos dizer, e que tem nos levado a fracassos su-Cessivos, desmoralizando os programas mais sensatos
sobre o desenvolvimento _e as políticas governamentais·
-que estes deveriam implementar.
Os agricultores pobres têm que ser, a meu yer, Sr. Pr~
sidé_nte, con,siderada:s __çorno agentes económicos. dentro
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das suas pequenas unidades produtivas, que têm as suas
pr6pria.snecessidades, necessidades que são ditadas pelas condi@es -íntrínsecas do meio ambiente em que eles
vivem e que tem que ser transformado para produzir.
Se o Governa: quiser, realmente, ser parceiro dos nordestinos num programa de recuperação económica e desenvolvimento so_cial, terá que mudar completa e essen·
cialmente a sua filosofía de açà~.
Na agricultura do Nordeste a questão crucial é o
problema da segurança da atividade agrícola, que não
pode ser superada apenas com a renda que sobre da
sobrevivência dos agricultores. Antes de emprestar dinheiro. ou concomitantemente aos empréstimos de custeío, é preciso aplicar recursos num amplo programa de
criação de uma infra-estrutura produtiva segura, para
que o agricultor possa aplicar o trabalho de que se nutre
e que é parte essencial dos seus anos de vida, para gerar
rendas para si, para sua família e para a comunidade.
Entretanto, Sr. Presidente, a agricultura do Nordeste
·s& cem uma garantia, que é a irrigação_ que, segundo_ a
promessa da Presidente Sarne)' deve ser implementada
com um milhão de hectares molhados. Se dermos condições à terra para vfngar. aí sim, serão eficientes os programas de custeio.
Não estou, Sr. Presidente, sugerindo que o Governo
reduza os crédit~s_de_ custeio para a região. Estou apenas
mostraódo que ê um crime, após séculos de calamídade,
desconhecer _os efeitos da seca sobre a insegurança das
nossas lavouras e sobre a pobreza do Nordeste. No entanto, o Projeto Nordeste, o grande programa que se
anuncia para a região, e_que deverá aplicar 12 bilhões de
dóalres, dirige-se quase que- exclusivamente para ações
de custeio. E é nesse ponto que consideramos que sua
orientai;ão__estâ seguramente errada. Não é esse o caminho para uma adequada parceria do Governo Federal
no proCeSso. de trãnsforma~o da agricultura nordestina.

E preciso investir, investír na terra, Sr. Presidente e investir no homem, sem o que as incertezas naturais da região levarão fatalmente o programa da Presidente Sarney a um fracasso que eu jamais desejaria ocorresse.
Os ~etores eçonômico_S do- Governo. so_bretudo os de
planejamento e fazendãrio, não têm a mesma sensibilidade para com as regiões pobres, como para as regiões ricas. Isso não se deve a nenhuma maldade intrínseca, que
as pressões, os problemas das regiões desenvolvidas são
tamanhos que, às vezes, abafam a voz dos mais pobres e
os apelos políticoS:
Os pobre~ do N_Qn:{este ~$_tão tão preocupados em melho_rar as suas condições de vida como _os seus irmãos do
Sul. Não hã nenhuma dúvida quanto a isso. Eles estão
tão interessados em -melhorar a vida de suas famílias
como os ricos. E essa vontade que o Governo terri que
capitali~ar como força motriz para a transformação da
economia regionaf.
Sr. Presidente, ser pobre não é ser incapaz, é apenas
não ter os recursos necessários para desenvolver a inteligência pela educação e o sistema produtivo, pelo investimento na propriedade.
Estou certo, Srs. Senadores, de que o Presidente José
Sarney vai qu~brar esse ciclo secular de pobreza da Região, com o seu Plano de Desenvolvimento ora sendo
elaborado, consolidando também, o I Plano de Desenvolvimento Rc:gional, hoje discutido pela SUDENE.
Esse plano já deveria estar no Congresso, para poder vigorar no próximo ano. Infelizmente ainda não está. Mas
essa é a oportunidade para que o_ Presidente consolide a
expressão da sua vontade.
Não se trata, repito, de uma questão de paternalis~o
ou de esmola, mas de investimento. Enquanto não encararmos a questão nordestina como um problema de in~
vestimenta produtivo, jamais chegaremos a sua solução.
Investe-se na terra como se investe no homem, como
investimos na Usina de ltaipu, como investimos em Carajás, como inves_iimos na agricultura do Cerrado, como
investimos na ponte Rio-Niterói, e atê nas universidades.
Há, indubitavehn_ent~. uma nódoa. no processo de desenvolvimento brasileiro, que mancha a face do Nordeste e que urge ser lavada e apagada. ln vestir na terra e no
l'!omem nordestino será mais produtivo do que investir
em Angra I, em Angra II, ou nas frentes de serviço que,
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se matam a fome aguda, nada têm deixado de permanente.
Enquanto isso, o agricultor nordestino continua apenas a sobreviver, depois de tantas calamidades, depois de
tantos programas de emergência. Sr. Presidente, em_!_9da
a parte, em todo o mundo, os agricultores contam ~om
dificuldades, contam com pragas, com secas, contam
com geadas, mas todos eles superam essas dificuJdades.
No entanto, no Nordeste, por mais que os nossos problemas sejam conhecidos, continuamos sob o Jugo des:ses
fmponderáveis.
As pessoas ricas, em geral, acham di_fícil e incômodo
compreender os pobres. Todavia, é irracional desperdiçar os milhões de braços humanos que ali se alçam anciosos e que, se a-proveitados, hão de dar uma grande
contribuição à economia da região e do País.
Termino, Sr. Presidente. O Plano Nacional de Desenvolvimento do Presidente José Sarney ora em ~laboração
"é, para nós, uma grande esperança, como o é I Plano Nacional da Nova, República para o Desenvolvimento do
Nordeste. Seu Programa de Irrigação de 1 milhão de·
hectares, é a solução para a agricultura da região. Ma~.
esse plano não pode ser considerado simplesmente como
um programa social. Ele tem que ser considerado como
um objetivo econôm_ico de l_arga envergadura. Os seus_r_ecursos têm que ser adequados, os seus desçmbolsos têm
que ser tempestivos e a sua iinplantação tem que ser segura e rigorosa.
Sr. Presidente, por todas as desilusões que temos sofrido, essa é a nossa última esperança. A última coisa que
eu desejaria é que o-Pre-sidente José Sa~ney passasse à
História-Corria- maiS um vendedor de ilusões. O PresidenteJosé Sarney não pode esquecer as liçõe~ do~~~~-!:!~~~<:>
sofrimentO- inútil de meu povo há de ser resgatado pela
sua promessa redentora. O Presidente tem escolhido 8;Uxiliares de grande confiabilidade. Hoje foi aqui citad~_o
nome do engenheiro Vicente Fialho, do ~NOS. Tem<;;s
na SUDENE um técnic_!> altamente qualificado que se
tem revelado um administrador sério e competente.
Não ponho neste pronunciamento nenhum tom de desesperança, nenhuma dúvida quanto às decisões do Presidente da República. Ao contrário, vibro um grito de
alerta, um apelo às autoridades, para que façam germinar a sua palavra e dêem ao Programa do Nordeste a dimensão redentora que o Presidente lhe quis dar.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSifO DE 25-9-85 E (!UE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIOREMENTE:

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB-MG. Paradis·
cutir.) - Sr. Presidente:
Apesar de informalmente o Líder do PMDB ter dado
conhecimento desses substitutivo gostaria que a Mesâ
fornecesea cópia, porquantó'n'ós vamos·argunrentar que
a Mesa Diretora não poderã recebê-lo.
Sr. Presidente, antes de apresentarmos a V. Ex• uma
questão de ordem, queremos analisar o projeto que apresentamos pedindo a atenção do Senado Federal para o
projeto de nossa autoria, n9 267, de 1983.
Vejam, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, que se costuma dizer que nós estamos na Nova República, o-·que poderia significar novos tempos, um caminhar mais democrático para o nosso País. E quando se fala num caminhar democrático para o nosso País, Sr. Presidente, nós
não poderíamos deixar de examinar problema dos militares, não s6-em relação ao Brasil, mas sobretudo o processo das Forças Armadas no chamado Cone Sul.
Apresentamos o seguinte projeto, e percebemos a manobra de procrastinar tal proposição, da maior importância para a Nova República. Sr. Presidente Ertéas Fa-r
ria, V. Ex• que participou, quando se tentou impedir, arquivando esse projeto, nós já tíVemós üina grande _yít~ria
aqui, quando o PlenáriO do Senado reagiu, reagiu bem,
dentro da nossa Lei Maior, que é o- Regimento Interno,
impedindo que esse projeto fosse indevidamente arquivado. O Plenário deu uma demonstração, naquela altura, de grande independência.
-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Mas. o que diz esse projeto? Ele diz o seguinte:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> Aos militares postos na reserva, oureformados, não se aplica os regulamentos disciplinares âas -ForçaS-Armadas.
Esta lei entra em vigor na data da sua publi,

caç~o."

E por que queremos isso, sejâ-1:iVemos oportunidade
.de debater com o Benador César Cais, ilustre militar das
nossas Forças AnUadas? Nós desejamos, Srs. Senadores,
é evitar exatamente que o miHiar colocado na inativa ou
na reserva seja considerado um paria neste Pafs; não possa ele discutir os assuntos políticos, econômicos e_sociais.
VamÇIS dar um_ exemplo prático, Sr. Presidente.
Sua _Excelência, o Senhor Presidente da República
acaba de falar na Organização das Nações Unidas. Não
o Senador César Cais que tem mandato, mas qualquer
militar colocado na inatividade ou na reserva, se entendesse, como brasileiro, de discordar das lio_h---ªs_ do. pronunciamento de Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República, estaria sujeito, por incrível qlle pareça, ao
Regulamento Disciplinar do Exército, das Forças Armadas e, muito mais sério, ao Regulamento das Transgressões· Militares.
O Regulamento das Transgressões Militares, Sr. Presidente, jâ demonstramos aqui, se tivesse que _ter sido aplic~do pela Nova República, de acordo com seu art. 65,
seria atingido Q General Euclydes Figueiredo. S. Ex•, militar da atiYa, fez_ a sua transgressão baseada no art. 65.
O Sr. César Cais- Pennite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. Veja V.
Ex• que não estamos querendo prender o General Eucly_des Figueiredo, mas estou apenas buscando um exemplo
ao citar S. Ex~ _
O Sr. César CaiS- Nobre Senador Itamar Fran·c·o,
creio que V. Ex' tem razão ao defender essa tese. Acho
QUe- ri-ão é possível que haja discriminação contra o militar da reserva. Na. verdade, a legislação atual estâ obsoleta. Estou certo de que numa sociedade não se pode ter
regras iinU.táveis. se assim fosse, não haveria" porque
existir· o COngresso, O Congresso ~ parã ajuStar as leis
aos novos tempos. Não tem sentido qui o ·militar não
possa se manifestar, não possa faz'er seus pronunciamentos sobre politica. Dou o meu apoio a teSe de V. Ex• Na
realidãde, a assessoria parlamentar de alguns Ministros
miHtares - em função da discussão, muíto oportuna,
provocada por V. Ex•, porque esse assunto estava paralisado- informam que até os ministros militares estilo de
acordo com V. Ex• Naturalmente haveria alguns casos,
em que o militar não deveria usar a sua patente. São,
principalmente, em transações comerciais, mas não em
assuntos políticos. A maneria de contornar, segundo me
informam esses assessores, seriam uni' militar filiado á
um partido politico, poderia se pronunciar em campanha. O que se observa é que quando a assessoria parlaR
mentar dos Ministros militares chega a transmitir o resultado de entendimentos dilqueles detentores da Pasta,
que são os comandantes das forças singulares, significa
que o mérito do projeto de V. Ex• ê importante. Apenas,
possivelmente, poderia ter alguma emenda restritiva
para casos da área comercial, o que não deiXo de dar razões, mas sobre os aspectos políticos que eiwolvem a
Nação, seria um absurdo que o Presidente José Sarney
quando terminasse o mandato, conforme aqui demonstrei, pudesse se ·profnlrfciar e o ex-Presidente Geisel e o
ex-Presidente João Figueiredo, por serem generais, se
pronunciassem, estariam s-ujeitos ao RDE. Isso é um absurdo. De maneira que, V. Ex• tem absoluta razão. Se hâ
necessidade de alguma emenda, de alguma restrição â
tese que V. Ex~ defende, que se faça, mas não deixe de se
apreciar no Congresso porque essa modificação é opor'
tuna,
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador César Cais,
chamamos a atenção dos Srs. Senadores falando da
Nova República. Vamos fazer justiça. O auge do regime
autOritáriO, em ju-nho de 1964 Sr. Presidente, ê isto que
não se entende neste País, vamos tentar demonstrar, ape-
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sar do substitutivo que hoje _é apresentado, haver discordância com o que foi colocado, Esse substitutivo não vai
res_olver o problema dos oficiais das Forças Armadas
Brasileiras. Mas que se permita transcrever nos Anais do
Senado·. Por certo o Senador Virgílio Tãvora e o Senador
César Cais hão de se recordar disso, nos referimos a S.
Ex•s porque são milítares. Que fez o Presidente Castello
Branco?
vejam a data, SrS~ Senadores, julho de 1964,_quando o
regime autoritário -se iniciava no País.
O Presidente Castello BJ:anco teve a clarividência, enxergou mais além, mais a frente, por Que alguns qUerem
ver a linha do horizonte olhando para o chão. Procuramos, Sr. Presidente, examinar o que pretendia o Presidente Castello Branco, e sabemos pelas informações históricas, que ele mesmo redigiu os seguintes consideran·
dos:
"O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o art. 87, item I, da Constituição Fed_eral, e considerando que os Regulamentos Discptinares das Forças Armadas, impõem res·
trinções aos militares quanto a livre manifestação
do pensamento e ao exercício de atividades polftico
partidárias; considerando que essas restrinções têm
suas justificativas fundamentais nas peculiaridades
inerentes ao exercício do cargo ou função que se
acha investido o militar, quando no serviço ativo;
considerando que tais restrições não têm cabimento
quando o militar passa a inatividade, ocasião em
que no regime democr~tico.
Regime democrático, quer dizer, o que estamos vivendo agora.
, '' ...se entrega na plenitude dos direitos decida_dão, salvo no que vem afetar a disciplina das pró·
prias instituições militares, decreto:
oS militares da reserva e os reformados não estão
sujeitos a disposições dos Regulamentos Disciplinares das Forças Armadas. pelo fato de tratarem no
meio civil, inclusive, sob a forma de critica pela imprensa ou outro meio de divulgação de qualquer assunto, excetuando o de natureza militar, de caráter
sigíloso ·ou funcional".
E segue o Presidente Castello Branco nessa linha de
pensamento.
Interessante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que vamos encontrar, ao examinar o problema dos militares
bras"ileiros, já que na época se podia fazer modificações
por decreto, e hoje não poderíamos fazer, a não ser através de projeto de lei, vamos encontrar uma situação em
determinado mom,entQ inusitada nesta Nação. Tendo
sido moficiado um detemiinado decreto, os oficiais da
Força Terrestre não poderiam se manifestar politicaR
mente, proibidos pelos Regulamentos Disciplinares. No
entanto, aos oficiais da Aeronáutica- e ~da- Marinha isto
não ocorria, porque o decreto do Presidente Çastello
Branco se esqueceu dessa peculiaridade.
E aí segue o histórico, Sr. Presidente, atê que chegamos ao Presidente Figueiredo que altera profundamente
·a penSamentO do Presidente Castetlo Branco, e temos
essa verdadeira anomalia hoje que, no nosso entendimento, essa sim, se-permanecer ê a-que poderá suscitar
uma grave crise institucional neste País.
Costuma-se dizer, por exemplo, que ao cair na_iitativi~
dade, ao passar para a reforma a partir de outubro, o
General Euclydes Figueiredo - sempre lembro o nome
de S. Ex• porque ê o nome que estâ sendo situado dentro
da minha linha de racioCínio, eu poderia trazer qualquer
outro militar. Mas dizem que o General Euclydes Figueiredo não foi punido agora, porque dia 10 de outubro S.
Ex• vai para a reserva. Mas esquecem-se que o Regula~
menta Disciplinar do Exêrcito e o Regulamento das
transgressões continuará sendo aplicado sobre S. Ex• Se
S. Ex~. na reserva, criticar o Governo, e o art. 65 é, realmenfe, --Hffiita-dor, S. Ex• poderá sofrer as devidas
sanções.
Veja, Sr. Presidente, que o substitutivo apresentado, e
nós temos muito respeito ao Senador Milton Cabral,
chegamos a discutir com um assessor militar de S. Ex• o
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Sr. Ministro do_ Exército, -tentando mostrar que esse
substitutivo que' seria apresentado, e que foi, com algumas modificações, evidente, ele não resolveria e nada,
como não vai resolver Sr. Presidente. O que os pretendemos, e, daqui a pouco, vamos
ntim_a_ questão de
ordem, a V.
devidamente fundamentada, mas veja
V. Ex~ o que diz o substitutivo apresentado pelo eminente Senador Milton Cabral. Eu peço a atenção da Casa
para verificar que este substitutivo em nada vai alter~r a
legislação que af está._ Diz:

