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1.1 -ABERTURA

1.2.7- Prestação do compromisso regimental e
posse dos Srs. Nivaldo Rodrigues, Alcldes JoH Saldanha e João Américo de Souza

l.l.ll- Comunicação

1.2.8- Comunicações

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da
pública

1.2.11 - Prestação do compromisso regimental e
posse do .Sr. Roberto Wypych

R~

Dos Srs. Nivaldo Machado, Alcides Saldanha e
Américo de Souza, referente as suas filiações partidárias e nomes parlamentares.

N' 79í85 (n9 194/85, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Leitura de ,projeto
Projeto de Lei do Senado n' 20/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que declara a nulidade
de despedidas de empregados, nos casos que especifica, e dá outras providências.

1.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR JORGE KALUME- Falecimento do
Sr. Roberval Pompi\io Nogueira Cardoso e da Sr•
Maria Gurgel de Mesquita.

SENADOR ALFREDO CAMPOS, como LíderInstalação da Nova República.
SENADOR ALOYS!O CHAVES- Agradeci-

1.2.3- Comunicações
Reassunção do mandato de Senador da República
dos Srs. Murilo Badaró e César Cais.
1.2.4- Requerimento
N'~

30/85, de autoria do Sr. Senador José Ignádo
Ferreira, solicitando prorrogação, por 40 dias, do
prazQ para oferecimento de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n' 175/84. Aprovado.
1.2.5 - Comunlca.çã&
Da Bu.ncada do Partido Democrático Social, refe~
rente a indicaçil.o do Sr. Senador Murilo Badaró para
Lfder do Partido, no Senado Federal.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
Presença na C:.:~sa, dos Srs. Nivaldo Rodrigues Machado, Alcides José Saldanha e do Sr. João Américo
de Souza. suplentes convocados das representações
dos Estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e do
Maranhão, em virtude do afastamento dos titulares,
Senadores Marco Maciel, Pedro Simon e José Sar~
ney. respectivamente.

Do Sr. Roberto Wypych, referente a sua filiação
partidária e nome parlamentar.

mento aos Srs. Senadores pelo apoio recebido durante o exercício, por S. Ex', da Liderança do PDS e do

Governo nesta Casa.
SENADOR NELSON CAR/>fE!RO, como Líder
Maturidade das instituições poHticas do País no
episódio da posse do Vice-Presidente José S~rney.

-

SENADOR JORGE KALUME. como LíderAtuação do Senador Aloysio Chaves à frente da LiM
derança do PDS e do Governo nesta Casa~
SENADOR AMER!CO DE SOUZA- Homena·

1.2.13 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 21 f85, de autoria do
Sr. Senador Carlos Chiarelli, que altera a redaçào do
art. lO da Lei n' 6.903, de 30 de abril de 198 I, que dispõe sobre a aposentadoria dos Juízes temporários da
União de que trata a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional.
1.2.14- Requerimentos
- N9- 31/85, de autoria do Sr. Senador Humberto
Lucena, solicitando a transcrição. nos Anais do Senado, do discurso do Presidente Tancredo Neves lido
pelo Presidente da Repóbrica, em exerclciq, perante a
primeira reunião do Ministêrio, publicado, na íntegra, pelo jornal Correio Braziliense, edição desta da-

ta.
- N'~ 32/85, de autoria do Sr. Senador Murilo Ba·
daró e outros Srs. Senadores, solicitando que, em.
data a ser designada pela Presidência, seja realizada
Sessão Especial do Senado para homenagear a memória do ex-Senador Gustavo Capanema.

gem ao Vice-.Presidente José Sarney.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Llder
do PMDB- Encaminhando à Mesa, requerimento
solicitando a transcrição do discurso do Presidente
eleito Tancredo Neves, lido ontem, na primeira reunião ministerial pelo Vice-P:residente José Sarney.
1.2.10- Comunicação da Presidência
Presença na Casa, do Sr. Roberto Wypych, suplente convocado da representaçào do Estado do Paraná,
em virtude do afastamento do titular, Senador Affonso Camargu~

1.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n'1 15/85, solicitando a constituição
de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar os fatos que colocaram em risco o controle
acionârio, peta União, da Companhia Vale do Rio
Doce. Votação adiada por falta de quorum, tendo
usado da palavra os Srs. Jutahy Magalhães, José lgnâcio Ferreira, Severo Gomes, Carlos Alberto, Carlos Chiarelli, Odacir Soares, César Cais, Josê Uns,
Helvídio Nunes, Itamar Franco, Gastão MOiler e Octávio Cardoso.
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Projeto de Lei do Senado n' 320/80, que revoga a
Lei n' 6.81 S, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurfdica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dã outras providências. (Apreciação preliminar da juridicídade). Votação adiada por falta de quorum.

Requerimento n'l4/85, solicitando urgência para o

Projeto de Lei da Câmara n"' 21&/84--Complementar,
que cria o Estado de Tocantins c determina outras
providência. Votaçio adiada por falta de quorum.
Requerimento n\' 10/85, solicitando urgência para

o Projeto de Le! da Câmara n" 281/83.- Complev
mentar. que dispõe sobre a concessão do benefício
auxflio-doença ao trabalhador rural. Votaçio adiada
por falta de quorum.

Projeto de Lei do Senado n' 22/81, que dispõe
sobre enquadramento de professores colaboradores e
auxiliares de ensino e dâ outras providências. Vo--

taçio adiada por falta de quorum.

Projeto de Lei do Senado n' 51/80, que revoga o
Decreto-lei n9 1.284, de 28 de agosto de 1973, que
declarou o municfpio de Anãpolis de interesse da Segurança Nacional, e dá outras providências. {Apre~
ciação preliminar da constitucionalidade). Dfscusslo
sobrestada por falta de q110n1m, para votação do Requerimento nt 12/85.

1.3.1 - CoJD111Úcaçio da Presldêucla
projeto de Lei do Senado nt 26/79. que acrescenta
parágrafos ao art. 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votaçio adiada por falta de quorum.

Adiamento da votação do Requerimento n"' 32/85,
lido no Expediente.

Projeto de Lei do Senado n• 45/79, que acrescenta
e modifica a redação de dispositivo da Lei n' 5.107 de

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia

13 de setembro de 1966{Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.) Votaçio adiada por falta de quorum.

SENADOR ALCIDES SALDANHA -Caminhos

Projeto de Lei do Senado n• 2/80. que dispõe sobre
a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações
de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta de quo-

rum.

trilhados na vida pública por S. Ex• e propósitos que
o animam para o bom desempenho do mandato parlamentar de que ora se investe.

Ata da

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Lança·
menta do jornal Diário do Amazonas.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO- Discursos de posse dos Ministros Almir Pazzianotto. do Trabalho~ e João Sayad, da Secretaria de
Planejamcnto.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse do
escritor Jorge Amado na Academia de Letras da
Bahia.
1.3.3 ....:.. Designação da Ordem do Dia da próxima
sessio.
1.4-- ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES-

SOFS ANTERIORFS
- Do Sr. Senador Gabriel Hermes, proferido na
sessão de l-3-85.

- Do Sr. Senador Itamar Franco, proferidos na
sessão de 13-3-85.
-Do Sr. Senador Milton Cabral. proferido na
sessão de 13-3-85.

SENADOR NELSON CARNEIRO-- Apelo em
favor da revisão dos proventos dos antigos servidores
do Departamento dos Correios e Telégrafos.

Projeto ele Lei do Senado n'~ 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. {Apreciação
preliminar da constitucionalidade). Votaçio adiada
por falta de quorum.

Avulso, Cr$ 50,00

SENADOR CARLOS ALBERTO- Atuaçiio desenvolvida pelo Sr. Samuel Sales Saraiva, suplente de
deputado federal pelo Estado de Rondônia.

15~

-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferidos na
sessão de 14-3-85.
3--MFSA DIRETORA
4--LIDERFS E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

Sessão, em 18 de março de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragetli, Passos Pôrto e João Lobo
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SI/S. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Odacir Soares- Aloysio Chaves
- Gabriel Hermes - Hélio Gueíros- Alexandre Costa
-Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo- Jo-

sê Uns- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Cid Sampaio - Luiz CavalcanteLourival Baptista - Passos Põrto - Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior -João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro - Itamar Franco- Alfredo
Campos- Gastão Maller- José Fragelli -Jorge Bar-

nhuusen -lenoir Vargas- Carlos Chiarellí- Octávio
Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lís<a d<
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sr.:ssão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1'-Secrr.:târio procederã à leitura do Expc.diente.
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.e. lido o seguinte
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo aut6grafos de Projeto de Lei sancionado:
N<> 79(85 (n<> 194/85, na origem), de 14 do corrente re-

ferente ao Projeto de Lei da Câmara n9 I, de 1985 (nt
4.239/84, na Casa de origem), que dispõe sobre a estruturação de Cutcgorias Funcionais do Grupo-Atívidades

Art. 496. Quando a reintegração do empregado es~
t[lVel for desaconselhâve1, dado o grau de incompatibiliw
dade rc.o;ultuntc do diS... idio, esp~cialmente quando for o
empregador pessoa fisica, o tribunal do trabalho pod~rã
Con-Verter aquela obrigação em indenização devida nos
lermos do artigo seguinte.

de Apoio Judiciário do Quadro da Secretaria do Supre-

mo Tribunal Federal e dâ outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n' 7.299, de 14 de
matço de l985.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto)- O expediente
lido vai à publicação.
1~

Secretário.
São lidos os seguintes

(Às Comisso""es de Constitulr;ão ~Justiça e deLe..
gl.t/açào Socki!.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas peJo Sr.
f9.Secretárlo.
São tidas as seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1985
Declara a nulidade de despedidas de empregados,
nos casos quJ}~pecifica, e dá outras proYidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 São nulas de pleno direito as demissões de

empregados ocorridas durante ou por motivo de participação em greve que resultar em acordo ou que venhit
poste.riormen"te, a ser julgada legal pela Justiça do Traba~
lho.
Art. 2'>' Aos empregados alcançados pela disposição
desta lei aplicam-se os arts. 495 e 496, CLT e, urna vez
convertida a reintegração em indenização, essa será devida ainda que o beneficiário seja optante pelo regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Registram-se, amiúde, nos meios laborais do Pais, ca. sos em que certos empregados, por causa de participação
' ostensiva em 'movimentos grevistas, são imediatamente
afastados do emprego, ainda antes de se iniciarem as negociações visando a acordos ou sem que a Justiça do
Trabalho se tenha pronunciado a respeito da legalidade
ou ilegalidade da greve.
E, como tais despeflidas geralmente são feitas sob o
amparo da legislação do FGTS, mesmo com posterior
acordo entre as partes envolvidas, ou então mesmo de-pois de a Justiça do Trabalho manifestarMse pela legalidade do movimento, os empregados Anteriormente despedidos, verdadeiros "bodes expiatórios" da ira ou da
idiossincrasia patronal, acabam não sendo readmitidos e
vão engrossar os contingentes de desempregados. eis que
nada existe na legislação a obrigar a sua volta ao trabalho.
Quer o nosso projeto, por isto, estabelecer tal obrigatoriedade, o que ímplicarã em adotar medida _da maior
justiça social, eis que.aqueles que participam ativamente
das greves e são, por isto, visados pelos patrões, não po..
dem ficar alheios aos beneficias alcançados em virtude
da própria greve. Ademais, o procedimento de patrões
que despedem em pregados pela só participação ostensi·
va em greve ê altamente negativo, injusto, odioso mesmo, não podendo prevalecer.
Sala das Sessões, IS de março de 1985. - Nelson Carlleiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave
praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a

..

'

~

readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que te·
ria direito no perfodo da suspensão.
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nesta data, reassumo o mandato de Senador pelo Estado
de Minas Gerais do qual me afastei para exercer as
funções de Ministro de Estado.
Sala das Sessões, IS de março de 1985.- Murilo BA·
dar6.
Seo.hor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nesta data, reassumo o mandato de Senador pelo Estado
do Ceará, do qual me afastei para exercer as funções de
Ministro de Estado.
Sala das Sessões, 15 de março de 1985.- César Cais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - As comuni·
caçôes lidas vão à publicação e os no'bres Srs. Senadores
Murilo Badarâ e César Cais passant a participar dos tra·
balhos da Casa.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr;
!"~"-Secretário.
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lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 30, DE 1985

Requeiro, nos termos do art. 389, XVU, do Regimento Interno, a prorrogação, por 40 (quarenta) dias, do
pr-.JtO para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara n9 175, de 1984, que institui o Código de Pro..
cesso Penal.
Srtla das Sessões, 18 de março de 1985.- Jos.! lgníclo
Ferreira, Presidente da Comissão Especial do Código de
Processo Penal.
O SR. PRESIDENTE(P..iSSos Pdrto)- Sobre a mesa,
comunicação que v-c~.i ser lida pelo Sr. Jt-Secretário.
t lida a seguinte
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Tendo em vista que o Senador Aloysio Chaves? por
motivos de natureza estritamente pessoal, afastou..se, em
caráter definitivo, da Liderança do PDS no Senado Federal, indicamos, na forma do artigo 64, § 1', do Regimento Interno, o Senador Murilo Badaró para substitur..
lo.
Brasília, 15 de .março de 1985. -Amaral PeixotoLuiz Viana - Moacyr Dalla- Lomanto Júnior- Alea
x~ndre Costa - Amaral Furlan- Jorge Kalume- Ju1
tahy MagaJhaes- Cesar Cais - Passos Pôrto- João
Castelo - Odacir Soares - Raimundo Parente - Roberto Campos - Moacyr Duarte- Aloysio ChavesGaivão Modesto - Aftevir Leal - Carlos Alberto Gabriel Hermes- Virgílio Távora- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A comuni·
cação lida vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto)- Encontra-se
na Casa o--Sr. Nivaldo Rodrigues Machado, suplente
convocado da representação do Estado de Pernambuco,
em virtude do afastamento do titular. Senador Marco
Macicl.
S. Ex• encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma regimental.
t o s'éguínte o diploma encaminhado à Mesa

f~QERATrv~
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O SR. PRESIDENTE (P...ts~os Pôrto)- Designo Co~
missfío formuda pelos Srs. Senadores Cid Sampaio,
Aderbal Jurem a e Jorge Kaiume, para introduzir S. Ex•
em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(P.o~usa.)

Acompanhado da Comissão d~signada. dá entrada

em plenário o Sr. Nil'a/do Rodrigues Machado, prestando julllo à Mesa o seguinte compromisso regim"ental:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"PROMETO GUARDAR A CO.VSTITU!Ç.ÃO

E AS LEIS DO PA{S; DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTARA
UNIÀ O, A INTEGRIDADE E A !NDEPENDJ!NCIA DO BRASIL" (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Declaro empossado, como Senador da República, o nobre Sr. Nival-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Octávio Cardoso,
Fábio Lucena e Marcondes Gadelha para introduzir S.
Ex• em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)

"PROMETO GUARDAR A CONST!TUIÇAO
E AS LEIS DO PA!S, DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTAR A
UNIA O, A INTEGRIDADE E A.fNDEPENDENC!A DO BRASIL." (Palmas.)

Acompanhado da Comissão designada dá entrada
em plenário o Sr. Alcldes Jos~ Saldanha, prestando
junto à Mesa o seguinte compromisso regimental:

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Declaro empossado, como Senador da República, o nobre Sr. Alei-

Março de 1985

do Rodrigues Machado que, a partir dcstl:' momento,

passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Encontra-se
na Casa o Sr. Alcides José Saldanha, suplente convocado ·
da representação do Estado do Rio Grande do Sul, em
virtude do afastamento do titular, Senador Pedro Simon.
S. Ex' encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma regimental.
~ o seguinte o diploma encaminhado à Mesa

des José Saldanha que, a partir deste ~emento, passará
a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encontra-se
na Casa o Sr. João Américo de Souza, suplente convoca-

do da representação do Es-tado do Maranhão, em virtude do afastamento do titular, Senador Jos~ Sarney.
S. Ex' encaminhou à Mesa o diploma, que serã publicado na forma regimental.

•
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E o seguinte o diploma encaminhado à Mesa

TRIBUNAL

MARANHÃO

DO MARANHÃO, em

cumprimento ao
15.07.65, diploma

Lei n. o 4737, de
~'::::,legi,;lat<lra 1979 · a 1987,

registrado sob a legenda
cw~prme

consta da Ata

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -·Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Nelson Carneiro,
Marcondes Gadelha e Jorge Kalume para introduzir S.
Ex• em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)

Acompanhado da Comissão designada dá entrada
em plenário o Sr. João Américo de Souza, prestando
junto à Mesa o seguinte compromisso regimental:

""PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
E AS.LE/S DO PAIS, DESEMPENHAR Flf!:L E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO ME CO.NFER/U E SUSTENTAR A
UNIÃO. A INTEGRIDADE E A INDEPENDitNCIA DO BRASIL."" (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Declaro empossado, como Senador da República. o nobre Sr. João
Amériéo de Souza que, a partir deste momento. passará
a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Sobre a mesa.
comunicações que vão sefl lidas pelo Sr. l"'-8ecretârio.

São lidas as seguintes.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. à
vista do disposto no art. 7" do Regimento Interno, que.
assumindo o exercício da representação do Estado de
Pernambuco. em substituição ao Senhor Senador Marco
Maciel, ado tarei o rtome parlamentar-." abaixo consignado
e integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal.
Atenciosas saudações. - Nivaldo Rodrigues Machado.
Nome Parlamentar: Nivaldo Machado.
Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no art. 7" do Regimento Interno. que,
assumindo tJ exercício da representação do Estado do
Rio Grande do Sul em substituição ao Senhor Senador
Pedro Simon adotarei o nome parlamentar abaixo conM

signado c i n tcgl".trei a bancada do Partido do Movimen·
to Democrático Brasileiro.
Atenciosas saudações, - Alcfdes José Saldanha.
Nome Parlamentar: Alcides Saldanha.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelartcia. à.
vista do disposto no art. 7' do Regimento Interno. que,
assumindo o exercício da representação do Estado do
Maranhão. em substituição ao Senhor Senador Josê Sar~
ney, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal.
Atenciosas saudações, - Amérko de Souza.
Nome Parlamentar: Américo de Souza.
O sR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - As comuni~
caçôes lidas v!io à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Somente agora, com o meu retorno às lides parlanienM
tares, soube do falecimento de uma das eminentes figu- .
ras nas letras e no mundo científico brasileiro, o amazonense Roberval Pompílio Nogueira Cardoso, ocorrido
no Rio de Janeiro na madrugada de 26 de fevereiro. aos
84 anos de idade.
Fofmado em agronomia, cedo foi para o Acre,
radicando-se na capital, na década de trinta.
Aí, com a sua formação de vedadeiro apóstolo da
ciência, ajudou o desenvolvimento acreano em todos os
selares, quando, pela falta de conforto e salubridade, o
viver naquelas terras representava perigos e dificuldades
de toda a ordem.
Mas, acima de seus interesses, estava o seu ideal de
bem servir a seus semelhantes.
Em virtude de admirável desempenho, seu nome ficou
gravado para sempre, pai~ a morte para ele foi uma conM
sagração. Nós, acreanos, que aprendemos a admirá.Mlo
também atravês de sua obra, o temos perenizado em nosM
so reconhecimento.
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Deixou viúva dona Jessy Gadelha CardosO, a quem
apresentamos as sentidas condolências nossas e do povo
acreano.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Paralelamente às minhas palavras de saudades e de
homenagem especial à memória desse notável brasileiro,
lerei o registro do diário acreano. ••o Rio Branco", de27
do mês passado, que traça a minibiografia desse ama.zônida, para que o Congresso Nacional e o Brasil tomem
conhecimento.
Ei·fo:
O professor Roberval PompOio Nogueira Cardoso nasceu em Manaus, Amazonas, no dia 11 de
maio de 1901. Morreu aos 84 anos. Uma vida inteira dedicada à Amazônia e ao Brasil, particularmente ao Acre - pedaço pátrio que jamais esqueceu.
Roberval Cardoso guardava com orgulho a descendência índia. Seus pais foram o seringalista José
Avelino Meneses Cardoso e a professora Mirandolina Nogueira Cardoso.
Sua existência sempre foi de estudos, trabalho,
dedicação. De 1910 a 1917, trabalhou como ajudante herborizado r do célebre botânico Adolphq Duck,
em Manaus. Formou-se em 1919, engenheiroM
agrónomo pela então Escola Agronôinica de ManaU!i. da Universidade do Amazonas. Em 1921, era
diretor de cena da Empresa .. "Amazônia CineFilmes". percorrendo o rio Amazonas, de sua foz ao
Huallaga, quando conheceu grandes faixas orientais
do Peru, Equador. Colômbia e sul da Venezuela e
Guiana Francesa. Participou nessa mesma época da
redescoberta do Forte do Príncipe da Beira, no rjo
Guaporé.

PROFESSOR PIONEIRO DE DESENHO "No
COL!iGJO ACREANO
O ilustre amazônida, crn 1922, era auXiliar t6c:nico do Fomento Nacional da Produção Vegetal, do
Ministério da Agricultura. a cujo serviço percorreu
extensas áreas potomográficas do Amazonas e Pará
e do norte de Mato Grosso. O ano de 1926
encontraMo como auxiliar agrônoll:lo do Aprendizado Agrícola do Acre, em Rio Branco. onde dedicou·
se durante anos seguidos a experiências de cultivo e
de aclimatação de novas espêeies hortfculas e pomrcolas da amoreira e criação do bicho-da-seda, do
trigo adetai e juta. Iniciou e estimulou o escotismo,
os desportos e o teatro na região acreana.
Foi co·fundador, em 1936, do ensino secundário
no Acre, e primeiro professor de Desenho, de Educa.çilo Física e de Ciências Físicas e Naturais do Ginásio Acreano.
Fundou,· com outros intelectuais, cm 1937, a'
Academia Acreana de Letras, e representou nesse
ano o Acre no Congresso Agronómico, em Piracica·
ba. São Paulo.
Durante dezoito anos (de 1944 a 1962),0 Pro'fessor, Roberval Cardoso foi engenheiro--agrônomo da
Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário,
no Rio de Janeiro, ocupando as chefias da Seção de
Estudos e Pesquisas, de AdministraçãO Escolar, de
Fiscalização do Ensino Agrícola e Veterinário.
Como técnico de Educação Rural. em 1946. partiel·
pau de cursos de aperfeiçoamento, especialfzaçl.o e
extensão. na Universidade Rural do Minist~rio da
Agricultura, aprovado. entre catorze cursistas, com
o primeiro lugar.
De 1935 a 1940, no Acre, Roberval Cardoso per·
tenceu ao Conselho Florestal. representou o Minis-têrio da Agricultura junto à Delegacia do Trabalho
Marítimo, foi membro do Diretório Regional de
Geografia e do Conselho Têcnico de Educação.
Aposentou-se em 1974. Colaborou intensamente
er.n revistas, jornais, escolas agrícolas. departamen~
tos estaduais sobre pedagogia do ensino agrícola,
problemas brasileiros, coleção iconográfica de arte:
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Trabalhou na preparação de obras sobre.. ''Fatos
Amazónicos.. (crónicas)~ ..Topografia Para o homem rural .. (técnica simplificada)~ ... Educação vi
~ual no meio rural" {pedagogia). Profedu palestras
4

sobre assuntos da Amazônia, em vária.« faculdades e
escolas do Rio, Minas Gerais e São Paulo.

Escritor, várias obras de sua lavra foram publica9as, destacando-se ..Centros Sociais Rurais.. (1948),
publicada pelo Minist~rio da Agricultura;. ~·Museu
Escola Agrícola.. ( 1948), idem; ..Grêmios ,para o
Meio Rural", idem, com edições elt! 1952 e 1958;

uMuseu Rural", de 1960, editada pelo.Ministbrio da
Agricultura, foi prep~rada especialmente .para as
comemorações do centenârios do Ministério da

Agdçu.I.Lura. r; autor ainda de;. uFal~cia do DeterminismO Climático na Amazônia" (1946). Mimeo·
smfados existem .. "Administração e Organizaçii<f
Bsoolar do Ensino Agrícola" (1947), "Custo dum
quilo de borracha no Acre" (1944).

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra morte enlutou os
acreanos. Trata-se da vencranda Senhora Maria Gurgc:l
de Mesquita, nAScida no Rio Grande do Norte no ano de
1890 c falecida cm 7 de janeiro deste ano, quando com·
pletava 94 anos de idade.
Dona Maria, ainda na sua mocidade, logo após o seu
~sarnento com José Henrique de Mesquita, deixou o
torrão natal em companhia do marido c seguiu para o
Ac::r~ no princípio do s~ulot radicando-se cm Feijó.
Não obstante as vicissitudes enfrentadas, fruto do
meio ainda insalubre da época, o casal., com a coragem
que caracteriza a gente nordestina, enfrentou os proble..
mas com estoicismo e venceu. Ali nasceram-lhe os filhos
Geraldo, Maria e Raiml.Wda.
O primeiro- Geraldo Gurgei de Mesquita- fez par·
te desta Casa na década de 70, e no Estado de seu nascimento exerceu os mais variados cargos.
Dona Maria, al~m de ter atuado na região gumífera,
posteriormente, com a morte prematura do seu esposo
dêdlcado, foi funcionária pública, a partir de 1945, na
administração do saudoso José Guiomard dos Santos.
O fato notável também de ter &ido uma das desbravadoras da "Terra Imatura" é a principal razão deste meu
registro, fruto do nosso reconhecimento.
A seu respeito podemos dizer como o pensador: o.~oos
teus ato~ não os teus conhecimentos, determinam o teu
valor".
A respeitivd. senhora soube viver cercada da admi~
ração e da estima de quantos a conheceram, e partiu com
a conscil:ncia tranqUila pelo bem que espargiu no meio
cm que viveu.
Deix:ou numerosa famOia de 44 pessoas entre filhos,
netos,. bisnetos e tataranetos.
A seus familiares as nossas condolências.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (1osó Frage!fi) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, como Líder
do PMDB.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MO. Pronuncia o squinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Finalmente. iniciamos, hoje, a nível de Senado Fede-ral, a uNova República'\ ·aspiração política do povo
brasileiro c de todos os setorcs responsáveis que se envol·
veram na memorável luta e mobilização que resultou na
eleição do Presidente Tancredo Neves, que, não podendo ser empossado por motivos que a Nação conhece, deu
oportunidade de se comprovar a maturidade politica do
Br.asil, com a posse do Vicc--Presidente José Samcy. Este,
empossado, cercado de seus ministros de Estado e auxiliares diretos, começa a demonstrar que, efetivamente,
teremos o predomínio do político sobre o t6cnico, do
verdadeiro representante do povo sobre os que decidem

em gabinetes fechados, alheios às aspirações e reivindicações maiores dos brasileiros que tudo suportaram nesses últimos 21 anos e que pagaram o mais alto preço de
nossa história por governos que nada tiveram de com·
premissa com a Nação. com a nossa gente, c especialmente com a nossa classe política, que foi cassada, perseguida, injustiçada, amaldiçoada, desprezada. Mas, um
grupo de bravos jamais permitiu que sucumbíssemos,
mesmo nos momentos mais obscuros da massacrante,
irascivel e dura ditadura q1.1e já tivemos aqui.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é chegada a hora
de dizermos, alto c bom som, que nós, parlamentares
brasileiros, queremos participar, ativamente, da formação desta nossa esperada e esperançosa Nova República. Queremos sugerir, queremos discutir, participar, criticar, sermos ouvidos, sermos parte, enfim. A in·
terdependência dos poderes - preceito constitucional
que os íi1timos 21 anos buscaram esquecer, com o agi·
gantamento do Poder E<.ecutivo c a centralização do po~
der- é principio constitucional entre nós, e necessita ser
estimulado e aprimorado. Então, a República não é só
um governo novo no Poder Executivo, não é s6 ministros e dirigentes de órgãos federais recém-escolhidos e
empossados.
A Nova República é um Poder Legislativo forte e autónomo, consciente dos seus deveres e das suas obrigações. ~ tlm Poder Judiciário independente, fortalecido, sem pressões, integrado aos outros dois poderes na
luta pela verdadeira busca da justiça, da paz e dos princ1·
pios dcmocrâticos entre nós, cm nossa Pãtria.
Para mim, tenho que a Nova República, a ní~eJ de Senado Federal, nasceu com a eleição do Senador José
Fragclli para presidir esta casa. Sua firmeza, sua tranqUilidade e honradez foram pontos marcantes nos atribulados momentos vividos na madrugada do dia 15.
Está na hora, agora, de nos lembrarmos, de insistirmos na divplgação massiva c maciça do teXto do parigrafo J• do art. 19 de nossa Constituição, levando-o a
todo o Pafs, a todo o povo, a todas as escolas,
inscrevendo-o em todos os muros, paredes, quadros, avisos, inundando este Pafs com a expressão magna da base
democrática:
"TODO PODER EMANA DO POVO E EM
SEU NOME (; EXERCIDO".
Então, Srs. Senadores da Nova Repóblica, se o poder
que todos cxerçeroos, e que exerce o Poder Executivo, c a
Justiça que distribui o Poder Judiciário é efetivado em
nome deste povo brasileiro, os 120 milhões de pessoas,
de gente, é claro, é indiscutível, é inquestionável que todos devemos contas ao povo.
A cada quatro anos, ou a cada oito anos, no caso dos
Membros desta Casa, os parlamentares brasileiros
submetem-se ao julgamento popular das urnas, quando
se exige de cada um de nós atitudes tomads, omissões registradas, pronunciamentos cm defesa do povo c das
nossas instituições, críticas, mas também elogios ou enaltecimentos à nossa atívidadc parlamentar.
Ora. se, efctivamente, queremos participar do novo
País que nasce hoje, da. alvorada democrática da Nova
República, se queremos: consolidar a democracia que estamos buscando implantar, se acreditamos c vamos exi·
gir o cumprimento do preceito constitucional que fixa a
interdependência dos Poderes da República, se temos
;onsciência de que o povo é o nosso objetivo maior e que
a ele temos que prestar conta de tudo que ftzcmos ou dei·
xamos de fazer, se, realmente, a Nova República será
não um novo governo, mas um pafs em que a Nação e
Estado caminham juntos, identificados, voltado para as
grandes aspirações nacionais, queremos declarar que:
- vamos defender o Congresso Nacional e, particularmente, o Senado Federal como um dos três Poderes
da República;
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- vamos agir, aqui, como autênticos representantes
do povo brasileiro, exigindo independência, respeito
pelo mandato popular, autonomia para decisão e independência para a atuação parlamentar;

O Sr. Carlos Alberto- Permite-me V. Ex.• um aparte?
O SR. ALFREDO CAMPOS - Com muita honra,
nobce Senador Carlos Alberto.

O Sr. Carlos Alberto - Ouço V. Ex.• com muita
atenção, até porque sou um profundo admirador do ta~
lento, da capacidade, da inteligência, da habilidade polftica que tem V. Ex• haja visto quecomoarticuladorpolí~
tico V. Ex• deu provas incontestes nesta Casa. de poder
virar um resultado em 24 horas. Tenho, então respeito
profundo pela sua maneira de articular politicamente.
O SR. ALFREDO CAMPOS-~ bondade de V. Ex•,
mas não 6 verdade.

O Sr. Carlos Alberto- Faço justiça, só. E quando V.

Ex• fala, hoje à tarde, tenho a convicção de que V. Ex•
nos da o perfil de como serA traçado, neste Congresso,
ou neste Senado, ,neste plenário, a política .do Governo
Federal. Embora díscorde de algumas colocações de V.
Ex.•, gostaria de fazer as seguinte sobservações: V, Ex•
fala do arbítrio, da ditadura que imperou neste País e eu
comungo, em parte, acho que nós tivemos um período
arbitrârio, ditatorial; acho que tivemos a repressão, tivemos uma ditadura muito fort~ em dado período do Movimento de 64. Mas, temos que fazer justiça aquele que
deu todas as condições para que Tancredo Neves pudc:s·
se ser o Presidente da República eleito. Dizer.sc: que va.
mos implantar a democracia no pats ~ fazer uma injustiça a Joio Figueiredo, que deu toda a tranquilidade, todas as condições para que pudéssemos camfnhar segura·
mente, para que as decisões fossem respeitadas. Veja V.
Ex• que quinta-feira, à noite,eu telefonava para o Pmi·
dente Figueiredo acerca da situação no Pais, quando o
~residente eleito, Tancredo Neves, era hospitalizado e cu
via o Vice-Presidente Jost: Samey sair às pressas do bloco onde residimos, telefonava eu para o Presidente a·fim
de saber qual a posição de S. Ex• e a resposta do Presi·
dente João Baptista Figueiredo foi aquela qu~.~ espera·
v~: "Carlos Alberto, a Constituição será resr!tída. Nós
v1vemos em uma democracia, pois eu juret fazer deste
país uma nação democrático, no dia que assumf a Prcsi·
dêncla da Rcpáblica..,Então vamos fazer justiça Aqu~lc
que foi o condutor da abertura política; àQ,ucle que anístiou os que foram cassados na repressão, aquele que deu
abertura plena para que a imprensa tivesse liberdade, à·
quele que eliminou o decreto 477, que algemava a classe
estudantil; àquele que deu todas as condições para que a
eleição de Tancrcdo Neves fosse fruto dessa abertura
politica c pudessem todos dela participar sem patrulha·
menta ideológico, sem nenhum revanchismo, verdade
Tancredo Neves foi eleito com os votos de politicas que
foram eleitos pela legenda do Governo, e não houve repressão a nenhum deles. Dai fazer um adendo dentro do
pronunciamento de V. Ex•, para fazer justiça ao ex·
presidente João Figueiredo. E dizer, também, daqueles
que participaram do arbítrio, que não roi o meu caso;
daqueles que enfrentaram a ditadura, mas não enfrenta·
ram a ditadura para combatê-la c. sim, participando de· .
Ia, e estão hoje usufruindo do novo Poder, da Nova Re-pública V. -Ex• sabe disto, que muitos dos que participa•
ram do poder de força, do poder que algemava, do podet
bania, do poder que deportava, do poder que muitos dos
que baniram, cassaram e fizeram tantas coisas com tan·
tos brasileiros, vão usufruir da Nova República, nobre
Senador.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Quero agradecer o
aparte de V. Ex• q~e, para mim, foi honroso e importan·
te. e dizer que concordo em parte com V. Ex• Mas, cu
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gostaria inclusive de inseri-lo no bojo deste meu modesto
pronunciamento. Gostaria tambêm de lembrar a V. Ex~
que nós não queremos, jamais, fazer uma caça às bruxas;
queremos, sim esquecer o passado e pensar muito na re..
construção deste Paf~ porque o que importa agora - e
no bojo do meu modesto discurso V. Ex• pode notar,

nós, en passant só falamos alguma coisa do período discricionârio que tanto enlutou este País- o que nos importa é daqui para frente, o que nos importa neste ins--

tante- e é o ideal da Nova RepiÍblica- é pensar como
tirar este Brasil do atraso social e ccondmi<:o a que 'che-gou e pensar nos dias futuros, que estão por vir.
O Sr. Jorge Kalpme- Pennite V. Ex• um aparte'?
O SR. ALFREDO CAMPOS -

Com muito prazer.

O Sr. Jorge Kalume - Esta Udcrança vai dar a primeira prova da pregação que V. Ex• estA fazendo neste
momento de paz, de concórdia; c queremos, nesta oportunidade, deplorar o estado de saúde do Sr. Presidente
Tancredo Neves. Gostaríamos que V. Ex• fosse portador
dos nossos votos de pronto restabelecimento para que

assuma as rédias do Governo da República. Eram estas
as mindai palavras a V. Ex•, nesta oportunidade.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Senador Jorge Kalume, penhoradamente, agradecemos esses votos e iremos
transmiti-los à famflia que, neste instante, cstâ apreensiva e triste, juntamente com todos os ~gmcntos da sociedade brasileira.
E continuo, Sr. Presidente:
- vamos exigir a mais ampla e irrcstrita discussão de
todos os temas que forem submetidos a esta Casa. repudiando pressões de grupos, urgências descabidas, interesses menores e decisões de ctípulas;
-queremos debater, livre e abertamente, todos os tcmas submetidos ao Senado Federal. sem subterfógios ou
meias palavras, criticando construtivamente quando ne..
cessário ou assumindo, junto com os poderes Executivo
eJudiclãrio, quando for o caso, os õnus de decisões rigorosas mas que sejam, comprovadamentc, do interesse da
maioria do povo brasileiro;
- temos certeza de que não somos infalíveis, que também erramos, ou erraremos, mas 6 tambtm necessário
destacar que é mais ditlcil errarem 69 Senadores e 479
Deputados Federais - ou sej~ 548 parlamentares- do
que somcnt~ um que queira decidir e impor vontade, ou
pequenos grupos.
Conscientes de tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos ap:r~entando a cata Ca:sa, c à Naçi~ este
documento, certos de que, juntos, o pafs inteiro, haveremos de concretizar esta Nova Repóblica, para a busca
incessante e incansável de melhores dias para o povo
brasileiro, para cada um de nós, porque todos somos povo; para nossas fam.mas, para' este Brasil que " nosso e
será recuperado por nós. (Muito bem! Palmas.)

pliblica, como tambêm levar a termo o compromisso espontaneamente assumido de colaborar, na medida de
minhas possibilidades, no exercício da Liderança do
PDS e do Goyerno, para complementação da obra da rcdemocratização do Brasil encetada e conduzida, com lucidez e determinação, pelo ex-Presidente João Figueiredo.
Servi a esta causa com dedicação c com lealdade. fic:l
aos meus ideais democráticos e tudo frz no sentido de
consolidar esta diretriz, dando autonomia à Liderança
do PDS, colaborando para que o Senado da Rept'iblica
pudesse aprovar algumas das leis mais importantes,
criando sobretudo, com os meus ilustres colegas da Opo..
sição, através dos seus eminentes líderes, um clima de
perfeito entendimento e colaboração que nos permitiu
aprovar, no óltimo ano, todos os projetas de peculiar interesse dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal: as suas mensagens principais; a indicação de nomes
para os tribunais superiores do País, a começar do Supremo Tribunal Federal; a aprovação de nomes indicados para representar o Brasil como embaixadores no exterior; leis da maior importância como a da informâtica;
o estatuto da microempresa; a lei que regulamenta o Art.
45 da Constituição, entre tantas outras, foram aqui apro..
vadas em ambiente de perfeita compreensão mediante
acordo e entendimento entre todos os partidos políticos,
de maneira a dotar o Pafs de instrumentos legais que ele
reclamava naquela ocasião.
Servi numa fase extremamente delicada c diflcii da
vida politica nacional, agitada pela sucessão presidencial
que só se encerrou há 15 de janeiro óltimo. Não obstante
todos os percalços, todas as dificuldades, a Bancada do
meu Partido pôde cumprir, com altivez, com correção,
com digní4ade, com dedicação à caU$a p6blica o seu dever, em toda a sua extensão, para com o seu partido,
para com Ó Senado e para com o País.
Desejo agradecer aos eminentes colegas o apoio, a colaboração recebida. Já o fiz, em particular, à minha Bancada em reunião que promovemos à tarde do dia IS. Estendo agora esses agradecimentos em especial a V. Ex•,
como Presidente do Senado e ao seu ilustre e eminente
antecessor, o Senador Moacyr Dalla, aos meus eminen·
tes colegas de lideranças: do PMDB, Senador Humberto
Lucena; do PTB, Senador Nelson Carneiro; c do PDT,
Senador Roberto Saturnino.
A todos os colegas, à Mesa do Senado c aos seus dedi·
cados e competentes servidores, a todos os eompanhei..
ros desta Casa, funcionários pliblicos. servidores do Senado, à imprensa que acompanhou e deu toda atenção
aos nossos trabalhos, numa cobertura cotidiana, a todos
consigno o meu mais profundo agradecimento pelo
apoio e pela solidariedade recebida. Muito obrigado.
(Muíto bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli) - Concedo a
palavra, ao nobre Senador Nelson Carneiro, como

L!der.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador AJoysio Chaves, para uma
brc~e comunicação.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PD8-PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sirvo--me da faculdade regimental para tr.azct ao conhecimento da Casa que, no dia 15 passado me afastei da
Liderança do PDS no Senado da Repóbllca. E o ftz com
muito pesar, por.quc fui honrado, nos primeiros dias deste mês, com a recondução por unanimidade da minha
Bancada. Mas, razões de ordem pessoal, sobretudo com...
promissos poUticos inadiá.vcis no meu Estado,
impediram·me a esta decisão, depois de quatro anos
como Vice-Líder e dois como Lfder no Senàdo, pude não
só estreitar os laços de amizad~ de compreensão c colaboração, com todos os ilustres colegas do Senado da Re-

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Como
lider, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores:
Creio que não hã na história politica do Pais vigilia
tilo longa. desde as primeiras horas da tarde do dia 14 de
março, vigflia que se prolonga até hoje. vigflia emocional
de que participa toda a Naçilo, por todos os setores de
sua atividade. do povo inteiro acompanhando, rezando
genuflexo pelo restabelecimento pronto da salide do emi·
nentc Presidente da Repúb1ica,. Dr. Tancredo de Almeida Neves.
Neste momento~ Sr. Presidente, em que a Nação em
preces roga por este restabelecimento, justo será incluir
nos Anais algtlns episódios que dizem respeito à maturia
dade poftica deste País.
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Por ordem cronológica, seria de destacar a posição do
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ulysscs Guimarães; quando alguma "mosca azul" passou
perto com o setl zumbido sedutor, Ulysscs Guimarães
sustentou, de logo, o império da Constituição. E no gabinete de V. Ex,., Senador José Frageili, estiveram reunidos
os Líderes Partidários e de pronto assentaram, sem divergência, porque não haveria como deixar de cumprir,
rigorosamente, a Constituição, assegurando a posse do
Vice-Presidcnte. o nosso antido companheiro Jos& Sarney. Essa unanimidade que acima das divergências políticas, das dissensões partidárias, hã um interesse generalizado do mundo político, de assegurar dias tranqUilos
ao País, dando ao povo uma resposta â sua ânsia de nor·
malidadc e de progresso. Foi. aí, Sr. Presidente, que entre as rnuítas vozes que. naquela rcuniilo, presidida por
V. Ex• c pelo Deputado Uiysses Guimarães, uma se, elevou, c quero destacar, por dever de justiça, cxàtamente a
do Lfder que boje se despede, a do nobre Senador Aloy..
sio Chaves. Sendo Líder da Bancada oposJcionista, o
PDS, foi S. ExJ um dos elaboradores, um dos defensores
extremos da regularidade constitucional e expôs, com os
argumentos de seu cabedal jurídico, as razões que estavam na consciência de todos os homens p6blicos ali reunidos, a da posse do Vice-Presidente da Rep6blica até
que o Presidente pudesse assumir o cargo. Tamb6m ~ de
justiça ressaltar que do dia 14 atê hoje, cm meio a cata
vignia emocional em que o Pafs vive. o Vice-Presidente
José Sarney tem mantido atitude exemplar, sem transpor
as lindes de sua atividadc,. com uma compostura c dignidade que honram esta Casa, de onde Sua ExceiCncla saiu
para o excercício de tão alta magistratura.
Sr. Presidente. devo fazer~ ainda, duas consideraçiSes:
nesse numeroso Ministério, o maior da Repllblica, de 27
titulares, não figura um Ministro, um representante do
Estado do Rio de Janeii~ no primeiro escalão. Quero fa~
zer justiça ao Presidente Tancredo Neves, não lhe: cabe
culpa; a culpa cabe aos políticos do Estado do Rio de Janeiro. que não tiveram a capacidade de se reunir cm tor·
no de um só nome dentro ou fora de qualquer corrente
política, que pudesse representar aquele Estado na consteláção ministerial. Foi essa falta de unidade. essa falta
de compreensão de que a antiga Capital brasileira d~ves
sc participar desse primeiro escalão, que excluiu o glorioso Estado da composiçao inicial do Governo Tan rcdo
Neves. E não tivemos sequer, não podendo indicar um
s6 nome do Rio de Janeiro, a sensibilidade de outros Estados~ de'periiJhar algu!m integrado cm nosso Estado,
ali _tendo vivido os dias longos de uma tormentosa cassação, e que se fez nio s6 um defensor de seus direitos,
mas, principalmente, um defensor de todos os direitos
humanos neste Pafs, o do ilustre Presidente da Ordem
dos Advogados, Jruh Bernardo Cabral, cidadio honorário do Rio de Janeiro, c indicado peJa representação
amazonense. Neste instante, a Bancada do Rio de Janei-..
ro nio teve. sequer a inspira-çlo de perfilhar uma. candidatura de um ilustre homem pllblico que ~ve integrado
no Rio de Janeiro, e podia ser, portanto, o inttrprete dos
sentimentos da gente que ali reside.
O Sr. Carlos Alberto- Pcnnitc-me V. Ex•. um aparttll
O SR, NELSON CARNEIRO nobre Senador Carlos Alberto.

Com muita honra,

O Sr. C•rlos Alberto - Nobre Senador Nelson Car-..
neiro, entendo a sua preocupação para com o seu Estado, que é o Rio de Janeiro, e V. Ex• chega mesmo a fuer
alusão à classe pofftica, que não teve compctêncla para
conseguir um ministério para aquele Estado tão impor~
tante da Federação brasileira. Mas, se não me falha a
memória, eu não sei se cu se ouvi ou se vi na telcvisilo,
em resposta ao Governâdor Leonel de Moura Brizola,

n.
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que governa o Rio de

Janeiro~

o Presidente eleito Tau-

credo Neves disse que havia dado dois ministérios para o
Rio de Janeiro; me parece que o Rio de Janeiro merece o
SN! e o Ministério da Aeronáutica- somente para fa-

zer um adenda ao seu discurso e mostrar a V. Ex• que o
Rio de Janeiro ganhou dois ministérios: o Ministério da
que é um carioca que estâ à frcnte 1 bem

Aeronâutica~

como o SNI. F<:ti a resposta, salvo melhor ju[zo, não sei
se li, ouvi ou se vi em televisão. Mas me parece também
que o SNI hoje é do Rio ·de Janeiro ..
O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• hã de permi·
tir ao Presidente Tancredo Neves o direito de conservar
o humor que foi sempre a característica da sua vida
pdblica. Em meio aos entreveras que sempre atravessou,
em que sempre se envolveu, Sua Excelência nunca deixou de cultivar o bom humor, e ct:rtamente foi assim que
Sua Excelência respondeu à acu$ação que lhe foi feita.
Entendo que o-s Ministros militares não representam a
nenhum Estado. Eles são chefes de armas que pertencem
à Nação e, por isso mesmo, não irei aqui discutir onde
nasceram c onde viveram.

Mas, Sr. Presidente, ê do meu dever, e sou um inveterado em fazer restrições; tendo lutado em 1930 pela vitória da Revolução de outubro, logo dela dissenti e vivi
os longos anos da ditadura nas agruras da planície politica. Em 1964 era dos mais cáusticos críticos do regime
que então havi'a abruptamente se suicidado ao excluir da
ordem constitucional o parlamentarismo, única forma
em que poderia sobreviver o Governo João Goulart.
Mas, Sr, Presidente, por isso mesmo, no dia da eleição
do Presidente Castello Branco, eu me opus a que o Congresso se rendesse à primeira decisiio do comando revolucionâ.rio, impondo a votaçao a descoberto. E estâ nos
Anais meu protesto com a declaração de que me recusa·
va a votar por uma decisão que contrariava a Consti·
tuição c o Regimento da Casa. hoje, quero fazer um reparo, ou talvez um elogio; o nobre Ministro da Justiça,
nosso prezado colega Fernando Lyra, jâ reuniu duas vezes o Conselho Politico, pela manhã c à noite de ontem.
Esperava que ati estivessem apenas os Líderes da Maio·
ria, o nobre Uder Fernando Henrique Cardoso, Uder
do Congresso, o nobre Líder Humberto Lucena, Líder
do Senado, e o nobre Deputado Pimenta da Veiga, Ltder
da Câmara. Seria então a presença do mundo politico,
Mas também ali estiveram os líderes da Frente Liberal, o
nobre Senador Carlos Chiarelli e o ilustre Deputado José
Lourenço.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) - Lembro ao nobre orador que jA se esgotou o tempo de que dispunha.
O SR. NELSON CARNEIRO - Vou concluir. Sr.
Presidente, dizendo que o Senador Saturnino Braga, in·
felizmente ausente, e este modesto orador não tiveram
disso nenhuma ciência, nem de segunda mão. Certamente somos duas andorinhas no meio dessa multidão; já
uma andorinha não faz verão, também duas não farão.
Mas, eu queria lembrar ao ilustre Ministro c Deputado Fernando tyra que se somos dois Senadores, somam,
31 os Deputados do PDT e 10 os Deputados do PTB,
para que ao menos em segunda. mão, S. Ex•, transmita á·
quclcs que apoiaram Tancrcdo Neves o que decidiu ocomando político.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem\)

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, peço a palavra
oomo Udcr.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, como líder. ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Como Lfder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Estimado Senador Aloysio Chaves, eu me pergunto,
por que responder à despedida de V. Ex•? Também silenciar poderia trazer implicações diante da história deste
Senado. O trabalho de V. Ex• feito nesta Casa, não só cm
favor da Bancada que representou, mas da Casa no seu
todo, já representou um galardão. V. Ex• soube se con·
duzir com sabedoria, com prudência. Mesmo nas horas
mais difieeis, V, Ex• soube corresponder aos anseios nos~
sos, seus liderados, como também do ínclito Presidente
João Figueiredo, que confiou a sua representação à pes·
soa de V. Ex•
Podemos dizer que também, já no final, quando V.
Ex• se despedia, prestou relevantes serviços - e esse depoimento foi dado pelo próprio Presidente da Casa, segundo algumas pessoas ouviram - na hora crucial. na
hora mais dificil para a nacionalidade, já na madrugada
do dia 15, a opinião jurídica de V. Ex• teve a acolblda de
seus pares..
Esta é a oportunidade de. em nome do PDS, agradecer
o _grande trabalho que prestou não só ao Partido, como
aos politicos e à Nação de um modo geral. E podemos
acrescentar estas minhas palavras: a conduta de V. EX'
estâ enquadrada 'no sinal mais seguro da sabedoria que é
a constante serenidade) e V. Ext soube, com serenidade,
com sabedoria. com inteligência invulgar, conduzir~se
como Líder da Maioria
Aproveito o ensejo., também, para congratular-me
com o nobre Senador M urilo Badaró, que irá substituir
V. Ex• Estou certo de que S.
com a experiência haurida ao longo dos anos de sua vida politica, saberâ também, como V. Ex.•, corresponder aos nosso-s anseios. E
quero também saudar, entre nós, o retorno do nosso ex·
Ministro César Cais, que prestou magnífico serviço à
frente do Ministério das Mina e Energia. O seu retorno,
como dizia José Américo: "~como o renascer. ninguém
se perde na volta", Felicidades!
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

E"''•

O SR. PRESIDENTE (José Pragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza.
O SR. AMtRICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronunçia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Sn. Senadores:
Nos estados de direito, em plena flo~açiio democrâtica. ou mesmo naqueles que reencontram seu caminho na
vocação das liberdades, do direito e das garantias constitucionais- c não seria ousia demasiado afirmar que. até
nos estados em que as Casas legislativas resultam do
consentimento c do bencplâcito do poder autocrático em qualquer C:.poca. em qualquer ano, em qualquer mo·
menta, nenhum destaque mereceria a substituição de um
Senador pelo seu suplente. Nessas ocasiões, relatar acontecimentos, comentar fatos, analisar personalidades.
tudo seria mera tagarelice, daquela mais cho<::ha, quando
não desabrida c inoportuna, apenas para confirmar a fi·
losofia do povo de que ''sempre há homens que dizem
muito mais do que menos do que deviam". Se despreza·
da a regra da sobriedade, contudo é mister ser raso como
os riachos para deles tc:r a clareza e a limpidez, c não cmpanar o brilho daquele a quem pretendemos homenagear
neste momento, o ínclito vice~Presidente Jo~ Sarney,
hoje no exercicio da Presidência da República. Brilho
nefe tanto maior porque hâ largos anos entrou na vida
pública. como soube ele dizer com muita propriedade.
pela única porta de entrada da política: a porta do sa·
críficio. Essas substituições merecem marcadas pela rotina e pelo despercebido, ainda que a grandeza do substi~
tuído ofusque o substituto. A elas lhes bastaria, sem dó~
vida. o juramento de praxe. Nada mais! Afinal somos todos poHticos, em contato permanente com o povo c sob
a vigilância dos meios de informação.· Conhecem..nos os
propósitos, os programas, os ideais., as realizações, os so·
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nhos, as frus.tações, as esperanças que não morrem jamais.
Que dizer ou fazer, então, neste important1ssimo e
honroso instante de nossa vida, quando vimos integrar a
Câmara Alta do País? Deveria o substituto falar de si
próprio, exibir o elenco. sequer o esboço, do que espera
concretizar no breve tempo de sua permanência nesta
Casa? Se o fizesse, estaria, sem d(lvida, proclamando o
ardor de seus propósitos, ratificando, com Petrarca, que
uarde bem pouco, quem pode dizer o quanto arde", muitas vezes frustrando-se ao xame do qu é, para distrair·
se com o que será. sempre improvável, duvidoso e aleatório. Ao que substitui, ao que chega, por mais experí·
mentado e sofrito na vida pública, que se lhe faça a jus·
tiça, se o merecer, ao término do seu mandato.
Deveria o novo Senador falar do velho congressistao eminente Senador Sarney - que em muitos anos nesta
Casa encantou os seus pares com seu talento, com a
inter-penetração do político e do intelecutal - ligação
entre Roma e Atenas- como o mostrou em esc::orreita
análise o Mestre Afonso Arinos1 Do jornalista que,
moço ainda, muito moço1 tundava jornais? Do tribuno
que sempre rivalizou nos comícios populares e nas cátedras mais exigentes, com os melhores do nosso passado?
Do acadêmico consciente do papel relevante das agremiações literãrias, a elas juntando-se mais para colaborar no fomento à cultura e na descoberta de talentos, que
para coroamento dos próprios méritos? Do administrador que deu inicio a uma nova era em nosso Estado -o
Maranhão- criando estilos, formulando métodos, conceitos e princípios antes não concebidos? Do líder que,
investindo à frente de fehorosos e aguerridos seguido·
res, à frente, ontem como hoje, do bravo povo maranhense, derrubou situações inabaláveis? Do poeta terno
e sensível de "Canção para Roseana", vigoroso e fia·
mante de .. Marimbondos de Fogo? Do liberal moderado
que só entende a politica quando .. ~la se compromete
com a democracia e com a justiça social"?
Não! Não deveria. Os grandes desta República já o fi·
zeram. PoUticos, jornalistas, escritor~. mestres em todos
os setorcs e de todos os matizes. A pobreza da nossa lin·
guagern não ousaria suplantar o que sobre Sarney já escreveram Afonso Arinos, Carlos Ç~telo ·Bra.nco, Josué
Montello, Ferreira Gullar, Lago Bumet, Jorge Amado,
Bandeira Tribuzi, para citar só alguns dos grandes nomes deste País. ·
· .-e_.:
•
Falar, então, de sua postura de esi-;dista no eltercfcio
da Presidência da Rep6blica, no impedimento do Presi·
dente Tancredo Neves, também não. Esta página da História do Brasil. de tão importante que é no presente e o
sc:râ, mais ainda, no futuro, pela visão que se terá dos fatos, através da perspectiva que s6 o tempo propicia, não
pode: e não deve subordinar·se: a estas poucas palavras de
homenagem.
Srs. Senadores., se nada houvera, então, para dizer
sobre o estadista de hoje, ou se tudo já não fora dito
sobre poUtlco e o homem a quem temos a honra· de
substituir, acreditamos que o historiador do futuro, com
sua observação percuciente, não dciltará de consagrar
aquele momento de inexcedível grandeza, quando o Senador José Sarney renunciou à Presidência do Partido
Ocmocrâtico Social como um dos mais significativos de
todos os instantes políticos, causa preponderante para a
grande mudança do autoritarismo obscuro para o brilho
da democracia.
Ao renunciar, Sarney criou as condições para a organização da Frente Liberal e a formação da Aliança De·
mocrâtica e, com elas, solidificar a candidatura que o
povo já apoiava nos comfcios de todo o Pais. Renúncia
que foÍ'taleceu nossas instituições politicas ainda c\aud.i~
cantes e mudou o rumo da Hititória do Brasil, renúncia
que foi a semente da vitória. Com ela, José Sarney p{aotou o fortalecimento do processo eleitoral e da democra·
cia cm nossa Pátria.

.
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O Sr. Carlos Chiarelll - Concede·mc: um aparte,
nobre Senador Américo de Souza.?
O SR. AM~RICO DE SOUZA- Com muito prazer.

O Sr. Carlos Chiarelli - Ouço com muito prazer e
sobretudo com muito interesse a manifestação que V.
Ex• faz nesta tarde na tribuna, a hora e o ponto que rein~
gressa na vida parlamentar. V. Ex• que jâ teve urna
atuação marcante e, por isso relembrada na memória de
todos nós na Câmara dos Deputados, V. Ex• que já soube com invulgar brilho, com probidade e eficiência representar o Nordeste e o Maranhão, volta hoje em cir-

cunstâncias históricas e volta hoje no momento de especial significação para a vida nacional, depois da madru-

gada de sexta-feira em que este País mostrou realmente a
fortaleza das suas instituições, a seriedade da sua classe
política, o respeito aos mandamen.tos legais e constitucionais. e onde um homem da valia intelectual e da condição de estadista de Tancredo Neves, vitimado· por uma
anomalia circunstancial, se viu adequada, transitória e
competentemente substituído, como manda a Constituição, pelo ilustre compatriota e conterrâoeo de V. Ex•,
'o nosso sempre Senador José Sarney. Por sso, em nome
da frente Liberal~ o sdP'artido e o nosso partido, sintome muito à vontade de, ao aparteá-lo, solidarizar-me
com os conceitos que emite e, sobretudo, aproveitar essa
sintonia partidária e essa identidade de manifestação
pâra. saudar a oportunidade tão expressiva com que V.
Ex• estréia nesta Casa, apesar e um veterano jovem do
'parlamento, podendo trabalhar sobre urn tema tão importante quanto é a f1gura deJoséSarney, hoje Presidente da. República e, sobretudo, o homem que, assumindo
. a Presidência, assegurou a tranqdUilidade da transição
transitória e guarda adequada e constitucionalmcmte o
lugar para o seu verdadeiro titular, que é Tancredo Ne~· com discrição, com probidade, compet!ncia, admíração e respeito.

O Sr. Gastão Múller- Desejo saudá-to no mesmo direcionamento do eminente Líder Senador Humberto Lu~
cena, rememorando que o conheci quando, na campanha do Presidente Costa e Silva, V. Ex• foi designado
como um dos coordenadores da campanha e eu recebi
um recado de uma pessoa querida, que tinha uma lideran~a muito grande neste Senado, o Senador Filinto
MUHer, para que o recebesse em Cuiab.é. Tive o prazer
de recebê--lo [á. Jantamos. juntos) enfim,. dei toda a assis·
têncla que V. Ex' necessitava lã na minha terra natal,
Cuiabã. Depois dessa oportunidade, convivemos muitos
anos na Câmara Federal. V. Ex•, então, se afaitou dire·
tamimte do parlamento e volta agora em função da Presidência de José Sarney na República Federativa do Brasil. De modo que, como velho colega, conhecedor de V.
Ex• e da sua capacidade política, saúdo-o dou os meus
votos de boas-vindas ao Senado e ao seu retorno à vida
públíca"'tlarlamentar neste País.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Comunico a
V. Ex• que o seu tempo estâ preste a se esgotar. Solicita-

tia que não recebesse mais apartes.
O SR. AMtRICO DE SOUZA- Pois não, Sr. Presi·
dente.

PODER

Sr. Senador Gastão MUller, se mais apartes tivêssemos
de antigos coinpanheíros nossos, da Câmara dos Deputados, terminarfamos por transformar esta tarde, em tar-de de reminiscência. Muito obrigado a V. E:t• por ter
lembrado omentos tão agradãveis da minha vida àquela época.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao Presidente José: Sar..
ney, hon,ra e glória do Maranhão, as homenagens do
nosso Estado. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Líder Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA. PRONUNCIA.
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Encontra-se
na Casa o Sr. Roberto Wypych, suplente convocado da
repres~ntação do Estado do Paraná, em virtude do afastamento do titular, Senador Affonso Camarso.
S. Ex• encaminhou à Mesa o diploma, que será publicado na forma regimental.
É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa.

JUDICIARIO

!RIBUKAL !fGJOHAl mi!ORnt DO PAR4NA

O SR. AMtRICO DE SOUZA- Agradeço ao nobre
Senador Carlos Chiare!li, Líder do Partido da Frente Liberal, a sua intervencão no meu pronunciamento. ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deste cenáculo, em qut
ora nos iniciamos. com reverência e humildade, prestamos ao velho camarada e amigo fraterno as homenagens
que ele merece. na pouquidade das nossas forças, mas
com. a. melhor, a mais sincera e a maior admiração, esperando que nosso desempenho nesta Casa possa seguir.:
lhe os passos, sempre com os olhos voltados para o Maranhão, para o seu povo e para o Brasil.

O Sr. Humberto Lucena colega?

Permite um aparte, nobre

O SR. AMlCRICO DE SOUZA- Ouço V. Ex•, com
muito prazer.

O Sr. Humberto Lu1ena- Antes que V. Ex• deixe a
tribuna eu, também, ~m nome da Bancada do PMDB,
desejo levar-lhe as nossas felicitações pela sua posse e dizer da nossa ategria em vê-Ia retornar ao Congresso Nacional. Eu que fui seu companheiro durante anos na Câmara dos DeputadoS posso dar o testemunho ao Senado
e à Nação do espírito público com que sempre se houve
no exercício dos seus mandatos parlamentares. Meus parabéns.
·O SR. AMÉRICO DE SOUZA- Senador Humberto Lucena, relembra V. Ex• mpmentos dos mais auspiciosos que passamos na Câmara dos Deputados e me
saúda ao chegar nest;:t Casa. Agradeço de coração a how
menagem que me presta.
O Sr. Gastão Müller -

DIPLOMA
Conferido, nos Termot

Jo

Código Efei!oraf,

ao Senhor

_ll\.olu:r.to_w.ppptb--

Permite V. Ex• um aparte?
eleito em 1• de stt<!mbro de 1.9111

O SR. A!\ltR!CO DE SOUZA- Pois não!