Ex':

recorrer,

..Os regulamentos disciplinares isentarão de
sanção disciplinar os militares nativa em suas atividades políticO~Pãrtidário, ressalvadas a ética militar
e a discreção convententes. ----§ 29 Para os efeitos do parágrafo -anterior recoR
nhece por legftima a atividade políticO-pã:rtidário, a
partir da filiação do miHtai inativo a qualquer partiR
do político."
Aí, Sr. Presidente, é um absurdo nesse substitutivo, o
militar da reserva ou na [natividade, se quiser falar, tem
que estar filiado a um partido político. Ele pode entender
que não queria se filiar a esse partido, a qualquer partido
político que está aí, dentro desse pluralismo que nós hoje
temos no País, e o militar brasileiro, que hoje tem uma
formação intelectual completa, que são oficiaiS do
Estado-Maior, que estudaram os problemas económicos
e sociais do Pais, só poderão falar se estiverem filiados a
um partido político. Trata-se, realmente, de uma discriminação. E a discriminação, Senador Virgnio Távora,
antes de conceder a V. Ex• o aparte, ela é mais séria. Veja
que o Senador Milton Cabral, através da Assessoria Militar junto ao Congresso Nacional, tenta, até, diminuir
aquilo que a Constituiçãõ-átz -noje, n-ão em relação ao
Oficial brasileiro na inatividade ou na reforma. Estamos
esquecendo o art. ISO da ConstituiÇão. E quando se fala
em candidato avulso, o militar na ativa hoje, esse sim,
pode ser considerado candidato avulso, e por quê? O que
diz a Constituição? Esqueceram, ·-sr. Presidente, da
Constituição, no seu ari. I 50: São inelegíveis os inalistãveis.
§ 19 Os militares alistáveis são ilegíveis, atendidas as
seguintes condições:

a) o militar que tiver men-os de cinco anos de serviço será, ao candidatar-si a -cargo eletivo, excluldo
do serviço ativo;
b) o militar em atividade, com cinco ou mais
anos de servi~o, ao candidatar~se a cargo eletívo serã afastado, temporariamente, do serviço ativo e
agregado para tratar de interesse particular;
c) o militar não excluído, se eleito, será, no ato
da diplomação, transferido para a [natividade, nos
termos da Lei.
E agora, Sr. Presidente, o mais importante é o§ 29 do
art. 150:

a reserva, e, de acordo com o posto, decorrido algum outro tempo, passamos, então, para a reforma. quando es-- tamos na reforma, absolutamente não estamos mais subordinados, por hipótese alguma, a nenhuma dessaS"restrições~ Isso é das próprias leis militares. Número dois; o
ato absolutamente saneador de Castello foi para impedir
aqueles abusos de poder que houve antes da Revolução
de 1964, ou mais expressamente, no período em que havia o predomínio absoluto da vontade do General Lott,
que adversários seus, inclusive ex-candidatos à Presidên-- cia da República, foram presos na reserva única e exclusivamente por dissentirem doutrinariamente de colocações feitas pela Presidência da República e por Ministros_ mili~r~. A_crt_!ditamos nós que há de se aceitar
-corr:ro-'Uum- _l_iberdade _p syb_stit_uti_yp, cortado, segundo
afirma .. Eu rião preciSo, na ativa, para exer"cer a política,
ser filiado a agremiação_ partidária. Porque, na reserva,
para me manifestar me é obrigado, sou eu obrigado a
tal? E digo mais a V. Ex'- estou muito à vontade porque outro dia fomos mimoseado aí por uõ:t Diário Oficial
- passando jã para a reforma, não estamos mais nem na
reserva- e, portanto, absolutamente liberto de todas essas peias. Mas, é um absurdo dois tratamentos _diferentes, como V. Ex• aqui apresentou, para a reserva e para a
ativa. E o da ativa, que deveria estar muito mais condicionado, está muito mais liberto. Era isso o que queria
dizer a v:l:X•
--

0 SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, Senador
Virgflio Távora. Veja V, Ex• que hoje nenhunl mifitar da
reserva poderia estar- integrando- ni!nhum órgão pãrtidário.
E nito perguntaria a V. Ex•, Senador Virgílio Távora:
quem é que prenderia, neste País, o General Geisel, se ele
criticasse~ hOJe, a-linha económica' do Senhor Presídente
da Repúblíca1
O Sr. Virgílio Távora- Teoricamente- eu não posso informar a V. Ex• se o General Geisel está na reforma
ou na reserva, se ele estiver na reserva, respondo a V.
Ex.f: General Leónidas Pires. Era um absurdo, mas ...
O SR. ITAMAR FRANCO- É, nós gostaríamOs de
ver o General Leônídas prend_er o GeneraL Geisel !_
O Sr. Virgflio Távora -

Sim, mas teoricamente.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim, teoricamente.
O Sr. Milton Cabral -

É questão de gosto.

O SR. JTAMAR FRANCO- Não é questão de gosto, não. Achamos que a coisa é muito séria neste País. E
V. Ex' disse muito bem, teoricamente, iria caber-ã S. Ex•
o Sr. MiníStrO do Exército, General Leónidas Pires,
prender o General Geisel se ele amanhã díscordasse da
polntica económico-financeira do Governo. E numa discordância tão suave, como a que V. Ex• tem feito aquí no
plenário do Senado, sobre essa ordem económica estabelecida pela Nova República .

. ..§ 29 A elegibilidade, a que se refere as alíneas
a e b do parágrafo anterior, não depende, para o rriilitar da ativa, de filiação político-partidária que seja
ou venha a ser exigida por lei."

O Sr. Virgílio Távora- Mas que não é tão suave, não,
porque ainda não teve muitas respostas essa suavidade,
não.

No entanto, quer - se obrigar um oficial na reserva
ou na i natividade filiar-se a um partido político, quando
é Constituição Federal, que aí está, que diz que o oficial
na ativa, este não precisa ter filiação partidária. Para ele
não há inelegibilidade, ele pode candidatar-se oferecer-se
ao partido politico, e ar sim é que ele vai ter que ser filiado ao partido político.

O SR. ITAMAR FRANCO- É que, às vezes, é difícil
responder a números, não é?
Mas veja, Sr. Presidente, o assunto é realmente sério e
merece meditação. Nós não podemos acreditar, Sr. Presidente, que V. Ex• vá aceitar esse substitutivo. E daqui a
pouco, se V. Ex• o fizer, eu vou levantar uma questão de
ordem.

O Sr. Virgflio Távora - Eminente Senador Itamar
Franco, V. Ex• concederia um aparte?

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte1

O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de prosseguir as
nossas condições, Senador Virgnio Távora, ouvinios V.
Ex•, como sempre, com muita atenção.

O Sr. Severo Gomes- Quero manifestar a minha absoluta concordância com V. Ex' e lembrar que, além dessa questão, sempre levantada, de oficiais da reserva diminuídos na sua cidadania, existe uma outra questão; estamos mafcllando paulatinamente, com muita segurança,
para a construção de institul.Ções democráticas. e eu me
pergunto se aqueles oficiais; hoje silenciados pela letra
do regulamento, não vão ter um conflito com a sua cidadania, com a necessidade de entrar no debate público?

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, se o substitutivo ficãsse só no arúgó, airida íamos discutir. Mas,
dá-me a impressão que a Assessoria Parlamentar passou
muito por cima do assunto, quando sugeriu esse substitutivo. Nós, militares, passamos, inicialmente, para areserva, quando vão para a inatividade, inicialmente, para

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer!

Sexta-feira 27 3695

Como escolherão? Certamente sairão do silêncio, rompendo com o regulamento, com pesadas ameaças, em
termos de conflitos e desses desenhos iniciais de crise que
sempre ocorreram no seio das Forças Armadas. Então,
acho que, mais do que nunca, a oportunidade desse projeto de V. Ex• deve merecer a aprovação do Senado Federal.
O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado, Senador Severo Gomes. V. Ex• diz muito bem, estamos caminhando
para novos rumos, ou pelo menos pretendemos caminhar. E veja V, Ex• que esse artigo deve ser lembrado;
veja a amplitude que se qu~r dar ao oficial na reserva ou
na inatividade.

" ... ele não pode discutir ou provocar discussão,
por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza 7xclusiv,~mente técnica, quando devidamente
autorizado ..-.
Ora, Sr. Presidente. não ê possível, e nem se invoque o
problema do sigilo. V~ja V. Ex' que fomos Presidente da
Comissão que examinou o Acordo Nuclear BrasilAlemanha;_ muitas reuniões foram realizadas secretamente e temos conhecimento de dados que nós não poderíamos revelá-los nem como Senador, nem como cidadão comum, porque estaríamos sujeitos às penas da Lei,
ao Código Penal. Nenhum militar, amanhã na reserva,
como o Senador C~_ar Cais ou o Senador Virgnio Távora, se tivesse conhecimento de al_gum problema _de ordem
de segurança nacional, poderia revelar essa informação.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso projeto visa, exalamente, que o militar na reserva possa falar, não seja um
pária nesta Nação. Aciina de tudo, Sr. Presidente, evitaríamos as crises político-instituCionais. E lembrou muito bem, agora, o Senador Virgílio Távora, quando o PreSídente Cãstdlo granco imiiginou libertar os· -oficiais da
reserva e na i natividade desse regulamento que aí está.
Repito, Sr. Presidente, que poderemos ter crises, se a
Nova República não entender o objetivo do nosso projeto. O militar am_anhã na reserva, discordando dessa ou
daquela linha do Governo, discordando de V. Ex•, que
hoje é o Presidente do Congresso Nacional, se atacar o
Congresso Nacional por esse ou aquele motivo, evidentemente poderá ser preso e conduzido a seu quartel, o
que poderá levar à discórdia. Para quê, Sr. Presidente? O
homem na inatividade, depois de servir 30 ou 40 anos às
Forças Armadas, tem, como cidadão, como nós civis, o
direito de externar a sua opinião, de criticar a ordem
politica, económica e social deste País. O que não se
pode é permitir e querer manter isso, através de um subs~
titutivo, que contraria, inclusive, o Regimento. Daquí a
pouco, se V. Ex• o aceitar, vou recorrer a uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -V. Ex• ainda
tem 5 minutos: Estou apenas lembrando a V. Ex', porque anunciou que levantaria uma questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr, Presidente, pretendemos fazer a questão de_ ordem, caso V. Ex' venha a
aceitar o substitutivo, porque entendo que V. Ex', ao verificar o substitutivo, verá que ele se choca com o artigo
do nosso Regimento. Portanto, não poderíamos recorrer
a uma questão de ordem antes da decisão de V. Ex', porque estaríamos realmente no~ adiantando ao pensamento de V. Ex', pois temos certeza que V. Ex', conhecedor
do Regimento, ao analisar o art. \9 e os§§ 19 e 29 desse
substitutivo, comparando com o projeto que apresenta~
mos, hã de verificar que esse substitutivo deve ser, hoje,
invalidado por V. Ex• se não for, com o devido respeito,
apresentaremos, na oportunidade devida, uma questão
de ordem.
Sr. Presidente, chegamos a examinar hoje o substitutivo e conversar com a própria Assessoria Militar de Sua_
Ex_celência o Senhor Presidente da República, por ser
Sua Excelência o Comandante em Chefe das Forças Armadas. Se eu tivesse feito o substitutivo nesses mOldes, já
que não querc;m dar amplitude, porque têm medo do
problema das patentes, que se colocasse pelo menos isso:
, "Respeitados os limites estabelecidos na lei civil,
é facultado ao~ militares inativos e agregados, inde~
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pendentemente das__disposições constantes do regu~
lamento disciplinar das Forças Armadas, livremente
opinar sobre assunto político ou de interesse públi-

co, bem çomo extem:;~.r pensamento, convicção, !deia ou conceito ideológíco, filosóficQ ou relativQ à
matéria pertinente ao bem comum. O direito assegurado no artigo anterior independe de filiação
político-partidária.•:
Sr. Presidente, por que se_vai exigir isso'? O Senad_o
não vai poder responder? Por que se vai exigir do rni_litar
inativo tiliação político-partídária -- V~Ex' é acima de

tudo, tambêm, um constitucionafísta -se não se exige
isto do m_ilita_r na ativa? Acabei de ler para o Senado
cardar evidentemente, o art. 150,- no seu§ 2'1:

re~

-

.. A elegibilidade, a que se refere as alíneas a e b
do parâgrafo anterior, não depende, para o militar
da atíva".
Ora, se não depende pata o militar da ativa, como é
que esse-substitutivo quer exigir do militar na reserva e
na inativídade_? S_eria Um contra·sensorO -militar d:;~. ativa
que pode comandar tropa, Sr. Presidente, pode comall~
dar pelotões, pode ser chefe de esquadra, pode ser comandante de um núcleo aêreo, tem liberdade e não preci·
sa s"e filiar. O que ê que diz o textO constitucional? Oâ liberdade, exatamente, a que o militar seja praticamente
um candidato avulso; no entanto, ao militar da reserva
quer se exigir que ele só possa falar se estiver filiado a um
determinado Partido político.
Sr. Presidente, sinceramente, não hâ como entender,
repetimos, com o devido n:speilo, a procrastinação desse
projeto, que étms_idero, se a Nova RepCtblica entendesse,
atravês das Lideranças, como um avança d_efl"!ocrático.
O Senador Severo Gomes diss_e bem. Estamos procurando novos rumos para este Pafs, Sr. Presidente. E se

estamos procurando uma nova diretriz, um baJlzamento
democrático há que se atentar e ninguém pode pôr venda
nos olhos para a importância dos miHtares no processo
poHtico nacional, tanto no passado quanto agora. Por
que,__ Sr. Presidente, não há de .se permitir que o militar
na reserva ou na inatividade tenha Q direito de ser um cidadão livre. tenha o direito de expor as suas idéias? S_e ele
pode votar, e o Senador severo Gomes, no seu ·aparte,
quis exatamente_ dar a entender isso, ele vai ter que escolher agora, os seus candidatos mas ele tem que guardar
dentro de si os seus conceitos, Porque senão ·ele pode ser
preso. Se bem que levantamos dúvídas aqui, porque
queríamos ver quem iria prender o General Geisel, quem
iria prender o General FigueiredO. Têmos nbssas dúvidas, Sr .Presidente, se alguém os prenderia. Temos nossas
dúvidas e continuamos com elas .
Mas o que queremos exatamente, ê o objetivo do projeto: libertar o militar na inatividade e, particularmente,
Sr. Presidente e_Srs. Senadores, evitar as criSes institucionais que poderão surgir neste País.
Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não queremos
ser piton, mas, se esse projeto não for aprovado, se o
Congresso Nacional não atentar para a realidade nacional do momento, não faltarão os camicases_ gue haverã~
de, mais cedo ou mais tarde, provocar o GoVerno que aí
está instalado. E aí, Sr. Presidente, é que vamos verificar
que ê preciso sim que o Congresso Nacional tenha coragem. Ao contrârio, nós re.conhecemos a importância das
Forças Armadas e_ porqUe reconhecemos essa importância no contexto político ê que queremos libertar os oficiais da reserva e na inatividade, para que sejam novamente cidadãos livres.
-- - Hoje, o Senador Cesar Cais pode falar, porque éSenador"_da República, mas S. Ex• se diferencia dQ outrO exatamente-PorQue é Senador. Os oUtros inifítã.res, que-tenham um grau de conhecimento como s: Ex• tem dos
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problemas nacionais, deverão permanecer calados, porque, infelizmente, e enxergou mais longe, repito, o General Castello Branco, jã no início do regime autOritário
que se instalava no País, ao querer libertar os militares
desses regulamentos que hoje não podem mais existir,
num País que quer alcançar a plenitude democrática,
num País que quer o respeito à lei e à ordem.
Deixamos, portanto, s·r. Presidente, como autor do
projeto, essas considerações ao Senado da República.
Vamos solicitar ao Senador Milton Cabral que retire o
substitutivo. Em 10 anos, nesta Casa, jamais convencemos o Senador Milto_n_Caf;:lral nas nossa considerações.
Mas s_e V. Ex•, Sr. Presidente, aceitar o substitutivo do
Senador Milton_ Cabral~ eu vou recorrer com uma questão de__ordem.
O Senador Milton Cabral diz que não é yerdade.
Faríamos, entretanto, um apelo ao Senador Milton
Cabral no sentido de que atentasse para o substitutivo
que vai apresentar, que não vai resolver na-da, não vai
dar aquela amplitude que nós queremos. Que S. Ex• admitisse um outro substitutivo, mas não pode ser esse,
exatamente, pois que vai cercear a liberdade do reformado quando a ConstitLiíç_ãOlibera totalmente o militar da
ativa.
Ficá -então esse apelo ao Senador Milton Cabral, V.
Ex•, Sr. Presidente, é um homem, repetimos, conhecedor
do Regimento da Casa, constitucionalísta, e hã de verificar que este substitutiVo chocà com projeto apresentado.
E havendo essa anomalia que o Sr. Senador Milton
Cabral tenta apresentar através de seu substitutivo~ seremos obrigados a recorrer para uma questão de ordem,
daqui a poriC"o, a V. Ex~. Mas ficamos na certeza de que
não precisareinos faiê--]ó, porque V. Ex\ in limine, há de
reJeitar eSse substituttvo.
Era p qllé fírihamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
b~ml}

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
ANO XL- N• 122

DO CONGRESSO NACIONAL
CAPITAL FEDERAL

SÁBADO, 28 DE SETEMBRO DE 1985

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprov_ou, nos termos do art. 42, iriciso VI, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.446.857.420
(dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros).

Art. I• É o Governo do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.446.857.420 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinqüenta esete mil, quatrocentos e vinte cruzeiros) correspondente a 136.948,42 Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional- OR1'N, consicíel'ãcío valor nominat"da ORTN de Cr$17.867, vigente em outubro de
1984, junto à Caíxa Econômica Federal, esta na qualida-de de gestora do Fundo de Apoio ao besenvofvimento Social- FAS,
destinada à implantação de Penitenciária Agro-Industrial do Estado de Rondônia, 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, 27 de setembro de 1985. - Senador José Fragelli, Presidente.

o

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• 92, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 171.802.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido
no item lii do artigo 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de II de outubro de 1976, ambas
do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 11.751.275 Obrigaçõés do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável (ORTRJ), equivalente a Cr$ 17Ül02.465.372 (cento e setenta e um bilhões, oitocentos e dois milhões,
quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois cruzeiros), considerado o valor nominal do título de Cr$ 14.619,90,
vigente em agosto de 1984, destinado ao giro de parte da dívida consolidada interna intralimite mobiliária, vencível no exercício
de 1985, obedecidas as condiçõ~s admitidas pelo Banco Centrafdo Brasil, norespectivo processo.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de setembro de 1985: - Senador José Fragelli, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Guilheme Palmeira
I•~ Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
'

RESOLUÇÃO N• 93, DE 1985
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.834.526.659
(hum bilhão, oitocentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinqüenta e nove cruzeiros).
Art. I• É o Governo. do Estado c\e;\lagoas, nos termos do artigo 2• da Resolução n•.93, de li de outubro de 1976, do
Senado. Federal, autorizado l! contratar operação de crédito no .valor de Cr$ 1.834.526.659 (hum bilhão, oitocentos e trinta e
quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e cipqilenta e nove cruzeiros), correspondente a 11.3.455,22 Obrigações
Reajustáveis do TesourcLNaciopal-:-:: ORTN, considerado ovalar ,nominal da ORTN de Cr$ 16.l69,6l,vigente em setembro de
1984, fuiüoa Càixa Econômica Feder~C~ta ~a-q",.;'atidade de gesiorado-Fímciõ-cle Ápolü'áa DeseilvõlvTmento Social- FAS,
destinada à aquisição de equipamentos para a Polícia Militar, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
Art. 2• Esta resolução entra em vigór na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de setembro de 1985.- Senador Guilherme Palmeira, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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-Projeto de Lei da Câmara
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Mensagem do Senhor Presidente da Re-

N9 222/85 (n~> 475/85, na origem), restituindq autógrafos de projeto de lei sancionado.
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Do Sr. José L1ns, pronunciado na sessão de 25-9~-

85
Janeiro
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N9 S/37/85, solicitando, nos termos do art. 42,
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Reunião, em 27 de setembro de 1985

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. João Lobo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Raimundo Parente - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes - Alexaiidre Costa- Alberto Silva- João Lobo- José Lin-s-..::.
Virgílio Távora- Moacyr_Duarte- Humberto Lucena
- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Guilherme
Palmeira - Lourival Baptista - Heráclito Rollemberg
- Jutahy Magalhães- José Ignâcio Ferreira- Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Enéas Faria- Caifos
Chiarelli - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) --A lista de presença acusa o cOmparecimento de 24 Srs. Senadores. Entretanto, em plenário, não há númerO suficienté para à a-·
bertura da sessão.
Nestas condições, o expediente que se encontra sobre
a mesa serâ, nos termos do § 2'~ do art. 180 do Regimento
Interno, despachado pela Presidência.
Nada mais havendo que tratar, encerro a presente reu~
nião, designando para a sc:issão ordlnâria de segundafeira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 257, DE 1985
(Em regime de urgência- art. 371, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em primeirO turno, do ProjetO de Lei àO
Senado n~ 257, de 1985, de autoria do Senador Gastão
MUller, que estabelece a obrigatoríedade do cadastramenta dos doadores de sangue, bem_ como a realização
de exames laboratoriais n-o sangue coletado, visando prevenir- a propagação
doenças, e dã outras providências
(dependendo de pareceres das ComíssõeS de Coilstituição e Justiça e de S:iúde)~
----

ae·

Votação, em tuinO único, do Projeto de Lei da Câma- ·
ra n'150, de 1981, (n~ 2.048/79, na Casa de origem), que
dá nova redação ao § 2'1 do art. 458 da Consolidação das
Leis do Ti-abalho, aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de
111 de maio de 1943, dispondo sobre o fornecimento de
transporte para o trabalhador, tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n' 429, de 1982, da
Comissão
- de Legislação Social.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n11 183, de 1984 (nll 160/83, na Casã-deorigem), que a:ttera a relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, incluindo a
''Rodovia de Integração Sul-Centro-Oeste'', terláo
PARECER, sob n' 145, de 1985, da ComiSsão
-de Transportes, Comunkações e Obras Públicas, favorável, com emenda que apresenta de n' 1-CT.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'1 64, de 1985 (n'5.078/85, na Casa de origem), de itiiciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a reestruturação da Oefensoria de Oficio da Jus~
tiça Militar e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 614 e 615, de
1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

II

---votaÇão, em- turno único; do Projeto de Lei da Câma~
TI! n~ ~S~ ~~-l2.~5 lnll_ 4_.:2~_5L85, !!a _Çasa _de or~gem),_ de ini:_
ciã.tiva do S"CnhOr PreSidente da República, que dispõe
sObi".e a-i!plicação do disposto no art. 29 da Lei n'1 6.185,
__ de, 11 ~--ciª-emJ:>JQ__<k_j_2_7_4,_ que dispõe sobre o regiine
j_1,1_ríçliço_ do~__ se:r:ytdor§ públicos civis da administração
federal di reta e das autarquias, e dá outras providências;
tend9~ _ ____ __
___ ___ _ _
_ __
_
PARECER"ES FAVORÁVEIS, sob n's 623 e 624; de1985, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

-- Vot~~~-C!l! _t_u!_l]~__ Q_~i~-~ 5i_o__ ~!:9j~~- ~~ !--!!i__~~__ Câm~
ra n' 89, de 1985 (il' 4:869/84, na Casa de origem), que
autoriza o Poder Executivo a estender aos servidores do
SerViço Federal de Processamento de Dados - SERPRO os beneficias preV-istos no art. 311 da Lei n"' 7.025, de
8 de setembro de 1982, tendo
PARECERES, sob n's_ 629 a 631, de 1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil, favoráVel, nos termos de
substitutivo que oferece;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade do substitutivo da Comissão de Serviço
Público Civil, com subemenda que apresenta; e
------.:::.._-de Finanças, favorável ao projeto, com subemenda
que apresenta:.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n'1 81, de 1984-COin{.ilerileri.tar, de autoria dõ Senador
Jorge Kalume, que revoga o§ 19 do art. 106 da Lei Complementar n' 35, de 14 de março de 1979, alterada pela
Lei Complementar n' 37, de 13 de novembro de 1979,
tendo
_PARECERES, sob n9s 721 e 722, de 1984, das COrilissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
Juridicidade, e,- quanto ao tnérito, favorável, com emen~
da que apresenta de nll t-CCJ; e
- ·
- ....:.. de Serviço Público Civil, favorável ao- projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
8
-Votação, em turno único, do Requerimento n9 321, de
1985, de_ autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando
a transcrição, nos Anais do Serüi.do, da Ordem do Dia
baixada pelo Ministro do Ex~rcito por ocasião do "Dia
do Soldado''.

-= VQ!ªç1i~._em __ty_rnQ __l1_v!ç(), do__B.e_querimento n9 340, de
1985, deautoria do ~ena~oç_F,áb_iq Lu_çena, so}!cit~ndo a
,trªpsçriçãO,-nos AnaiS do s-enado- Fedeial, do editorial
intitulado ~'Em Defesa do Congresso", publicado no
filâ.iío dOT'Origie:SsO- Nacional.
10

Võt8.Çãõ,oem segun-dO turno, do ProjetO de Lei da Câmara flq 73, de 1985 (n'i' 5._390(85, na Casa d~ origem),
que dispõe sobre a criação de cargos no quadro permanente ao Tribunal_ Superior Eleitoral, tendo
PARECERES FAVORÂVEIS, sob n"'s 620 e 621, de
1985, d~ Co!l").is.~_Q~~;
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado_n? _62, d~; 1981, de autoria do Senador Raimundo
Parente-;~q-ue~diSpõe S:õbiC. a cobrança-de contaS de energia elétrica, água, gás e telefone, pelas empresas concessionárias de serviços públicos e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n9 s 975 a 978, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicldad_e;
-de Eç~momia, favorável;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, favorável com voto vencido, em sepa~
rádo, do Senador José Lins.
12

Votação, em primeiro-turno, do Projeto de Lei do Senado n' 267, de 1983, de autoria do Senador Itamar
Franco, que dispõe sobre a não aplicação dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas aos casos que
especifica, tendo
"PARECERES, sob n's 442 e 443, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, contrário, com voto vencido
dos Senadores Hélio Gueiros e Enéas Faria; e
-de Segurança Nac_ional, contrário.
13
Discussão, em turno único (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, ·rioS ·terinos do art.
296~ã0 RigiffieiltO Inieirio), do ProJeto de Lei da Câmara n' 100, de 1983 (n 9 2.971/80, na Casa de origem), que
cria a Junta de Concifiação e Julgamento de Cotia, no
Estado de São Paulo, e determina outras providências,
tendo
PARECERES, sob n's 667 a 669, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e-Justiça-- I' pronunciamento: pela
constitucioanlidade e juridicidade; 29 pronunciamento:
pela inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto
vencid~ dõs Seiladores Fernando Henrique Cardoso e
HêJio Gueiros; e
-de Legfslação Social, solicitando o reexame da Comissão de Constituição e Justiça.
14
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nll "JJ;- de 1985 (n' t.550f83, na Casa de origem),
que "declara feriado nacional o dia 20 de novembro, jã
celebrado Dia Nacional da Consciência Negra pela Co~
munidade Afro-Brasileira"_,_ tendo
PARECER -F.ÃVORÂVEL, sob nll 611, de 1985, da
Comisãâ:
-de Educação e Cultura.