Suplente de Senador

d~

Rerüblic:o.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Designo Co·
missão formada pelos Srs. Senadores Jorge Kalume, Ál~
vá'ro Dias c Carlos Chiarelli, para introduzir S. Ex• em
plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(Pausa.)

Acompanhado da comissão Designada, dâ entrãda
o Sr. Roberto Wypych, prestandojunJo à Mesa o se-

guinte compromisso regimemal:
""PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
E AS LEIS DO PAIS. DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR
QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTENTAR A
UNIÃO. A INTEGRIDADE E A INDEPENDENCIA DO BRASIL"". (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Declaro empossado, como Senador da República, o nobre Sr. Roberto Wypych que, a partir deste momento, passará a
participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1?-Secretãrio.
~ lida a seguinte

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no art. 7f do Regimento Interno. que,
assumindo o exercício da repre~entação do Estado do
Paraná em substituição ao Senhor Senador Dr. A ffonso
Alves de Camargo Netto ad9tarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações, - Roberto Wypych.
Nome Parlamentar: Roberto Wypych.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comunicação lida vai à publicaçllo.
Sobre a mesa, projeto de lei que: vai ser lido pelo Sr. !~
Secretário.

e lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1985
Altera a redação do art. 10 da Lei nf 6.903, de 30
de abril de 1981, que dispõe sobre a aposentadoria dos
Juízes temporários da União de que trata a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. )9 O art. I Oda Lei n9 6.903, de 30 de abril de J981,
passa a vigorar com a seguinte redação:
••Art. 10. O Juiz temporário, enquanto no exercicio do cargo ou aposentado, equipara-se ao Funcionârio Público Civil da União, para os efeitos da legislação de Previdência e As~istência Social".

em-

Art. 2t Esta lei entrará
-\~J,ior na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.

Justlficaçio
A Lei nt 6.903, de 30 de abril de 198 I, teve por objeti·
vo assegurar aposentadoria aos chamados Juízes tempo·
rârios, isto é, representantes classistas da Justiça do Trabalho em todos os níveis e Magistrados representantes
dos advogados na Justiça Eleitoral. Por força do art. 10,
o Juiz temporário, enquanto no exe{cício do cargo,
equipara-se ao Funcionário Público Civil da União, para
os efeitos da Previdência e Assistê-ncia Social.
Verifica-se, desta forma, que a equiparação para efeitos previdenciários, somente alcançou os Juízes tempo·
rârios, Henquanto no exercício do cargo", deixando in aibis toda a complexa situação correspondente à situação
de aposentado.
Assim, com o implemento da condição de tempo de
serviço público, por idade, por vontade própria, ou por

infortúnio. o Juiz temporário tem direito somente à aposentadoria. com proventos inlegnl.is ou prOporcionais.
Ora, como a aposentadoria lhe retira a condição de
exercente do cargo, perde. portanto, a equiparação de
que trata a Lei, ficando, na condiçiio de aposentado, ao
desamparo dos beneficias e servi~s previdenciãríos.
Acrescente~se a esse fato a constatação de que o
Decreto-Lei n'l.910, de 29 de dezembro de 1981, ao tra~
tar da contribuição previdenciâria dos aposentados, exduiu dessa obrigação os Juízes temporários da União,
Decorre disso que, não estando mais no exercício da magistratura e não contribuindo para a previdência social e,
ainda, consoante o art. 10 que ora propomos seja altera·
do, não mantendo a equiparação depois de aposentado,
fica totalmente a descoberto de qualquer assistência previdenciãria. fato que não ê possível ser tido como justo
nem plausível.
Por não se justificar a distinção entre o Juiz temporário da União em exercício e aposentado, torna-se imprescindível a. alteração ora proposta, a fim de que o art.
IOda Lei n' 6.903, de 30 de abril de 1981, passe a amparar esses magistrados,. seja na aposCntadoria, seja quando no efetivo exercício da magistratura.
Por todo o exposto, acreditamos ser mais do que justo
e lógico que o art. 10 da referida Lei n9 6.903 seja alterado para agasalhar a situação dos Juizes temporários, seja
na condição de efetivo exercício, seja na condição de
aposentados.
Sala das Sessões, 18 de março de 1985.- Carlos O.iarelli.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nt 6.903, DE 30 DE ABRIL DE 1981
Art. 10. O Juiz temporário, eoquanto no exercício
do cargo, e:quipara-se ao funcionário público civil da
União, para os efeitos da legislação de previdência e assistência social.

Março de 1985·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) - O requeri·
mento que vem de ser lido será submetido à deliberação
do Plenârio após a Ordem do Dia nos termos regimen·
tais.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles- Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto- Amêrico de Souza- César Cais
-Milton Cabral- Aderbal Jurem a- Nivaldo Macha·
do - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano
Franco- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Amaral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Severo Go·
mes- Henrique Santillo - Mauro Borges- Saldanha
Derzi - Roberto Wypych - Álvaro Dias- Enéas Fa·
ria - Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
(9-Secretário.

t

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 33, DE 1985

Nos termos do art. 198, alfnea d, do Regimento Inter·
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item o9 J seja submetida ao Ple·
nário em primeiro lugar.
Sala das Sessões. I8 de março de 1985._- Senador Severo Gomes
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Aprovado o
requerimento.
Passa-se ao

Item 3:
( Ãs ComiSsões de Constituições f! Justiça, Serviço
Público Civil e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- o Projeto lido
será publicado e remetido às comissôeS competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l <?-Secretário.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 31, DE 1985
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso
do Presidente Tancredo Neves lido pelo Presidente da
República, em exercício, perante a primeri<~ reunião do
Ministério, publicado, na íntegra, pelo jornal "Correio
Brasiiiense'\ edição desta d'ala.
Sala das Sessões, 18 de março de 1985. - Humberto
Lucena, Líder do PMDB
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- o requerimento que vem de ser lido será submetido ao exame da Comissão Diretora, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
}\'-Secretário.

i:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 32, DE 1985
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que, em data a ser designada pel•1 Presidência, seja
realizada Sessão Especial do Senado Federal para homenagear a memória do ex·Senador Gustavo Capanema.
Sala das Sessões, 18 de março de 1985.- Murilo Ba~
dar6 - Aloyslo Chaves- VIrgílio Távora- César Cais
- Carlos Alberto - Moacyr Dalla.

Votação, em turno único, do Requerimento n~
15, de 1985, de autoria do Senador Humberto.Lucetla, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos
que colocaram em risco o controle acionãrio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doi;;e,.~,Nos termos do art. 30, parágrafo único, alínea d, da
Constituição Federal, a matêria depende para a sua
aprovação do voto favorãvel da maioria da composição
da Casa. A votação deverá se efetuar pelo sistema eletrô·
nico.
O Sr. Itamar Franco.:.._ Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Concedu a

palavra, pela ordem, ao nobre Senaâor Itamar

Franc~.

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG. Pela ordem, sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quer me parecer
que V. Ex•, salvo melhor interpretação do Regimento,
poderia solicitar os votos dos Líderes com respectivo as·
sento na Casa.
O Sr. Jorge Kalume (PDS- A C)- Sr. Presidente, :1
nossa Bancada concorda com a votação tradicional.

O Sr. Gastão Müller (PMDB- MS)- Sr. Presidcn·
te, a Bancada do PMDB, concorda, desde que haju :~cor·
do das Lideranças, que a votação seja simbólicu.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Indago ao Sr.
Uder da Frente Liberal se está de acordo.

O Sr. Carlos Chiarelli (PFL- RS)- A nossa posição
individual é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito a m:~·
nifestução do nobre Líder do PTB.

l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seciio II)

Marco de 1985

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ)- Sr. Presidente, a
nossa Bancada é pela forma simbólica ou pelo voto se~
creto. De modo que a questão está aberta dentro do Par-

tido.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Tendo havido
acordo entre as Lideranças, a matéria será submetida ao
Plenário, simbolicamente.
Em votação o requerimento em turno (mico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. José lgnácio- Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri·
menta de V. Ex~ é regimental, e será procedida a verificação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peco aos Srs.
Senadores que, por favor, ocupem seus lugares.
A Mesa comunica aos Srs. Senadores suplentes que tomaram poSf~$ hoje que deverão votar no lugar dos Srs.
Senadord'dtulares. Os nomes dos Senadores titulares jâ
foram retirados da placa, mas não aparecerão ainda os
nomes dos Srs. Senadores suplentes, agora empossados,
o que será feito oportunamente.
Uma vez que os Srs. Lideres já se manifestaram favorã veis à proposição, os Srs. Senadores jâ podem votar.
(Pausa.)
(PROCEDE·SE À VOTAÇÃO.)
VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:

Roberto Wypych- Murilo Badaró - Alcides Saldanha - Alexandre Costa - Aloysio Chaves - Álvaro
Dias - Carlos Alberto - Carlos ChiareUi - Claudionor Roriz- Fernando Cardoso - Gaivão ModestoGastão Müller- Henrique Santillo -ltanar FrancoJoão Lobo - Jutahy Magalhães - Luiz CavalcanteMarcondes Gadelha - Mauro Borges - Octávio Cardoso - Odacir Soares - Severo Gomes.
VOTAM ""Nífo·· OS SRS. SENADORES:

João Ca\mon - Josê· Ignácio Ferreira - Virgí1io Távora.
ABSTtM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Alberto Silva -

Alfredo Campos - César Cais.

O SR. PRESIDENTE (Josl: Fragelli)- Se todos os
Srs. Senadores jâ votaram vai-se proceder à apuração,
(Pausa)
Votaram SIM 22 Senadores e NÃO 03
Houve 3 abstenções.
Total de votos: 28
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - (;evidente a
falta de quorum.
A Presid.ência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a Plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e40 minutOS, a sessão é rea~
berra às 16 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE {Jos! Fragelli) -Está reaberta

a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares
para procedermos à nova verificação da votação. (Pau~
sa.)
Os Srs. Senadores jâ podem votar.
(Procede-se à votação)
VOTAM "'SfM"" OS SRS. SENADORES:

l

, Roberto Wypych _, Nivaldo Machado- Murilo Ba~
daró- Alcides Saldanha- Alexandre Costa- Aloysio
Chaves- Alvaro Dias- Carlos Alberto- ClaudionorRoriz -·Fernando tardoso -Gaivão Modesto- Hei-

vidio Nunes- Henrique Santillo- Itamar Franco João Lobo- Jut;.~hy Magalhães- Luiz CavalcanteMal'condes Gadelha - Mauro Borges -- OctaVio Cardoso - Odacir Soares - Severo Gomes.
VOTA ""NÃO'" O SR. SENADOR:

Josê (gnácio Ferreira.
ABSTEM.SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Gastão Muller- Alberto silva.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Se todos os
Srs. Senadores jã votaram vou proceder à apuração.

Votaram SfM 22.
Votou NÃO l
Houve 2 abstenções.
Persiste a falta de qoorum.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, paço a
lavra para uma declaração de voto.
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saciedade. A pretensão, entretanto, que me animou- e,
certamente, aos demais que procederam tamMm como
eu, no sentido de não ver aprovado esse requerimentoé a de permitir que S. Ex•t o atual Presidente da Vale do
Rio Doce que é homem do atual Governo, venha, como
deseja, a esta Casa, pois t homem do atual Governo repito- perante a Comissão competente e ofereça os esclarecimentos que forem solicitados. Seja sebatinado o
suficiente para que a Casa se julgue satisfeita ou não com
os seus esclarecimentos.
O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSE; IGNÁCIO FERREIRA- Nilo é possf-

pa~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Tem a pala·
vra, V. Ex•, para uma declaração de voto.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, declaro que votei a favor da solicitação do Senador Severo Gomes porque acredito que todas'as denúncias deveram ser apuradas, principalmente quendo essas
denúncias são feitas por um Senador da República que
tem responsabilidade nas suas afirmações.
Sou daqueles que acreditam, Sr. Presidente, que ao denunciante cabe o ônus da prova. Mas numa situação em
que o denunciado é um homem público, nós temos que
dar todas as condi1;0ões para serem apuradas as denúncias. Agora, sou daqueles, também, que defendem a tese
de que nós deVeríamos ter em nossas leis algo que permitisse que aqueles que denunciam infundadamente também fossem responsabilizados quando essa denúncia é
considerada inexistente.
Mas, como já disse, aqui, o Senador Severo Gomes
apresentou fatos que, se verídicos, se apurados como
realmente corretas as suas informações, teremos queres-ponsabilizar a administração de uma das empresas
públicas.
Eu lamento, Sr. Presidente, lamento que nesta hora, a
antiga Oposição, hoje maioria, dê uma demonstração de
que não quer apurar os fatos que são, exatamente, os
companheiros do Sr. Senador Severo Gomes. que se reti~
ram para não dar número. Veja V. Ex' como mudam as
situações: aqueles que atê ontem defendiam a necessidade de apurarmos todos os fatos, e falo aqui com autorídade de quem sempre exigiu apurações, infelizmente, são
aqueles mesmos que, hoje, se retiram, para não dar número para apurar essas denúncias feitas por um colega
' de Partido. Por isso, Sr. Presidente, lamento que a Maio~
ria de hoje não queira mais apurar os fatos.
O Sr. José Ignicio Ferreira - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio Ferreira, para
uma declaração de voto.
O SR. JOSE: IGNÁCIQ FERREffiA (PMDB - ES.
Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente:
Como fui um daqueles que respeitosamente se insurgiram contra a pretensão que se alinha no requerimento do
nobre Senador Severo Gomes, vejo-me na necessidade
de usar da palavra agora.
Inicialmente, Sr. Presidente, eu rememoro minhas palavras quando da primeira oportunidade em que essa
matéria foi submetida uo Plenário. Disse e tresdígo que a
pretensão que tenho c, por certo, os Srs. Senadores que
aqui não compareceram para dar número para a aprovação do presente requerimento também têm, é a de que
os fatos cogitados nesse requerimento sejam apurados à

ver conceder apartes, Senador. Eu até que gostaria muito
de recebê-lo.
Mas para que a Casa se veja satisfeita ou não com os
esclarecimentos que S. Ex• prestar. O que pretendemos é
ver o assunto suficientemente esclarecido perante o Senado da República.
Outro aspecto que deve ser enfocado aqui é o de que
há muita diferença entre a denúncia que se faz nos autos
de uma ação criminal e a refer!ncia feita no atual reque~
rimento em que se pede a aprovação de uma Comissão
Parlamentar de [nquéritQ. Aqui não se faz dem'incia que
se pretenda provar ou que obrigue o denunciante a fazer
prova. Aqui não há exatamente denunciante, aqui hâ um
requerente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
que objetiva ver esclarecidos os fatos perante o Congresso Nacional, perante o Senado da República. Portanto.
não há denúncia e não hã sequer ônus para o denuncianM
te. E tambêm não hã porque se pretender punir o denunM
ciante, se suas denúncias forem carentes de fundamento,
porque não há nenhuma imputação contida em peça
inaugura.l, a exemplo do que ocorre nos autos de um in~
quêrito, ou nos autos de um processo criminal que se
inaugura com a denúncia. O que se cogita aqui é de se
bus_car esclarecimentos. E, por essa razão~ me parece necessário que se faça aqui a acústica necessária às informações que ele próprio, o Sr. Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce, deseja prestar ao Congresso Nacional
e ao Senado Federal.
Venha S. Ex• aqui, convidado pelo Senado da Re-pública, para a comissão competente, preste os esclarecimentos e ar sim, Sr. Presidente, após esses esclarecimentos prestados, se remanescer em qualquer Senador desta
Casa a mínima rêstia de dúvida, serei o primeiro a votar
favoravelmente à aprovação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O que não posso é ver, ao longo de
meses, uma empresa do porte da Companhia Vale do
Rio Doce ter o seu conceito internacionalmente abalado
ou arrepiado no curso de investigações que podem resul~
tar em nada e que podem perfeitamente ser abortadas
pelo simp1es rato do comparecimen~ do Sr. Presidente
perante esta Casa, satisfazendo à saciedade cada um dos
Srs. Senadores.
Eram esses os esclarecimentos que desejava prestar,
Sr. Presidente, em homenagem sobretudo a esse homem
que respeito, que admiro e por quem, hoje tenho um
companheirismo estreitado. Sempre achei que a etimoto..
gia do termo companheiro, lã no passado, perdido na
poeira dos tempos, companheiro era aquele que dividia o
pão. Com o passar do tempo, a palavra companheiro
deixou de ser significativa só d~quele que dividia o pão,
mas daquele que passou a dividir com aqueles que an ..
dam junto a ele, mais do que o pão: as suas emoções de
alegrias e tristezas, as preocupações idênticas. Isso une, a
mim, o Senador Severo Gomes, o Senhor e demais Sena..
dores, inclusive independente de siglas partidãrias. Nós
somos companheiros decidimos o bem comum, partilha..
mos das mesmas emoções e temos os mesmos objetivos.
Não vejo por que. Sr. Presidente no infcio de um Governo da Nova República nós lançarmos sobre urna companhia do porte da Vare do Rio Doce as suspeições que,
certamente, de forma objctiva, recairão sobre ela. Podemos perfeitamente abortar tudo isso ouvindo aqui o Sr.

!
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Presidente que é um brasileiro que, até prova em coo~
trário, merece de nós todas as reverências e todas as ho~
menagens, para mim até hoje o Sr. Presidente da Vale do
Rio Doce que serviu ao Governo anterior é um grande
brasileiro, ê um patriota. Se amanhã, entretanto, isso
não remanescer provado na minha consciência eu serei o
primeiro a admitir esse fato em contrário, publicamente.
Quero agradecer aos Srs. Senadores, sobretudo pedir
at~ ao eminente Senador Severo Gomes, que eu respeito
profundamente como colega e jâ a essa altura até for~
mando laços de admiração muito fortes, que ele com~
preenda a postura que eu tenho que é de independência

do nessa dimensão, como ocorreu com esse processo de
lançamento de debêntures.
Então, acho que eu, tanto quanto os Senadores que
subscreveram esse requerimento, têm, hoje, s61idas razões para defender. nesta Casa, sua aprovação, nesse
momento em que o Legislativo ganha a sua dimensão,
consegue abrir os seus braços e tem que tomar consciência de que não se trata de estarmos chamando alguém do
Governo, ou fora do Governo, era do GoNrno anterior,
é deste Governo, é urna questão do País que precisa ser
·
discutida nesta Casa.
Muito obrigado. (Muito bem!)

absoluta arrostando as conseqU!ncias, quaisquer que se~

O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.

jam, das distob;ões do comportamento que eu tenho.
Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado.
O Sr. Severo Gomes- Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em primeiro lugar, quero lembrar que fiz um discurso,
nesta Casa, em dezembro do ano passado, quando tomei
conhecimento de alguns documentos que mostravam
que a administração da Vale do Rio Doce procedia determinados atos que, no meu entender. eram lesivos ao
interesse do patrimônio nacional.
Não foi anteontem; já há alguns meses venho colocando essa questão.
O requerimento da Comissão Parlamentar de lnquéri·
to foi assinado por mim e por mais 36 Senadores. E as
questões estão muito claras neste requerimento. Primeiro. o risco de perda de controle acionârio por parte do
Tesouro, com relação à Vale do Rio Doce.
Surgiram depois mil explicações, para dizer que o ris·
co era pequeno, que não tinha ocorrido. Mas quais são
os documentos? Um aviso do Ministro Galvêas ao Ministro Delfim, para que deter.mine à SEST que impeça a
continuidade do lançamento das deb!ntures conversí·
veis. Então, foram lançadas só o equivalente a 180 mi·
lhões de dólares, quando o que tinha sido aprovado
eram 250 milhões de dólares. Quer dizer, se aquele proje·
to da Vale do Rio Doce de lançar a 250 milhões de dólares tivesse curso, se não tivesse sido paralisado pela ação
do Ministro Galvaas e Ministro Delfim, teríamos, realmente, a perda do controle acionário.
Pode-se argair de que o Governo sempre teria capacidade de recuperar, mas recuperar como? Não pelo valor
da ação de Bolsa, mas pelo patrimônio da empresa,
como é, na prática, e já nas dcicisões dos tribunais, como
foi o caso da Companhia Paulista de Estrada de Ferro,
em São Paulo, em que as últimas decisões colocam hoje
o património do Estado em risco, porque as ações têm
que ser avaliadas pelo seu valor patrimonial. Ora, qual é
o valor patrimonial da Vale do Rio Doce? Todas as suas
jazidas estão contabilizadas pelo valor zero. A Estrada
de Ferro ,Vale do Rio Doce, também, pelo valor zero.
Então,.o grande patrimônio da Vale do Rio Doce não está contabílizado. O que estâ contabilizado são os investimentos que foram feitos. Então, ela tem um património
líquido equivalente a 4 bilhões de dólares, quando só a
jazida de ferro de Carajás, não falo das outras. do maoganas, do titânio, do cobre. com 18 bilhões de toneladas,
com um teor acima de 66%~ se nós atribuirmos um valor
de 2 dólares, por tonelada, estaríamos atingindo a 30 e
tantos bilhões de dólares.
~ muito possível que uma avaliação do patrimônio da
Vale do Rio Doco pudesse alcançar uma cifra semelhante à da nossa dívida externa. E, no entanto, uma parcela
fundamental desse património é transferida para mãos
privadas. por um valor inferior a que fosse uma fração
de uma comissão de venda.
Não conheço, na História desse Pafs, nenhum proces~
so de transfer!ncia dos bens públicos para o bolso privaw

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, para uma declaração de voto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Para uma
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores;
Pasmem os céus assistir ao que nós estamos assistindo,
nos últimos dias, aqui no Senado Federal .. ('. verdade~
que o Senador Severa Gomes, que bUscou\através do
apoio de diversos Parlamentares, ou seja, diversos Senadores, para que um projeto de resolução fosse apresentado e fosse, então, formada uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. para apurar algumas irregularidades na
Vale do Rio Doce.
Mas, de imediato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o posiclonamento ~ invertido nesta Casa, por alguns Parla~
mentares. que não aceitam a convocação desta Comis~
são, porque ela compromete a Vale do Rio Doce. Eu sei
porque ela compromete a Vale do Rio Doce. Compro~
mete, porque o cidadão, que é Presidente da Vale do Rio
Doce hoje, era o Presidente ontem, e vai continuar na
Presidência da Vale do Rio Doce no Governo Tancredo
Neves. E aí é criado o obstáculo, para que esse cidadão
venha aqui esclarecer. Tenho um profundo respeito pelo
Senador José lgnãcio Ferreira, que é um homem brilhante, inteligente, muito capaz e que tem representado o
povo do Espírito Santo aqui com brilhantismo e com Rltivez. Mas o Senador esquece que a esta Casa só pode[n
ser convocados Ministros de Estado. A esta Casa. para
dar esClarecimentos aos Srs. Senadores, só Ministros de
Estado podem ser convocados em plenária. E o que nós
estamos pretendendo? C! exatamente esclarecer. Nós não
queremos acusar ninguém. Não queremos punir nin·
guém. O que nós queremos é o esclarecimento, como jâ
disse o nosso Senador Severo Gomes. Queremos o esclarecimento. E eu espero, Sr. Presidente, que o PMDB
possa aceitar e possa participar desta Nova República
mais participativa, particiPando de maneira decisiva
para que nós possamos colocar a verdade para a opinião
pública e não querendo esconder, porque é um campa~
nheiro do passado, de ontem, ou seja lá do futuro. Acho,
inclusive, que nós devemos, já que não se pode aqui
aprovar a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque
parece-me que o PMDB vai continuar criando obstáculos para que se traga aqui os diretores da Vale do Rio
Doce, ou vai criar obstãculos para a formação dessa Comissão, só tem uma alternativa. E a única alternativa que
vejo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, já que nós não vamos poder formar essa Comissão Parlamentar de Inquêríto~ porque o PMDB não vai deixar, então, que se
convoque o Sr. Ministro das Minás e Energia, Aureliano
Chaves, pam que S. Ex• possa fazer os devidos esclarecimentos acerca dos problemas ...
O Sr. Carlos Chlarelli- Permite V. Ext um aparte?
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO - Eu não posso dar o
aparte, porque estou em declaração de voto. Eu quero
aqui sugerir ...
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O Sr. Carlos Chlarelli- Quando é a bem da verdade
o Regimento concede.

O SR. CARLOS ALBERTO- Digo a V. Ex• que não
tenho nenhum temor em ouvir o Lfder da Frente Liberal
em aparte. Agora, digo apenas que é anti·regimental. E
se V. Ex• seguir o Regimento, então vamos aproveitar ..,
O Sr. Carlos Cblarelli - Sr. Presidente, estamos per~
dendo tempo. O objetivo ~ resolvermos esse problema,
ao invés de fi.,carmos na retóriCa.
O -SR. CARLOS ALBERTO - Mas, é antí·
regimental. V. Ex' depois terá tempo suficiente para soli~
citar, através da Presidência, a palavra, e fazer uso dela
como um declarante de voto.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Pre~dência ·
comunica aos Srs. Senadores que não podem apartear
durante a declaração de voto.
O SR. CARLOS ALBERTO- Aqui fica a sugestão:
já que obstáculos serão criados pelo PMDB p~ra se for·

mar essa Comissão, Severo Gomes, meu eminente Sena·
dor, vamos nos contentar em convocar o Ministro das
Minas e Energia, para que S. Ex• possa aqui esclarecer os
problemas da Companhia Vale do Rio Doce.
O Sr. Carlos ChlareJU- Peço a palavra, como Uder,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Carlos Chiarelli.
O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. Como
Líder, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu acredito que não há necessidade de tão longas dis~
sertações e tão densos comentários retóricos sobre a ma·
téria, até porque posta em plenário a Bancada do PDS,
seguramente, ela traria condições a que o requerimento
fosse "aprovado, somado a alguns que já se manifestaram
favorável à convocação. Agora,jâ que aqui se lembrou a
hipótese, ou se alvitrou a possibilidade de que o proble\ ma se elucidasse através da comparência de que tivesse
condiçõe; de fazê~lo,.;lté com maior amplitude, porque
se tem dito que não se trata de matéria que tenha qual·
quer cunho personalizado e essa tem sido a postura muito clara do Senador Severo Gomes, requêftnte da CPI,
acredito que, independente de uma votação posterior da
Comissão Parlamentar de Inquérito, que não vejo por
que deixe de ser votado tão pronto se tenha passado pri~
meiro por essa fase de esclarecimento, desde que o Pie·
nário assim o formalize,·se dei.xe de ter aqui o depoimento lúcido, claro'IJo Sr. Ministro das Minas e Energia.
Na condição de Líder da Frente Liberal, e sendo o Dr.
Aureliano Chaves integrante de nosso Partido, com o
propósito de contribuir para toda a elucidação necessária, eStamos em condição de oferecer a presença do Sr.
Ministro no dia e n3. hora que este Plenário entender necessário, para que aqui se possa estabelecer o debate
mais aberto, oferecer todos os esclarecimentos que forem
necessários, sem que com isso se queira elidir - deixo
claro ao Senador Severo Gomes -qualquer outro tipo
de medida que se faça necessária, para chegar a avaliar
detalhes complementares sobre a matéria, mas ofereço,
em nome do Regimento, tão argifído aqui pelo Senador
Carlos Alberto, preocupado com a oportunidade do
aparte em termos cronológicos e não com a necessidade
do aparte para evitar o debate colateral, estamos, então,
trazendo aquele que talvez, que possivelmente possa trazer os dados, os esclarecimentos, sem que depois o Plenário, a Çasa livremente, respeitadas as prerrogativas do
Congresso se manifeste pela conveniência de instaurar a
CPI e fazer todas as averiguações necessárias. E ademais
disso, aqui temos entre nós o Ministro das Minas e Ener·
gia de até anteontem, ilustre Senador César Cais, digno e
operoso Ministro que com o seu retorno ao Plenârio des-
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(asa, que tanto nos honra, como honrou a classe poliM

trcu no excrcícto de uma função administrativa, e creio

que tendo o e,\-Ministro à mão, à la minuta aqui, como
támbém o utuu! Ministro se oferecendo independentemente de qualquer convocação, através da liderança do

.seu Partido, nós temos perfeitas condições, num clima de
democracia ampla, a perspectiva da Nova RepiÍblicaj de
debater tudo quanto nos interessa a respeito do Vale do
Río Doce, E se, malgrado esse debate à saciedade, ainda

restar pontos controvérsias, que permaneçam na pauta,
como acho que deva permanecer o requerimentó firmado, encabeçado pelo Senador Severo Gomes e assinado
por 37 de nós Senadores, para que, então, a matéria venha à pau La. E se: não for satisfatório, que se convoque a
CPf c vamos dar continuidade ao assunto, preservado e

resguardado o Legisla!ivo·.no seu direito de controlar a
açilo do .E.-:ecutivo.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Oéacir Soares- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares que i'alarã para
encaminhamenhi!~a votação, uma vez que a palavra jâ
foi usada pela Liderança, pelo nobre Senador Jorge Kalun~e.