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§ 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO.
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N'1 222/85 (il.ll 415/85, na origem), de 25 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara nll63, de 1985 (n"'
5.889/85, na Casa de origem), que dispõe sobre a isenção
da mu!~a_p_!"_evista no art. 89da Lei n'4.737, de 15 de julho de 1965. - Código Eleitoral.
(Projeto que se transformou na Lei n' 7.373, de 25 de
setembro de 1985.)
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O FI CIOS
Do Sr. l~>-5ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ã revisão do Senado autógrafo do seguinte proje-

presumindo-se feita. a declaração prevista no parágrafo
anterior.
§ 5Y (Revogado)

to:

TITULO III
Das Presta~ões

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 129, de 1985
(N'>' 3.076/80, na Casa de origem)
Altera a Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960 ,
para incluir a donaoode..casa entre 05 segurados facultath'os da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta~
Art. 19 O art. 5? da Lei 0 "' 3.807, de 26 de agosto de
1960- Lei Orgânica da Previdência Social-, passa a
vigorur com as seguintes alterações:
"Art. 5~> São obrigatoriamente segurados, ressalv~tdo o disposto no art. 31' c no§ 4~> deste artigo:
1- ......_,., ... .,-, .....-.-......... ~- .............. __
§ i'

A'

§ 4~> • d~~~:d~~~·s·a: ·a·s~[~; ;~t;~cÍid~a· ~ ·p~;~"a:·.do sex.o feminino que não exerça qualq_uer atividade
remuncmda fora do lar, fica assegurada a filiação
facultativa ao regime desta lei, devendo seu salário
de contribuição situar-se entre I (um) e 5 (cinco) salârios mínimos."
Art. 2~>
caçào.
Art. 3""

Esta lei entra em vigor na data de sua pubHRevogam-se as disposições em contráfici~

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

CAPITULO X
Da Pensão
Art. 36. A pensão garantirá aos dependentes dos~gurado, aposentado ou não, que falecer <!pós haver reali~~~c~l~~~d~:eio~~n:r~~u~çr~~s3~ensais, uma importância
"-Art. 37. Aimportânciadapensãodevidaaoconjunto dos dependentes do segurado será constituída de uma
parcela familiar, igual a 50% (cinq~enta por cento) do
valor da aposen!adoria que o segurado percebia ou da·
queh! a que teria direito se na data do seu falecimento
f.osse <iposcnt<ld_o, e mais tantas parcelas iguais, cada
um•kJll9~_(d~__p_Q!_cento_) do valor da mesma aposenta- dqr[q _q_y_;mtgs_ f<:"!r~m os depeti:dentes do segurado atê o
___m_áxim_o~-O~_fç_l~L,_ _ __ __
--,- Rll.r{um~[ç -~ n.Lc.Q!_ __ JB_ey_o.@p_Q}_
( Ã,ç Comissões de Legislação Social e de Fi-

ltal/ças.)
Do Governador do Estado do Rio de Janeiro

l'J9

S/37, de 1985, solicitando, nos termos do art. 42,
ftein IV, da Constituição, autorízaç.ão do Sf!ilado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de
cré~)to__ ~terno, ~C?__ y_ait?r de USS 100,000,000.00 (cem
milhões de dólares), par.:~ õs finS que esj)ecifica,

(Às Comissões de
Jusúça.)--

LEI N' 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 . _
LEIQRGÃNICA DA PREVIDllNCIA SOCIAL
(Com as alterações introduzidas pela legislação posterior)
TITULO 11
Dos _Segurados, dos Dependentes e da Inscrição

Finnnrfl.~

--

e ife Constituição e
- ----

PARECERES
-PARECERES
N•s 736, 737 e 738, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara, q9 31, de 1983
--(n9_~.S_J4-8, dej981, 1!@, 9rl_g_~l~ q~ -'~~~!_!>brig~·

CAPITULO 11
Dos Dependentes
Art. 11. Consideram-se dependentes dos segurados,
para efeitos desta lei:
1---a esposa, o marido inválido, a companheira, maritida há mais de 5 (cinc_o) anos, os filhos de qualquer condição' menores de 18 (dezoito) anos .ou inválidos, e as filh;;ts solteiras à c qualquer condição menores de 21 (vinfe
e um) anos ou inV'álidas;
11- u pessoa designada que, se do sexo masculino, só
poderü ser menor de 18 (dezoito) anos .ou maior de _60
(sessenta) anos ou inválida;
III- o pai inválido e a mãe;
IV- os irmãos de qualquer condição menores de 18"
(dezoito) anos ou inválidos e as _irmãs solt.eiras de qual:
quer condição menores de21 (víntee um) anos-ou inválidas.
§ J9 A existência de depende.ntes de qualquer das
classes enumeradas nos jtens deste artigo exclui do direito às prestações os dependentes enumerados nos itens
subseqUentes, ressalvado o disposto nos§§ 3~>, 4"" e 5~>
§ 21' Equiparam-se aos filhos, nas condições estab~
lccidas no item I, mediante declaração escrita do segurado:
a) o enteado;
b) o menor que por determinação judicial se ache sob
sua guarda;
c) o menor que se_ ~che sob sua tutela e não possua
bens suficientes p<lra -o próprio sustento e educação.
§ J9 Incxistindo esposa, ou marido inválido, com direito ús prest<lÇÕcs, a pessoa designada poderá, mediante
d(."'.:lurur.;ão escrita d0 segurado, concorrer com os filhos
deste.
§ 49 N~lo sendo o segurado civilmente casado,
considcrar-sc-á tacitm11ente designada a pessoa com
quem se tenha cas<ldo segundo rito religioso,
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tório a apresentação de Certificado de Regularidade
de Sitwu;ão - CRS, quanto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço- FGTS, para os rms que mencio-

na".
PARECER N' 736, de 1985.
Da Comissão de ConstitJtiçio e Justiça
Relator: Senador Carlos Cbiarelll
Em mãos para apreciar, Projeto-de Lei da Câmara dos
Deputados, de autor_ia do itustre Deputado Celso Peçanha., dispondo sobre :a obfigatorfedade de apresentação
de Certificado . de _Regularidade_ de SitUação, rela~iva~
mente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por
empresas, como co·ndição para participarem de licitação
pUra compra, Obra, seniço oU alienação -promovidas
pela Administração Pública Federal, direta ou indireta.
Da mesma forma, a obrigatoriedade será exigida para
os casos de obt~nçUo de financiamento, empréstimo,
isenção, auxílio, subvençãO e outrOs benefícios assemelhados, concedidos por órgãos da Adminstração Públiq~.
Federal, di reta ou indireta.
Em quaisquer dos casos previstos na Proposição, a
empresa licitante ou beneficíáfiã Somente poderá us-ufruir do benefício ou habilitar-se mediante a apresentaçr'to do Certificado de Regularidade de Situação quan---ro ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Vemos a Proposiç~o como vá!ída e oportuna, na medidu em que visa proteger o patrimônio dos trabalhadores, representado pelos depôsitos bancários oriundos do
regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
E~su oportunidade é tanto mais saliente quando verificamos que, de um lado há sempre um considerável número de emprCS<lS em débito para com o Fundo de Garantia, sem que se lhes aplique nenhuma sanção pelo descumprimento de suas obrigações. De outra parte, ostrabulhadore:. optuntcs, beneficiários _do sistema~
constituem-se ent agentes passivos, sem nenhuma ou

quase nenhuma possibilidade de agir em ~eu próprio
nome para coibir abusos no atraso do recolhimento das
contribuições mensais.
Esse U$pecto da questão, isto ê, a impossibilidade prática de agir dos assalariados para impor aos empregadores o cumprimento de suas obrigações relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, justifica plena. men__t~ i:! i,!.provação do Projeto sob ex<:~me.
Acreditamos que servirá de estímulo para que muitas
empresas faJtosas cumprc~m com suas obrigações trabalhistas, pois, se assim não o fizerem, estarão alijadas de
várias oportunidades de partícipação em concorrências,
licitações, habilitação em vários tipos de serviços, etc.
Trata-se, _a nosso juízo, de medida de considerável alcance ~tocial e de válido conteúdo educativo.
Pof õUtrO lado está redigido em boa têcnica legislativa, não havendo nenhuma ressalva a fazer quanto a aspectos de constitucionalidade e juridicidade.
Por isso, somos pela sua aprovação, tendo em vista os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade, boa têcnica legislativa e, no mérito, por ser oportuna e conveniente.
Sala das Comissões, em 17 de agosto de 1983. -Murilo Badaró, Presidente -_Carlos Chiarelli, Relator - Helvídio Nunes - Aderbal Jurema - Martins Filho contrário- Enéas Faria- contrário -Passos PortoAmaral Furlan - Hêlio Gueiros - vencido - Alfredo
Campos - vencido

PARECER N• 737, DE 1985
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães.
Visa o projeto em exame, originário da Câmara dos
Deputados, a tornar obrigatória a apresentação do Cer~
tificado de Regularidade de Situação com o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço pelas -empresas que venham a participar de licitações públicas, bem como nos
casos de financiamento, emprêstimo, isenção, subvenção, concessão de serviço público "ou _outro beneficio ass~;me)!ll;ldO, concedido por órgão da Administração
Pública Federal direta ou indireta"
O projeto foi apresentado em 1981, como se vê da sua
ementa. Â época vigia, em toda sua plenitude o artigo
141 da Lei n"" 3.807, de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), cujo § 2"" preceituava:
"~rt. 141. §_29 O Certificado de Regularidade
de Situação (CR$)' .... será exigido: a) para a concessão de financiamento, empréstimo, ajuda financeira, ...... subvenções de qualquer espécie por parte de
repartições públicas, estabelecimentos de crédito
oficiais""~,
- - b) para assinatura de convênios, contratos ou
outros instrumentos com repartições ou t:ntidades

públicas.~.

.c) para arquivamento de quaisquer a tos ao registro do comércio ...
d) para participação em concorrências ou qual~
quer licitação de bens o_ú destinadas à contratação
-de setVíç<>s-e obras".

Por sua vez_, a Lei n9 5.890, de 1973, no artigo 14, estabeleceu-que as contribuições arrecadadas pela Previdência Social, destínadas a outras entidades ou fundos, estão
sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios vigorantes pan1 as contribuições específicas da previdência sociaL Esse preceito está em sintonia com a prÕ·
pría Lei n~' 5.107, de 1966, que, :io constituir o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, dispôs, no artigo 20, que
os débitos das empresas sejam cobrados pela Previdência
Social, em nom~ do BNH, pela mesma forma e com os
mesmos privilégios das contribuições devidas àquela.
Dessa breve remissão aos textos legais, verífica-se que
o projeto, na data da sua apresentação, dispunha sobre
matéria inteirãmente regulamentada por lei.
Posteriormente, no entanto, dentro da poHtica nacional de desburocratizaç3o e por iniciativa do próprio Ministro d<.l Previdência e Assistência Social, foi editado c
Decreto-lei n"' 1.958, de 9 de setembro de 1982, que extinguiu os Certificudos de Regularidade de Situação e de
Quitação para com a Previdência SociaL
Poder-se-ia dizer que esse Decreto-lei pôs a pá de cal
no assunto. Entretanto, se btm refletirmos, v.:~.mos verifi~
car que ele convalidou o projeto em exame. De fato, desupu recendo na área da previdência social a exigência
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c.onsonânc;Ia_G.O.m o _u_rl. 14 da Lei n~' 5.89-0, versa que
VOTO EiV!SEPARADO
daqueles certific:.~dos, ficou a administração do Fundo
~~~DO SENADOR HELYID10 NUNES
"competirá à Previdência Social, por seus órgãos próde Garantia desprovida de um dos meios mais eficazes
de que dispunha para compelir as empresas a manterem
O Projeto de Lei da Câmara 09 31 , de 1983 (n"' 4524 _8 ,
prios, a verificação de cumprimento do disposto nos artigos 29 c 6q desta lei, procedendo, em nome do Banco Naem dia os depósítõs naS COntas- VincuiãCias.
-. -de 1981, na origem), foi apresentado com 0 propósito de
cio na/ da HabitaçUo, ao levantamento dos débitos porComo o projeto não se atrita com o refCfido- beciCTõ"tomar obrigatóriu a apresentação de Certificado de Reventura existentes e às respectivas cobranças administralei pois dispõe, exclusivamente, sobre recofliim-entos deg·uJuridade de Situação - CRS, quanto ao Fundo de
ti va e judicial, pela mesma form<~ e com os mesmos privividos uo FGTS, parece-nos não haver empecilho à sua
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS", nos casos de
Jégios das contribuições devidas à Previdência Social",
aprovação, ainda mais porque repetimOS, a-lei n\" 5.107~
particip;Lçào
de
empresa
em
licitação
paia
Comprã,
obra,
(Decisàes
do INPS decorrentes da fiscalização da regula~
de 1966, não contêm disposiÇões suficientemerliêCõerci~
serviço ou alienação promovida pela Administração
ridade_dos depósitos para 0 FOTS; competência das
tivas e eficazes, quer quanto à fisc<:~lização e recolhimen~
-Pública,
di
reta
ou
indireta,
ou
nos
casos
de
ohtenção
de
JRPS
e
CRPS
para julgar os recursos interpostos pelas
to de contribuições, quer no que ll!nge a sanções apficá~
financiwnento, empréstimo, isenção, auxílio, subvenção,
empresas: V Decreto n"' 76.218, de 9-9~1975).
veis às empresas inadimplcntes.
concessão
de
serviço
público
ou
assemelhado.
Abolidos
os
Certificados
de Regularidade de Situação
De qualquer forma, porém, cumpre- fazer pequena
2. Ao longo da tramitação da matéria, porém, sobre~
e de Quitação paia com a Previdência Social, pelo
corrcçào no texto do projeto, .de modo a suprimir a refe2
Decreto-lei n"' 1.958, alterado pelo Decreto-lei n'i' 2.038,
veio o Decreto-lei nl' 1.958, de 9 de setembro de 198 ,
rência ao Certificado de Regularidade de Situação, doque extinguiu os Certificados de Regularidade de Si~
de !983, foi oferecido, pelo ilustre Senador Jutahy Ma~
curncnto que, como se viu, já se encontra extinto.
tu_ução e de Quitação para com a Previdência Social.
galhães, substitutivo à Proposição, alterando o art. 19 da
Ante estas considerações, opinamos pela aprovação
Evidente que a proposição, que trata exclusivamente
Lei n"' 5.107, de l3 de setembro de 1966, de forma amdo projeto na forma seguinte:
pliativa, enquanto suprime a referência ao Certificado de
de recolhimentos devidos ao FGTS, não se choca com o
referido Decreto-lei n'i' I .958, o que em conseqUênCia, re~ que se_ cogita. Assfrrf; ·pelo substítutivo, foi acrescentado
SU BSTITUT1VO
comenduriu a sua aprovação.
parágrafo úníco ao art. 19 da referida Lei, com várias aH~
Mas há um fato importante, entre a apresentação do
neas que constituem casos de benefícios concedidos pela
Torna ·obrigat6ria a apresentação de comprovante
"prÇ~jeto e_ o_ parecer do ii ustrado_ relator Jutahy MagaAdministração, para os quais será exigido o referido dode inexistência do débito com o Fundo de Garantia d.o
lhZLes, que não pode ser desprezado - a extinção dos
cumento comprobatório.
Tempo de Serviço para os fins que menciona.
Certificados de Regularidade de Situação.
A matéria não se ressente de vício de inconstitucionalí~
O Congre,sso Nu.cional ôecreta:
·Ressusdtü-los através de emenda, ao invés de propo~
dade e injuridicídade, afigurando~se incensurável no to~
s_i_ção próp~ia, autónoma, não rr1_e parece o m~lhor cami~
b
Art. 1'1 O artigo 19 da Lei nQ 5.107, de 1_3 de se-nnõ~pe!O- menos -o-maJS--recCimen-dáVeL-- - - - - -cante à ou técnica legislativa.
tembro de 1966, passa a vigorar com o seguinte parágra~
Quanto ao méritO, a Proposição é, de todo, canvenienfo Unico:
noOuit~r2~~rd~oAs~~~~~~t~e{~~:r~~~~r~!~t:;JJ~~~~~f.0
te e oportuna, pols tem por objetivo maior protegera pa...••••• ~ •• - ......... .----.,__,.--.,-~A~ • ..,«,._..._,-. _,_,.~la dds Comissões, em 29 de setembro de l 983 .
trimônio dos trabalhadores, muitas vezes tão lesado pelo
"Art~ 19.
-grande número de empresas em débito para com o Fun~
Helvídio Nunes.
Parágrafo único. Serít exigido documento compro~-do de Garantia. Além do largo alcance social que encerbatório de inexistêncía de débito, a ser forneçjdo pela adra_,_ o Proje_to incluz a que as empresas cumpram suas
ministração do Fundo de Garantia.__ ]io Tempo de S~r_:-_ -------PARECER N~' 738, DE 1985
obrigações trabalhistas, jrt que ficariam impossibilitadas
viço, para os seguintes casos:
__ ----~--~_:-d_e_us_ufruir de vârios_benefícios concedidos pela Admia) obtenção de finuriCíillniillo, empréstimõ-ejoü aJu- --- i) -C~d~C---t - ã--~-J .-----------------rustraçao; Cuso -nilo apresenta-ssem--o-mencíói1ã-do doeu~
da financeira e panl o recebimento de parcela dos mesa omJs 0 e onstJ u1ç 0 e ustJça
menta comprobatório de inexistência de débito.
Sobre o substitutivo da Çomissã:o de Legislação
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do
mos, de cota-purte ou alíquota de imposto, ou de subvençào de qualquer espécie, de órgão público, estabeleciSoda! ofereddo ao Projeto de Lei da Câmara n_Q 31,
Substitutivo, em face de sua constitucionalidade, juridi~
menta oficiui de crédito ou agente financeiro seu,-autarde 1983
-----Cídude, regimenta!idade, boa técnica legislativa, e, no
quia, sociedade de_ecoJJomia mis1a e empresa pública ou
mérito, inteíraménte· cOnveniente e oportuno.
concessionária de serviço público;
Relator: Senador Raimundo Parente
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1985~- José
b) assinatura de convênio, contrato ou outro instru~
O ~rojetq_sob exame, originário da Câmara dos Depulgnácio Ferreira, Presidente- Raimundo Parente, Rela~
mento com órgüo ou entidade-públicos ou autárquicos,
tu dos, -ae--ãul.oria do ilustre Deputado Celso Peçanha,
to r. -Martins Filho.....:., Luiz Çualcante- Jutahy MaM
socied'-!de de economia místa ou ageriti: de qualquer decai da de ''tornar_ obrigatória a apresentação do recibo de
galhães- José Lins- Alfredo Campos- Severo Gomes
les;
guituçào do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Moacyr Duarte --Aderbal Jurema- Octávio Cardoso.
FGTS, pelas empresas, como condição para participac) arquivamento de qualquer ato no Registro de
Comércio, dispensando-se essa exigência com relação a
rem de licitações para compras em geral, realização de
ato pelo qual a empresa substitua total ou parcialmente
obras ou serviços e alieriaç~ões, promovidas pela AdmiPARECERES
nistração Federal, direfa e indireta".
os seus gestores sem que isso implique mutação patrimo~
N•s 739 740, de 1985
nial;'
Tambêm-Oos CasoS de-õbtenç&o de fimi.nciamento, emd) participação em concorrência, tomada ou coleta de
préstimos:iSenções, auxílios, subvenções e outros benefí~
Sobre o Projeto de lei da Câmara nl' 121, de 1983,
preços ou outra licitação destinadas à CQOtnt_t._a_ção __de___
cios semelhantes, concedidos pelos ófgãos da Adminis(n'i' 439-B/83 na Casa de origem), que "acrescenta
compras, serviços, obms e alienações; _
---traçã_ó_ Pública Federaf; essa obrigatoriedade passa a
-parágrafo
ao art. 130 da Consolidacão das Leis do
e) transação imobiliária realizada por empresa de coéxlstlr.- -- --- -------- - -- -- -- -- Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 1\"
mercializaÇ<1o de imóveis, e somente em relação a estes,
A proposiç5o foi apresentada em 1981, na vígência do
de maio de 1943, para permitir que o período de férias
devendo essa finalidade constar expressamente do doeuart. 141 da Lei nQ 3.807, d_e l960 (Lei Oigânica da Previseja desdobrado em dois".
menta;
q~ncia _So,ciuJ), alter:ada pela Lei nl' S.. 729, de 1971. C~jo §
PARECER N• 739, DE 1985
f) registro, no Ministério do Trabalho, de empresa de
2~~disPunh::~:
- -- - - -___f?~---~~m~-~~~--~~'=~i~-~~ã? Social .
tmbalho temporário e prova perante a empresa tomado"Art. 14 r.
.. ·--· ....•.... ~-· ·~-··· __ _
ra ou cliente, quando por esta solicitado;
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
g) transação imobiliária ou negociaÇão de bem incor~
Este projeto de lei, que é originário da Câmara dos
§ 21' O Certificado de Regularidade de Situação
parado ao ativo imobilizado de empresa ou de pessoa a
Deputados, onde foi apresentado pelo ilustre Deputado
(CRS) será exigido: a) para a concessão de financia~
ela equiparada;
Iram Saraiva, tem por obbjtivo acrescentar parágrafo ao
~ mebtõ, emprês1itno~ ajuda línanceir·â.... sUbvenções
h) ce:;sào ou transferência de direito de empresa Ou-de
art. 130 da Consoldiação das Leis do Trabalho a fim de
de qualquer espécie -põr- piHte de- rCPartições púbfípessoa a ela equiparada ou promessa de cessão ou trans~
permitir que o período de férias possa ser desdobrado em
-- cas--;-:estaf;,_elec_iment9~ d~ çréditos ofkl_ais._."._"o
ferência;
_
dois,_com espaço máximo de seis meses entre um e outro,
i) pagamento de haveres na liquidação ou dissoluçãq
desde que solicitado pelo empregado.
--o-- disp-õSiGvo~ ªctQf::~ _ _-~t'Qeiido1ü{dO ConjUga-se" Com- o
de sociedude;
Na justificatiúi; seU a-Utor salie"nüi:
art. 14 da Lei n~ 5.890, de 1973, alterada pelo Decreto~ lei
j) expediçüo de carta de adjudicação ,ou arrematação
n~' 1.86 !, de'; 198 I, que dispõe que ..as. contribuições arre.. A possibilidade de desdobrar o período de
de bens, salvo quando em favor da Fazenda Pública fe~
C-à dadas pelo Jnstituto Nacional de -Previdência Social
férias em dois abriria, ao tnbalhador, novas e excedera!, estadual ou municipal, ou cm processo trabalhista,
das empresas que lhes são vinculadas, e destinadas a ou~
lentes
perspectivas, já que lhe proporcionaria a
inclusive de acidente do trabalho;
tras entidades ou fundos, serão calculadas sobre a mesoportunidade de elaborar uma programação mais
k) a prime"ira transiçãO com prédio ou unidade imoma base utilizada para o cálculo das contribuições de
nexível e consentânea com as suas condições pesbiliária, seja qual for a sua forma.
preVidência; estárão- sU:jeftas aóS mesmos prazos, -con~
soais e d<ts de su-a família. Por exemplo, num mesmo
Art. 2~"- Esta lei entra em vigor na data de sua publidições e sanções e_gozarão dos mesmos privilégios a ele
ano o trabalh<"!,_dor poderia visitar Parentes seUs ·e oS
cação.
iltríbüídõs, -iriclusíVe- no -tõcante à'-CobrailÇajUdiéíal, -nãOde sua esposa ou, então, conciliar as vontades diver~
PO:áen-do o- Cáliftiló 1riCfdfr -~obre im(jõffâ_iiCia_ q~_e exceda
ge_~te_s ..çlos f'4IT!i!hu:e_~jn_do <!- çiQis l_ugares diferentes;
Art. _J9 Revogam-se as disposições em ContráriO.
. de TO (Ot!z) vezes õ Sa1Ur10 mfníffi-o n1ênSal dé ffiaíõrVaiõr.
nos casos de viagens turísticas, poderiH aprdveitar
Sala da Comissão, cm 2-9 de setêmbrõ, de 198-3:·...:....
vigente no País" (V. Decreto~ lei n'i' I .861, de 25 de feve-.
melhor cada período, já que, de modo geral, as conHélio Gueiros, Presidente- eventual- Jutahy Magareiro de 1981. A contribuiçãO incide sobre até 20 vezes o
dições financeiras não lhe permitem permanecer 30
lhães, Relator - Altevir Leal- Fernando Henrique Carmaior salário ·míním-o". O art..20 da Lei n\" 5.107, de
dias continuas fom de casa; proporcionar~the--ia,
doso - Gabriel Hermes, vencido ~ lris Célia, vencido
___
19.6_6,_r_egulamentada
pelo
Decreto
n"'
76.218,
de
1975,
em
também o prazer psicõlógii:o dé. se sentir ménos dis~
- Helvídio Nunes, vencido.
r

---
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1983, e, em seguida, aprovado com emenda, oferecida
pela primeira das referidas Comissões.
Encaminhada a esta Casa, a Proposição passou, iniEsta proposiç~o mereceu parecer favorável das Cocinlmente, pelo crivo da Comissão de Legislação Social,
missões Técnicas da Câmara dos Deputados.
cujo Relator, 0 ilustre Senador Fernando Henrique CarDéve agora o projeto sofrer a revisão constitucional
doso, ofereceu Substitutivo, em que preconiza alteração
prevista no art. 58 da Lei Maior,
à redaç:lo do art. 134 da Consolidação das Leis do TraA idéia-matriz da propoSição deve ser aprovada, eis
bulho, em vez da propost<J.- inicial do nobre Deputado
que efetiVãmente representa um aperfeiçoamento de nos~
Ivan Saraiva.
sa legislação trabalhista. O legislador deve estar atento à
Nos termos do art. 101 do Regimento Interno desta
prática das relações trabalhistas. E esta, inegavelmente,
Cas_a, cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre a constipcrrnitc constatar que s5o inúmeros os casos em que o
tudonalidade e juridicidade do Substitutivo que venha a
ser apresentado por outra Comissão.
perlodo de férias é gozado em duas oportunidades distintas, seja para atender a interesses do empregador seja
Não vislumbramos eiva de inconstitucionalidade e de
pura acobertar conveniênci-as -do próprio empregado.
- injuridicidade no Substitutivo.
De ·outro lado, desde que se respeite o desejo manifesPor outro lado, não vemos _como possa o mesmo ter
tudo pelo empregado, parece-me salutar o desdobramen~ _
_ s.eu mérito impugnado.
to sugerido pela proposição exatamente por permitir·
Por essa razão, opinamos pela aprovação do Substitu~