O Sr. César Cais -

Sr. Presidente, peço a palavra
para manifestação de voto.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- V. Ex• falará
após o nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODAC!R SOARES (PDS- RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presíden,te e Srs. Senadores:'
Verifica-se nesta tarde uma primeira unanimidade entre as Opo~íções que é a de não trazer a uma CPI o atuat
Presidente da Vale do Rio Doce, apesar de estar suficientemente provàdo, pelo eminente Senador Severo Gomes,
a aç;jo danosa que o ex-Presidente e o atual Presidente
vêm pr-aticando contr-a o patrimônio daquela empresa,
na medida em que emite debêntures; essas debêntures
sào conversíveis em ações e as ações são trâ.nsferidas automaticamente para mãos particulares, não só causando
um prejuízo irreparável para a empresa como para a própria Nação.
Ficou suficientemente provado, não apenas no requerimento do eminente Senador Severo Gomes quanto na
exposição que ele acabou de fazer, de que hã um prejuizo
malerial vultoso praticado contra o patrimônio da Vale
do Rio Doce.
Apesar disso, a Oposição não deseja que se constitua,
que se iilstaure uma CPI para apurar esse prejuízo, prin·
cipalmente porque, todos nós sabemos que np finai as
CPis em nada resultam, como em nada resultaram todas
as CP Is instauradas no Congresso Nacional ao longo da
sua existência. Na realidade, a matéria termina sendo fis-calizada apenas pela opinião p!Jblica, porque as conseqfiências das CPis são infrutlferas e na realidade não
produzem nada.
Ora Sr. Presidente, Srs. Sei:tadores, se através de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito não se consegue dar
nenhuma conseqUência m~terial aos seus resultados,
im<1ginemos um simples depoimento a ser prestado em
gualquer Comissão do Congresso Nacional pelo atual
PresJdente da Vale do Rio Doce. Se uma CP! não resulta
em Tlada, muito menos resultará em alguma coisa um
simples depoimento a ser prestado numa Comissão especial do Congresso Nacional.
Então eu queria lamentar, nesta oportunidade, esta
coincidência porque tudo se pode fazer aqui, desde que
não se traga a uma CPJ, para depor, para ser inquirido,
onde se eslabe!eça o contraditório, o Sr. Elieser Batista
que aparece como uma figura poderosa da Nova Re·
pública. Lamento profundamente que o requerimento

que foi apresentado a este Senado Federal pelo eminente
Senador Severo Gomes, ao qual foram acrescentadas 31$
assinaturas, que esse requerimento não esteja sendo respeitado por aqueles que o subscfcveram. E lamento,
sobretudo, porque quem estâ sendo efetivamente prejudicado ê o Pafs, que se vê descapitalizar, que vê o seu património sendo transferido para mãos particulares, e que
vê esse fato sendo denunciado por um eminente Senador
como é Severo Gomes, e vê a Situação hoje, antiga Oposição, simplesmente abandonar as suas assinaturas e pretender trazer aqui pessoas que, na realidade, para nada
serviriam, porque realmente, o acusado, aquele sobre o
qual se lançam suspeitas, sobre quem há um clima de
suspeição! a Situação não deseja que ele aqui venha.
Lamento qlie isso esteja acontecendo e desejo dizer ao
Senador Severo Gomes que nós, a partir da sua denúncia
e a par! ir da exposição que S. Ex• fez aqui em Plenário.
já pçla terceira ou quarta vez, nós não ternos nenhuma
dúvida de que realmente se pratica um crime contra a
Nação, na medida em que se transfere para mãos parti·
culurcs recursos e patrimônio da União Federal.
O SR. PRESIDENTE (Joao Lobo) - Concedo a palavra :10 Senador César Cais para uma declaração devo-

to.
O SR. Cl':SAR CALS (PDS- CE. 'Para declaração de
voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Gostaria de dizer que me abstive na votação pelo fato
de ter sido, no Governo do Presidente João Figueiredo,
Ministro das Minas e Energia, ao qual a Companhia
Vale do Rio Doce é jurisdicionada.
Entretanto, por definição do Governo, toda ação patrimonial não é do Ministro das Minas e Energia, não ê
-do Ministro setorial, mas sim do Ministro da Fazenda. O
Ministro setorial dá a polí!ica e a parte têcnica; toda a
parte patrimonial 6 do Ministro da Fazenda. Daí por
que o telex era do Ministro Ernâne Galvêas e nós, de fa~
to, estamos numa posição em que devemos e somos fa~
voráveis que os fatos sejam esclarecidos, não hã por que
não serem esclarecidos. Mas, eu estou de acordo com o
ilustre Senador José Jgnácio Ferreira; uma Comissão
Pàr/amentar de Inquérito para uma companhia conio a
Vale do Rto Doce, que tem uma ativídade internacional
muito grande, que desenvolve, e que estã implantando
um projeto como Carajás, que envolve um relacionaM
mento financeiro com o meio internacional muito intenso, o falo de uma Comissão Parlamentar de Inquêrito
pode vir a prejudicar esse Projeto. Mas, sou favorável
que seja esclarecido, não vejo por que n~o. Mediante um
requerimento de inrormações através do Ministro da Faa
zenda, ou através do Ministro das Minas e Energia a
quem ela ê jurisdicionada, a partir desse requerimento de
informações que seja então definido ou decidido se cabe,
ou não, em último recurso, numa Comissã.o Parlamentar
de Inquêrito.
a prudência de quem ve projetas como aqueles que
estão sendo conduzidos pela Companhia Vale do Rio
Doce, possam sofrer essa censura internacional só pelo
fato de se instalar uma Comissão. Mas, eu sou favorável
que o requerimento do Senador Severo Gomes seja es~
clarecido.

e

O Sr. José Llns- Sr. Presidente. peço a palavra para
uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Para uma declaração de voto tem a palavra o nobre Senador José
Uns.
O SR, JOSE L/NS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao.nobreScnador Helvídio Nunes, para uma declaraçilo de voto.
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O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
den fe, Srs. Senadores:
Não desejo entrar no mérito da quc;stão. Acredito que
quando mais de trinta Srs. Senadores, com as respon,saa
bilidades de seus'cargos, requerem, ainda nà Sessão Legislativa passada, a constituição de uma comissão de inM
quérito, é porque a matéria, pelo menos àquela época,
adquiriu certa notoriedade ao ponto de exigir uma providência especifica, através do poder de fiscalização que ~
próprio do Congresso Nacional.
O que desejo fixar, neste instante, Sr. Presidente c Srs.
Senadores, é que o Senador José lgnácio defendeu uma
tese, uma orientaçã.o que me parece extremamente peri·
gosa; o Senador Carlos Alberto fez. uma refer!ncia ligeira à questão, vale a pena enfocâ-la com maiores detalhes.
Não se trata, S'r. Presidente, Srs. Senadores, de saber,
neste instante, se ê conveniente ou não a constituição
dessa comissão de inquérito. Trata~se de saber, isso sim,
se o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce pode
vir prestar depoimento ou esclarecimento ao Plenãrio do
Senado Federal. O fulcro da questão está af, as outras
safdas não passam de meras medidas escapatórias.
Diz o Regimento que os Ministros de Estado podem
comparecer por convocação, ou espontaneamente. ao
Plenãrio do Senado ou da Câmara. Mas, quando trata
da convocação ou da permissão para que alguêm possa
prestar depoimento, ou prestar declarações, no Plenãrio
do Senado, é necessário que o Regimento determine, que
o Regimento consin~a. porque do contrário qualquer aua
toridade deste País - e todas as autoridades julgam-se
impor!antes, e acredito que todas o sejam - poderiam
pretender vir prestar depoimento ou esclarecimentos no
Plenário do Senado Federal.
O Regimento restringe: somente os Ministros de Esta~
do podem vir prestar declarações ou depoimentos neste
recinto. Se o Presidente da Campanha Vale do Rio Doa
ce, ou de qualquer outra companha importante, ou menos importante, ou sem importância nenhuma, desejar
trazer quaisquer subsidias ao funcionamento da nossa
instítuiç.ão, podçrá fazê-lo procurando espontaneamente

um membro de uma Comissão Permanente da Casa ou,
então, convocado por esta Comissão para a ela compare·
cer,

Este e que é o caminho, e nós, Sr. Presidente, na Nova
RepO.blica, sobretudo na Nova Repl'ibtica, devemos
cumprir a lei e o Regimento desta Casa. Não é possivel
que um dos primeiros atos do Senado Federal na Nova
República seja revogar o Regimento.
Aqui, estaremos não como fiscais, mas como colaboa
radar desta Casa, para. sempre que necessário e sempre
que possível, lembrar que, acima das nossas conveniências, das nossas paixões, acimà do próprio Governo, está
a lei. e, no que diz respeito ao Congresso Nacional, acima de todos nós está a lei comum, o Regimento Interno,
que precisa e deve ser cumprido como garantia para o
funcionamento desta Casa e como garantia para todos
nós, Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma declarac;ão de voto.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO. Para
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente, é dificil acreditar que perdure ainda, no
Senado da República, uma dificuldade para se criar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito; esse temor já deveria ter sido afastado do Legislativo brasileiro.
Recordo~me aqui, Sr. Presidente, do caso da Comissãf.l P~nlamentar de Inquérito que examinou o Acordo
Bn::-;i!-Alemanha oo seu campo nuclear, Veja, Sr. Presidente, que, na época, criou-se uma celeuma muito grande, parecida com esta que se pretende com rela~ão à_ Vale
do Rio Doce. A primeira coisa que se pode observar na
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criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi, exa·
tamentc, qUe ela possibilitou rasgar o véu de mistério

que cercava aquele acordo, e o Congresso Nacional, particularmente o Senado da República, veio Perceber, à
medida que a Comissão avançava, que nós havíamos

apenas assinado uma letra de um acordo, e o Congresso
Nacional, e particularmente, repito, o Senado da Re-não sabia o que se escondia atrás do Acordo
Brasil-Alemanha, mas, graças a essa CPI, hoje, o Congresso Nacional tem uma documentação que permitiu e
pública~

permite aos Srs. Congressistas uma análise profunda do
que foi c do que é, ainda, o acordo e o programa BrasilAlemanha no campo nuclear.

VeJam, Srs. Senadores., que o Senador Severo Gomes
vai além do exame de missão de debêntures converssiveis
em ação. O que S. Ex• pretende é muito maior, quando
ele diz no seu art. l' o seguinte:

••E criado, nos termos do art. 170, letra b do Regimento Interno, Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a analisar a gestão•.• "
Não apenas a conversão de ações, não apenas a conversão de debantures em ações, mas a gestão da Companhia Vale do Rio Doce, a partir de 1979. O campo, então, que se pretende analisar é válido para uma comissão
parlamentar de inquérito. E, exatamente ontem, o que se
ouvia na fala presidencial? O Governo criou seis comissões, ou pretende criar seis comissões, e entre elas, qual?
Uma comissão que vai examinar os chamados escândalos financeiros. O que impediria o Congresso e, particularmente o Senado da República, de examinar, através
da Comissão Parlamentar de lnquêrito, a Companhia
Vale do Rio Doce? Aqui ninguém estâ acusando o Presi·
dente da companhia, ninguém está levantando proble--

mas.
O ex-Ministro César Cais, que hoje volta ao convívio
da nossa Casa, lembrou aspectos que poderiam atingir a
Companhia Vale do Rio Doce.
Ora, nós pricisamos perder esse medo do nosso Paísl
Ainda reeenlemente, um Secretário do Traba)bo do Governo americano foi obrigado a pedir demissão. Por quê?
Porque em determinados anos ele participou de operações que a Justiça considerou fraudulentas, no campo
imobiliário.
Há pou.cos. diàs foram os diretores do Banco ContiM
nenta111linois que saíralf\ algemados, Sr. Presidente. E o
governo americano socorreu esse banco; e esses diretores
saíram algemados e o fato não atingiu o aspecto financeiro do governo americano, mesmo com o socorro do
governo americano.
Por que, então, Sr. Presidente, temer? E nós, do
PMDB, quando falamos em Nova República, não podemos continuar assistindo aquilo que tanto combatemos,
embora seja preciso também fazermos justiça e lembrarM
mos, quantas e quantas vezes, a Bancada que hoje está
defendendo essa comissão parlamentar de inquérito tentava impedir a formação de comissões parlamentares de
inquE:rito. Eu mesmo, Sr. Presidente, tentei no ano pasM
sado, sem sucesso, criar uma comissão parlamentar de
inquérito para verificar as irregularidades do Conselho
Nacional de Petróleo, e até hoje essa comissão não foi
possível ser criada. Tentei, inclusive, junto à Liderança
do meu partido c junto à Liderança do Governo; e faço
justiça, também, ao Senador Aloysio Chaves, que tentou, em determinada época, concordar conosco, quando
eu retirei o pedido da formação de uma comissão. Veja
só, Sr. Presidente, e não se tratava de uma comissão parlamentar de inquérito, mas sim de uma comissão especial.
Portanto, é preciso ter cuidado. O Senador Helvídio
Nunes pode ficar confiante de que não apenas ele, mas
nós, tllmbém, não permitiremos que até agora o Regi~
menta da Casa possa ser atingido com essas manobras.
Evidentemente, nós respeitamos o Senador José lgnácio Ferreira, mas é claro que todas as Lideranças, hoje,
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Sr. Presidente, todas elas, se manifestaram favorável a
essa comissão parlamentar de inquêrito. Mas o Senador
tem o direito, e tem atê o dever, se S. Ex• julgar necessário, de pedir 11 verificação de quorum, mas nós, que somos agora Governo, temos obrigação, amanhã, de colocarmos os nossos Senadores aqui,já que 37 Senadores da
Oposição e do Governo assinaram esse documento, para
que essa Comissão seja aprovada.
Ela não se dirige contra ninguém, ao contrário, ela se
dirige à defesa dos interesses nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Gastão Müller- Peço a palavra, como Lider,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Senador Gastào MUller, o PMDBjâ usou da palavra pela Liderança.
V. Ex• poderá falar para-uma declaração de voto.
O Sr. Gastlo Müller- Então, peço a palavra para
•
uma declaração de voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Tem a palavra

V. Ex•
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Para
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente. Srs. Senadores;
Quero esclarecer aos ilustres Senadores, tanto do
PM DB como hoje da Oposição, do PDS, e aos nossos
companheiros da Frente Liberal, que não se afobem,
porque o PMDB e a Frente Liberal possuem competência necessária para dirimir as dúvidas e as polêmicas que
aqui no plenârio acontecerem, em função do requerimento e do pedido do Senador Severo Gomes.
O PMDB é totalmente competente para resolver o
problema. E quero assinalar que me preocupa muito a
afobação de alguns Senadores e o comportamento de S.
Ex•s, querendo usar jâ neste momento, com 48 horas, ou
3 dias, que seja, da implantação da Nova República,
com o acidente que houve, de percurso, com a doença do
eminente Presidente Tancredo Neves, que já se resolva
todos os problemas nacionais. O que estâ se notando,
nas entrelinhas e nos apartes, é a ironia de alguns Senadores, pleiteando que nesse pequeno espaço de tempo já
se tenha resolvido todos os problemas nacionais e todos
os problemas do próprio Senado, em função do novo
Governo. De modo que peço calma a todos, porque nós
saberemos competentemente dirimir e resolver os
problemas que aqui acontecerem. (Muito bem!)
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intenção de obstar a investigação de: qualquer órgão ou
de qualquer pessoa. O que nós não queríamos era que a
ploliferação das Comissões Parlamentares de Inquérito,
ao arrepio da lei e do Regimento, fossem constituíd~s
nesta Casa. Mas inúmeras vezes a minha Bancada -e o
nobre Senador Itamar Franco fez referência a isso concordou com a constituição de comissões especiais,
para investigar fatos que. não fosse o a tingimento do nú·
mero legal de cinco, estariam sendo investigados por
uma Comissão Parlamenatae de Inquêrito.
Devo lembrar, também, ao nobre Líder do PMDB em
exercfcio, o nobre Senador Gastão MUller, que quando o
meu Partido se dispõe a aprovar esta Comissão Parlamentar de Inquérito não estâ ele agindo com açoamemo
e muito menos com ânimo de vindita contra um Gover·
no que há apenas 'algumas horas se instala.
A denúncia do nobre Senador Severo Oomesé,jâ, anM
tiga, e o requerimento de Comissão Parlamentar de ln·
quérito, como se vê, é de um prócer do PMDB, e ore·
querimento de urgência ê do nobre Uder do PMDB, Senador Humberto Lucena. Não se trata de uma ação de
vindita da minha Bancada contra um Governo que reM
cém se instala, tarata~se de um problc:ma m~js antigo ao
qual emprestamos a nossa adesão e a nossa solidarieda·
de.
Agora, temos a nosso favor, Sr. presidente e Srs. Sena.
dores, as palavras do Presidente da República, Tancredo
Neves, no seu discurso em que diz que:_ "a dignidade e a
austeridade são regra.s essenciais que devem presidir ao
exercfcio da democracia, e que' nos conduzirão ao atendimento das reivindicações impostergáveis de um povo
que é digno e austero."
Queremos, Sr. Presidente, sem lançar desde logo pe·
cha em quem quer que seja, queremos desde logo que
este Parlamento, retomando as suas prerrogativas, ínvesM
tigue, aqueles fatos que a seu juízo devam ser investiga.
das, atê porque na República que se inaugura se diz c: se
repete: o Governo será transparente. E assim esperamos
que o seja.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- (Fazendo soar
a campainha.) Persiste a falta d~, "quorum". A matéria
não obteve número para deliberação.
O Requerimento n' 15, fica com a votação adiada.
Em conseqUência, as demais matérias dg }jrdem do
Dia, todas em fase de votação, constituídas aos Requeri.
mentos n?s 4f85 e 10/85; Projetos de Lei do Senado n9s

22/81,26/79, 45/79, 2/80, \Sf80 e 320/80, ficam cem a
O Sr~ Octavio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma declaraçãg de voto.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Octavío Cardoso, para uma de·
claraçào de voto.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS - RS. Para uma
declaração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. PresiM
dente, Srs. Senadores!
Gostaria de dizer, apenas, que a nossa Bancada votou
favoravelmente à Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, para atender aos termos do requerimento do nobsre Senador Severo Gomes. Como votou, também, à Constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar as circunstâncias em que se
processou a intervenção nos Bancos SULBRASILEIRO
E HABIATASUL, no Estado do Rio Grande do Sul,jâ
aprovada e já constituída por este Plenário.
O nobre Senador Itamar Franco se referiu à partici·
pação do PDS no Governo do Presidente João Figueiredo, quanto à Constituição das Comissões Parlamentares
de Inquérito.
Devo dizer, a bem da verdade, que o argumento que
usávamos então ~:ra a limitllção da.s Comissões Parlamentares de Inquérito em andamento. Nós não tínhamos. naquela oportunidade, como não temos agora. a

sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária,
bem como o Projeto de Lei do Senado n9 51/80, por de·
pender da votação do Requerimento n9 12/85.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a ma.
téria constante da Ordem do Dia.
Nesta oportunidade deveria ser submetido à deliberação do Plenário o Requerimento n9 32, de 1985, lidü
no Expediente.
Em virtude da falta de quorum a matéria fica com avo-tação adiada. ·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alcides Sal·
danha,
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen:tdores:
Eventualmente, na vida dos povos, há momento$ em
que uma conjunção de circunstâncias, torna de uma e\·i·
dêncla gritante a vontade coletiva.
Este momento viveu, a Nação, a partir de 190.J.. l'vr
uma série de razões, de que as agruras do momento C>:l.)·
nômico e a saturução de muitos anos de autoritarismu,
sào elcmcniO!i fundamentais, nunca com tàu ~.:rbt.llin.t
evidência, patenteouMse a vontade indiscutível da C.ima·
gadoru maioria da Nação. Mudar! Disso só podcri:J n:··
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sultar a transformação de estruturas e filosofias, cujo
marco inicial se localiza em qui~;~ze de março recêm passado. A partir dele, uma realidade há de ser desnudada e

caminhos remarcados. h que já recuperamos o -bom senso e o respeito à lei, são provas os episódios da enfermidade do Senhor Presidente da República e as normais soluções adotadas.

Somos, Sr. Presidente, uma Nação em débito com os
outros e cono:sco- rtlesmo. Sobretudo, somos uma geração em débito com o destino! Detentores de imensa
área territorial, possuidores de condições de solo e subsolo capazes de proporcionar o maior desenvolvimento,
beneficiados com um sistema climático que, salvo áreas
limitadas, nos preserva dos' extremos, construimos contudo uma sociedade de desníveis inadmissíveis, onde
grassa a ignorância, a fome e a doe.nça. Onde vagueiam
milhões de menores desamparados e milhões de desempregados. Onde muitos milhões de rurfcolas não têm terra e cinqUenta milhões apenas sobrevivem. Ürlde poucos
têm demais e muitos não têm nada.
Dessa realidade somos todos artífices, todos carregamos uma parcela de culpa, mas é fora de dúvida que existe o grande responsável:
Um sisterda"hutoritãrio que retirou do povo sua soberania e a traJlsferiu ao grupo que empolgou o Estado, interditando uma Nação, nomeando-lhe tutores.
Um sistema autoritário que, a portas fechadas, definiu
políticas econômiCas -que transformaram a população
em simples dados contáveis na consecução de metas desligadas da rea.Hdade nacional.
Um sistema autoritário que criou uma idéia de desenvolvimento do qual estava excluído o povo e que trans-formou a Nação, pela ingenuidade de uns e a má fé de
outros, em campo de exploração de economias estrangei-

ras.
Hoje devemos todos, como povo, res'ponder pelos desmandos cometidos. Somos, como coletividadc:, instados
a pagar uma dívida que não representa, em sua grande
maioria, uma verdadeira transferência .de riquezas para o
Br:.LSil, mas transferência de bens obsoletos ou supérfluos
e, sobretudo, encargos de dívidas, algumas delas indevi~
damente- atribuídas a nós, como demonstram as açõesjudidais, ora intentadas no Rio Grande do Sul, contra o
Bank of Americana triste história que envolve a Central
Sul e o Banco Central.

j

Entendem alguns que, o quadro que acabamos de referir seja devido simplesmente a urna crescente interferência do Estado na economia. Não é este o nosso entendimento:
Hoje, a função do Estado c_omo propulsionador do desenvolvimento, é fundamental. A inevitabilidade do planejamento e rpelhor Organização da sociedade económica, a necessidade de grandes investimentos, a complexi~
bilida?e das relações sociais;- o imperativo de se preservar a sociedade dos interesses insaciáveis de grande capitai.Jeva à: necessidade crescente de intervenção do Estado na atividade económica. Principalmente nos países
subdesenvolvidos, onde a envergadura dos problemas e a
urgência de seus equacionamentos assumem fantásticas
dimensões, a função do Estado passa a ser decisiva para
o desencadear do desenvolvimento. Para esta opção se
fal necessária uma capadtação financeira que apenas a
• Nação, ·como um todo, dispõe. O desafio incontornável
com que .as nações subdesenvolvidas se: defrontam é realizar este processo de quase estatização sem abdicar de
suas liberdades civis c de seus processos democráticos.
Isso só é possível com a ampla participação de todos os
segmentos sociais, A predominância de grupos leva o dirigismo da economia em dirc:ções que não atendem ao
interesse do todo. ignorar isso conduz aos regtmes de
e~ceçào e, fatalmente, à derrocada econômica e social
que os sepulta.
"A questão pois, Srs. Senadores, não e discutir a con, \Cniência da participação estatal, mas sim afirmar que
e~ta participação deva ser feita pelo Estado, necessaria-
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mente democrático, onde os meios de controle, fiscalização e orientação estejam efetivamente nas mãos da
Nação." Sem isto a intervenção estatal tende a se realizar
no interesse de grupos e gerar todas as conseqUências
que hoje presenciamos entre nós, nesta combalida e triste
economia nacional.
A monopolização dos poderes pelos Executivos, por
outro lado, poderes que não são responsáveiS perante os
representantes do povo, aliada à quebra de: um já precário federalismo, determinou a concentração dos recursos disponíveis na esfera federal. Da não eficácia dessa
concentração falam claramente, o montante de nosso endividamento, a estagnação de uma produção primária
que, a cinco anos não aumenta, e a desmobilização de
nosso Parque industrial.
A expressão Nova República, se ainda não define uma
realidl!de, sem dúvida exprime um anseio e uma esperança popular.
O Sr. Carlos Chiarelli- V. Ex• me permite um apar·
te?

O SR. ALCIDES SALDANHA me honra com seu aparte.

Pois não. V. Ex•

O Sr. Carlos Chiarelli - Ilustre Senador Alcides Saldanha, com um sentimento muito peculiar de emoção,
dou este aparte no sentido de que, de longa data o conheço do extremo meridional do Rio Grande, vindo das
vizinlúlnças de onde o Brasil Começa, como cremos nós,
onde o acompanhei, e o admirei nas suas gestões comq
um prefeito competente, um administrador dedicado,
um lutador pela causa rdunicipalista, um homem de
crença e idéias, um homem que sempre defendeu e perseguiu principias doutrinârios, um homem de postura partidária definida c um homem de tempera, que chega ao
Congresso da República assumindo a cadeira do Senado, na vaga decorrente da licença do ilustre Senador Pe·
dro Simon, ora no desempenho do Ministério da Agricultura, para seguramente desincumbir-se da tarefa de
representar o povo que o elegeu, e o povo do Rio Grande
como um todo, com a probidade que lhe é peculiar, com
o denodo que o caracteriza, com a seriedade com que
sempre marcou sua vida públ(ca e privada. Ao ouvi-lo
nesta primeira manifestação densa, séria, de análise isenta e ao mesmo tempo vigorosa, contundente, e de propostas e definições tão pertinentes ao Brasil de hoje e de:
amanhã, não poderia) não apenas na condição de Uder
da Frente Liberal, e não apenas na condiçãO de seu orgulhoso conterrâneo por vê-lo chegar até esta Casa, nlas na
condição de cidadão, dizer~lhe da nossa satisfação, do
nosso apreço, da nossa estima e, sobretudo, testemunhar
que o Senado Federal se engrandece ao Ver na sua tribuna uma figura do porte, da hombridade e da inteligência
, de V. Ex• Que esteja hoje a nos brindar com o prefácio
dessa magnific-<1 obra que haverá de ser escrita cOm a. reiteração dos seus pronunciamentos, com a participação
de V. Ex• nas nossas comissões, com a intervenção per·
manente da oratória esclarecedora e, sobretudo, com o
seu exemplo de homem digno.

O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço a V. Ex•
e me permitam os outros Estados, mas como todo gaú~
eh o V. Ex• ê extremamente bondoso. O aparte de V. Ex~
honra muito o nosso pronunciamento.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALCIDES SALDANHA- Pois não, nobre Senador Fábio Luc_ena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Alcides Saldanha, diria que falo pelo Estado onde termina o Brasil,
pelo Amuzonas, para manifestar primeiro a emoção de
ter tido a honra da designação do Presidente deste Poder, para compor a Comissão que introduziu V, Ex• no
plenário do Senado FederaL nara o ato da sua posse, o
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ato de juramento à Constituição do País. Estou aqui hã
dois anos, nobre Senador, e estou percebendo que os
Gaúchos propriamente não se substituem um ao outro,
eles se sucedem numa linha de coerência que, sinceramente, me deixa bastante impressionado. V. Ex• traz a
segurança, a firmeza e a pontualidade de conviÇÇÕes do
homem do Rio Grande do Sul, quando focaliza, de um
modo global, a problemática nacional brasileira e, para
lhe ser mais franco, eu não vejo diferença alguma entre o
Senador Pedro Simon e V. Ex• que, eventualmente, o
substitui e espero que essa substituição se prolongue,
tanto para o bem do Rio Grande quanto para. o bem do
Senado, e do próprio Senador Pedro Simon, que tem na
tribuna, nesta oportunidade, um homem que transmite
ao Senado da República aquela mensagem de fidelidade
aos ideais democráticos do Rio Grande do Sul. Meus par.:lbéns a V. Ex•, em nome da bancada do Partido do Mo·
vimento Democrático Brasileiro, por sabermos que teremos em V, Ex• um companheiro que traz a segurança da
tradição de combate e de luta do Rio Grande do Sul,
essa tradição que é fundamental para a sustentação do
Congresso Nadonal. Era o aparte que eu tinha que dar a
V. Ex•. em nome da bancada do PMDB.
'
O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço a V. Ex•
a honra do aparte e a bondade das palavras.

O Sr. Carlos Alberto- Perrnite-me V. Ex• um aparte?

OSR. ALCIDESSALDANHA- Pois não, nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Oarlos Alberto - Senador Alcides Saldanha,
como gallcho do norte tenho a alegria de aparteA-lo nes·
ta tarde. Primeiro porque V, Ex.• aqui chc:ga para suprir a
cadeira de um homem ilustre, brilhante, que sempre mereceu a nossa admira(fão e respeito, e que hoje, chamado
pelo Presidente Tancredo Neves, é evidente que vai prestnr relevantes serviços a esta Nação, e isto nós esperamos. E V. Ex• estréia na tribuna do Senado Federal com
galhardia, com altivez, com idéias; como disse o Senador
Carlos Chiarelli, V. Ex• defende principias, o isto nos
conforta. Na hora em que nós observamos que mais um
companheiro chega a esta casa para debater não os homens, mas as idéias, os programas, os principias, para
que no debate, o mais democrático possível, possamos
nos aprofundar e dar a esta Na~tão aquilo que na verdade
ela espera de nós. V. Ex•, no seu primeiro pronuncia~
mento, ou seja, no seu avant premiére no Senado Federal,
faz colocações e uma análise profunda acerca dos
problemas sociais e eu gostaria de me engajar com V.
Exf, eu gostaria de poder, aqui, com V. Ex•, em outras
tardes, em outras noites, em outras manhãs, discutir c:
analisar os problemas mais profundos, como falou V.
Ex~. da fome, da miséria, da falta de habitação de nosso
povo, dos desempregados que aí estão, da fome que assola o noss9 Nordeste dos problemas que nós enfrenta·
mos, vocês, gaóchos do Sul, e nós, gaúchos do Norte. V.
Ex•s enfrenf.am os problemas mais adversos do clima,
como nós, também, do Nordeste. Se V. Ex•s enfrentam
as enchentes, nós enfrentamos as secas, então, somos irmãos. E vamos aqui, Senador Alcides Saldanha, evidentemente, no debate mais franco, o mais aberto e o mais
democrático possível, trabalhar juntos e eu espero que V.
Ex•, que faz uma estréia com brilhantismo e altivez, possa dar esta grande contribuição a esta Nação que surge a
este novo Pais que o povo viu raiar no dia IS de março, a
esta Nação jâ estismatizada como a Nova Reptíblica. ~
com a Nova República que novos Senadores chegam a
esta casa para dar a grande contribuição que o povo está
a exigir e eu espero que V. Ex• possa dar esta grande contribuição, não somente ao povo gaúcho, mas ao grande e
bn1vo povo brasileiro. Meus parabêns e seja bem-vindo
irmão gaúcho do Sul, porque aqui fala o seu irrnão gaú·
cho do Norte.