atender a peculiaridades de ~ida fat;t~liar: visita a pareri~-tiv_o proposto pelo ilustre Senador Fernando Henrique
Cardoso ao Projeto n~' 121, de 1983 (n~' 439-B, de 1985,
tes de um ou outro dos cônjuges, fenas escolares dos filhos et~.
,
_
• _ -------:-~-=-da C:imãm doS Depu"iadosr
. Sala das Comissões, em 25 de setembro de 1985. -JoTecmca!flente, porem, p~r~e-me 9ue o_proJ_eto po_de
ser apcrfe1Ç0~1do. ~ que a umca mod1ficaçao ~1tua-~C: no_
sé lgnácio Ferreira, Presidente- Octávio Cardoso, Relaart. 130 da <:;LT quando, a meu ver, outros dlSpOSitlv~s
tor _ Luiz Cavalcante -Alfredo Campos -Jutahy Madevem lambem ~er atc:-ançados so_~_pena de ser estabeleci-__
galhàes _José Lins --Severo Gomes_ Moacyr Duarte
da uma confusao ao mtérpre~e,
.
~
- -=-Aderbal Jurema.
O art. 134, por exemplo, dtspõe que "as fenas serao
concedidas por ato do empregador, em um só período,
PARECER N• 741, DE 1985
nos doze meses subseqUentes à data em que o empregado
tiver adquirido o direito" (grifei).
-- Da Cmllissão de Constituição e Justiça, sobre o
Cumpre, pois, adequar este texto legal à sistemática d.õ··:
Projf!.to- de Lei da Câmara ri9 21, de 1984 (Projeto de
projeto especi<1lmente para elidir o§ [~"'desse art. 134que
Lei n9 6.082-C, de 1982, na Casa de origem) que
somente permite a concessão de férias; em dois períodos,
''dispõe sobr_e a inviolabilidade dos Vereadores,..
em casos excepcionais.
Parece-me, assim, mais conveniente que se faça a moRelator do l'encido: Senador Moacyr Duarte
dilkuçlio no texto do art. 134 da Consolidação das Leis
Sr. Presidente, atendendo a solicitação minha, na Ses~
do Trubulho, o que permitirá melhor sistematização- do
são Ordinária do dia 15 de m.aio próximo passado, Vossa
tema. E, dentro do espírito que informou a apresentação
Excelência conC-edeu-me -vista do processo referente ao
do projeto, entendo que niio se deve permitir a manuProjeto de Lei n9 6.082, de 1982, da Câmara dos Deputatcnç<io do atual § 2~' do art. 134 que veda a concessão de
dos
(n~' 21, de !984, nesta Casa), de autoria do ilustre Deférias parceladas aos menores de 18 :.~nos e aos maior_es
putadO JOet Pereira, _gue P_I_~tende estender aos Vereado.de 50 anos de idade.
res as imunidades constitucionalmente consagradas aos
Face ao exposto, manifesto-me pela aprovação deste
parlamentares federais e estaduais.
Projeto de Lei da Câmara nl' 121, de 1983, na forma do
- __ .O~lnSHfuTO- dã--iriiünidãâe pãflãfifentar sempre foi câseguinte Substituti..vo~--none constitu_cional.
-Nossas Constituições, com a finalidade maior de resSUBSTITUTIVO
guardar a intangibilidade do. Poder Legislativo, vêm atriAltera a redação do ~:rt. 134 da Consolidação das
buindo aos Deputados e Senadores não só essas imuniLeis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~" 5.452,
dades como também a inviolabilidade por suas opiniões,
de ]9 de maio de 1943, para permitir seja desdobrado
palavras e votos. salvo no caso de crimes conJ.ra a honra
em dois o período de férias.
(artigo 32, da Carta Magna).
O Congresso Nacional decreta:
As COnstituições estaduais, por sua vez transplantaArt. 111 O art. 134 da ConsolidaçãO das Leis dO Traram para o seu bojo essas imunidades.
balho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.45-2, de I~' de maio
Não se pode, porém, no silêncio da Constituição, vis-_
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redaçào
lumbrar a extenção do instituto aos Srs. Vereadores.
Nesse sentido, invoco a palavra do Professor Pedro
"Art. 134. As férias serão concedidas por ato do
Calmon, em citação do constitucionalista Sahid Matuf,
empregador, normalmente em um só período, nos
verbis:
12 (doze) meses subseqUentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.
·~A razão das imunidades não é de ordem indiviParágrafo único. Se requeridas pelo empregado,
dual, não é uma garantia apenas do mandato; ê conas fétiUs serão concedidas em dois períodos iguais,
dição existenc-ial de um dos poderes constitucionais,
com espaço máximo de seis meses entre eles."_
inerente, por igual, à independência, ao livre funcioArt. 2L. Esta Lei entra em vigor na data de sua publinamento e à inviolabilidade do Legislativo (grifo
cação_.
nosso).!:: uma segurança do Estado, não de pe5soas:
Art. 3~' Revogwn-se as disposições em contrário.
é um direito de integridade que tem a Câmara (senSala da Comissão,-em r7 de novembrO de I983:Jutaby
tido_ge_nérico) semelhante ao que torna intangíveis
!l\fagalhàes, Presidente ::....... Fernãndo -Henrique CardõSO;
Exec-utivÕ e Judiciário."
Relator - Hélio Gueiros- Altevir Leal --I ris Célia- Complementa esse pensamento o Professor MaJ oào Calmon.
luf:
"Correspondem as imunidades ao axioma de DiPARECER N• 740, DE 1985
reito Constitucional que não há Poder Legislativo
Da Comissão de Constituição e Justiça
sem livre manífestaÇão do pensamento."
O mesmo autor, ao tratar da inviolabilidade dos VeRelator: Senador Octávio Cardoso
readores, assim se expressa:
De autoria do nobre Deputado Ivan Saraiva, o projeto
.. A irradiaçãO das garantias de invíotabilic!ade
de lei sob exame objetiva acrescentar parágrafo ao art.
aos_Vereadores sempre foi matéria controvertida na
134 da ConsoHdaçào das. Leis do Trabalho, a fim .de.en.doutrina
e na jurisprudência. Os tribunais judisejur o_ desdobramento, em duas_ parcelas, do perfo:Jo de
ciáiios formam jurisrrudêneia predominante no
férias a que fazem jus oS trabalhadores effi ger?-f.
__
se_nttd-o negativo, sOb fundamento de que as CâmaEncaminhado, no seu nascedouro, às Comissões de_
Constituição e Justiça_ e de Trabalho e Legis.laçào Social
ras. Municipais não são órgãos legislativos, nem os
rep-resentantes comunais são legisladores (grifos do
daquela Casa, o Projeto foi anexado ao de n~' 469, ele
tante das próximas ferias, quando de seu retorno ao
trabalho."

Setembro de 1985

autor- cf. Sahid Maluf, Curso de Direito Constitucional, 5' ed., Sugestões Literárias, São Paulo,
1970).

Ora, Sr. Presidente, se existem dúvidas dessa natureza
entre os constitucionalistas e entre os apliCJ.dores da Lei,
creio que com mais razão não se pode atribuir essas imunidades aos Vereadores, por y;a de Lei ordinária,
Se quisermos tornar extensivas essas garantias aos
membros das Câmaras Municipais, como medida de fortalecimento da autonomia municipal prevista no artigo
15 da Lei Maior, que se o faça por via constitucional e
não pela via ordinária.
Revele-se por fim, que a redação do artigo 2Y da Prorosta, ao consignar essa imunidade aos Vereadores "du·
rante as sessões da Câmara Municipal e quando para essas se dirigirem ou delas regressarem", pode abrir precedentes pouco recomendáveis. Isso porque, é consabido,
muitos Vereadores residem em Municfpios diferentes daqueles onde exercem seus mandatos. Alguns residem até
nas Capitais dos Estados a que pertencem os Municípios, ou mesmo em Capitais de Estados diferentes.
Torná-los imunes nessas viagens, por vezes longas, é, a
nosso ver, irracional e ilógico.
Ao fin_?.lizar, Sr. Presidente, quero deixar expresso
meu pensamento de qu.e, sem condenar a extensão das
imunidades e.da inviolabilidade aos Vereadores, no decorrer das sessões das. Câmaras Municipais e no âmbito
dos respectivos Municfpios, sou contrário ao Projeto de
Lei em exame, não só por achar que o meio adequado de
legislar a respeito é a via constitucional, como por bem
-considerá-lo demasiado amplo nos direitos que concede.
Este o meu voto.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1985.- José
Ignácio Ferreira, Presidente- Moacyr Duarte, Relator
-Martins Filho (vencido)- Luiz Cavalcante- Jutahy
J\-1 agalhàes - Octávio Cardoso - Aderbal J urema - Se~·ero Gomes.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO
DO SR. SENADOR MARTINS FILHO.
Relator: Senador J\-·1artins Filho
O projeto sob exãme, que vem à revisãO do Senado, foi
aprovado unaniiriemente pela Câmara dc-s Deputados;
pretende, em suma, aplicar parcialmente dos Vereadores, através de lei ordinária, a imunidade constitucionalme-nte jã consag"fa"da·para os parlamentares federais, tornando os representantes municipais invioláveis "por
suas opiniões, palavras e votos proferidos no âmbito das
respectivas Câmaras, salvo se configurarem crime previs~
to na Lei de Segurança Nacional".
E ainda reivindica o projeto, no seu art. 2Y, quç "durante as sessões da Câmara Municipal e quando para essas se dirigirem ou delas regressarem, os Vereadores não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime ina~
fiançável". acrescentando, no seu art. 3~>, que "a detenção ou prisão de Vereador será imediatamente comunicada à Mesa da Câmara Municipal a que pertencer e
ao Partido a que esteja filiado, sob pena de caracterizar,
a respectiva omissão, constrangimento ilegal".
Na justificação do projeto, seu autor, o nobre Deputa~
do Joel Ferreira, apresentou judiciosos argumentos a favor da sua idéia, quer quanto ao mérito, quer quanto à
sua fundamentação constitucional e jurídka. A Conlís~
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados,
a seu turno, produziu brilhante trabalho que concluiu,
com emendas, pela procedência das razões que motivaram a formalização do projeto.
Do debate travado na outra Casa do Legislativo,
verifica-se que prevaleceu o entendimento de que, no ca~
so. a _lei federal não invade a competência estadual ou
municipal porque se trata da criação de uma exceção às
regras gerais do Código Penal e do Código de Processo
Penal, cuja legislação é da competência da União (art. 8~>,
item XVII da Constituição Federal) .
TamDém penso assim, e acrescento mais: a inviolabilidade reServada ãos- Deputados e Senadores não precisaria· eStar ;tssegurada, necessariamente, no texto de uma
ConSt1fu1Ção. Ela existe como preceituação constituciOnal, consoante a tradição brasileira, pela indispensabilfdade de torná-la relevante num País politicamente instá-
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vel. Aos parlamentares, que como constituintes elaboram a Lei Magna da Nação, interessa a consagração
clássica das suas necessárias iJnunidades- frente ão arbítrio do Executívoj e-ao Executivo forte igualmeryte interessa a definição daS imunidades parlamentares, no texto
de uma Constituição, para lhe impor limites e restrições.
Nada impediria, porém, que se COf!.figurasse em l~i ordinária a imUnidade Parlamentar dos Deputados senadores. Tal racioc:tnio, naturalmente, cinge-se ao aspecto
técnico de. ex.Cetuar-se, para os representantes do povo,
algumas das regras estabelecidas pela legislação penal.
Politicamente, porém, o resguardo da imunidade parlamentar por lei ordinária seria deveras deficiente, dada a
facilidade com que, em determinadas conjunturas, se _
modilicarianl normas da legislação comum. Daí a força
secular da arraigada tradição, herdada de sábias civilizações democrâtícas, que mantém a imunidade sob o
abrigo dos textos constitucionais.
Tramita no Congresso, por exemPlo, a Proposta de
Emenda n~" 19, de 1983, que acrescenta item ao artigo 13
da Constituição para estender, -aos Deputados Estaduais
e Vereadores, imunidades que o artigo 32 (da c_onstituição) assegura· aos Deputados Federais e Senadores.
Perfeitamente cabível tal proposta, pois deseja institucionâlizar, de maneira mais sólida e duradoura, a imunidade que almeja para os representantes estaduais emunicipais. A formalização de tal Propo!'ta de Emenda, porém,
não compromete a apreciação do piojeto sob exame,
pois ambas as proposições não são incompatíveis entre
si. A pretendida imunidade pode ser obtida por via constitucional - o que lhe daria maior relevo para sua permanente segurança - ou por Viã de legislaÇão comum.
Cámo o processo de votação de uma Iei ordinâria é mais
fácil que o de uma emenda. constitucional, nada mais justo que o parlamentar opte pela iniciativa que lhe pareça
de maior viabilidade. Se porventura aprovada a Emenda, apenas se daria a prejudicialidade do projeto, ou da
lei em que o mesmo se transformaria acaso aprovado e
sancionado.
Quanto à consütucionalidade, il.!.ridicidade e técnic~
legislativa, não encontro nenhum motivo para que se
obste o PLC nl' 21 /84; quanto ao mêrito, igualmente
dou-lhe o meu apoio, reportando~me aos substanciosos
argumentos expendidos no Parecer da Comissão de
ConstituiÇão e Justiça da Câmara dos Deputados.
Isto poMo, opino pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões~ em 25 _de setembro de 1985.Martins filho.

e

PARECER N' 742, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado, n~" 124, de 1983, que "fa~
culta às empresas rel'endedoras de combustível ao
públiço o pagamento à vista ou da parte por elas eretivamente comercializada".
Relator: Senador Alrredo Campos
A presente proposiçl!o, de autoria do_Hustre Senador
Gastão Müller, tem, por objetívo conceder aos revendedores de combustíveis a faculdade de pagar no ato do recebimento o valor de toda a mercadoria recebida, ou
apenas parte da mesma, ou seja, aquela efet~vamente comercializada ou vendida diretamente ao póblico consumidor.
Como salienta seu ilustre autor, o objetivo da proposição é, essencialmente:
·~Assegurar

às eml?resas revendedor<!S_ de_ com- _
busüvel maiores diSponibilidades de cipital de giro,
através de critério de paga_mento aos respectivos
fornecedores, que lhes permita saldar apenas o compromisso financeiro em rela(;il.o à parte do combustível efetivamente comercializada."
Pensamos que, sem embargo dos objetivos que n9rtcium u proposição, requer a rnatêri"a uma anátisê mai~
demon1da, por isto que estaria: a enseja-r Uma certa interferência do Estado no domínio económico e privado das
empresas, futo que. cm nosso mod() de ~ntender, estã ~!'ll
desacordo com os princípios constítucfonãis que rCgem_a ~-
espéde.

Com efeito, como proposta, representa a proposição
uma _intervençãg go -~!__~4º----09. dÇtrrtilli9 privado, criando
Privilêiio em f<Jvor de umuparc:ela empresarial em detrimento de 9_Ut[çrr:t •. .Y[91a'l~-o__p_rjg_ç:ú;lio§ c9nstítvcion~s c!ç.
n1io irliCrvCnçiio do Estado e, obviamente, atentando
também_ contra u'!la _indispensável_ isonomia de _tra~a~
ni_Cnto a ser disp~nsãd? a t_odas as empresas í!ldi~~i!'Jtamerite: -·-~ Scn~o _as~irrJ

estaria o p_r_oje_to a afrontar d!sposiçào
ConstiúlCionul cOntida ilo art. 163 da Carta Magna, que
dis.pOe, verbis:

c-

'-'-Art. 163. São facultados a intervenção no
domínio económico e o monopólio de d-eterminada
indústri<.t ou atividade, mediante lei federal, quando
indispcnsúvel por motivo de segurança nacional ou
para organizar setor que não possa ser desenvolvido
com eficácia no regime de competição e de liberdade
_d_e.inicia_tiva, assegurados os direitos e garantias in·
dividuais."

Visto assim, está a· proposição fora do âmbito das hipótes~ aventadas pelos dispositi_vos constitucionais su~

prutranscritos, _poís não invoca e, nem poderia fazê-lo,
motivo de seguran_ça nacional, nem trata de organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição_ e de liberdade de iniciativa .. O que objetiVa u -p-roposíç<io é, em sírltese,-''assegurar-às_empresas
revcndcdoms_de _c_omhustível ao público maiores disponibilid~td~s ~~ C:<tpi_t~!l_dt::_ giro"._

Um outro principiO constitucional que estaria sendo
contrariado seria o de igualdade de todos perante a lei,
se-gundo dispõe o§ }I' do art. 153 da Constituição Federal, pois, se aprovada a proposição, estar-se-ia privilegiando uma das partes componentes da categoria que
miliu na distribuição e venda de combustíveis, em detri~
mento da outra parcela.
. -~Cumpre salíe"ntaf ainda que uma visível dificuldade de
ordem jurídica para caracterizar a que título se propõe o
projeto a assegurar o pagamento apenas de umâ parcela
do bem recebido, no caso o combustível, pela revendedo·
ra. Assim, não_esclarece a proposição se a operação s.
faria a título de venda a crédito, ou mediante entrega em
consignação. Este aspecto é iinportanfe porque, dependendo da opção por uma outra forma, haveria conse-qUê_ncias diferentes, seja no campo tributário, seja no
que diz respeito à legislação falimentar.
Desejamos destacar o fato de que reconhecemos as dificuldades pelas quais passam os postos integrantes da
rede de revendedores de combustível, geralmente pequenas e mi'!dias empresas, atuando como representantes da
livre_concan:ência, num mercado controlado por rígidas
normas estatais e, também, por pequeno grupo poderoso
de grandes intermediários. Por isso, entendemos a preocupação em amparo e proteçãd, convindo no entanto
que tal se faça através de fórmulas e meios mais adequados, como_ por exemplo, por intermédio de abertura de
uma linha de crédito especial para possibilitar a existência de capital de giro.
Aliás, convém lembrar que sobre a matéria, o Conselho Nacional do Petróleo já ofereceu uma sOlução que
satisfaz, parcialmente tal pleito, embora passível de ~críti
ca, _p?r_se_ -trãl~r de_ uma Portar i~. Trata~s~ ~a_ ~-o!tar~a _
C!\IP.DIPRE n9 382, dé 14 de outubro-de 1982, que de_termina a concessão de crédito rotatiVo aos revende_dores
correspondentes a 2/3 (dois terços) de suas aquisições
fllêdiasmensais, r_elatj_vamente_:aos últimQ~_6 (seis) m~ses. ESsa mesma Portaria diSpõe que o instrumento contratu_aLde_re_g_ência d._~_crédito rotativo deverá ser acorda-_
do en1t_re o distrib_uLdor e o revendedor.
Em face do exposto e, fac:e a apontada inconstitucionalidade da proposição, data maxima venia dos objetiVos
col.imados pelo seu eminente autor, Senador G~tão
Müller, votamos pêla "sua fejeiçaO,satã-da Comissão, em 25 de setembro de 1983. --José
lgnácio Ferreira, PTeslCJenie- 1\.lfredo Cainpos, Relator
---:- J~da~y Mag~lhàes-:--: ~osé__ Lins- _S~vero_ Gomestu17. CaviiC-ãDte -----:ciciávio -Ca-rdoso - Aderbal Jurema
_:,_ MaitlnSI<11h0.- ---------- --- -- -
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PARECERES
N•s 743 e 744, de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1985,
-que ""dispõe sobre a recondução de membros do Con~
_selho Federal de:: Cultura".

PARECER N' 743, DE 1985
Oa Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Moacvr Duarte
o- Projeto sob exume, de autoria do ilustre Senador
Amaroü Peixoto, objetiva disciplinar, em termos definiffvos, a recOnduÇãO dos membros do Conselho Federal de
Cultura.
Demonstra o autor, ,na sua justificUÇâo, que a legísl<tçào tem sido contraditória em relação ao assunto. E
conclui; "A experiência vem demonstrando, portanto,
que por nào serem tão numerosos os quadros daqueles
capazes de comporem o Conselho de Cultura,
considerou-se conveniente reduzir as exigências para recondução de seus membros",
Sugere então o Projeto que "'de dois em dois anos cessar(uJ m<.~ndato de um terço dos membros do Conselho
Federal de Cultura, permitida a recondução".
Soluciona-se, assim o problema da composição do referido Conselho, que nele reúne personalidades eminentes_ da cultura brasileira- no campo das artes, letras e
ciências humanas -, com o fim de colaborarem com o
Poder Executivo na formulaçtio e acompanhamento da
política cultural do País.
O Projeto merece integral aplauso quanto ao mérito e,
em termos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, nada obstrui sua tramitaçi:ío.
Isto posto, opino por sua aprovação.
Sakt das Comissões, em 15 de maio, de 1985.- José
Jgnácio Ferreira, Presidente- Moacir Duarte, Relator
- Nivaldo Machado- Martins Filho, (c()ntra)- Hêlio
Gueiros, (vencido)-.:__ Nelson Carneiro- Alrredo Cam~
pos, (contra) - Luiz Cavalcante.

PARECER N• 744, DE 1985
(Da Comissão de Educação e Cultura)
Relator: Senador João Calmon
O Projeto em tela, de autoria do preclaro Senador
Amaral Peixoto, tem em vista disciplinar a recondllí;ào
de membros do Conselho federal de Cultura.
Em sua justificaçüo o autor se refere ao aspecto disciplinado por sua Proposição. O Decreto-lei n_9 74, de 21
de novembro de 1966, estabeleceu que a recondução dos
Conselheiros só poderia ocorrer uma vez. Seis anos mais
tarde, o Decreto nt~ 74.583, de 20 de setembro de 1974,
deixou de lirilitar o número de reconduçõe~. Já o Decreto
n~' 85.881, de 8 de abril de 1981, voltou a limitar a recondução a uma só vez. Dois anos após, o Decreto n~"
88.146, de 3 de mario'O de 1983, _estatui que, em casos excepcionais, "·poderilo. ser reconduzidos COnselheiros que
haj::~m exercido dois mandatos completos e consecuti·
vos ... ". Tais modificações, segundo o autor, se devem ao
fato de nUo serem tão numerosos os quadros daqueles
capazes de integrarem o referido Órgão colegiado. O
Projeto dá abrigo a essas considerações e busca disciplinar definitivamente a questão em apreço, ao sugerir que~
"'de dois em dois anos cessurá o mandato de um terço
dos membros do Conselho Federal de Cultura, permitída a recondução".

Assim, opino por·sua- aprovação.
Sala das Co_miss_ões, em 5 de setembro de 1985. Ader~
bal Jurema, Presidente- João Calmon, Relator- Nivaldo Machado - Áharo Dias - Jorge Kalume.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS, NA SESSÀO DE 25-9-85 E QUE, ENTREGUE Ã REVISAO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO' POSTERIORMENTE.
O SR. JOS~ LlNS(PFL- CE. Pronuncia o seguinte
disCurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Decididamente, o Nordeste tem sido infeliz, ultimamente, Srs. Senªdo_res, apesar do empenho do Presidente
José &.!_rn~y~_!~tem_u.nJtado em todos os seus pronunciamentos. Está em andamento o I Plano Nacional de De-
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senvolvimento da Nova República, cujo texto preliminar
j<i foi distribuído às Lideranças. A proposta representa
uma certu esperança para a Região, embora não a altura
das promessas do Presidente. A SUO EN E, porém, prepara o primeiro Plano de Desenvolvimento do Nordeste,
tumbém da Nova República, já tendo distribuído um documento preliminar sobre o qual me pronunciarei, se
possível, amanhã, devido à importância do assunto. É
neste plano que depositamos as nossas esperanças.
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que o Nordeste tem_si.do
infeliz. Se não bastasse o bicudo, que está devastando as __ _
plantações de algodão do Nordeste (praga contra a qual
tenho clamado por ações do Governo, maS-jã sem esperança), como se não bastasse a praga do bicudo, Sr. Presidente, há, segundo os n-oticiários dos jornais, 45 toneladas do malfadado "pó da China", estocados dentro de
Fortaleza. EsSe produtO qufmico, cómo-v. -Ex• sabe, jã
foi responsável por centenas de mortes em várias regiões
do mundo, inclusive na ln dia, nós Estados Unidos e até
no Rio de Janeiro e seria no Ceará para o tratamento de
dormentes das linhas ferroviárias. Não sei por que razões, se por incúrh1, descuido das autoridades, ou por
falta de recursos para a aplicação da substância, osjõrnais noticiam que Já estão 45 toneladas do produto, num
vagão ferroviário, praticamenre no cOração da cidade, os
sacos, que condicionam o material se deteriorando, o
ventojú dispersando o pó maldito pelos bairros da capital.
Vê V. Ex• que o caso requer urgência das autoridades,_
para que não venha acontecer, em For~aleza, Uf!J_a c~ás
trofe, como tem acbriteeido em outras partes do mu_ndo.É o apelo que faço às autoridades do Go.,;·emo_ Federal, sobretudo, ao Ministro dos Transportes e ao PresidcntJ! da Rede_F:e.rroviária Nacional, que mandem anal_isar com urgência _essas notícias, já que se trata· de um _assunto da maior graVidade e que merece imediatas providências, para evitar :;~ morte de pessoas desprevinida!>,
muitllS das quais desconhecem o perigo que estão passando.
Hú, ainda, o problema, Sr. Presidente, da desativação
das ferrovias. Li também, nos jornais do Ceará, que o
Governo Federa(, através da Rede Ferroviãríã.- e aqui
novamente a Rede Ferroviária- está contrãtando com
o Banco Mundial, um empréstimo d:C cerca de 420 mí-lhõcs de dólares para o Sistema Rodoviário Nacional. Se
esse empréstimo vai beneficiar o transporte brasileiro,
parece que só trará dificuldades para o Nordeste.
Sr. Presidente, as notícias dão conta de que o Banco
Mundial, ao negociar esse empréstimo, estã exigindo a
desativaçào de 1.500 km de ferrovias dos quais-a metade
se situa na Região.
Ora, Sr. Presidente acontece, ou vai acontecer o que
aconteceu com o Sistema Energético Brasileiro. Fez-se
um grande esforço para aumentar o abastecimento de
energia elétrica no P.J.ís, mas com o adventQ das dificuldades económ[cas suspenderam-se _todas li,S_ apfícações
nesse campo. Agora quando a economia vOltaã-reativarse, os resultados são os black..outs que aí estão criando
sérios problemas à distribuição de energia. Pa_fece queJ~
não sabemos para onde estamos_ indo.
-

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSt UNS_-:- Concedo o aparte a V. Ex• coin
o maior prazer.
O Sr. João Lobo ---Sr. Senador José Uns, quero
solidarizar-me com V. Ex•, quero juntar a minha voz à
de V. Ex• contr_a .e_sse descaso, essa lentidão, e~sa demora
em se atende_r as cois_as que dizem respeitóaó Nordeste.
E lembro sempre Machado de Assis, quando dizia que
todos nós suportamos pacientemente a cólica do vizinho.
É muito fácil o Go"VernO Federal ignorar, as autorida~es
ignorarem a existência de "pó da China" na capital cearense, é muito fácil desativar-se redes ferroviârias, pequenas redes íeri'õvlárTai'i que teimosamente ainda existem no nosso Nordeste. Tenho certeza.de que essa desativação vai atingir príncipãímenTe·os Estªdos do Ceará e
Piauí, não se precisa nem saber o resUltado. Veja V._E,»;',
estamos tão descre_ntes e tão habituados a não S~Qllº.~-=
ouvidos, a não sermos atendidos, quejâ temos até uma
descrençll natural em pleitear, em pedir. Há poucosdiã.S
-não quero tomar o- tempo do discurso de V. Ex', que
sei muito importante e urgente, apesar dos termos educados em que V. EX:' o coloca nesta tarde, no Senado- fUi

ao Ministro dos TrariSPortes. Pedi a S. Ex•, o Sr. Ministro, que desse um jeito, fizesse um esforço para mandar
recupellr a estrada tUa vital para o Piauí e para o Nordeste brasileiro, que é a BR-135. E$Sa estrada $Obrepôs-se à
estrada que vem de Terí!Sina para Crls~alâ_ndia, Cristalândja_ a earreira e__~rasília. Essa estrada teve o Sel,.l asfal~
tllmento feito a título precário pelo Governo do Estado,
em 1974, um tratamento apenas contra o pó, uma pavimentaçUo inferior, como V. Ex• sabe, uma base precária
a_títu(o de estmda estlldual. Pois bem, essa estrada está,
desde 1974 até hoje 1 servindo ao escoamento de todo otráfego que Seestabeleceentreo Maranhão, Piauí e a Capitul Federal, que é Brasília. Atravessamos· um inverno,
que V. Ex• sabe, de enchentes, que destruiram as estradas do Nordeste, e ess_a foi duramente atingida. Então,
qll"unOo o mVerno findou, e que só restaram buracps na~
quela estrada, com o asfalto praticamente corroído ao
longo de toda essa rodovia, eu fui a S. Ex•, o Ministro
dos Transportes, pedir que desse uma certa atenção, pois
est"lio sendo fi"4nsportados, de Minas para a ÁLCOOA,
em Siio Luís, minérios de alumínio, que deverão ocupar
cerca de duas mil e_quinhentas carretas de ,50 toneladas.
Essas carretas deverão trafegar sobre essa estrada j à destruídll, praticamente, pelo inverno. E logo que essas carretas terminarem de passar, não restará mais nem marca
de onde erll a estrada origin<!l, porque o transporte jã eStá sendo feito em desvios, descendo e subindo na estrada,
porque já não há mais possibilidade de andar pelo leito
normal. Pedi a S. Ex•, levei o problema a S. Ex•, dizendo
que era um <!ssunto sério, que o Piauí preCisava e se ressentiria multo disso, a-própria ÃLCOOA, em São Luís,
iriu sofrer as conseqüências da impossibilidade desse
transporte, e posSivelmente seria seccionada essa parte
da estrada que liga o Piauí a Brasília. S. Ex• me tratou
-com-- muita-delicadeza, muita atenção, muita educação,
como é:" próprio do Sr. Ministro Afonso Camargo.
Encamin hou~me para o Secretário de Transportes Terrestres. Hoje, recebi a resposta de S. Ex•, o Ministro, botou, no plano de recuperação de estradas do Ministério,
para 87j8_~! recursos capazes de asfaltar a estrada.
O SR. JOS:f: LINS- A essa altura V. Ex• jã terá o
Piauí desestabilizado.

O Sr ..Jo-ão Lobo- Eu quero só dizer a V. Ex' como
t_ç>dos nós s~port_amos pacientemente a cólica dq viZinho.
Não interessa muito ao Brasil, às autoridades feder~is,
que as estradas do Pbuí se acabem.
O SR. JOS€ LINS- V. Ex• se engana. O vizinho é
que pode suportar muito bem· a nossa cólica.

O Sr. João Lobo- Bom, é um ponto-devisüll Então,
V. Ex• vê ~orno é Que nós somos atendidos- em 87f88
nós, possivelmente, teremos reCursos d-o orçaméiito parapavimentação dessa estrada, que, a essa época, já não_
mais existirá. Eu faço votos para que o discurso de V.
Ex' desperte a atenção das ~:~utoridades sanitárias, das
autoridades competentes deste País, para evitar que novamente, em Fortaleza, nós tenhamos a tragédia da
ln dia, e a tragédia que já se verificou, em parte no Rio de
JM.eiro,_ e em_ São P~uJo.
O SR. JOSt LINS- Eu agradeço, nobre Senador
João Lobo, o aparte de V. E"' Ele corre na mesma linha
de buScã da atenção dos poderes públicos para estes graves problemas que estão ocorrendo em-nossa região.Quanto ao sistema de transporte, eu diria a V. Ex' que o
Ceará se encontra nas mesmas condições. O Governo
Fedem! consignou alguma verba para a recuperação das
estradas,_mas não vejo as autoridades se movimentarem
ou, se o fazem, fazem-nos de um modo tão lento que ninguém sente.
M<!s, nobre Senador, esse é um problema geral que está a :ifetar o sistema a-dministiativo dõ País. As análises
mOstram que a carg·a tríbutária bruta recolhida aoS co~
fres públícos é de 22% do PIB, enquanto a carga líquida
utilizada, realmente, pelo Governo é apeilas de 7%. E dizem qUe a administração está virando um monstrei1g0,