I
I

j.
I

I

.I

lI

0266 Terça-feira 19

O SR. ALCIDES SALDANHA -~Agradeço a V. Ex•,
com a certeza de que com os novos e com os que aqui já
estão esse Senado irá cumprir a sua obrigação para com
o poVo brasileiro.
O Sr. Octávio Cardoso- Permite um aparte, nobre

Senador?
O SR. ALCIDES SALDANHA- Com prazer, Senador Octávio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso- Nobre Senador Alcides Sal·
danha, fazer alguns reparos à parte do discurso de V.
Ex•. não me parece tão importante quanto apresenta a

V. Ex•, neste momento, as boas vindas da minha Bancada e a alegria que tenho, como rio-grandense e como excompanheiro de V. Ex• de um pequeno e aguerrido partido do Rio Grande do Sul, o Partido Libertador, e que o
nobre Senador Fábio Lucena, sem saber, tocou no forte
desse Partido, que ê sua trJ.dição de combate e de luta. V.
Ext é desta extirpe. Desejo que V. Ex•~ substituindo o
nobre Senador Pedro Simon, possa trazer a valiosa colabórc~.ção do seu talento e da sua juventude a este Senado,
representar o nosso Estado, como espero e tenho certeza,
com galhardia e contribuir para os acertos que todos nós
buscamos na sôluçào da coisa pública. Embora, como
iniciei dizendo, pudesse fazer alguns reparos às afir·
mações de V.Ex•, desejo ficar por aqui, saudando a sua
estréia e desejando-lhe que se saia muito bem no Senado
da Repüblica.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Agradeço o aparte,
a saudação e para o debate de idéias, Senador, teremos,
se Deus quiser, bastante tempo.
Continuo, Sr. Presidente.
Chegar a esta Casa, neste que deve ser um instante de
renascimento, é motivo de orgulho para nós e, quase jactanciosamente, ousamos dizer. de justo prêmio a quem,
sem desvios ou silêncios, esteve sempre entre os que. em
momento algum, pactuaram com os descrentes da demoR
cracia. Chegamos a esta Casa com a redemocratização,
sem necessitar revisar nossos atas, sem reciclar idéias,
sem ter de explicar posições conflitantes. Vimos daqueles
que sempre disseram o que hoje repetimos e anteviram as
conseqU&lclas que hoje enfrentamos e as tentaram evitar
e a quem todos os instrumentos para isso foram retira·
dos cm determinados momentos, pelo poder absoluto.
Sem dúvida, houve momentos em que a maioria da
Nação, esmagada por uma comunicação unilateral, acre·
ditou até em milagres. Houve um grupo porém, que mes-mo sem meios adequados de divulgação, manteve.se firme na denúncia, na crítica. Apontou destemerosamente
o erro do caminho que se seguia, que não se deixou enga·
nar por apar!ncias fartamente propaladas porque nunca
perdeu de vista as verdadeiras premissas da democracia.
A democracia assenta sobre dois pilares básicos: maioria
e minoria - direito de governar e direito de oposição.
A vontade da Nação não pode ser identificada com a
vontade de qualquer delas. Ela se acha nas duas vontades justapostas. Suprimida utna, seca a fonte de legitimidade da outra. A Maioria tem o direito de governar e a
Minoria de fazer oposição, de criticar, de apresentar
opções, procurando, por sua vez, tornar-se Maioria. A
oposição é órgão da soberania do povo, tão vital quanto
o governo. Cercear a Oposição, em qualquer esfera, é
cercear a soberania do povo.
Minoria cerceada de ontem, Maioria na situação de
hoje, aqui vimos, como antes, defender até as óltimas
ConseqU!ncias os direitos da Oposição de hoje, reconhecendo para eles, o exercido democrâtico, que a nós foi
negado, e que e1dgiram anos e anos de luta para serem
reconquistados.
Talvez por um traço de carãter que o atavisrno explique, não assumimos nesta Casa, Sr. Presidente, apenas
uma cadeira: tomamos lugar em uma trincheira, numa
luta que amplie e alcance para todos, os direitos que para
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nós buscamos. Ocupamos espaço, Sr. Presidente~ foi assim que nós, gaúchos, ampliamos as fronteiras da Pátria,
ocupando espaços que Tordesilhas e outros tratados, fixavam limites oscilantes. Fizemos isto não apenas quanto ao espaço físico, mas tambêm .no espaço histórico
quando, exatamente há 150 anos - na Revolução Far·
roupilha- criávamos no Rio Grande do Sul a República, mantida pela árdua luta de dez anos, antecedendo em
meio século o movimento de 15 de novembro.
Temos orgulho das nossas raízes de rurícola, Descendente dos homens que povoaram a fronteira instãvel do
Brasil meridional, convivemos desde menino com os
problemas do campo. Adeptos do cooperativism.<?..! a ele
dedicamos esforços como produtor e aprendemos a admirar os efeitos multiplicadores de uma política de união
dos pequenos pant dialogar em igualdade de condições
com os grandes. O setor primário encontrará sempre em
nós um aliado neste Senado Federal, principalmente
porque dele depende a aHmentação de um povo que passa fome enquanto pisa sobre terras férteis. E este fato de
haver vivido no campo e trabalhado com seus lidadores
que reafirma a convicação de que é necessário repensar a
estrutura fundiâria entre nós. A terra, bem explicítamente social~ não pode ser fonte de simples ganho imobiliário e nem ser usada como instrumento de poder. 1:. necessário que esteja nas mãos dos que a queiram para trabalhar, transformando-a em fonte inexaurível de alimen~
tos e fibras para saciar a fome e vestir uma população exM
tremamente carente.
Na lide cooperativista e na atuação advocatícia nos
aproximamos, necessariamente da política.
Advogado e político, esta dualidade é quase compulsória. O campo de trabalho do advogado ~. em última
análise, a ordem constituída. E, nela e dentro dela que ele
deve buscar a justiça~ pinçah.do virtudes nas normas vi..
gentes.
.. Mas o que é a ordem jurídica vigente?
Será suficientemente válida para que se restrinja a ela
nossa atuação e dedicação?
O q~e é'\ ordem jurídica vigente senão a institucionalização da vida real da sociedade, com todas as suas injustiças que, nen:~. por serem legais, deixam de ser injustas'?
O que é a ordem jurídica vigente para a grande maioria do povo brasileiro, que vive completamente margina~
Hzudo de nossos processos culturais?
O que ê a ordem jurídica vigente hoje, senão um com ..
plexo de exigências de um determinado grupo social no
afã de manter-se no poder?
O progresso social há de dar-se não numa perspectiva
linear, mas exigiria, antes, como pré-condição, a reformulação das próprias bases e valores em que assenta a
sociedade. Vale dizer: a reformulação da ordem jurídica
vigente".
Entretanto, sob certos regimes, atacâ~la, buscando
não sua eliminação, mas sua substituição, é considerado
crime.
Contudo é necessário reconhecer que, muitas vezes,
são seus agressores que se constituem no fermento da
verdadeira evolução. Esta é, sempre, em seus primór·
dias, uma subversão da ordem jurídica. O advogado tra~
balha, obrigatoriamente, dentro e nos expressos limites
da lei e af, reconhece-lhe as falhas e injustiças. Se tocado
de sensibilidade social, procurará, no campo político os
meios para as mudanças da norma adequando-a à jus-tiça, buscando -junto com o povo -O limiar de uma
nova era onde a lei seja a expressão exata dos direitos de
todos, principalmente dos que, com seu suor e sua capacidade inventiva, criam realmente todas as riquezas.
Cooperativista, advogado, nos fizemos polítiCo, iniciando- isto é dito com orgulho -como vereador da
brava segunda capital Farroupilha: Caçapava do Sul.
Prefeito depois, na época do. "milagre brasileiro", e sendo da oposição, conhecemos uma das faces mais indíg·
nas do autoritarismo, quando a discriminaçã.o de trata-
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menta aos prefeitos oposicionistas ten.tava punir o cida·
dão que ousava escolher à revelia dos então ..príncípes
da Repdblica". Longe de desanimar conseguimos junto
ao povo, principalmente os pequenos e despossuidos os
meios de trabalho que permitiriam a realização de uma
administração.
Os Centros Comunitários, as obras em mutirão, o
auxílio coletivo, construíram as pontes, abriram as estm·
das, pavimentaram as ruas, criaram as creches e escolas
que os donos do poder pensavam evitar segurando verbas que a própria lei garantia.
São estes, Sr.: Presidente·e Srs. Senadores, os caminhos, simples e destituídos de brilho, que nos trouxeram
a esta Casa. Cdncios das limitações pessoais, assumimos
cientes da enorme responsabilidade em ser um de nós a
sentar numa cadeira do Rio Grande do Sul que, tantos
Senadores ilustres enviou para cá. O privilégio incomen·
surável de estar onde passaram, em nome do Rio Gran·
de, Pinheiro Machado, Alcides Maia, Ramiro Barcelos,
Alberto Pasqualini, Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas,
Armando Câmara, Paulo Brossard, Pedro Simon e ou·
tros, não consegue debelar a imensa preocupação pela
responsabilidade, bem maior que os poucos méritos por
nós possuí~os. Responsabilidade em representar junto
com Octávio Cardolio e Carlos Chiarelli, um Estado hoje
assolado por pesados problemas, alguns cuja solução ur·
ge, como o caso atualíssimo do Sul Brasileiro. Estado
que necessita ver urgentemente definida uma política
agrícola séria e capaz de reativar sua economia bãsica.
Aqui estamos pois, Sr. Presidente, para aprendermos
com V. Ex• e com humildade tentarmos auxiliar sua gigantesca tarefa de devolver o Brasil a todos os brasilei·
ros. Melhor homenagem não poderia prestar a V. Ex•do
que afjrmar que:, seja qual for o tempo que aqui ficar·
mos, temos certeza de que sairemos melhor preparados
para servir nosso povo e nosso país, pois conviveremos
com homens cujo espírito pdblico, cultura e dedicação,
admiramos desde há muito.
Trazemos para aqui os compromissos claros com a
Nova República e para com o Governo do ilustre estadista Tancredo Neves. Compromissos que tem como
selo de garantia o compromisso básico assumido pelo
Governante a tua[ com o povo na esplêndida tribuna da
praça pública.
Iniciamos aqui o desejo de nos manter fiéis às nossas
origens e nossa gente, de continuarmos simples como
sempre fomos, não nos deixando intimidar, nem pela
grandiosidade do local nem pela sonoridadé~do título!!
Iniciamos pois, Srs. Senadores. tocados pela vontade
de sermos úteis e podermos auxiliar na meta, ao mesmo
tempo simples e grandiosa, de criar um futuro onde não
existam os que colham sem plantar ou os que plantam
apenas para os outros colherem, criar um Brasil para os
brasileiros, para todos e não apenas para alguns. (Muito
bem! Palmasr O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando se transformou o antigo Departamento dos
Correios e Telégrafos numa empresa p6blica, alegandose a racionalização administrativa a dinamização dos
serviços, a propalada desburocratização se insurgia contra a pouca rentabilidade de vários setores, alegando que
o serviço público se transformara num "bico", necessário racionalizâ-Jo.
Mas as medidas então tomadas não se caracterizaram
pelo atendimento aos aspectos sociais do problema, prejudicando, principalmente, funcionários ludibriados
··
com as ofertas do poder pl1blico.
Determinou-se, no caso, a opção entre o regime estatutário e o da CLT, quando os funcionários do DCT,
vinculados ao Ministério das Comunicações, não tendo
optado pelo regime de CLT. foram considerados em dis~
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ponibilidade e, em seguida, aposentados por tempo de
serviço, com proventos irrisórios, nuina situação instâvel
e humilhante, com referênCia aos colegas que permane-cem no serviço ativo.
A aposentadoria foi causada por uma situação deses-peradora, decorrente da disponibilidade, quando os prejudicados pretendiam reingressar no mercado de trabalho, sem condições de obter novo emprego.
Na inatividade, com proventos calculados por tempo
de serviço, todos esses servidores tiveram prejurzos salariais, interrompidos os ·-quinqüênios, sem à gratificação
de fina( de carreira, prejudicados também quanto ao PASEP.
Trata-se, na ~erdade, de uma punição infqua, que atinge os antigos funcionários do DCT, depois de tantos
anos de exercício profissional sem qualquer nota desabonadara, numa posição humilhante em comparação com
as outras classes.
No caso dos telegrafistas, função das mais sacrificadas
e de alto nível têcnlco, os vencimentos desses aposentados, vão de oitocentos e setenta e sete a novecentos e setenta e cinco m ii cruzeit.os mensais, fora os qUinqüênios.
O que se pede, ne.!licb~caso, ~ a transposição da tabela
NM do quadro do Funcionalismo Público para a tabela
de vencimentos da categoria NS, atribuindo-se a todos
as vantagens do final de carreira, considerado o prejuízo
so{rido com a interrupção do direito à promoção.
Pede-se, também, que os câlculos da aposentadoria
proporcional ao tenípo de serviço sejam extensivos a todos, na busc de um trinta avos, como se vem procedendo
em alguns casos. Advirta-se que a lei não beneficiou a todos, havendo :aposentadorias baseadas em um trinta e
cinco avos.
Esperamos que o novo Governo corrija essas injustiças; atendendo aos injustiçados servidores do DCT,
aposentados em tão duras condições.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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-Levantamento elaborado pela Seção de Histórico e
Debates do Departamento de Taquigrafia d~ Câmara
dos Deputados sobre pronunciamentos, ciestcicando a
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - ~r.- Presiderite, Srs. Senadores:
Quero registrar nos Anais do Senado da Rept1blica,
dois documentos de relevante importância, por traduzi~
rem a luta de um jovem que ao longo destes últimos
anos, desponta com uma liderança inconteste, luta esta
que se trava acima de luta partidária, pois é a luta Por
ideais nacionais.
Refiro-me a Samuel Sales Saraiva. Tenho acompanhado sua trajetória, através da Imprensa, como também
por inúmeros pronunciamentos feitos da Tribuna da Câmara dos Deputados na Leg'islatura passada. Tornou-se
alvo de inúmeros discursos partindo de parlamentares
do PMDB, PDT, PTB e PDS, pela luta proficua desempenhada em seu Estado, Roridônfa.
Por isso, Sr. Presidente, ent~d,o que o jovem suplente
de Deputado Federal acaba de alcançar mais um triunfo
e desta vez em sua vida acadêmica, solicito a transc(ição
dos seguintes documentos:
-Declaração expedida pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos da Universidade de Brasflia - UnB,
atestando a conclusão do curso de Direito Diplomático.
por Sarhuel Saraiva, que teve como professor titular o
Ilustre Embaixador Owvaldo de Meira Penna;
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DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISAO E REDAÇAO
SeçUo de Histórico e Oabates
RELAÇAO OE PRONUNCIAMENTOS SOSRE:ATUACAO POLÍTICA
OE SAMUEL SARAIVA

I:

1
2
3
4
5

6

7
8
9
lO
11
12
l

I

D

14

I 15

DEPUTADO
CARDOSO FREGAPANI
ELOY LENli
CARDOSO FREGAPANI
ODACIR SOARES
JER0NIMO SANTANA
GILSON DE BARROS
ALVARO· DIAS
MARIO FROTA
ISAAC NEWTON
MÁRIO FROTA
GILSON OE SARROS
GILSON OE BARROS
MÁRIO FROTA
AMADEO GEARA
JER0NIM0 SANTANA

-

RS
RS
RS
RO
RO
MT
PR
AM
RO
AM
MT
MT
AM
PR
RO

ANO
1980
1>80
1980
1980
1960
1981
1981
1981
1981
1961
1981
1982
1982
1983
1982

1- Deputado Cardoso Fregapani: Indicação de
SAMUEL SARAIVA ao eng. Leonel Brizola para
coordenar o Partido Trabalhista Brasileiro em Ron~
dónia.
2- Deputado Eloy Lenzi: Registro de atentado
(in~ndio

e carro) a SAMUEL SARAIVA e pedi-

do de gaiantia de vida ao Ministro da Ju~tiça e do
Exército.
3- Deputado Cardoso Fregapani: Louva

atuação de SAMUEL SARAIVA- por cumprir a
legislação eleitoral em tempo recorde c estruturar o
Partido Trabalhista Brasileiro em Rondônia.
4- Deputado Odaclr Soares; Sobre episódio
que envolveu o Presidente do PDT em Rondõni

(Arquivo - Biblioteca da Câmara Federal).

5 - Deputado Jerónimo Santana: Registra renincia cÍe SARAI VA da Presidência do PTB~PDT
em Rondônia e seu ingresso no PMDB. (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro).
6- Deputado Gílson de Barros: Releva pro·
vação de rnoção de SAMUEL SARAIVA. criando
o Movimento Jovem Nacional do PMDB e sua can~
didatura a Deputado Federal.
1- Deputado Álvaro Dias: Ação Popular movi·
da por SAMUEL SARAIVA, na Justiça Federal,
contra abuso de poder por parte do Governador de
Rondônia.
8 - Deputado Mário Frota: Registra Mandado
de Segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal contra a Mesa da Câmara dos Deputados para
sustar decreto-lei que previa nomeação do Governa·
dor de Rondônia.
9 - Deputado Isaac Newton: Critica mandado
de segurança no Supremo Tribunal de Samuel Sales
Saraiva c Alcio Pessoa e defende a nomeação do
Coronel ao Governo do Estado.
10- Deputado Márlo Frota: Solidariza~se com
SAMUEL SARAIVA e Ateio Pessoa e elogia
...adoção do Mandado na Suprema Côrte.
II - Deputado Gilson de Barros: Elogia liderança de SAMUEL SARAIVA e registra manifesto
ao povo de Rondônia.
12- Deputado Gilson de Barros: Critica funcionamento da 4• Secretaria da Câmara dos Deputados
c menciona documento recebido do líder jovem SA-

MUEL SARAI VA.

SESSAO
DCN-I
OCN-I
DCN-I
OCN-C
OCN-I
DCN-I
OCN-I
OCN-I
DCN-I
DCN-C
DCN-I
DCN-I
OCN-C
DCN-I
DCN-C

OCN
08-04
14-06
19-08
D6-09
22-10
05-06
28-08
09-10
15-10
21 -lO
22-12
13-04
30-04
28-1D
01-12

PÁG.
1596
55>1
10783
2323
12607
5171
8544
110114
11473
2382
15189
1877
707
117450

2035

13- Deputado Mário Fr<Jta: Denuncia abuso
de poder do Secretãrio de Segurança Pública de
Rondônia, perseguição a SAMUEL SARAIVA e
outros membros do PMDB, solicitando provídên·
cias ao Ministro da Justiça.
14- Deputado AmadeU Geara: Transcreve nos
Anais do Parlamento manifesto que recebeu de SA~
MUEL SARAIVA, sobre apoio unânime do
PMDB de Rondônia a Candidatura de Jerôhimo
Santana ao Governo de Estado.

15- Deputado Jerônimo Santana: Discursa
sobre vida de SAMUEL SALES SARAIVA sua
participação nas Eleições Federais de 1982 e elogia
seu desempenho para tornar~se Deputado Federal.
Era o Que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PAREI'.'TE (PDS - AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores,
Creio que a ninguém ê: dado desconhecer o papel de
essencial importância desempenhado pela Imprensa no
seio das sociedades humanas, sejam as que representam
as grandes comunidades metropolitanas, sejam as que
formam os modestos povoados interi01·anos.
Registrando o desenrolar diuturno da História, na
multiplicidade das suas mais diversas facetas; conden~
sando o conhe<::imento e as conquistas da tecnologia e da
ciência, nos seus mais variados aspectos; traduzindo os
anseios, as inquietações e as aspirações dos povos e das
nações; conduzindo, de maneira poderosa e até mesmo
subliminar, a opinião pública; noticiando. informando,
urdindo conceitos, levando as latitudes todas do globo a
cada lar, a cada pessoa de per si, Imprensa, a cada dia
que passa, vai se tornando mais necessária e mais im·
prescindível para o entro5amento das atividades que sim·
bolizam, em t11tima anãlise, o próprio caminhar da Humanidade em busca da colimação das grandes metas da
elicidade geral e do bem~estar coletivo.
Um exe plo de tudo isso, Sr. Presidente e Srs. Sena~
dores, está em nós mesmos, no nosso trabalho de Parla~
mentares e de políticos. Quando precisamos de um infor·

Março de

19~5

me, de um registro acerca de determinado fato político, a
respeito de certa movimentação social relevante, pra
inteirar..nos dos quadros reais em que esses fatos e essa$
movimentações se emolduraram, a primeira coisa que fazemos, sem dúvida alguma, é recorrer às fontes perenes
do noti1::iârio da época, para colher, ali, como se naquele
momento estivessem acontecendo, todas as ocorrências
que a Imprensa registrou, não apenas para a leitura de
uma notícia passageira, mas, em verdade, para a tessitura indelével da História.
Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o regozijo da comunidade amazonense pela entrada em circulação, no
último dia quinze, do matutino Oiáril) do Amazonas, o
mais novo vc:iculo de comunicação de massas: do meu E~
tado e, indubitavelmente, um dos jornais mais modernos
e mais bem equipados da imprensa baré.
Circulando com vinte pãginas, com impressão off·set,
contando com o que de mais avançado existe no campo
do labor jornalíStico, o Diário do Amazonas significa,
sobretudo, a vitória pessoal do idealismo, da abnegação
e da perseverança de um homem que, ao longo de todz
sua existência, outra coisa não tem feito senão doar-se
aos interesses da sua comunidade: o empresário Cassiano Cirilo Anunciação, exemplo de força de vontade e de
honradez, de dinamismo e dedicação absoluta ao traba·
lho. De berço humilde, forjou o seu carãter e a sua persa·
nalidade nas lutas mais renhidas contra a adversidade.
aprendeu, desde cedo, que somente perseverando, fazendo da dignidade e do bem os mandamentos fundamentais do viver, poderia vencer a todos os obstáculos e a todos os. empecilhos.
E venceu. Degrau por degrau, Cassiano Cirilo Anun·
ciação foi gradativamente escalando a pirâmide social,
at~ alcançar a posição de respeito e prestrgio que hoje
desfruta no seio da comunidade amazonense, como um
de seus membros mais ilustres e mais proeminentes, cuja
atívídade laboriosa vem de ser agora coroada por essa ví·
tória magnífica que é a oferta, ao povo do Amazonas, de
mais um jornal, um jornal vibrante, independente, lúcido, que inicia a sua carreira de triunfos. os mais amplos,
refletindo o comportamento de seu Diretor~Pi'esidente,
Cassiano Cirilo Anunciação, e de toda a sua Diretoria:
JNnalista Francisco das Chagas Thomaz, Diretor VicePresidente, Deusamir Pereira, Diretor Comercial e Jornalista Francismo Plínio Valéria, Editor~Chefe.
Em assim sendo 1 Sr. Presidente e Srs. Sen,adores,

apraz~me sobremaneira deixar registrado nosf/\Ç"ais des·

ta Augusta Casa o regozijo do povo amazonense, pela
circulação do Diário do Amazonas, jornal que, não tenho
a menor dúvida, hâ de ser mais uma trincheira imbatível
em defesa dos direitos e dos interesses mais legítimos do
meu Estado e da minha gente.
·
Os meus parabéns, portanto, ao Diário do AmaÍoniS,
na pessoa dos seus Diretores, dos seus redatores, dos
seus repórteres e os seus funcionários de um modo geral, co os votos mais sinceros de prosperidade, na vivência diária do seu Iema maravilhoso: A verdade do po~!

.

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

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
(PMDB - SP. Pronuncia o seguinte dist:urso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Os pronunciamentos dos novos Ministros, por ocasíilo
das cerimônias de transmissão de cargo, vão delineandu
com maior nitidez as diretrizes do Governo que se in~t:!.·
la. Destaco, nesse sentido, os discursos de posse do Dr.
Almir Pazzianotto, no Ministério do Trabalho e do Sr.
João Sayad na SEPLAN, os quais solicito a transcriçàu
nos Anais deste Senado Federal.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
DISCURSO PROFERIDO PELO DR. ALMIR
PAZZIANOTTO POR OCASIÃO DA SUA POSSE NO MINISTER!O DO TRABALHO.
Senhor Ministro Murilo Macêdo:
Conhecemo~nos em 1977, quando era V. Ex• Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, sendo eu De~
puta o pelo MDB- à Assembléia Legislativa. Os movimentos reivindicativos e as greves de 1979- saudados à
época como alavancas poderosas do nascente processo
de abertura- estreitaram nosso relacionamento. Desde
então, como advogado de trabalhadores, deputado ou,
mais recentemente, como Secretário de Relações do Trabalho, tive a satisfação de acentuar esses entendimentos,
o que fez robustecer em mim a crença de estar diante do
administrador probo e competente, do político dinâmico, moderno e cordial, do Ministro empenhado em buscar soluções adequadas para as complexas questões que
assoberbam o vasto e movediço mundo do trabalho. SituaçOes, circunstâncias e forças muito poderosas, segundo estou copv_s:ncido, impediram que os ingentes esforços desefN:ólvidos por V. Ex• alcançassem os resultados pretendidos pela sociedade, ou viessem a ser corretamente compreendidos. Ficará para a História, por!m, a
imagem afável do Ministro seguro, aberto ao diálogo e
incansável no esforço de tornar habitual as negociações
diretas entre patrões e empregados, ou na complexa tarefa de iniciar a reformulação da legislação trabalhista.
As expectativas que cercam a Nova Repáblica são
imensas e, tambêm, bastante otimistas. Hé em todo o
Pafs - é natural, admiti-lo - um clima de festa, uma
sensação de alívio, e esperança de dias melhores e menos
tormentosos. Os dados de realidade, entre anta, são
mais do que preocupantes. Â inflação vertigínõsa; -os âU·
mentos constantes dos preços, as dívidas externa e interna, os índices de desemprego, de subemprego e de trabalho temporário, a insuficiência dos salários, o abandono
do trabalhador rural. a discriminação contra as mulheres
ou em razão da cor, o esquecimento do menor, são alguns dos muitos problemas que vamos de imediato enfrentar, em decorrência não só do acúmulo de erros políticos, como de desajustes estruturais, dos choques e das
contradições gerados pelo estilo anárquico e muitas vezes cruel de desenvolvimento que nos foi imposto.
Nas questões que não se constituam em assunto de sua
competência direta ou exclusiva, e te Ministério, sempre
que solicitado, agirá em sintonia com os demais, reconhecendo a necessidade da preservação do espírito de
equipe. Nos assuntos de sua atribuição mais específica, a
Pasta pretende se ocupar jâ e decididamente das mediações e das negOciações nos conflitos coletivos de trabalho, estimulando, todavia, entendimentos diretos.
Com igual solicitude deverá. se voltar para a.s tratativas
que conduzirão à celebração do Pa<::to Social. proposição
, de um compromisso triangular, esperado com inegãvel
ansiedade por todos aqueles que, reconhecendo a gravidade da crise s6cio-econômica, almejam diu melhores e
mais trãnqüilos para a nossa Pâ.tria. Finalmente, se dedicará à reforma da legislação trabalhista, empreitada gigantesca e desafiadora, mas impossível de ser retardada,
em face do flagrante descompasso em que se encontram
lei e realidade, particularmente nas regiões mais industrializadas e desenvolvidas. Não subestimando o papel
histórico desenipenhado pela veneranda Consolidaçho
das Leis do Trabalho, por sinal um decreto-lei, 8 imperioso compreender que a estrutura sindical corporativista necessita ceder lugar à organização livre e autônoma
dos trabalhadores; que se faz mister a reformulação das
leis. que se referem ao contrato individual, introduzindose um sistema avançado de garantias contra demissões
individuais e cotetivas arbitrárias e desmotivadas, assim
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como a negociação coletivas, cujos objetivos finais sào a
convenção ou o acordo, está a exigir um estatuto mais
objetivo, eficaz e moderno que admita a greve operária
como decorrência normal de eventual impasse.
Com a indicação destas metas 1 não quero ser interpretado de maneira equívoca, como se outras matérias de
grande relevância para um superior relacionamento entre patrões e empregados passassem desapercebidas.
Tudo aquilo que estiver na esfera da atuação do Ministério serâ cuidado com o necessário zelo, segundo uma
diretriz essencial que é a valorização do trabalho, e dignificação da pessoa do trabalhador, quer que seja a natureza do seu mister.
Especial cuidado desejo cónsagrar ao relacionamento
da Pasta com a sociedade civil. com os partidos e, sobretudo, com os Poderes Legislativo e Judiciário. Com o
primeiro porque, sobre ser a minha origem, a ele compete a elaboração da lei, além de se constituir no fórum
onde ressoam as críticas e as reivindicações da população, através dos seus representantes eleitos; com o segundo porque, além de aplicar a lei ao caso concreto,
através dos seus julgados são detectados problemas e
formuladas soluções que precisam ser recebidas como
inestimâvefs subsídios. Por derradeiro, nas suas relações
com as classes trabalhadoras, mantidas por intermédio
das suas confederações, centrais, federações, sindicatos e
associações profissionais, o Ministério considera definitivamente superado o período paternalista, e inadmissível qualquer prática autoritária, levando à violência, ou
que descambe para o populismo demagógico.
Manteremos relacionamento franco, amistoso, cordial
e sobretudo respeitável com os trabalhadores e suas organizações, à semelhança do procedimento praticado à
frente da Secretaria de Relações do Trabalho do Estado
de São Paulo.
Trago, aliás, dessa Secretaria de Estado felizes e indeiéveis recordações. Depõis de 22 ãfiõS de advocacia-trabalhista, de dois mandatos de deputado, foi a Secretaria
do Trabalho uma grande e e;rc.cepcional escola, onde me
foi dado aprender melhorar as difíceis condições dos trabalhadores, do Estado e do Pafs. Sou imensamente grato
ao Sr. Governador André Franco Montoro, pela honrosa oportunidade que me concedeu de participar da sua
administracão na linha_ de frente, aos Senhores Secretários de Estado que compuseram ou compõem a sua
equipe de Governo, aos meus diretores e aos funcio~
nários, os quais nunca me negaram qualquer parcela de
esforço na execução de tarefas que freqUentemente se re~
vestiram de grandes dificuldades.
Não poderia faltar a palavra de reconhecimento, e
apoio aos meus colegas advogados trabalhistas. Ex<::elentes e bravos companheiros, nunca me negaram apoio e
est(mulo, e junto a eles, numa convivência de mais de
duas décadas, aprendi a admirar o Direito do Trabalho.
Em seu sadio dinamismo, e porque estâ voltado à realidade da vida, onde os entrechoques de interesses são perenes e inevitãveis, o Direito do Trabalho ê o grande e
mais moderno instrumento de paz, quer esteja nas codificações, nas leis fundamentais, nas consolidações ou na
linguagem objetiva e direta das convenções, convênios,
acordos ou contratos.
Minha modesta bagagem de advogado contém fé inabalável nos destinos do meu País e do meu Povo, alicerçada em perseverante desejo de acertar. Ao Presidente
da Nova RepCiblica, Dr. Tancredo Neves, imorredoura
gratidão pela confiança com a qual me distinguiu. Aos
colegas de Ministério minha disposiçio plena de trabalhar harmoniosamente e com espirita de conjunto. Aos
meus secretários, assessores e funcionários, o oferecimento da minha amizade, empenho e companheirismo.
Por derradeiro, eterna gratidão à minha famflia. cujo
espírito de doação e rendncia a faz solidária c participe
dos instantes fugazes de emoção c brilho e sobretudo das
longas horas de apreensão e de sacriffcios.

A São João Batista, padroeiro da valorosa gente de
Capivari, peço que me ampare para não ser eu apenas
uma voz clamando no deserto e a Deus, nosso Pai, renovo meu apelo para que crie em mim um coração puro, renove um espírito firme, não me afaste de sua presença e
me ofereça as graças do Espfrito Santo.

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. JOÃO
SAYAD POR OCASIÃO DA SUA POSSE NA SE·
CRETA RIA DE PLANEJAMENTO- SEPLAN
Senhores e Senhoras:
grande e generosa a esperança que a Nação deposita
na Nova República. Essa esperança de dias melhores se
materializou nas formidáveis manifestações de júbilo
que acompanharam a campanha do Presidente Tancredo
Neves, marcaram o dia de sua elcição e se repetiram ao
longo desta semana por todo o País.
A cirurgia de emergência a que foi submetido o presidente trou;rc.e momentos de preocupação e expectativa.
Mas o êxito da operação e a pronta recuperação de Tan~
credo Neves devolveram aos brasileiros, em poucas horas, a tranqUilidade quanto ao futuro.
E, sobretudo, o perfeito funcionamento das instituições, com a posse do Vice-Presidente José Sarney,
agora em exercício, mostrou à Nação que a nova República jã começou sua História.
A prova de maturidade democrática por que passaram
as forças políticas evidenciou como é real e verdadeiro o
clima de vivismo e de animado patriotismo que se manifesta nas ruas pela farta adesão ao verde e amarelo.
Assim, serenos quanto à recuperação do nosso Presidente Tancredo Neves, fortalecidos pelo renovado vigor
das instituições, e pelo sólido apoio da Nação, assumimos hoje nova tarefa - dura tarefa.
O governo dã. Aliança Democrática com~a enfrentando-nãe-u-ma--. -m-a-s--um--canjunto -de--crises.
Na política, continua urgente o trabalho de eliminar o
passado de autoritarismo e reorganizar as instituições,
de modo a dar condições permanentes para fluir a vida
democrática.
A crise é social, agravada porque a renda real dos brasileiros caiu significativamente nos ó.ltimos anos. Decorre daí o que vemos nas ruas das cidades e nas regiões do
tnterior. rriiséria, insegurança, desemprego degradante.
os enormes contingentes de brasileiros marginalizados
de qualquer beneficio da sociedade moderna.
A crise ê ainda económica, com ingredientes explosivos.
A innação atingiu um patamar perigoso, com alto risco de aceleração. O setor público ameaça tomar..se o vilão de todas as dificuldades porque, de fato, está assolado pela baixa produtividade dos seus serviços, pelo
contínuo desperdício do dinheiro público e por um endi..
vidamento excessivo.
Além disso, toda negociação se desenvolve no quadro
de um sistCm.a financeiro internacional dominado por
ld~ias envelhecidas e que nos coloca a todos- governos,
bancos, outras instituições - num equilíbrio instâvel e
precário.
Ministro Antonio Delfim Netto- é uma honra rece-ber esta Secretaria do Planejamento de suas milos. Te-mos divergido ao longo destes anos em que convivemos,
V. Ex• no governo, eu na oposição. Mas, tambêm trabalhamos com os mesmos problemas nos 6ltimos dois
anos, perfodo em que, como Secretário da Fazenda do
Estado de São Paulo~ pude verificar, como V. Ex•, que
questões práticas e dificuldades concretas exigem uma
cooperação para além das divergências de idl:ias e teorias.
Encontramo-nos agora em papéis trocados. Acredito
que não serã confortável estar aqui no Planejamento ten·
do V. Ex• na oposição, já anunciou firme e de<::! di da.
Mas que se dará, tenho certeza, no quadro da conviv~n-

e.

li
I,.
I

t·

Íi

q'
Ir

1:

li

li
fi
'.

I

.

''

';

:I

_J

",.,
d

.,

';,.
H

Março de 1985

se o fizesSe, teria de desfilar a relação completa dos senhores acadêmicos e esgotaria o tempo d sde discurso
dizendo sobre cada um as palavras de afeto efou de
apreço que me merecem quantos aqui se reúnem para
criar ou estudar.
De muitos sou ye!lio amigo, de alguns amigo fraterno
e posso referir-me a anlízades nascidas nos começos da

década de 20, nas salas de aula e nos pátios de recreio do
Colégio Antônio Vieira, nos coqueiros da Piedade,
quando, levado pelo inesquecível Giovani Guimarães e
,por Mirabeau s·ampaio, pertenci à Liga Restauração dos
Ideais, grêmio Htero-religioso que se propunha estimular
vocações literárias. e artísticas e defender a moral e os
bons costumes, a fé e a castidade.
Poucos anos depois, no final da mesma década de 20,
ligou·me a outros futuros acadêmicos a batalha que en·
tão iniciávamos pela revolução Iiterâria; esttivarnos dis~
postos a apagar da literatura as esc9las ditas passadistas
e impor os conceitos modernistas, as audácias futuristas.
Naquele então as idéias viajavam em vagarosos meios de
comunicação, demoravam a atravessar o Atlântico e a
revolução formal, que explodira na Europa BJ?ÓS a Primeira Grande Guerra Mundial, chegara ao Brasil com o
atraso de alg!f1~anos e levara outros tantos a deslocar~se
das metrópoles'do Sul do Pars para as distantes provín~
cias do Norte. Nem assim era menor o nosso fervor revolucionário, a insolência de nossas afirmações, a gritaria
atroadora com que pensá vamos abalar os alicerces da
cultura estabelecida, a nosso ver superada e reacionária,
indigna dos tempos novos do após-guerra. Hoje podem
parecer·nos iniênuas muitas das bandeiras erguidas naquele então - '"Abaixo a rima" "Morte à métrica!" e
outras semelhantes- mas na década de 20 eram válidas,
causavam pânico, alarmavam os bem-comportados, de#
sencadeavam por vezes reações violentas.
Mas não apenas com o combate à rima e à métrica nos
dispúnhamos, os moços do Arco e Flexa; do Samba e da
Academia dos Rebeldes, a renovar a literatura brasileira
e a influir nos destinos da literatura mundial. Para impor
tão singular projeto, fomos bem além de palavras de ordem assim irrelevantes. Desejo recordar que um daque~
les moços, José Alves Ribeiro, poeta e ensaísta, escreveu,
no editorial do primeiro (e dnico) número da revista
.. Meridiano'', que nossa luta era por uma literatura que
fosse universal por ser nacional, inspirada na realidade
brasileira, reaHzada com o objetivo de transformã#Ia.
Não seríamos com certeza os únicos, nem sequer os primeiros,a empunhar a bandeira maior de nossa cultura
mestiça, mas o fazíamos em momento de extrema significação, após a Semana de Arte Moderna de 1922 e antes
· da Revolução de 30.
Com o dom · ·
s e a e evada cons~
c1encta de nossa singularidade, Alves Ribeiro definiu nos
idos de 1928 as bases em que se assentaria para sempre o
trabalho criador de todos nós, No mesmo ano em que
J osê Américo de Almeida publicava, na Paraíba, o roa
mance "A Bagaceira", marco inicial do chamado Romance de 30, literatura brasileira de sentido universal.
Na Bahia, arremetíamos contra o passadismo, buscando
a renovação literária na velha p ovfncia por inteiro orna~
da com os arroub s da eloqUência do padre Antônio
Vieira, com a fulguração do verbo de Ruy Barbosa. O
romance de Josê Amêrico provava a verdade de nossa
prodamação.
Não houvesse a Academia de Letras da Bahia trocado
a pobreza franciscana do Terreiro de Jesus pelas pompas
do Solar Góes Calrnon e apenas alguns passos teria eu de
percorrer para atravessar os umbrais de sua porta, vindo
de outra academia, a dos Rebeldes-, nem por debochada, irreverente e rebelde, audaciosa e revolucionária, me~
nos Academia de Letras. Devido a curiosa circunstância,
foi a Academia dos Rebeldes hóspede de venerável tenda
espírita cuja sede encontrava·se instalada nas mais puras
e dignas tradições ka.rdecistas de fé e caridade no segun-
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do andar de um dos casarões do Cruzeiro de São Fran~
cisco, em vossa vizinhança.
Ou seja, na vizinhança do inimigo a destruir, pois em
nossa visão adolescente a Academia de Utras da Bahia
representava tudo quando renegávamos, as concepções
literárias que queríamos liquidar. Conseguimos liquidar
apenas o sossego, a paz espiritual dos nossos generosos
hospedeiros, pois nenhum compromisso foi possível esa
tabelecer entre o destempero de linguagem dos rebeldes,
a feroz disposição guerreira, e a tranqUilidade dos desen·
carnados vindos em missão de caridade dos altos círculos do universo: depois de nossa passagem já não houve
espaço naquela tenda senão para espíritos inferiores, de
boca suja e propósitos somente comparáveis aos nossos,
tenebrosos.
Reuniram~se os rebeldes em academias sob a ~gide de
Pinheiro Viegas, poeta e panfletário - naquela época
existiam os panfletários espécie literária atualmente em
vias de extinção. Viegas tinha atuação marcante e polê~
mica nas páginas das revistas e das gazetas baianas. Poe·
ta de rimas raras, epigramista de irreverência e veneno
mortais, perfil de nobre espanhol no dizer de Agripino
Grieco, outro planfetário,Pinheiro Viegas erguia a voz,
empunhava a pena para desancar a retórica vã, a 1iteratice a dominar os cenâculos científicos, a gramatiquice retrógrada, um universo de atraso, estreito e reacionário.
Indignado Quixote, era natural que atraísse e comandasse jovens inconformado com o ambiente modorrento
dominante na vida intelectual baiana.
Transformando o rodapé literário de A TARDE numa
trincheira de renovação literária, Carlos Chiacchio colocou a seu serviço todo o peso de sua condição de mestre
indiscutível da crítica, capaz de consagrar poetas e ficcioa
nistas, reuniu em torno de sua liderança uma esplêndida
equipe de jovens apenas saldos da adoles~ncla, inquietos e audazes. Ficaram conhecidos na história literária
da Bahia (e do Brasil) como o grupo de ..Arco e Flexa.,t
devido à revista que agitou e inovou, escandalizou e fez
e:ocola. O título da revista, rótulo do grupo, já deixava
clara a tendência rtativista, brasileira, da literatura q e
aqueles moços cultivavam, na mesma linha dos rebeldes
e daqueles outros bravos reunidos na revista Samba,
tftulo igualmente esclarecedor. De um jovem desse dltimo grupo comemoramos não faz muito os 80 anos de
vida e de magnífica poesia- falo de Bráulio de Abreu.
Rebeldes divididos
Nem por defenderem postulados idênticos, visando o
mesmo objetivo de renovação, eram solidários entre si os
ponentes dos diversos clãs do modernismo baiano.
·
Muito ao contrário: apesar de no
dos na mesma guerra contra o inimigo comum o atra~
so, a pasmaceira, o passado -, para impor os postula~
dos da renovação e afirmar a originalidade brasileira,
disputávamos entre nós, negando-nos e insultando-nos
uns aos outros. Esquecidos, em equivocada guerrilha,. de
razão maior da luta, descuidávamos, do verdadeiro inimigo. Felizmente tais rivalidades não deixam seqUelas,
não criaram distância entre os componentes dos diversos
grupos renovadores. Ao contrário, da veemência da mo~
cidade cresceu no curso dos anos a admiração e a estima,
tantas vezes fraterna, entre os engajados nas diversas
frentes de luta da literatura que então se convencionou
chamar de modernista, um passo à frente na batalha pela
completa independência da lite atura brasileira.
Além das discordâncias de grupos que nos separavam,
encontrávamos-nos unidos na decisão e no desejo do de~
nunciar os grandes nomes que, ao ver de todos nós, representavam escolas a combater na prosa e na poesia,
tendências a sepultar de uma vez para sempre., nomes a
riscar da história e dos compêndios de literatura. Negá~
vamos, com extrema violêrlcia de linguagem a aparente
convicção, os autores mai consagrados, valores tidos
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como definitivos, Não respeitávamos ninguém, para tanto declarávamo-nos rebeldes e modernistas. Como
símbolos do passadismo e do modernismo, proclamávamos dois romancistas maranhenses: Coelho Neto e
Graça Aranha. Execrávamos o primeiro, exaltá.vamQ.& o
segundo, apresentando:os como postos quando, em
realidade, eram iguais. As distâncias entre o autor de
"Sertão" e do de 4 'Canaan'' reduziam-se a nuances de es..
tilos vazados ambos na mesma pompa de uma prosa castiça, onde a pureza da língua literária lusitana de logo
distanciava esses escritores do povo, elitistas um e outro,
talvez ainda mais o modernista Graça Aranha do que o
passadista Coelho Neto.
Coelho Neto
Ao relembrar o fogo cerrado de que foi alvo de norte a
sul do Brasil o romancista CoelhO Neto, aproveito o ensejo para co tar como ele terminou por se transformar
num espinho em mi ha garganta durante os ruidosos
combate, quando agredfamos com total desfaçatez todos
aqueles que pensávamos inimigos da causa do modernismo. Acontece que eu atacava rude a tranqUilamente poetas e prosadores apresentados como exemplos da má literatura dominante, negando-lhes talento e importância,
tratando~os de medíocres e de decadentes, despidos de
qualquer va(or. Era-me fácil fazê-lo, pois para isso,
escudava-me no total desconhecimento d obra por eles
realizada, entricheirado em minha pujante ignorância.
Para agredi~los, bastavawme sabê~ los parnasianos ou
membros da Academia Brasileira de Letras, onde :situá~
vamos o monstruoso quartel-general das forças do obscurantísmo.
Ora deu~se um fato insólito: de Coelho Neto eu lera
um livro, um único "A Conquista", e o encontra magnifico. Assim, rafa-me de remorsos quando me compe·
tiam desancar o ficcionista maranhense que se tornara o ·
símbolo principal de tudo quanto condenávamos em 'matéria de literatura. Pela primeira vez rue dei conta a que
absurdas injustiças nos conduz o espfríto de seita, o sec~
tarismo qUe limita e diminui o ser humano.
Citeí os nomes de Pinheiro Viegas e de Carlos Cbiacchio, mestres de rebeldia e de renovação, incentivadores
e comandantes. Não foram, porém, apenas esses os úni·
cos intelectuais consagrados na vida cultural do Estado
que sustentaram, com seu aplauso e sua simpatia, os jovens iconoclastas e suas alarmantes teorias. Antes do
Arco e Flexa e da Academia dos Rebeldes, existira e
atuara a Nova Cruzada estabelecendo as primeiras condições para o surgimento do ciclo modernista ou da literatura moQe_rJla_como prefer[amos dizer nós, os rebeldes,
já então desconfiados das limita ões do
·
A compreensão dos

mais velhos
Vale a pena relembrar alguns desse nomes consagraa
dos que não se horrorizaram com o nosso aparecimento
na cena literária. Em verdade foram vários, mas limitome a recordar aqueles com quem tratei mais de perto,
cuja estima mereci, cujo apoio me foi fundamental no
início de minha caminhada de escritor. Para mim slo
memórias sagradas.
Artur de Salles, cuja poesia, tão bela e poderosa, -colocava acima de escolas e grupos, admirado e querido por
todos, figura ainda à espera de completa justiça literária
que somente agora começa a lhe ser feita com o trabalho
admirável da equipe do professor Nilton Vasco da Gama
e o não menos admirável, ensaio do mestre de estudos li·
terários que é o nosso ilustre presidente. Tais análises e a
recém-iniciada divulgação de sua poesia vêm situar Artur de Saltes no lugar que de direito lhe cabe em nossa li~
teratura, entre os vates maiores, e abrem caminho para a
biografia que nos trará de volta a personalidade invulgar

i.

·

0272 Terça-feira 19

de quem viveu, boêmio e pobre, uma vida de: perene: bele·

za.
Recordo Roberto Correia, magro e cativante pro a
mansa, bondoso coração; Bernardino José de Souza,
Aloísio de CárValhÕ Filho e o professor Souza Carneiro,
fascinante personagem, digno das páginas de um roman~
·ce, progressista e batalhador. Catedrático da Escola Po~
Iitécnica., substituía qualquer professor, ministrando as
mais diversas matérias. Senhor de imaginação e de magia, um mestre da vida, cujo nome pronuncio com ternu-

ra e com saudade.
Foi ele quem conseguiu alojar a Academia dos Rebeldes na sala do centro espírita para a cerimônia bem pouco solene de jnstalação, pois, além do mais, Souza Carneiro era uma espécie de papa das doutrinas esotéricas e
das ci!ncias ocultas da Bahia. Em sua ampla residência
nos Barris, alcunhada de Brasil - pQr enorme, desorganizada e entregue às baratas - nos abrigamos, os rebeldes logo expulsos da sala espírita pelas óbvias razões jâ
referidas. Seu filho l::dison,- o futuro mestre dos estudos sob e o negro brasileiro - figurava entre os
membros mais combativos da nove! agremiação e outro
filho, o mais velho Nelson, com ela simpatizava, se bem
olhasse com certa reserva e alguma suspeita aquela agitação de incipientes literatos: jâ então o futuro senador
Nelson Carneiro participava da vida politica, líder estudantil de no.tória atuação. O professor Souza Carneiro
não nos olhava vom suspeita nem com reserva; ao contrário, dava-nos caloroso apoio, compartia de nossos inquietqções, sustentava nossa batalha, em sua casa dos
Barris, pobre e misteriosa. O professor, se,gundo afirmava, escondia no quintal um avião - um avião, sim senhores- que lhe serviria para controlar do alto do~ céus
as proximas eleições às quals pretendia concorrer, candidato a deputado pela oposição. Nunca me foi dado ver o
aparelho~ bem camuflado certamente no mato ralo do
terreno, mas quem ia duvidar que ele ali estivesse, pronto
para decolar?

Dois alagoanos
Alguns dos nomes em evidência na crónica intelectual
do estado, que, de uma ou de outra maneira, expressa~
ram sua simpatia pelos jovens renovadores, seriam pouco mais idosos do que nós mas já se haviam afirmado no
conceito póblico. Desejo destacar entre eles dois alagoa~
nos trazidOs para a Bahia pelo renome de nossa Faculda~
de de Medicina. De todo o Pais, não apenas do Nordeste
e do Norte, também das metrópoles do Sul, vinham estudantes ávidÓs de aprender com os mestres da Escola do
Terreiro de Jesus,. erguida sobre o chão do antigo Colégio dos Jesuítas.
Um dos citados alagoanos chamou~se Artur Ramos e,
fosse um pouco mais jovem, teria integrado a Academia
dos Rebeldes. Com ele tocamos, penetramos o mistério
dos Candomblés, frzemos~nos amigos de pais e mães-desanto, de babalaôs, e mãe Aninha e de Maximiano Eli~
seu do Bonfim, da jovem ialorid Menininha do Gantois, tão menina ainda e carregando jâ o peso de tanta
responsabilidade, do perseguido pai Procópio, de Bernardino do Bate--Folha. Tornamos-nos não apenas estudiosos dos cultos afro~brasileiros é'da cultura negra, tão
fundaméntai na formação de nossa cultúra nacional, fo-mos mais além e passamos a apoiar e a participar da luta
do povo dos candomblés para preservar os valores cultu~
rais desembarcados da África no bojo dos navios de es..
cravos. Va!ores que os escravos, mesmo relegados à mais
t'errível e desgra~da condição humana, souberam defen~
der e transmitir à Nação brasileira. Essa luta prosseguiu
e ainda prossegue nos dias de hoje - nela se engajaram
os jovens rcbeides, jamais a abandonamos; a luta contra
o preconceito racial, o mais monstruoso de todos os pre·
conceitos.
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O outro alagoano, cuja audácia intelectual e o brilho
da inteligência privilegiada se tornavam conhecidos e admirados, foi Estácio de Lima, a quem tenho a honra de
substituir neste cadeira 21 da Academia de Letras da
Bahia, que tem como patrono Francisco Bonifácio de
Abreu, Barão da Vila da Barra.
Predecessores
Manda o protocolo acadêmico que, antes de falar
sobre seu antecessor, o novo titular lembre no discurso
de posse, ainda que em rápidas palavras, o patrono da
cadeira e eu o faço agora, começando por ressaltar a
condição de romancista de Francisco· Bonifãcio de
Abreu, circunstância literária a nos aparentar um ao outro. Muitos foram seus títulos e múltipla sua atuação in~
telectual. Barão de curiosa aristocracia mulata 9o Brasil,
ostentando ao lado do brasão o nome do lugar onde nas~
ceu, a Vila da Barra, na margem esquerda do Rio São
Francisco; médico ilustre; catedrãtico da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro; tradutor da "Divina Comédia". Autor de poemas dramátiCos nos quais celebrou as
irmãs Moema e Paraguaçu, musas dos começos do Bra~
si1, e saudou a beleza da Cachoeira de Paulo Afonso.
Dos seus dois romances publicados, infelizmente só conheço os Utulos, ~~Terezina" e "Palmira ou a Ceguinha
Brasileira", Esse último título me encanta, parece~ me ex~
tremamente sugestivo, posso imaginar toda uma saga
humana narrada em folhetim de muitas aventuras.
Estâcio de Lima tornou~se presença incomum em nossa vida cultural, não apenas pela obra realizada, de cunho cientHico ou de cunho literário, mas também e muito pela fecunda capacidade de influir, de congregar, de
abrir <;aminhos, de estabelecer a polémica, de defender
posições pouco ortodoxas; foi um promotor de cultura.
Exatamente pela audácia de certas proposições e pelos
temas que lhe foram mais caros, exerceu durante a longa
aventura de sua vida um constante fascínio sobre a juventude e a intelectualidade e sendo um nlestre, um grande das faculdades de Medicina e de Direito, jamais se
tornou protocolar, jamais pemitiu que a. alta posição o
afastasse dos jovens, dos estudantes, dos heréticos.
De certa maneira também ele suspeito de heresia, sendo de duvidosa ortodoxia na amPla e variada especu~
tacão de idéias a que se dedicou com impeto e com ale-gria. Penso ser importante salientar essa sua maneira de
trabalhar; não fez da ciênda um bicho-de-sete-cabeças,
restrita a pequeno circulo. Ao abordar temas dramáticos
da vida nacional, especialmente do homem nordestino,
não o fez com a tristeza da negação, não se vestiu de pessimismo e desespero para falar da luta secular e do infatigável combate dos sertenejos. Procurou, ao contrário,
exaltar o her ismo, a força de vida, a intrepidez e a dignidade a iluminar a face do ..estranho mun o dos canga~
ceiros".
Tendo sido talvez o exemplo mais perfeito da tendência, nascida na Faculdade de Medicina e por muitos anos
dominante na Bahia, dos estudos científicos, os mai:s diferentes, serem redigidos com extrema preocupação lite~
râria - a ciência revestida das galas da linguagem- Es~
tãcío de Lima, ao mesmo tempo, subverteu essa tendência ao libertâ~la do elitismo em que ela se desenvolvera
anteriormente. A importância de sua obra decorre da
pesquisa e do trato de aspectos da vida brasíleira, de
problemas decisivos de nosso povo, da região do Nordeste onde campeia a miséria e corre o sangue os iluminados e dos heróis nas comarcas do latifúndio, em terra
de senhores e servos.
Estácio de Lima
Não seria ele próprio, Estácio, um iluminado? "Meus
alunos das faculdades de Medicina e de Direito- escteveu ele- passaram a assistir, ali, às aulas que ministra·
va, mostrando-lhes, ao vivo aquelas criaturas graves, de

alma e. ao mesmo tempo, de coração delicado. Grandes
e impetuosos delinqUentes, não se apresentavam eles sucumbidos ao cárcere, podendo-se perceber e desde cedo,
integrais condições de reabilitação. Passei a lutar pela
volta de todos à vida livre, para um trabalho fecundo, assim que os senti capacitados. Fui mal compreendido, no
começo". Iluminado, Estãcio não se curvou sobre o ho~
mem vendo nele apenas material de pesquisa, de estudo.
Seu coração bateu em uníssono com os corações daque·
les que a sociedade injusta, monopolizadora e cruel levara à luta do cangaço. Em "O Mundo Estranho dos Cangaceiros'', livro de minha particular estima, Estácio de
Lima, para traçar o perfil de certos cangaceiros, de ho;
mens e mulheres da caatinga, escreveu páginas de verda·
deira e terna poesia .. Dadâ, a viúva de Corisco, ele a
apresenta corno um "espírito forte, inteligência pronta,
capacidade de luta, outrora nas caatingas, e, hoje, na cidade... Enfrentava, antigamente, a tr'opa, com, denodo ...
e hoje, vai bordando bordados delicados para enx.ovais
de noivas, ou cuidando, com ternuras de avó cavilosa,
dos netinhos ...•• A escrita de Estâcio de Lima faz~se ínti·
ma e solidária ao falar dos grandes capitães do cangaço e
das mulheres mais intrépides do mundo, de Marta Bonita e Dadá, as heroínas da epopéia inesquecível;
•
Ao publicar, em 1962, "A Aeromoça c Outras ...", Es·
tácio confiou-me um exempl r para que eu o oferecesse à
Biblioteca da Academia Brasileira de Letras, dando-me
oportunidade e pretexto para dizer, na apresentação do
livro aos senhores acadêmicos, tudo de bom que eu pen·
sava sobre o professor, o ensaísta, o pesquisador, ores·
ponsâvel pelo Instituto Nina Rodrigues, e para lastimar
que ele houvesse tardado tanto a abordar a ficção. Não
lhe faltava vocação para os embates da criação literária:
os contos que compõem o volume confirmam o talento
de Estácio de Líma e sua larga experiência humana. "A
Aeromoça e Outras... " agrada-me antes de tudo por en·
contrar em algumas narrativas a reconstrução de ambiente e o levantamente de fuguras da cidade do Salvador, o dengue das mulheres, a sedução e o mistério dos
ritos e dos orixás - se bem não se reduzem às ruas de
nossa cidade bem~amada os caminhos percorridos por
Maria da Soledade e tantos outros personagens. Estâcio
d~ Lima foi buscar inspiração e matéria-prima em caminhos urbanos e agrestes, por ele palmilh~~os em incessante pesquisa, familiares ao professor d~M"edicina Legal. A validade leva-me a relembrar que uma das his·
tórias mais vivas do volume, "A Rua do Açouguinho",
ê~me dedicada, prova de velha amizade: "a esse demônio
do Jorge Amado".
Demônio, quem o seria mais, eu ou ele? Um demônio,
Estácio de Lima, digo com ã mesma cordial admiração e
a. enternecida estima com que ele usou o termo para se
referir à minha atuação de escritor. Demônio porque fu~
giu da ortodoxia e fez~se rebelde a leis e convenções. Por
que não se limitou ao conhecimento dos livros, às salas
de aula, ao trato dos eruditos e foi labutar no meio do
povo, no fundo do sertão e nas casas de santos, nos versos dos cantadores, nas rezas dos beatos, nas invocações:
dos encantados. O clarão dos combates, na luta contra o
atraso e a injustiça, ilumína sua obra que permanece viva
e atu nte, depoimento meditado~ grito de dor e de protesto. Nas pâginas de seus livros o povo brasileiro sofre,
luta e sonha.
Academia dos rebeldes

Com a confiança e apoio de tais personalidades, na
tenda espírita, na casa de Souza Carneiro, no Café das
Meninas, no Bar Brunswick, no Bahia Bar, nos salões
dos castelos onde as formosas inspiravam e aplaudiam
os literatos, nas ruas, becos e ladeiras da cidade, na rampa do mercado, nas feiras livres, nas festas populares,
nas casas de santa com orixás e caboclos, no mar da
Bahta de todos os Santos e na navegação das ilhas e do
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Rio Paraguacu, mistura com o povo, aprendendo com
ele, participando de sua luta, a Academia dos Rebeldes
viveu e floresceu. D~se início de vida e de afirmação renovadora partiram todos os seus membros, para reali·

zar, cada qual com sua originalidade, uma literatura na·
ciortai de sentido universal, nascida e plantada na reali·

dade brasi1Fira marcada pela singularidade baiana.
' Vários dos moços que compuseram o grupo da...Arco
e Flexa", de tão importante atuação, de tão significativa
presença na revolução literária empreendida nos fins da
década de 20, vieram ocupar nesta Academia de Letras
cadeiras que começaram a conquistar naqueles dias de

combate quando se pro_clamou na Sabia a literatura moderna. Da Academia dos Rebeldes, apenas um dos seus
membros qui chegou para tomar posse de sua cadeira: o
ensalsta e cineasta Walter da Silveira. Os demais, poetas,
romanc:istas, crfticos, nos foram deixando antes do tempo, são hoje estrelas nos c~us da cidade, não chegaram a
assumir as cadeiras da Academia de Letras da Bahia que
lhes estavam reservadas pelo muito que fizeram e mereceram. Hoje, apenas dois moços que compuseram a Academia dos Rebeldes ainda estilo vivos: o poeta Aydano
do Couto Ferri(iZ;'e eu prÓprio.
Senhores acffcibicos, meus companheiros, meus amigos: penso que ao tomar posse de uma das cadeiras de
membro titular da Academia de Letras da Bahia, comigo
nela se empossam Jgualmente todos aqueles jovens indomáveis que fundaram a Academia dos Rebeldes e, em
sua trincheira, lutaram pela literatura e pela vida, pela
Sabia e pelo Brasil. Assim sendo, desejo terminar pronunciando nesta hora ~ neste recinto, onde também de
luta pela Bahia e pelo Brasil, pela literatura e pela vida,
os nomes dos rebeldes que já se foram, depois de cumprir
o juramento feito: Pinheiro Viegas, Alves Ribeiro, Da
Costa Andrade, João Cordeiro, Dias da Costa, Edison
Carneiro, Clóvis Amorim, Guilherme Dias Gomes, Em~
manuel Assemany.
Resta-me dizer~vos obrigado, de todo o coração.
A Tarde -