que toma conta de quase toda a atividade produtiva da
Naç;l_o,_Na r_eali_~~qe_~_ SenadÇlr João Lo_bo, o._Governo é
reainlcnte um monstro: mas soffiente-no qu!!1"ànge à adm.iniStfaç~o descentralizada, às estatai~. porque a adminlstra.çào pública direta es_t~ mais pobre, do que os Est;J.~
dos e Municípios que viVem miseravelmente. V.,__ Ex•
pode passar os olhos por sobre todos os programas dos
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~Hnistétios. O ~inistério da Agricultura não tem condições de dizer a que veio, apesur do grande esforço do
seu Ministro. O Ministério da Educação, se não fosse a
emenda Jotto Cahnon, a impressão que eu tenho é de que
estaria qu~e esvaziado. Quanto ao Ministério do lote~
dor, as i?.~omessas São gr.andes, mas, infelizmente, o Mi~
nistério não teve a.inda cóndições de deslanchar os programas das gmndes esperanças com que o Governo tem
acenado. O Ministério dos Transportes, nem a conservação das estraQas tem conseguido fazer. Então, ê preci~
so--:_ e eu hoje-dizia ísto aó Ministro Sayad- que o planejilm_ento d<? Governo não se restrinja ape"ri"as- às- grandes linhas da economia, à inflação, à dívida externa e ao
déficit público, mas que conSidere, também objetivo dos
Ministérios, que constituem, hoje, os grandes vazios da
lldministração.
Eu agradeço o aparte de V. Ex• e volto, Sr. Presidente,
a chamar a atenção, para o problema do bicudo que é
muito mais sério do que se poderia pensar. Quando primeiro foco dessa praga apareceu em São Paulo, fui eu a
única voz a se levantar, neste Congresso, reclamando a
sua errudicaç~o·, uma ação imediata e diteta, no próprio
leito onde _o perigo surgia. Resultado: um mandado de
segurança, dos supostos defensores do meio ambiente,
em Campinas, impediu que o Governo Federal queimasse o algodoal daquela área e evitasse que o mal se propagasse por todo o País.
Os cumi"nhõcs trafegando, entre o Nordeste e o Sul, levaram, rapidamente, a praga pata o Nordeste e, aí está o
- bicudo, já ~_nvadindo quatro Estados da região. Mais de
um milhão de hectares já afetados. Segundo li em um do~
cumento publicado nos Estados Unidos, o bicudo consome para seu c_9mbate, 2/3 de todo o inseticida aplicado
naquele país. E a praga mais cara, aquela que mais custa
aos agricultores americanos. Ora, se agricultores ricos,
como os americanos, para cOnseguir produzir, têm que
fazer despesas dessa natureza, o que dirâ V. Ex', Sr. Presidente, da situação dos pobres nordestinos, que jâ têrri
uma precária produtividade. Que não dispõem de assistência, nem mesmo creditícia. leio, agora, em um boletim publicado pela EMBRAPA, que o ptoblema deve ser
transferido para esses agricultores. Eles terão que fazer
três aplicações de inseticida no inicio da floração, depois,
se-ver_ificare'!l que a praga ainda está instalada, mais três,
e mais três, se ela voltar a se instalar. E ninguêm-sabe
quanto vai custar, ningüém faz uma aValiação desses
custos, Diz-se simplemente que o poblema serâ resolvido~.se a produtividade aumentar. Quer dizer, transfere-se
para o bicudo_a prerrogativa de melhor<!r a produtividade _do algodoal nordestino. E:, verdadeiramente, uma calamidade; é outra calamidade em cima da praga.

O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

O_SI_t. . .JOSt_LINS- Concedo o aparte que me pede
o nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador José Lin_s, eu
cumprimento V. Ex' pelo seu oportuno pronunciamento. V. Ex• tem razií:o em todos os enfoques feitos no decorrer do se_u tjiscurso. Mas eu me permito apenas prestar o meu depoimento relativamente ã praga do bicudo
que aso! ou praticamente todo o território do Rio Gtai'fde do Norte.
o~ SR. JOSltLINS- lt vecdade.
O Sr. Moacyr Duarte- Basta que se diga que a safra
de algodão, a estimada, se nós tivermos sorte, colheremos apenas lO% dela, A invasão do bicudo nos algo~
doais do Rio Grande do Norte foi de tal monta que há
qu-em diga que teremos que enco11trar novos fatores de
produçUo, porque a cotonicultura no Rio Grande do
-Norte, praticamente, foi eliminada. E V. Ex• tem razão,
o combate ao bicudo é um dos mais o r, Jsos. e, tão oneroso o c-om bate ao bicudo, através do inseticida, que jâ
se Pe-nSa até em se promovê-lo biologicamente.
O SR. JOSt LINS -

É verdade! V. Ex• tem razão. _

O Sr: _Moa~yr Duar~e- V. Ex• enfoca, com muita
propriedade, os problemas que afligem a nossa região,
uma região esquecida, uma_ região desassistida, uma região que haverá de esperar ainda muitos anos p3.ra encontrar o seu futuro e o seu desenvolvimento. Oxalá que
05; ho~ens püp_!icos deste Pa~s. que têm feito do sofri- mento _e dos problemas do Nord6ste as raZões dos seus
discurs_os e de syas plataformas políticas, olhem mais de
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perto as ugruras daquela gente que, de tanto esperar, de
tanto aguardar, já perdeu a paciência e as esper.anças.

O SR. JOSt LINS- O t~p:::~rte de V. Ex', Senador
Moacyr Duarte, é absolutamene oportuno. Pelo relatório da EMBRAPA, a perda da safra do Hlgodào, devida a influência dessa praga, variou em nossa região, já
neste primeiro ano de instalação do inseto, entre ~9 e
90% o que confirma que o Rio Grande do Norte pode ter
colhido apenas 10% do previsto - como diz V, Ex'
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E a notícia se desenvolve inclusive em detalhes:
RAMAL DE CAMOCIM
Rui do Ceará acrescentou que a administração
local da RFFSA orçou em CrS !O a 12 bilhões os
custos para a reativaçào do ramal ferroviário de
Sobral a Camodm -já desativado e, ao contrário
dus ofertas desses rec_ursos, o Governo, se aceitar a
proposta do BIRD, desativará mais 1.500 quilômetros ~e ferrovia_ na ~egião."

Mas, nobre Senador, quem vai perder com isso não é
No mesmo jornal, adiante, diz uma segunda notícia:
apenas o pobre agricultor que gasta dinheiro com sementes, e com tratos culturais, e que espera tirar alguma coi··setecentos e cinquenta quilômetros de linhas sesa para compensar o desgaste que sofre pelo seu trabarão suspensas da Bahia ao Maranhão."
lho, pam poder sobreviver. Mas perde também a indúsPortanto, Sr. Presidente, vê V. Ex~ que também a
tria têxtil do Nordeste, que já não contará COm o a_Igo-~ Bahiu, o Estado de V. Ex•, vai sofrer os mesmos probledão, que é a sua matéria-prima.
mas.
Então, nobre Senudor, vumos ter que importar algo~
dão de outras regiões, talvez de SãO Paulo, já que o agriO Sr. Moacyr Duarte- V. Ex• me permite uma intercultor de são Puulo certamente vai poder combater a
venção?
praga, pela grande produtividade de que desfruta e pelo
grau de capitalização que já atingiu. Mas nós não vamos
o sR. JOSt UNS_- Com prazer, nobr~ -Senador,
ter algodão para as nossas próprias indústrias.
concedo o aparte a V. Ex~
Veja V. Ex• que o algodoal ainda é o sustentáculo do
gado, da pecuária. A pragu vai, portanto, afetar a peO Sr. Moacyr Duarte --Sabe V. Ex•. e isto é curial,
cuária, a agricultura e a indústría, -tudo ao mesmo temque o transporte mais barato que temos, conhecido do
po.
mundo -tOdo, é __ o marftimO; logo em seg-uida, vem o
-transj)Cli'l.eTeffélviário, e o mais caio, o rrials oneroso é,
O Sr. Moacyr Duarte- E a qualidade- do aldodâO-:
justamente, o transporte rodoviário. Então, é incomO SR. JOSt UNS- E quem vai pagar por isso tudo
preensível que se desativem quilômetros e quilômetros
é o pobre agricultor nordestino. Por quê? Por um erro juda rede ferroviária, sobretudo a atualmente situada em
dicial cometido pela Jústiça de São Paulo que não SOI.!-be
Estados do Nordeste, para se esttm ular a transporte mais
entender a gravidade do problema-e o perigo que o PaíS
caro, que é o rodoviário, através da abertura e do <~pri
estava passundo. Veja V. Ex• como são as coisas.
moramento de novas estradas. Parece até, Sr. Senador,
Leio p:1ra V. E)l..f, nobre Senador, o que está acontepe-rmita-me a imagem, que estamos fazendo o papel de
cendo com relação à questão das ferrovias. Aqui está a
Alice no Pais das Maravilhas, desativando o mais barato
notícia:
para estimulurmos o mais caro. Quem sabe se isso é oreSente-se no ar a certeza de que a ferrovia nordessultado do pacto preconizado e quem ''paga --o pato" é
tina será desativada dentro de cinco anos ... embora a
mesmo o NordesteL
RFFSA no Ceará ·continue afirmando que nada
O SR. JOSI! LINS- Nobre Senador Moacyr Du<irsabe de oficiul sobre o assuntO, n_egando-se portanto
- te, esses problemas-são muito sérios. O Governo Federal
a falar a partir apenas de dados contidos na cópia
tem
que promover uma melhor coordenação de seus proda Minuta Confidencial WP n~> 1.308-B P & P, con~
gramas. Não acredito que o Governo esteja interessado
feccionuda pelo Departamento Legal da R FFSA em
em prejudicar nem ao País, nem ao Nord,.este.
comum acordo com técnicos do Ministério dos
Sei que há alguns trechos dessas ferrovias que são hoje
Transportes c do BIRD e distribuída nacionalmente
deficitúrios, mas o Governo está aí com um programa de
pela Federação dõ.lS Associações dos Engenheiros da
irrigaç1io de um milhão dt! hectares na região. Isso vai
RVC, segundo informou o engenheiro Mário Brígi~
produzir mais do que tudo que se produz hoje no Nordo Júnior, presidente da Aervc no Ceará.
deste. É claro que amanhã, daqui a dois ou três anos,
O Deputado estadual Gomes Farias já denunpro_ç!uç1lo começará a surgir, e então, é claro que esessa
ciou, em sessão da Assembl,éia, que o contrato fir~
sas ferrovias voltarão a ser necessárias.
mado entre u Fffsa e o BJRD (em julho último, em
f:
preciso -portanto, pensar dentro de um horizonte
Washington e no qual envolve um empréstimo da
mais amplo, é preciso que haja uma programação. Por
ordem de CrS 422 inilhões de dólares sendo CrS 200
isso, aqui volto ao que disse a V. Ex•, aindahápoucomilhões repassados pelo BIRD) compromete toda a
q ue as preocupações do Governo Federal não podem se
ferrovia d_o_ Nordeste. Na manhã de ontem, durante
restringir às grandes questões da dívida pública, do déas comemorações da XXX Semana de Prevenção de
fict fiscal e da inflaç_ão.
Acidentes do Trabalho no pátio das oficinas D.
Rockert, em Fortaleza, o superintendente de proO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Emidução, Rui do Ce~1rá, afirmou que, em entendimennente Senador, permita-me lembrar-lhe que faltam nove
tos com o superintendente da Regional Nordeste,
minutos para encerrarmos a sessão e temos outra convoGíldo CariciO Caldas, teve a informação de que
cada para às 18 horas e 30 minutos.
nada sabe, a não ser de oficioso, a respeito do conO SR. JOSI! LINS- Sr. Presidente, agradeço a V.
trato entre a estatal e o Banco Mundial.
Ex• pela atenÇãO. Encerrarei dentro do tempo que me é
"A minha posição- disse Rui do Ceará- é a
reservado.
de cearense atrevido; caso chegue a se concretizar a
Gostaria, Sr. Presidente, de ler, também, a notícia que
determinação de suspensão de linhas da nossa ferrovem_ publicada no Diário do Nordeste, de Fortaleza,
via pela inviabilidade econôrriica, haverá ainda o assobre o tal Pó da China. O título diz "Pó da China é repecto social a ser considerado e nesse caso, para as
jeitªd_o pela Universidade Federal do Ceará".
linhas serem mantidas, faz-se necessário o subsídio
do Governo.
"f! um crime", denunciou o professor Francisco
Se o Governo se negar a·· subsidiar, desconsideJosé Matos, do Departamento de Química Orgânica
rando portanto _o aspecto social, "eu serei o primeie
Inorgânica,
da Universidade Federal do Ceará
ro a convidar o Deputado Gomes Farias e _outras
(UFC), ao tomar conhecimento, através da matéria
autoridades para irmos prá cima da linha defender a
publicada
ontem
no Diário do Nordeste, de que cer~
não retirada da ferrovia cearense".
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ca de 49 toneladas- retifico, eu havia falado em 25
- do "Pentachlorophenol" - o conhecido Pó da
China -está jogado dentro de vagões e espalhados
pela Usina Engenheiro Guedes Martins, da Rede
Ferroviáriõ.l Federal SjA (RFFSA), sem qualquer
cuidado especial, pondo em risco não só a vida dos
operários da usina, mas também dos moradores do
Couto Fernandes.
O Pó da China é um veneno poderoso de efeito
residual, solúvel em água e capaz de matar qualquer
pessoa ou animal desde que haja cantata.
Não precisa ser ingerido, basta que haja contato.
A prova é tanto que o terrível veneno já causou a
morte de seis operários no Rio de Janeiro, intoxicando cerca de 28.

Fora, naturalmente, V. Ex• sabe, as tragédias que
ocorreram em outros pafses.
'"Se até o momento a R FFSA declara que não foi
registrado nenhum caso de morte em função da inalação e cantata direto com o Pentachlorophenol, o
perigo existe", salienta o professor Matos. Acres~
centando que o cantata e propagação do Pó da China deve ser evitado, antes que cause vítimas.
SUBSTITUIÇÃO
Diante dos riscos a que estão expostos os operários que manuseiam com as cargas de dormentes e
a provâvel contaminação das famílias ...
-imagine, Sr. Presidente, dormentes para uma rede
que estaria na iminência de ser desativada.
... residentes nas proximidades, o Departamento
de Química Orgânica e Inorgânica da UFC realizou
noúltimo trj[nestrede 1984, um levantamento sugerindo a muâança do Pó da China ...
-veja V. Ex•, no último trimestre de 1984, e estamos
no fiiw.f de setembro de 1985.
~.. por outra sub~>tância menos tóxica, que não lesasse a vida humana, animal e vegetal. Na épocarecorda o professor Matos - foi proposto ao exSuperintendente da RFFSA, Roberto Santana, a
substituição do Pentachlorophenol pelo Líquido de
Castanha de Cajú (LCC) que é produzido nas indústrias de castanha do Estado. "A iniciativa foi louvâvel, mas a proposta caiu no esquecimento", afirmou.
O temível Pó da China, de acordo com o dicionário científico, recebe ainda as seguintes nomenclaturas comerciais: Pentaclorofenato de Sódio, Penta,
PCP, Penchlorol, e Santophen 20; enquanto o Sal de
Sódio é conhecido também por Santo Brite, Dowcide a; q-lie é solúvel em água.

É este, Sr. Presidente, o noticiário. São três notícias
que, realmente, mostram que o Nordeste está precisando
de ser ungido pelos benzedores. Espero, pelo menos,
que, com est~ pronunciamento, as autoridades se dignem
olhar essas questões. Não podem continuar essas graves
ocorrências, sem que as autoridades tomem providências, sern que essas denúncias sejam analisadas. Tudo o
que peço ê que o Governo mande examinar essas noticias e que busque as soluções adequadas para cada um
desses problemas. Até hoje temos falado no vazio. Os
jornais noticiam, as autoridades tomam conhecimento,
mas as providências não aparecem.
Fíca (l apeiO, Sr. Presidente, em nome de uma região
pobre, e que está, segundo todas as declarações do Presidente, sendo considerada como a maior prioridade nacional.
Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado pela paciência
de V. Ex• e dos meus pares. (Muito bem!)