Sexta-feira, 8 de março de 1985

SAUDAÇÃO A JORGE AMADO
Wilson LJns
Na solenidade de ontem, na Academia de Letras da
Bahia, realizada para a posse de Jorge Amado, o Escritor Wilson Lins proferiu o discurso seguinte, saudando o
laureado romancista:
' "Senhor Jorge Amado: por uma feliz coincidência,
chegais a esta Casa com vossa vasta obra ficcional enrí~
quecida por um novo romance, que ao lado de representar uma retomada da temática do cacau. e constituir um
significativo avanço. tanto no que concerne à estrutura
da História quanto à movimentação dos personagen~
impõe-se pela fluidez do estilo. A julgar pelo frescor de:
sua !inguagem e pela pujança de sua fabulação, se tivés..
seis batido à nossa porta 50 anos antes de sua publi·
cação, certamente teríeis chegado aqui menos glorioso,
porém não mais jovem. Entregue ao público no ano de
vossa eleição para a cadeira que passais a ocupar, 'Tocaia Grande' veio a calhar ·para garantir a vossa condição de mais novo integrante deste sodaUcio. Por não
terdes envelhecido ao longo das cinco d~cadas e meia,
que separam este momento da tarde em que a Academia
dos Rebeldes se reuniu pela primeira VCZt no poeirento
sótão cedido por um centro espirita, no Cruzeiro de São
Francisco, não nos é dado, agora, saudar o septuagenário coberto de glória, que demorou tanto a buscar a
nossa companhia, e sim o moço promíssor por todo esse
tempo esperado. E isto porque, desde os vossos primei~
ros livros esta Academia esteve a espreitar os vossos passos, na expectativa das galas desta noite, por não lhe ter
escapado a profunda identidade entre a obra que começáveis a construir e os sentimentos e esperanças do
nosso povo. E por nunca ter sido infensa à sabedoria po-
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pular, que sempre ensinou que quem desdenha quer
comprar, há de ter encarado a vossa presença entre os jo-vens fundadores da academia alternativa, como forte
indício de que o verdadeiro alvo e vossos cuidados não
era a nascente comandita de rebeldes. e sim ela própria,
Dar jamais vos ter perdido de vista, e perseverar à vossa
espera, mesmo depois de vos renderdes à sedução da
opulenta rival que vos oferecia fardão, espada e jeton.
Por certo se convencera de que, assim como se reconhecia incompleta sem a vossa presença, haverfeis de vos
sentir mutilado em vossa baíanidade, longe do seu regaço. E tanto isso é verdade que, o que faltava para que a
vossa identificação com a Bahia se fizesse perfeita e acabada, está dando lugar a esta festa, que transcende o significado que lhe emprestam o regime to c a tradição da
Casa, por corPorificar a união hipostática de todos os
valores. -de nossa formação cultural.
A partir deste instante, já não sois apenas o obá do
Axé do Apd Afonjá, da Fazenda Grande do Retiro, o
ogan do líê lya Omin lyamansê, do Alto do Gantois, ou o
grande conselheiro da Academia de Capoeira de Angola.,
de mestre Pastinha, mas também o titular da cadeira 21
da Academia de Letras da Bahia.
Convêm, porém, ficar bem claro, que não vos ftzesteis
o acadêmico mais desejado e esperado por sua Casa. ex~
clusivamente pelos vossos méritos literários. Por mais Ji..
vros que escrevêsseis, uns após outros traduzidos para
todas as línguas e dialetos do mundo, vossa numerosa
obra não seria bastante para vos converter no candidato
mais longamente aguardado, em toda a história desta
Academia, não fosse a força irresistível da mensagem de
solidariedade humana que ela transmite. De "Pals do
Carnaval' a "Tocaia Grande', não há urna página vossa
que não expresse uma nítida opção pelos oprimidos~
tão visfvel em vossos livros a preferência pelo expio ados, quanto indisfarçável a condenação aos explorado~
res. Não sei de mais terrível ibelo contra o egoísmo dos
fartos, nem de mais fraterna louvação ao solidarismo
dos que não conhecem a fartura que 'A Morte e a Morte
de Quincas Berro D'Água', novela com que trazeis de
volta à literatura brasileira o riso vingador de Gregório
de Mattos, o que a coloca como o mais baiano dos vossos romances. Injustamente acusado de destruidor, em
razão dos livros que a antecederam, em suas páginas ~
que haverieis de julgar com mais severidade a sociedade
burguesa. Se em qualquer de vossas criaçÕes da fase ro~
tulada de realismo socialista, estais, volta e meia, a induzir o leitor a com parar o artificialismo da vida das classes
dominantes à autenticidade do cotidiano das camadas
populares, é cm 'Quincas Berro D'Água' que vos valeis
com mais proveito desse recurso. Mas todo um longo ca~
minho teríeis de percorrer, desde o vosso romance de estréia, at~ chegardes, num crescente conhecimento de rea~
lidade do povo, a essa obra-prima que iria marcar um
novo direcionamento na vossa noveUstica.
Palmilhemos, porém, esse alongado caminho, partin~
do do seu começo. Em •o Pais do Carnaval' ainda sois o
estreante em busca de definições. Em conseqOência disso, o vosso Paulo Rigger é um insatisfeito com a Pâtria e
a famffia, não sabe o que fazer da vida, o que, de resto,
acontece aos que com ele contracenam, inclusive os que
acreditam haver encontrado um rumo, e se autodefinem
como materialistas ou cristãos. No romance seguinte, já
vos revelais um escritor engajado, tanto assim que insinuais, na breve nota prefaciai que o acompanha, tratar~
se de um romance proletário. Nele, tomais, claramente,
o partido dos assalariados, postura que haveríeis de
manter nos que se seguiram, quase que ano após ano,
com uma pontualidade dificilmente verificável em outro
escritor. 'C cau', 'Suor', 'Jubiabá', 'Mar Morto' e'Capi~
tães da Areia' podem ser alinhados como escalas de um
roteiro, que sofrendo teve correção de curso em 'Terras
do Sem Fim' e 'São Jorge dos Ilhéus', teria como ponto
de chegad-a •seara Vermelha' e a trilogia ·os Subterrã~
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neos da Liberdade'. Com os últimos atingíreis o zenite
do engajamento a que fosteis conduzido pela vossa
opção irretratáveL Completada a escalada, quatro anos
seriam decorridos sem que um novo romance vosso viesse a lume. Em 1958, a longa pausa seria interrompida,
para surpreenderdes os vossos leitores com 'Gabriela,
Cravo e Canela', uma história de amor em que. setn nenhuma lesão ao compromisso assumido desde o segundo
romance, estendeis a vossa simpatia a outros segmentos
da sociedade. A benevolência até então reservada às vfti..
mas da exploração capitalista, é dividida com certos setores da classe média, daí a bonomia com que tratais o
dono do Bar Vesúvio e sua eclética clientela. Não será.
forçar a mão inferir que a condição humana entrara a
disputar espaço à I uta de classe, na vossa nova visão dos
problemas da sociedade. Como que deixais para trás o
maniqueísmo socialista, que divide os homens em ricos,
maus e pobres sem defeitos, porquanto ricos e pobres
passam a merecer o mesmo sorriso calmo de indulgência.
Não vem a pelo perquirir os motivos da saudâvel mudança. já que o que importa é ela se ter operado, e c inciM
dir com o surgimento dos romances de: maior densidade
humana de vossa trajetória de ficcionista. Sem menos-prezar os anteriores, espedalmente •Terras do Sem Fim\
'São Jorge dos Ilhéus' e 'Seara Vermelha', que consolidaram o vosso prestigio literário no mundo, 'Gabriela' ampliou o vosso universo novelfstico e abriu caminho a
toda uma seqUência de realizações notãve s. Segue-se a
ete o já mencionado 'Quincas Berro D'Água', que, vaie
repetir, marcaria de forma irrevers!vel a vossa libertação
dos parâmetros ideológicos. A opção pelos desamparaM
dos sería conservada intacta, só que isenta de sectarismo
aliclador. Nele, os vossos conhecimentos da realidade do
povo são temperados corn abundantes porções de 'ridendo castigat mores'. receita de que vos valeis. igualmente,
em 'A Completa Verdade Sobre as Discutidas Aventuras
do Comandante Vasco Moscoso de Aragão, Capital de
Longo Curso'. que, como se sabe, com ele fat pendant
em 'Os Velhos Marinheiros'. V!m a seguir 'Os Pastores
da Noite', •oona Flor e Seus Dois Maridos', 'Tenda dos
Milagres', 'Tereza Batista Cansada de Guerra', 'Tieta do
Agreste' e 'Farda Fardão Camisola de Dormir', que são
exemplos de como o mesmo oleiro pode plasmar ijolos
com a costumeira consistência. servindo~se embora de
massa mais amolientc.. Nesses romances, corno em
'Gabriela' e 'Os Velhos Marinheiros', a sanha planfletãria da fase acoimada de destruidora é substitufda pelo
bom humor, mas nem por isso a vossa visão critica serevelou menos rigorosa com as mazelas da sociedade. A,
troca das objurgatórias petas boutades, não implicou em
amacíamento em relação ao egofsmo c à hipocrisia dos
beneficiários das desigualdades sociais. Verificou-se,
apenas, que o que antes era profligado, passou a ser ex~
posto à irrisão. A condenação do sistema de exploraç!o
do homem pelo homem não sofreu solução de continuidade: só que seria a golpes de gárgalhadas que passaríeis
a abrir brechas nas muralhas da cidadela assediada.
Já se disse e redisse que todo romance b político~ por
menos que o autor se dê conta disso. Os vossos. porém, o
são de caso pensado. Neles, a consciência polftica ~ inseparãvel da função fabuladora, de modo a não ser oferecido ao vosso leitor um só episódio ou diálogo, que não o
conduza a uma posição crítica face à sociedade. Às vezes
é por pura intuição que acertais os pontos v lneráveis da
organização social abominada pelo vosso espírito. Mas
como a intuição é uma rorma de conhecimento, nunca
cometeis injustiça. Junte-se a isso, ter a vossa ficção mui~
to de revelação rv!stica. Não será exagero afirmar que
um sopro de religiosidade varre os vossos romarices~
Digno de registro, ainda, é o fato de o materialismo de:
vossas convicções não vos obrigar a ignorar a vocação
p<tra o sobrenatural da maioria dos vossos personagens,
do mesmo modo que o vosso eng:ltjamento na luta dos
pobres não vos impedir de manifestar alguma simpatia
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por este ou aquele aproveitador das situações anômalas
em que~ pródiga a sociedade vigente. N cerne de vossa
· preferência pelos fracos há de estar a vossa infância nas
roças de cacau, já que, especialmentt nos anos da conquista da terra. não era grande a distância entre a família
do fazendeiro e os trabalhadores das roças. O mesmo fenômeno ainda hoje ~ observadQ nas regiões mais remotas e· átrasadas do País, onde patrões e mpregados são
submetidos ao mesmo estado de abandono. De vossa es-
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treita intimidade com a realidade dos pobres há de ter

vindo a opção que faz de vossa obra um intrumento destinado a apressar a. construção de uma sociedade democrática, num Brasil sem medo e sem tristeza.
Sr. Jorge Amado:
Por ser próprio do nosso povo, em meio a todas as
agruras que o perseguem, manter-se alegre e não perder
a esperança, vossa obra, a ele tão profundamente vinculada, renete essa alegria e essa esperança, não sendo por
outro motivo que as edições de vossos livros se sucedem
a cada ano, na esteira da ininterrupta sucessão das gerações. O segredo do crescente interesse dos jovens pelos
vossos livros não está nem no reconhecido fulgor do vosso estilo, nem nas inovações têcnicas que constumais introduzir na estrutura da narrativa, e sim na agressiva
atualidade dos problemas e situações. por eles postos em
discussão, o que talvez resulte da resistência de nossas
elites âs mudanças. Se não é fáCil a um escritor
conservar--se jovem, o mesmo há de suceder a um livro
escrito hâ 50 anos, ou mais. No entanto, os vossos romances das décadas de 30 e 40 estão ai, reeditados anual~
mente, atraindo os jovens de hoje como atraíam os de
ontem. E não é por meio de nenhum recurso mãgico, ou
fórmula secreta, e sim pela força irresistível da esperança
que eles despertam nos leitores. Vivendo num tempo em
que. como proclamou~ em agosto de 1954, o Conselho
Ecumênico das Igrejas, .. numerosas pessoas estão sem
esperanças", é natural que, os que ainda não aprenderam a desesperar, se atirem com voracidade às obras que
conseguem o singelo milagre de acender a esperança em
meio a todo desespero. Numa tpoca em que os escritores
se comprazem em recensear frustrações, os vossos livros
primam por mostrar que o povo não se deixa frustrar, e
com todos os motivos para se entregar ao desânimo ou à
loucura, enfrenta a sua realidade com alegria, a ensinar
que a esperança não vem de nenhuma ideologia que acena com uma Terra Prometida, e sim da confiança de
cada povo em sua própria força.
Por tudo isso, a vossa obra, a despeito de condenar a
ordem social vigorante, não anuncia o Apocalipse da
História, e os vossos her~is, longe de constitufrem o que
Charles Moellcr chamou de a ordem mendicante da re-.:aJução, flagrada por Malraux, na China em luta contra
o iinperialismo inglês, nos anos 20, são os gozadores do
d~conforto a zombar da ordem ~tabelecida, numa
Babla intemporal, que, até à consumação dos sécu1os, estará carregando os seus mortos pelas ladeiras, sem la~
múrias c sem blasfêmías. O que distingue o mestiço de
~~A Condição Humana'\ do romancista francês que se
ocupou da miséria da China aviltada pela ganância europêia, do vosso Quincas Berro D'Água, é que o primeiro
busca, temerariamente, a morte, convencido de estar servindo à História. enquanto o segundo se recusa a mor~
rer, por se ter colocado além da História. Kyo e seus camaradas são ardorosos candidatos a defuntos, c mais
cedo ou mais tarde acabam morrendo pela causa a que
servc:m, ao passo que mestre Manuel e seus comparsas de
alegre velório se contentam em errar pelos bares, com o
seu defunto às costas, acabando por não enterrã-lo. Aparentemente os dois grupos são antípodas. Mas só aparentemente, porquanto a reação de cada um, em face do
sofrimento a que estão condenados, vem do mesmo sentimento de repulsa ao sistema que os esmaga. Desprovido de toda e qualquer religiosidade, impermeâvel ao
espírito de solidariedade do cristianismo, Ky-o é um ateu
nato, que optou por .. fazer-se pobre com os pobres",
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punl. levá-los à luta contra o imperialismo branco herdei~
ro de toda uma tradiç-do católico-burguesa, Quincas Ber~
ro D"Ãgua a: um céptico que faz a mesma opção, só que
para chincalhar as normas de comportamento da socledade de que se fizera marginal. O terrorista de Malraux
age movido pelo ódio, o vosso pau-dágua pela alegria de
viver. A morte de Kyo deu impulso à revolta por ele desencadeada; a de Quincas se cobriu de mistério, ensejan~
do a que ele se convertesse em lenda, tantas as versões
em torno dos fantásticos acontecimentos da noite do seu
velório. Mas assim como o trucidamento do herói de
Malraux não implicou em vitória do imperialismo invasor, o naufrágio do vosso boêmio (vivo, morto ou ressuscitado), não significou a derrota da alegre súcia que o tinha como guia e mestre.

O influxo de alegria, que torna mais viva a esperança
que anima"-os voSsos personagens, não ê- um artificio de
que lançais mão, e sim uma constante que surpreendeis
no comportamento do nosso povo. Por essa razão, não é
por acaso·que chegais a esta casa poucos diaS depois de
vossa obra haver servido de motivo para a ornamen~
tação de nossa cidade, durante os festejos carnavalescos.
Estais de tal modo envolvido com essa genuína manifestação da alma popular, que raro é o ano em que uma de
vossas histórias não serve de tema a um samba~enredo de
escola de samba, no Rio, em São Paulo, ou qualquer
grande cidade brasileira. Na Bahia, este ano, o cumprimento dessa quase obrigação ganhou foros de consagração oficial. Mas ainda que a vossa velha cidade não se
tivesse colorido de alegorias alusivas a vossos heróis, estarieís ungido pela afeição do povo baiano, que não se
cansa de vos festejar, como o faz aqui e agora, não consentindo que a cerimônia de vossa posse se restrinja às
normas do protocolo acadêmico. A celebração de vossa
imortalidade baiana teria de contar com a adesão maciça
dos componentes da cultura que encontra em vossa obra
o estuário natural de todas as suas vertentes. Por isso é
que, mesmo ofuscados pelo brilho desses lustres senhoriais, ou ausentes pela fatalidade da morte, aqui estão,
em pessoa, ou em espírito, os babalaôs e ialorix.âs de on·
tem~ de hoje, os tocadores de atilbaque e de berimbau de
todos os tempos, os riscadores de milagres, os fazedores
de ex~votos, os pescadores das ilhas e do mar aberto os
saveiristas, os mestres da capoeira, os barraqueiros das
feiras livres e do Mercado Modelo, os mágicos e os tro~
vadores da Praça Cairu, esse santuário da. cultura popular a ser urgentemente reconquistado para os bardos do
cordel, de onde vos trago o veredito das ruas na poesia
de Rodolfo Coelho Cavalcante, cujo folheto sobre vossa
vida e vossos livros. como bem o sabeis, tem como fecho
esta redondilha que me dispensa de continuar ocupando
a vossa atenção e ~ do seleto auditório:

E assim findo o folheto
De Jorge a Biografia,
Retrato do seu perfil
Pintado na Poesia,
O seu nome está gravado
Na parede do Mercado,
No coração da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte:
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Constituição~ e

Justiça e de Segunmça N3cio2

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 4, de
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chaves, Nelson
Carneiro c Roberto Saturnino, solicitando, nos termos
do Art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n11 218, de 198-t Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências.

3
Votação, em turno único, do Requ,erimento n9 10, de
1985, de autoria do Senador'Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, alfnea "c", do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de Lei da Cfimar.a n9
281, de 1983- Complementar, que dispõe sobre a con·
cessão do beneficio aux.ílio~doençá' ao trabalhor rur:ll.

4
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 15, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solid·
tando a constituição de Comissão Parlamentar de ln·
quérito destinada a investigar os fatos que colocaram effi
risco o controle acionário, pela União, da Compunhi:.t
Vale do Rio Doce.

s
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n'~' 22, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores
e auxiliares de ensino e dá outras providências; tendo
Pareceres, sob nO?s 654 e 655, de 1981, das Comissões:·
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade, e, no mérito, favorável, e
-de Educação e Cultura, Favorável
6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Con·
solidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n'~'s 184 e 185, de 198~t.pas Comissões:
-de. Constituiçio e Justiça, pela Constitucionalid:.tde
e J uridicidade; e
-de Legislação Social, Favorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n'~' 45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro. que
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei !19
5.107, de 13 de setembfo de 1966 (Fundo de G:Jrantia do
Tempo de Serviço), ~endo
Pareceres, sob n'~'s 298 a 301, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Cvnstitucionalidade
e Juridicidade e, no mérito, favorável, com emenda que
apresenta de n'~' l·CCJ;
·
-de Legislação Social, contrário; e
-de Economia, Contrária; e
Finanças, Contrário, com voto vencido do Sena·
do Mauro Benevides.

-d,
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I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 163, DE 1984
(Em re_gime de urgência- art. 371, c, do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~' 163, de 1984 {n9 1.913(83, na Casa de origem),
que revoga o Decreto-lei n'~' 1.284, de 28 de agosto de
1973, que declarou o Município de Anápolis de interesse
da seguranca nacional (dependendo de pareceres das Co-

VotCIÇÜo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nO? 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lu·
cena. que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri·
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n'~'s 747, 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela ConstituclonaliJ:.tdc
e Jurídicid~1de, com volo venc-ido, em separado. do Sena·
dor Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, Favorável.
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminiar
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do regi~
menta interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 18, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
Pareceres, sob n'l 1.032, de 1980 e n~' 415 de 1984, da

os
ia .

Comissão:
-de Constltulcio e Justiça, 111 Pronuncimento: pela
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexarne solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.
!O
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m
ia · ..
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do arl. 296, do Regimento Interno), do Projeto de lei do Senado n9 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9
6.815, de 19 de agosto de 1980 que define a situação jurí~
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo
Parecer, sob nt 1.144, de 1981, da Comissão
~~r de Constituiçio e Justiça, pela injuridiciPade.

" -·

!I

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 140, de 1984(n9 616/83, na Casa de origem), que
equipara às empresas jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e penal, as empresas cinematográficas, tendo
Pareceres favoráveis, sob n9s 672 e 673, de 1984, das
Comissões:
-de Constitulçio e Justiça; e
-de Educação e Cultura.

12
Discussão, em primeiro turno {apreciaçãO preliminar
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 51, de
1980, de autoria do Senador Henrique Santillo, querevoga o Decreto-Lei n9 1.284, de 28 de agosto de 1973,
que declarou o município de Anápolis de interesse da Segurança Nacional, e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n\' 13, de 1982. da Comissão:
-de Constitulçiío e Justiça, pela Inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador Nelson Carneiro.
(Dependendo da votação do requerimento n9 12/85,
do Senador Henrique Santillo, de adiamento da discussão para reexame da Comissão de Constituição e Justiça).
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Estã encerrada
a sessãó.
{Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE I•-3-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

a-

. e-_

s:
le
a-

O-SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Corno homem da Região Amazónica, aproveito esta
primeira sessão do Senado para dar rapidamente duas
notícias: Uma, da obra que já se realizou dentro da
Amazônia, de maior vulto, que é a Hidrelétrica. de Tucu~
ruí, .construção qüe., sem dúvida alguma, marca o Governo do Presidente João Figueiredo como aquela que mais
oferece recursos ao desenvolvimento e aproveitamento
das riquezas da Região Amazónica.
Outra obra cuja infra-estrutura não pode deixar de ser
registrada é a da estrada de ferro que liga o porto deItaqui, no Maranhão, atravessando de uma banda a outra
toda a floresta amazónica, atê alcançar a Serra dos Cara-

jás. Essa estrada de ferro, pela sua extensão, pela quafi·
dade de sua construção e pelos serviços que vai prestar,
não apenas na exportação do ferro, mas no desenvolvimento da região, precisa ser lembrada como uma das
obras de infra-estrutura de relevância, deste Governo,
pelo que ela representa para o desenvolvimento da Região Amazónica.
Sr. Presidente, essas obras foram compromisso do
Presidente João Figueiredo no seu Governo, porém um
outro compromisso que veio do Governo anterior, o do
Presidente Ernesto Geisel. foi a construção da hidrovia,
que dependia das eclusas de Tucuruí. Estas, as eclusas,
apesar de todas as dificuldades, e incompreensões, prosseguem, e não podem e não devem ser paralisadas, preci·
sam ser concluídas, pois elas darão ao Brasil a ligação
quase daqui de Brasília, quando da sua conclusão, até o
Amazonas, com a saída por um grande porto, já cons·
tr'uído também neste Governo, que é o ponto de Vila do
Conde, ligando todo o Planalto Central-Goiás, Mato
Grosso, Maranhão, Parã. ~ uma obra fundamental ao
desenvolvimento, pois nascendo quase às proximidades
de Brasília, chega ao Atlântico, liga o Tocantins com o
Amazonas e, finalmente, com o Acre e todos os rios
afluentes da bacia amazónica.
Essas eclusas, Sr. Presidente, são uma obra que ficou
para o Presidente Tancredo Neves. Ainda, hâ dias, em
visita que fizemos ao ilustre Presidente eleito, em compa·
nhia de colegas desta Casa e grupos industriais, entregâvamos a Sua Excelência um trabalho, lembrando a significação para o progresso da região, o complemento das
obras iniciadas a fim de que se torne realidade o projeto
integrado dos vales e o Programa Grande Carajâs, e possam Ser aproveitadas todas as riquezas, e realizado um
transporte económico das produções de Goiás, Mato
Grosso, e exportado economicamente para todo o Brasil
e para todo o mundo. Sobre a construção dessas eclusas
e da hidrovia ouvimos de Sua Excelência o Presidente
Tancredo Neves, a simpatia por essa obra que complementa, co-m a hidrelê-trica, com o porto de Itaqui, com a
estrada de ferro, com o porto de Barcarena, a maior cadeia de desenvolvimento que se fez neste Pais.
O Sr. Gastão Miiller -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Ouço, com muito esti-

ma V. Ex•
O Sr. Gutio MUller- Senador Gabriel Hermes, V.
Ex• tem sido o porta-bandeira dessa luta que nós, da
Amazónia, empreendemos em todo o Brasil pela construção e conclusão das eclusas de Tucuruf. Quando o
eminente Presidente eleito Tancredo Neves esteve em
Cuiabá, no seu comício magistral ati realizado, o PMDB
de Mato Grosso apresentou a Sua Excelência, por escrito, várias sugestões na ârea administrativa; e uma das
que foi inclufda neste documento, por minha inspiração,
e por inspiração que recebi de V. Ex' ...

O SR- GABRIEL HERMES- Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. G:astilo Miller- Foi a continuidade da cons·
trução e conclusão das eclusas de Tucuruf, porque nós,
como V. Ex•, achamos que essa~ uma obra vital para o
desenvolvimento da Amazônia e quiçá do Brasil. São
dois mil quilômetros de estrada de água, ou seja, de hi~
drovia, até acima de Barra do Garça, numa cidade matogrossense chamada de Torixoreu, que fica em frente a
urna cidade goiana de Baliza. Pelos trabalhos feitos das
eclusas chega-se com a navegação até essas duas cidades,
bem perto de Brasília, como V. Ex• diz, e que beneficiará
enormemente os Estados da Amazônia Legal, especificamente, até o Distrito Federal. De modo que V. Ex• pode
contar com o PMDB de Mato Grosso. com o meu esforço e com o esforço do PMDB brasileiro, para que sensibilizemos enfaticamente o Presidente Tancredo Neves,
para que S. Ex• não permita que se pare essa obra tão
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importante para o progresso e desenvolvimento do Bra·
sil. Parabéns a V. Ex• porque continuará a ser o meu
p,orta-bandeira nessa 1uta pelas eclusas, que tão bem pre.
conizamos para àquela região.
O SR. GABRIEL HERMES- Sr- Presidente, só tenho a agradecer pelas palavras tão confortadoras. desse
meu querido colega do Mato Grosso.
O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES -Ouço V. EX' com mui·
to prazer.

O Sr. Jorge Ka.lume- Quero manifestar minha ale-gria pelo pronunciamento que V. Ex• faz nesta tarde,
exaltando urna das grandes obras realizadas na nossa
querida Amazônia, obras prosseguidas pelo Presidente
João Figueiredo que, inegavelmente. no campo adminis~
trativo se engrandeceu. A estrada de ferro que vai contribuir para o escoamento de Carajás, que foi inaugurada
agora, e o porto de ltaqui representam parte do desenvolvimento cconô.mico não só da Amazônia mas do nosso próprio Brasil, pelas divisas que vai carrear para me·
lhorar a nossa situação financeira. Quero dizer a V. Ex•
- e sempre defendi isso, aqui, como toda a Bancada da
Amazônia- que a Amazônia tem que ter um tratamento diferenciado. Eu sempre disse aqui que a Amazônia
tem um corpo de gigante com cérebro de criança. Não se
pode aplicar na Arnazõnia as mesmas leis, inclusive tri~
butárias, que se aplicam nos Estados mais desenvolvidos. Daí a defesa que venho fazendo de uma secretaria
especial para gerir os assuntos da Amazônia,
desvinculando-a do Ministêrio do Interior; a isençã.o do
Imposto de Renda para as pessoas fisicas e jurídicas durante IO anos. para atrair capitais de outros Estados ou
de outros pafses, para sacudir com mais energia aquele
gigante; e o aumento do IOF. Enquanto para o Nordeste
da arrecadação do IOF são destinados 8%, para a Ama~
zônia são destinados 4%. Não sei se houve alteração ago·
ra, durante o recesso. Advogamos 8% para a Amazônia e
I0% para o N ardeste. Portanto, nesta oportunidade, eu
me congratulo com V. Ex• pelo magnífico pronunciamento que estã fazendo, louvando a ação administrativa
do dinâmico Presidente J~ão Figueiredo.
O SR. GABRIEL HERMES -Nobre Senador Gastão Miil!er, em primeiro lugar devo dizer que fiquei muito grato com as palavras de V. Exf Sempre tivemos a colaboração, o apoio nesta luta que é nossa, de Mato Grosso, de Goiás. A hidrovia hã de fazer a sa{da das riquezas
da nossa região, principalmente daquelas renováveis e
que não se acabam, além dos minérios, o escoamento da
produção agrfcola, sendo que o seu Es.tado de Mato
Grosso assim como Golás poderão ser grandes exportadores para todo o mundo e para o Brasil.

O Sr. A1mir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES -Já darei a palavra a V.
Ex•, Senador Alrnir Pinto.
V. Ex•, Senador Gastão MOI!er, me deixou profundamente satisfeito com o seu apoio. Não é uma luta que
não tenha o sentido de amor ao desenVolvimento do nosso País e da nossa região, o de defender a transformação
desses caminhos que andam, que são os rios para aproveitamento do nosso território. Quando lembramos a estrada de ferro, não podemos deixar de louvã..Ia, mas não
podemos deixar de apeJar para que se façam as eclusas e
se transforme o Tocantins e o Araguaia na maior hidravia do mundo, porque o Tocantins e o Araguaia até a
sua foz somam 2.000 quilômetros, e se ligam com o
AmaZonas. Quantos mil quilômetros mais! E ainda, os
afluentes do Amazonas.
Como não ficará toda essa região irrigada por uma
rede riquíssima de transporte, numa área cuja população
cresce a cada ano, porque ali está um centro nevrâlgico
de riquezas .minerais, sem dúvida nenhuma, como tam-
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bêm riquezas agrícolas do Brasil. Até mesmo o cerrado,
que estã recebendo recurso de todo o exterior; e ontem

mesmo líamos nos jornais, notfcia de mais um empr,éstimo feito por um acordo do Brasil com o Japão, no sentido de se aproveitar o cerrado, que pede apenas água c ti
inteligência humana para ser um centro de produção
para agricultura, sobretudo. Vejam que o caminho natural para o escoamento disso tudo é o rio.
Aí o meu agradecimento, nobre Senador, como também ao meu querido companheiro Senador Jorge Kalu-

mc, que sempre nos acompanhou, nos apoiou e permitiu
que, contra a filá vontade e a incompreensão de alguns,
não parasse o andamento das eclusas. Nisso há que se fazer justiça ao Presidente Figueiredo, que mesmo enfrentando informações, às vezes infelizes, não deíxou nunca
de dar o seu apoio c fazer com que chegassem verbas ao
andamento das eclusas. Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?

O SR. GABRIEL HERMES- Ouço V. Ex•, nobre
Senador.

O Sr. Almlr Pinto- Nobre Senador Gabriel Hermes,
digo a V. Ex• que marcos indeléveis fixarão na memória
do povo brasileiro a exuberância da administração do
Governo João Figueiredo. E i! Amazônia parece ter sido
o ponto mais visado por Sua Excelência para conceder àquela riquíssima região a sua indepemlência econômica.
Chegamos juntos aqui, em 1979, no inicio da legislatura,
e sempre, como bem disse o nobre Senador Gastão
MUller, lutava por Carajás, pelas eclusas do Tocantins.
Finalmente,. V. Ex•, como bem afirmou há pouco o Senador Gastão MUller, era o porta-bandeira das grandes e
sentidas reivindicações da Amazônia. A inauguração,
ontem, daquela ferrovia, a inauguração de Tucuruf, o
que está acontecendo hoje em Marabá são fatos notáveis
que jamais serão esquecidos pelo povo brasileiro, e foram todos eles realizados por Sua Excelência o Senhor
Presidente João Baptista Figueiredo. Por conseguinte,
nobre Senador Gabriel Hermes, quero felicitar V. Ex• e,
através de V. Ex.•, O povo amazonense, o povo paraense,
finalmente o povo mato-grossense, o povo de toda a
Amazônia. Isso sem falar na BR.Q64, que é justamente
CUiabá-Porto Velho, uma obra realizada também pelo
Governo João Baptista Figueiredo. Estâ a Amazônia de
.parabéns, assim como V. Ex• tambêm.
O SR. GABRIEL HERMES- Muito obrigado.
O Sr. José Uns- Permite V. Ex.• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Com muito prazer.

O Sr. José Lins- Quero, nobre Senador Gabriel Hermes, congratular-me, através do discurso de V. Ex•, com
o Presidente Figueiredo, com o seu Governo, pela inauguração de Carajás. Acho que Carajás faz parte, como
ponto de apoio, para a redenção não só do Norte como
do Nordeste. Jâ hoje as repercussões das atividades desenvolvidas naquela área, no setor mineral, e a expectativa do desenvolvimento agrícola, numa ampla região, em
função do Projeto Carajás, está inOuenciando, de modo
clafo e substancial, a indústria do Maranhão, e não só
do Maranhão como de todo o Nordeste~ O Nordeste vai
precisar cooperar com vários dos empreendimentos que
ali se desenvolvem, e com essa cooperação, certamente,
abrirá perspectivas novas, que terão grande influência
para o levantamento da situação econômica da região,
evidentemente com reflexos no campo social que poderão se tornar realmente extraordinários. De modo que
fica esses meus parabéns, no reconhecimento do esforço
do Presidente Figueiredo e do governo anterior, para a
instalação de Carajâs. E quero tambêm me congratular
com V. Ex• pela luta que vem desenvolvendo pelo aproveitamento da área, sobretudo pelo estabelecimento das
eclusas. Seria um crime, nobre Senador, se o Governo ao
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f<lZer um<t obra d~quela não pensasse nessas eclusas. Eu
mesmo desenvolvi uma intensa luta pelas eclusas do São
Francisco. em Sobradinho, hoje - luta vitoriosa - reconheço que V. Ex• tem inleira razi'\o, mesmo porque o
rio foi t!onsidcrado uma das <~hcrnativas P<lra o CSI.:uamento da produção da região de Car<~jás, e sem as eclusas- evidentemente- uma ampla faixa de possibilidades de transporte hidroviário ficaria prejudicada. De
modo que V. Ex• tem razão na sua luta, e cu espero que
elu sejr~ vitoriosu para o bem do País, sobretudo para seu
Estado como também para a nossa região.

O SR. GABRIEL HERMES - Sr. Presidente, con·
cluo agradecendo o apoio desses meus queridos companheiros e dizendo a V. Ex• que está de parabéns e muito
grata ao Governo do Presidente João Figueiredo, a
Amazónia, acentuadamente o Pará e a região do
Tocantins-Araguaia.
Deixa Sua Excelência a quarta maior hidrelétrica do
mundo, e a maior do Brasil. antes de terminar o seu governo. Conclufda na sua primeira parte, mas continuan~
do os seus trabalhos, a Hidrelêtrica de Tucuruf, ao final,
dará mais de 8 milhões de energia a toda região.
Está concluída a estrada de ferro que ele acaba de
inaugurar há poucos dias, ligando o porto de Itaqui, no
Maranhão, à Serra de Carajás, e estão em andamento as
eclusas.
Portanto, não poderíamos deixar de dizer aqui que es~
sas obras marcam o governo e marcam o agradecimento
que nós devemos a ele. (Muito beml)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FRANCO NA. SESSÃO DE /3-3-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. President!! e Srs. Senado~
res:
A Casa conhece o meu pensamento acerca do Distrito
Federal.
Ao longo dos anos tenho defendido, Sr. presidente,
desta tribuna, da necessidade de que BrasiHa tenha uma
representação política. Cheguei, inclusive, Srs. Senado~
res, a apresentar duas Propostas de Emenda à Constik
tuiçi:l.o objetivando alterar a nossa Lei Maior para possik
bilitar que Brasília tivesse urna Assembléia Legislativa.
E neste instante, Sr. presidente, em que o Senhor Pre~
sidente eleito da República, o Dr. Tancredo Neves, exa~
mina, ou deve estar examinando, um nome para ser en~
viado ao Senado da República para ser o Governador do
Distrito Federal, eu gostaria de recordar que quando
aqui cheguei encontrei uma lacuna no Regimento ln ter~
no da Casa. Evidentemente, a lacuna maior é esta de não
permitir que a noss~ Capital tenha a sua representação
polítlC".t, ou a nível de Assembléia, ou com a eleição de
deputados e senadores, como outras emendas mais tarde
apareceram no nosso cenário político.
Mas, é verdade que encontrei dentro da Constituição
alUai, e dentro do Regimento da Casa, uma lacuna que
procurei preencher, porque, por incrível que pareça, o
Governador do Distrito Federal era indicado e sequer
comparecia à Comissão do Distrito Federal para lá ser
sabatinado, para lá mostrar ou tentar mostrar as diretrizes do seu governo.
Então, através de projeto de resolução de nossa autoria e que foi aprovado e promulgado pelo Presidente do
Senado, no dia 19 de outubro de 1979, ficou definida a
obrigatoriedade da presença do candidato ao Governo
do Distrito Federal de comparecer à Comissão do Distrito Feder.tl.
Evidentemente, Sr. presidente e Srs. Senadores, não
basta apenas o comparecimento na Comissão do Distrito Federal. Este nome deverá ser submetido a votação
secreta do Plenário do Senado. E agora eu me permito,
evidentemente não entrando na área do Presidente eleito
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Tancredo Neves, de demonstrar e sOlicitar a Sua E.xcelênci<~ que a escolha desse nome, deve representar realmente os anseios daquilo que está se chamando a Nova
República, os. novos rumos democráticos para esse Pais.
Tenho dito, Srs. Sc:nudorcs, que a chamada transiçi:!o
democrática termina no dia 15. O Governo, a partir do
dia 15, não pode mais ser chamado de um governo de
transição democrática, ele tem que ser chamado de um
governo democrático. A transição termina exatament~:
no dia 15, com a posse do Dr. Tancredo Neves.
Se esse Governo é democrático, ou se pretende democrático, apesar das forças heterogêneas que compõem
hoje o Ministério de Sua Excelência. é necessário que,
acima de tudo, o candidato escolhido para o Governo do
Distrito Fedem!, até que a nossa Capital possa escolher
livremente o seu Governador, a sua Assembléia Legislativa. os seus deputados e os seus senadores,~ preciso que
esse homem venha corresponder aos anseios da com uni·
da de brasiliense e esteja imbuído dos propósitos de ouvir, sobretudo, Sr. Presidente, a população da nossa Capital. Continuo afirmando que o Senado da República
não tem a estrutura adequada sequer para fiscalizar os
atas do Governador do Distrito Federal. E aqui não vai
nenhum combate aos Srs. Senadores que compõem esta
Comissão, já que também no passado, Sr. Presidente, ao
longo de quase seis anos, fiz parte da Comissão do Distrito Federal. Mas a verdade é que nós não estamos apa·
rclhados para cumprir a finalidade que a Constituição
Federal outorga ao Senado da República, e muito menos
o nosso Regimento Interno.
Costumo dizer que nós, Senadores. aqui chegamos
preocupados com as questões nacionais, preocupados
com as questões do nosso Estado. Veja o meu caso, Sr.
Presidente.
Vim conduzido, já pela segunda vez, pelo povo de Mi~
nas Gerais, e a minha preocupação máxima se dâ com os
problemas atinentes ao meu Estado, e com os problemas
que dependem, evidentemente, do Senado da República,
nas questões nacionais. Quando o Senador da República
ocupa o microfone para reclamar do problema de ãgua,
luz. esgoto, calçamento ou iluminação do Distrito Federal, fica, Sr. Presidente, como se fosse uma heresia, que
um Senador da República tivesse que ocupar a tribuna
da mais Alta Câmara do Pafs para reclamar, às vezes, de
uma capina numa superquadra qUalquer da zona norte
ou da zona sul, ou de alguma cidade satélite ....~ por isso
que sempre defendi, e continuo defendendo, a'.®cessidade de urna representação política para a Capiiâl do nosso
País e, particularmente, a existência de uma Assembléia
Legislativa.
e_ a razão pela qual, Sr. Presidente, após a escolha do
Ministério do Dr. Tancredo Neves, a quem não me compete dar palpites e nem discordar, palpite dei e discordei
quando do Governo de Minas, porque lá percorri o Estado em compunhia de Sua Excelência e pude, então, naquele momento em que ele escolhia o seu secretariado.
discordar do seu aspecto político, e não pessoal, da for·
mação do seu secretariado, quero dizer que, quanto a
essa força heterogênea que se forma, o nosso desejo é
que, sob o comando do Presidente eleito Tancredo Ne·
ves, ela possa vir tornar-se realmente um corpo homog:êneo para conduzir o Pafs para a sua verdadejra normali·
dade democrática,
Portanto, Sr. Presidente, nestas breves Palavras, o ~eu
desejo é de que o Senhor Presidente da República, Dr.
Tancredo Neves, analise com bastante cuidado, porque
ninguém pense que o Senado da Repóblica vai aprO~'ar
qualquer nome, ninguém pense que o Senado da Re·
pública não vai debater e não vai questionar, dentro dos
novos rumos que aí estão, da Nova República que se
pretende implantar neste País, qualquer n"ome que venha
a ser indicado por Sua Excelência, o Senhor Prcsldi!nte
da Repóblica.

O Sr. Gastão Müller - Senador Itamar Franco, \'.
Ex' falou. com muita propriedade, sobre o assunto, ma:i
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hâ um ponto em que estou no ar, com relação ao pensamento de V. Ex• quando falou em representação do Distrito Federal. Pergunto, para discutir: V. Ex• aceita are-

presentação, como eu acho que deve ser, de vereadores'?

...

O SR.ITAMAI,t FRANCO- Nobre Senador Gastão
Müller, eu apresentei sugestão, quando cheguei a esta
Casa, e lá se vão alguns anos, pois entendia que nós dever[amos dar uma representação a nível de Assembléia
Legislativa, _para que, no futuro, pudéssemos caminhar
para a Câmara de Vereadores Jlas cidades satélites. Posteriormente algumas emendas foram apresentadas. inclusive com nosso apoio, permitindo a eleição de Deputados e eleição de Senadores. Mas considero primacial,
na primeira etapa, a Assembléia Legislativa para evitar
exatamente o que tem acontecido: é que o Senado da República, desaparelhado, não pode cuidar dos problemas
atinentes à população brasiliense, que fica realmente desassistida da nossa ação. E o Governador do Distrito Federal tem um larga caminho a sua frente sem qualquer
fiScalização do Senado da República. Não por culpa de
nós Senadores, não por culpa, como já disse dos Senadores que integram ou já integraram a Comissão do Distrito Federal, mas exatamente porque a infra-estrutura da
Casa não'_c_orfesponde à realidade normativa dos dias
atuais, ~'é exige que o povo participe da ação administrativa do' Governo.
Este tem sido sempre o meu pensamento e não sei se
aclaro, com esta intervenção, o aparte com que V. Ex•
honrou o meu discurso~
O Sr. Gastão Müller- Permite V. Ex' um outro aparte?

O SR.

ITAMA~

FRANCO -

Pois não!

O Sr. Gastão Miiller- Concluindo mmha colocaçã.o
acho que deveria pensar em uma representação a nível de
vereador. Não ê possível que cidades como Taguatinga,
que dizem ter quase meio milhão de habitantes, não tenham uma representação municipal. Deveria ser enquadrada, nesse pensamento, a presença dos vereadores no
Distrito Federal e em suas cidades-satêlites. Este ê o meu
ponto de vista, que não sei se está dentro da legislação
atual e dos princípios constitucionais. Se não me engano,
o Distrito Federal é- um todo, essas cidades-satélites significam um artifício que se estabeleceu para esses grandes conglomerados urbanos que constituem o Distrito
Federal.
O SR. ITAMAR; FRANCO - V. Ex• citou bem o
exemplo de Taguatinga. Veja que sou de Juiz de Fora,
segunda cidade do Estado de Minas, e, demograficamenM
te, Taguatinga jâ supera a segunda cidade do EstadO -de
Minas Gerais. E não tem representaçãO polftica.
O Sr. Henrique Santillo nobre Senador.

O SR.

ITAMA~

Concede-me um aparte,
'

FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Henrique Santillo - Quero, também, colocarme ao lado daqueles que lutam, hã bastante tempo, pela
representação política de Brasília, no Senado e na Câmara, pela con"stituição de uma Assemblêia Legislativa e
pela eleição direta de governador. Atê espero que o futuro governador deste Distrito Federal, indicado por S.
Ex• o Presidente Tancredo Neves, e homologado pefo
Senado, seja bastante transitório e que o de Brasília possa conquistar o que, a meu ver, é hoje uma aspiração
bastante acentuada, o diréito de eleger pelo voto direto o
seu governador. Quero também dar um pequeno palpite
na parte que diz respeito ao Ministério que acaba de ser
anunciado. Estou esperando que as pressões da sociedade brasileira por mudança possam, de certa forma, homogeneizar essa equipe, que foi ontem anunciada, sob o
comando dO futuro Presidente Tancredo Neves. O compromisso com a mudança é bastante acentuado para ser

esquecido e esto4 certo de que ele pode e deve ser cumprido.

O SR. ITAMAR, FRANCO -

Agradeço a inter-

venção de V. Ex•, Senador Henrique Santillo. O pensamento de V. Ex• é por demais conhecido na defesa também intransigente de que Brasília tenha a sua representação politica.
E quanto ao Ministério, eujã disse, aqui, as forças heterogéneas que o compõem, mas da e-.sperança, também,
de que ele possa ter um efeito democrático para esse
Pafs. Apenas lamentando, Senador Henrique Santíflo, V.
Ex• me dá essa oportunidade apenas lamentando- mas
sempre frisando que cabe ao Senhor Presidente da República a escolha dos nomes- que não se encontre na
Casa Civil um dos mais leais colaboradores do Pre.sidenM
te Tancredo Neves, um grande parlamentar, um grande
homem pUbllco que, ao longo da sua vida, tem servido a
Minas Gerais com probidade, com dedicação e com
acendrado amor à causa pública, que é o Deputado Carlos Cotta. Lamemtei apenas, sem qualquer interferência
do Ministério, que na Casa Civil do Senhor Presidente
da República não se encontre o Deputado Carlos Cotta.
Sua Excelência o Senhor Presidente da Repóblica, deve
ter tido suas razões para escolher outro nome que não o
do Deputado CarTas Cotta. Mas gostaria de deixar aqui,
aproveitando o aparte de V. Ex•, Senador Henrique Santillo, para que conste dos Anais, a minha surpresa pela
não escolha do Deputado Carlos Cotta.

O Str Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR, FRANCO - Ouço com muita
atenção, V. Ex~. Senador Fâbio Lucena.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itmar Franco,
como sempre os discursos de V. Ex• não são para serem
ouvidos e, sim, para serem escutados- sorte que eu esM
tou escutando o discurso de V. Ex' Entendo que adiscussão a respeito da representação polftica de Brasflia
deve ser encerrada na próxima sexta-feira, ou melhor,
amanhã, quinta-feira, porque depois de segunda~feira
não hã mais o que discutir sobre representação política
em Brasília. Hâ que se dar, isto sim, a representação
política ao Distrito Federal. J;: o primeiro grande teste a
que nós vamos submeter, nós do PMDB em particular,
as reais conviçções democráticas do Governo que se instala, constitucionalmente, no proximo dia 15. ~a minha
opinião, nobre Senador: esta discursão teril que ser encerrada amanhã, por que faz 25 anos, no dia 21 de abril,
que se discute se Brasília deve ou não ter representantes.
A maioria dos Senadores e dos Membros da Câmara dos
Deputados entendem que Brasília deve ter a sua representação, inclusive com a escolha do seu Governador,
pelo processo di reta. Essa discussão ja entediou a Nação
inteira e, a p'artir de segunda-feira, o Presidente Tancredo Neves estâ no dever, no indeclinável dever, d-e dar
tudo de seu Governo, de cooperar com o Congresso Nacional a fim de que se apresse, com a pressa de quem
presta assistência a uma vítima de colapso cardíaco, por
exemplo, a fim de que se apresse o advento da representação política no Distrito Federal.
Era o,aparte que eu me sentia no dever de dar a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Fábio Lucena por esta intervenção.
O Sr. Passos Pôrto- Permitt V. Ex• uma aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO - E vamos aguardar, e
vamos esperar que a Nova República venha a dar à
Bra:-;ília aquelu rcrresentação de que ela precisa e que ela
merece.
Ouço V. Ex~. nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr~--Passos Pôrto- Senador Itamar Franco, o discurso de V. Ex' não é para ser ouvido, é para ser discutido. A sugestão de V. Ex~. para que seja criada uma As-
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semblêia Legislativa, parece-me que não se compatibiliza
com a harmonia constitucional, porque sendo- Brasflia
um Monicípio neutro e não um Governo de Estado, não
há por que ter uma Assembléia Legislativa. Eu, que co~
nhcci a representação do Distrito Federal, no Senado e
na Câmara, e que conheci a Câmara Municipal do Rio
de Janeiro, tenho a impressão de que esta seria inicialmente a melhor forma de se levar' também os ventos da
democracia à sede do Governo. Quanto à eleição direta
de Governador, tenho as minhas restrições. Inicialmente, porque Brasília ainda não é uma cidade financeiramente consolidada - mais de 40% do seu Orçamento
são de transferência de recursos da União. Veja V. Ex' a
dificúldade que teria um Governador eleito aqui, deopo~
sição, ser mantido pelo Governo Federal, pelo Presidente da República de outro partido, de outra facção política: Acresce ainda 11 esta circunstância o fato é de que
Brasília é a sede do Governo, da Presidencia da Repl'íblica, onde estão presentes o Corpo Diplomático e os interesses internacionais do Pais. Creio que não se fugiria à
representatividade democrática de uma país ter o governador do distrito da confiança do Presidente da Repl'íblica, sobretudo porque ele é submetido a quem de direito,
que ê o Senado Federal, que representa a federação política do país. De modo que eu gostaria também de externar a V. Ex' o meu pensamento, achando que Brasflia
poderia ter seus Deputados e Senadores jâ nas eleições
de 86, a sua câmara municipal, mas preservaria o Governo do Distrito Federal como indicação do Presidente da
República, porque nenhum governador pode administrar' Brasília sem a ajuda permanente do Senhor Presidente da República.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador Passos
Pôrto, V. Ex• iniciou falando em harmonia constitucional. Harmonia ou desarmonia dependeria de quem Ia a
pauta musical hoje, neste País, e pretendemos que essa
harmonia constitucional seja mantida agora pelo Presidente Tancredo Neves.
Veja V. Ex' que a nossa discordância, no momento, é
apenas que V, Ex• defende a Cá:mara de Vereadores e eu
defendo a assembléia legislativa, mas defendendo a Câmara de Vereadores para as cidades-satélites.
Senador f"'assos Pórto, se apenas d~semo~ uma representação política para Brasília a nível de Câmara dos
Deputados e a nível de Senado da RepC!bHca, n6s não resolveríamos os problemas de Brasília. E por que não?
Porque quando o Congresso Nacional entra em recesso,
que é por demais prolongado: o recesso de julho e depois
o absurdo recesso de cinco de dezembro a primeiro de
março, em que ficamos com umas fêrias muito extensas,
Brasília ficaria sem qualquer representação naquele momento se tivéssemos só a representação a nfvel Federal
de Deputados e Senadores. Portanto, quando V. Ex• fala
na desarmonia constitucional com a assembléia legislativa nós discordamos, porque essa assemblêia legislativa é
que poderia, realmente, gerir os destinos da Capital brasileira porque estaria mais de perto com o governador do
Estado. AE:ora, V. Ex• acha que governador não deve ser
eleito pelo processo direto, nós outros achamos que, no
futuro, poderá ser eleito pelo processo direto.
O Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Nobre Senador,

permita-me apenas terminar o meu raciocínio. Em seguida ouvirei, pela ordem, o aparte do nobre Senador Mauro Borges e depois o aparte de V. Ex•, com muita honra,
que tem sido o meu guru, nesta Casa, ao longo dos anos.
Portanto, nobre Senador Passos P6rto, as nossas diferenças não são tão fundamentais. O importante é que a
Capital tenha a sua representação política, ou a nfvel da
Câmara de Vereadores ou a nível da assembléia c a nível
da Câmara Federal e do Senado da República.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Mauro
Borges.
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O Sr. Mauro Borges - Nobre Senador Itamar Franco, o assunto que V. Ex.• aborda é, realmente, de âmbito
nacional e mais particularmente para o povo do Distrito
Federal. V. Ex• aborda com conhecimento e com experiência um assunto que, hoje, ê o mais urgente, o mais
importante, sob o ponto de vista político, para a população do Distrito FederaL Estou inteiramente de acordo
com V. Ex.f, apenas divergindo de um detalhe: acho que,
realmente, não há uma democracia sem vereadores. O
vereador ~ o elo essencial da cadeia democrática; é ele
quem atende aos primeiros reclamos do povo; é ele que
está próximo e pode ter o acesso do povo pois na verdade, uma comissão de senadores representa muito mais os
interesses da União do que, realmente, os interesses do
povo desta Cidade. Acho que ele deve continuar a exisM
tir, mas não dessa forma, com esse caráter que possa parecer de substituir os vereadores. Com relação ao ponto
de vista de V. Ex• sobre a assembléia, eu gostaria de
aprender mais a forma pela qual vê o assunto. No que
diz respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, parece que ninguém se opõe. Enfim, que se pretende
é uma democracia local, uma participação local e uma
representação no Parlamento Nacional. Isto é importante, porque o povo de Brasília é um dos mais preparados,
um dos mais instruidos, um dos mais cultos do País. Tenho certeza que daria uma contribuição de grande importância à qualidade do nosso Parlamento. No que tange ao Governo do Estado, quando fiz uma proposta de
representação política ao Governo do Distrito Federal,
propus que o Presidente continuasse com o direito de escolher, mas submetesse ao referendo popular para tornar
mais democrática, homologar a decisão do Presidente.
Mas, Sua Excelência não adotou essa opinião, disse com
muito entusiasmo e muita firmeza - e isto não foi dito
apenas a mim pessoalmente, mas também aos jornalistas
e foi amplamente publicado na imprensa- que era fa~
vorável à eleição díreta para governador. Portanto, estou
certo de que Sua Excelência hâ de aproveitar a oportunidade das eleições gerais de 1986, para Criar a representação política de Brasília, totalmente, nas eleições de
(986, sobretudo, o de governador, porque é da maior importância para o futuro e para o interesse do povo desta
região. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO -Veja, Senador Mauro
Borges•..
O Sr. Odaclr Soares- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- ... eu não sou contra a
representação a nível da Câmara dos Deputados e do Se. nado da República, em absoluto. Apenas acho que deve
ter a complementação ou com a assembléia ou com a câmara de vereadores. Não pode haver apenas a representação no Senado e na Câmara dos Deputados. V. Ex• me
desperta a atenção para uma reflexão quejã fiz nesta Ca~
sa. Veja: o Senhor Presidente da República indica o Governador do Distrito Federal, esse homem é sabatinado
pela Comissão do Distrito Federal, aprovado ou não por
esta Comissão, vem a plenário em votação secreta, o plenário do Senado aprova esse homem. Agora, veja depois
a seqaência, nobre Senador Mauro Bórges: a critério do
Presidente da República, mesmo aprovado no Senado,
dois meses depois S. Ex• pode substituir esse hOmem, e
nós o aprovamos, somos cc-responsável pela nomeação
desse cidadão e, no entanto, o Senhor Presidente daRepública pode a qualquer momento demiti-lo, porque ele
é um homem demissível, -.d nutum, a crit~rio do Senhor
Presidente da República, quando o Senado da República
passa a ser cc-responsáveis pela indicaçãO desse homem
e, evidentemente, daquela análise quejâ fiz, se somos coresponsável teríamos a co~responsabHidade na sua administração. Mas nós não temos uma estrutura adequada
- repito - para sequer fiscalizarmos os atas do Chefe
do Executivo.
O Sr. Mauro Borges -

Perfeitamente!

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito_ prazer,
nobre Scnudor Nelson Carneiro, concedo o aparte a V,

Ex•
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• se referiu ao largo
período de recesso de 5 de dezembro a 111 de março. Quero diLer a V. Ex• que o Parlamento brasileiro é um dos
que funcionam em maior período de tempo. Se V, Ex• estudar o funcionamento do Parlamento em todo o m_undo, verú que o Parlamento brasileiro é um dos raros que
trabalham durante oito meses. Raros são os parlamentos
que fuLem isso. Exatamente porque se entende que uma
parte do ano os parlamentares devem voltar aos seus Estados, às suas províncias para então, em conta to comessas multidões, trazerem os seus anseios, as suas críticas
para o debate. V. Ex• poderia justificar, talvez, com a extensão, dividindo esse período. Mas um período de três
meses não é excessivo para um pafs da extensão territorial brasileira. Também quero aplaudir o meu querido
amigo, o nosso ilustre conselheiro Passos Pôrto, Conselheiro do Império transladado para a República, quando
sustenta a conveniência de uma câmara de vereadores ao
invés de uma assembléia legislativa. Tivemos o exemplo
do Rio de Janeiro, quando Distritõ Federal, com uma
Câmara de Vereadores. Não é exemplo de uma as~
sembléia legislativa em Distrito Federal. De modo que,
enquanto formos Distrito Federal, devemos ter uma Câm<~ra de Vereadores e não uma assembléia legislativa.
Isso não impede que a câmara de vereadores exerça to·
das aquelas funções que hoje não são exercidas pela assembléia legislativa no âmbito da sua competência.
Eram estas as duas colocações que eu queria fazer ao brilhante discurso de V. Ex•, aplaudindo a sua constante
luta pela autonomia do povo do Distrito Federal.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sou eu que agradeço a
intervenção de V. Ex•. nobre Senador Nelson Carneiro, e
lamento que tenhamos essa discordância eventual quanto ao período de recesso do Congresso Nacional. V. Ex•
lembra outros parlamentos, e eu não gostaria de entrar
na força que têm outros Congressos com a fraqueza do
nosso Congresso.
O Sr. Nelson Carneiro- Na Nova República, nós vamos ter...
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Nelson Carneiro, ninguém mais do que eu torce pela Nova Repúbli-

c-.t. A presença de Minas na Presidência da República
sempre significou o quê? Que o espírito liberal e democrático dos mineiros, seu espírito telúrico e ninguém
mais do que eu torce para que a Nova República seja
realmente uma República que respeite os princípios e os
postulados democ_râtico~.
Mas eu continuo dizendo que, no meu entendimento,
o rece&So do Congresso Nacional é um recesso prolongado e precisaria ter uma modificação na sua estrutura. A
verdade é que nõs aqui estamos acostumados- V. Ex•
que está aqui há muitos anos sabe disso - nós precisa~
mos aplicar a moderna administração pública, tanto no
Senado·da República quanto na Câmara dos Deputados;
avançar, jã hoje em função da própria cibernética, o mecan"ismo de ação do próprio Congresso Nacional, V. Ex•
há de concordar conosco, não adianta nós termos aqui,
como temos, que nem o Senado americano tem, colocado na época do Presidente Jarbas Passarinho, um grande
avunço, um terminai dos computadores, se nós ainda
continuamos engalinhando em face da moderna admiM
nistração pública do País. Veja V. Ex• que quando eu defendo o problema da Assembléia é porque nós temos
aqui uma posição singular que são as cidades satélites.
As cidades satélites, como eu dizia há pouco à intervenção do Senador Gastão Müller, por exemplo, uma
maior, demograficamente, do que a minha cidade, que é
u segunda cidade do Estado de Minas Gerais. Então, o
importante é que não haja apenas a representação a nível
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federal, é preciso ter uma representação local, seja ela de
Câmara dos Vereadores, e eu preconizo para todas as cid<ldcs satélites, ou, no caso particular, da própria Asscmblêia Legislativa. É a razão pela qual devo essas expliç:.tçôcs a V, Ex•
O Sr. Odacir Soares- PermiteMme V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Com prazer, Ex•

O Sr. Odacir Soares- Eu tenho a impressão de que o
gmnde problema, hoje, em relação a essa questão de se
conferir representatividade poHtica ao Distrito Federal é
o problema de se compatibilizar a representatividade
política com aquela necessidade histórico-jurídica de se
manter o território destinado à sede da União como ter·
ri tório neutro. Nesse sentido, inclusive, e considerando o
crescimento de Brasília e de suas regiões administrativas
e, ainda mais, a partir da experiência que temos com os
territórios federais, onde os governadores são nomeados
e os territórios elegem quatro deputados federais, essa
experiência tem sido negativa porque, na realidade, o~
governadores são todo·poderosos e fazem tudo e a representação política no Congresso termina praticamente
anulada pelo fato de os governadores tudo poderem fazer c fazem, na reaHdade. Dentro deste quadro e considerando este crescimento, como eu disse. bastante expressivo com um contingente populacional expressivo das cí·
dades satélites, redigi um projeto de lei complementar,
criando o Estado de Brasília, excluindo-se do Estado de
Brasília a região administrativa número 1, que compreende o Plano Piloto (cidade com o nome de Brasília),
as cidudes satélites de Guará. I e Guarâ II, Cruzeiro
Novo e Velho, mais a região de mansões do Lago, etc.criando o Estado de Brasilia com sede em Taguatinga.
Na realidade, essa representação política de que se fala,
hoje, seria uma representação política tipicamente elitista, porque se elegeriam apenas os senadores. Ora, não se
elegendo o governador, a eleição pura e simples dos três
senadores terminaria anulada pelo poder que têm os governadores de tudo realizarem sem ouvir, inclusive, as
representações legislativas. De modo que, através do
projeto de lei complementar que estou apresentando ao
Senado Federal, se cria o Estado de Brasília, constituído
dos municípios que são hoje as cidades satélites do Gama, de Taguatinga, Braslãndia, etc., excluindo-se da ârea
que hoje compõe o Distrito Federal, e da qual será des·
mem~rada es:-a.área para constituir o ~stad~~.f Brasília,
a região admmtstrattva n' I, que contmuall.\1 ~orno sede
du União Federal, dos Três Poderes da União Federal.
Estou upresentando hoje esse Projeto de Lei Comple·
mentar pura ser, naturalmente. apreciado pelas diversas
Comissões técnicas da Casa. Eram essas as observações
que eu queria fazer ao discurso de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Estou certo que o projeto de V. .Ex• merecerâ da Casa toda a atenção, peta experiência valiosa que V. Ex• traz ao }')ngo de sua vida
pública. E V. Ex• não está em desacordo comigo quando
eu digo exatamente que não adianta ter aPenas uma re·
presentação no Senado da República, se nós não temos
uma represenrução a nível local para a Capital Federal.
O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muiio prazer
ouço V. Ex•, Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto -

Senàdor Itamar Franco ...

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
chuma a atenção do orador para o seu tempo, que estâ
esgotado, e pede que V. Ex• encerre a sua oração.

O SR. ITAMAR FRANCO -Se V. Ex•, Sr. Presiden·
te, permitir apenas ouvirei o Senador Carlos Alberto, e
em seguida, atento ao Regimento da Casa, encerrarei o
meu pronunciamento.
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Se V. Ex• me permitir tenho dois nobres Senadores
que querem apartear, fica a critério então de V. Ex• se
devo ou não atender aos apartes solicitados.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
solicita aos aparteantes que sejam breves, porque o horário da Ordem do Dia já está sendo atingido.
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• tem se constituído nes~
ta Casa como uma das vozes de maior relevância na defesa das causas populares,
O SR. ITAMAR FRANCO Ex'

ventos da Nova República já estão fazendo bem à saóde
de V. Ex• que passa, neste instante, ardorosamente a de~
fender aquilo que ao longo da nossa vida pública - e
particularmente desde que chegamos ao Senado, esta~
mos defendendo- que é uma representação democrática para a Capital Federal. Agradeço a sua intervenção,
quando V. Ex• usou um advérbio de tempo, de que ainda
é governo, quem sabe V. Ex• continuará governo?

tade de seu Ministério e, depois 1 começar a governar.
Vejo que alguns já estão escolhendo as suas casas, outros
já mandaram trocar cortinas e mobflias. Mas nem esperam o Presidente empossar-sei O Presidente disse que ia
vender essas casas, como é que os Ministros já. qtão
mand3ndo trocar cortinas e mobí1ias1 Se V. Ex• me ~r
mite, para concluir vou ler um trecho e espero que o autor não discorde - é de Roberto Campo~
·

O Sr. Octávio Cardoso- Permite-me V. Ex• um apar·

Do Senador Roberto Campos. sobn os novos t~m~
pos.·

te?

Muito obrigado. a V.
·

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
ouça V. Ex• Sr. Presidente, em seguida, encerro.

O Sr. Carlos Alberto - E V. Ex• traz para discussão
política, coloca no tabuleiro político a discussão da representatividade no Distrito Federal. Hoje sou um homem ainda do Goverrro, porque depois de amanhã ...

O Sr. Carlos Alberto- Acho que vou contar com V.
Ex• respaldando essa oposição mais responsável, t- não

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu espero que o advérbio de tempo permaneça.
O Sr. Carlos Alberto- ... evidenteme.Óte que aqui estarei como homem da Oposição. Não sou daqueles descrentes, nãà é.stou jogando no quadro daqueles quedes-creem do Gâ~rno que vai se instalar no dia 15, acredito.
Penso que demos um avanço, um polftico vai subit a
rampa do Palácio do Planalto, um civil, caiu o sistema
militar, aquele estigma de ditadura que era sempre cantado e decantado vai deixar de existir. Mas eu lhe digo,
sinceramente, que só poderei acreditar neste tal Governo
de Nova República quando começar a sentir que as propostas, as idéias discutidas nos palanques, em praças
públicas, possam efetivamente tornar-se realidade. Econheço, tive a oportunidade de ouvir1 certa vez, uma discussão em tomo de representatividade em Brasília, com
o futuro Presidente, ~a época, candidato à Presidência
da Repúblíca, advogando esta representatividade, aceitando a tese de que Brasília é de fundamental importância para que o povo tenha o direito tambêm de votar no
Distrito Federal. Então, V. Ex• começa a discutir, hoje,
faltando dois dias para Tancredo Neves assumir a Presidência da República. Ora, eu não fui eleito para eleger
Governador do Distrito Federal, e sei que o Senado vai
ter que a;provar um nome, e este nome será, evidentemente, enviado ao Senado da República pelo Presidente
Tancredo Neves. Mas, aí, há uma interrogação de minha
parte: será que vamos continuar algemando, garroteando o povo brasiliense? Será que este povo que aqui vive
não tem o direito de votar e de ser votado? Será que o
povo brasiliense não tem o direito de escolher os seUs representantes? Por isso, advogo e acho que devo entrar
logo nessa discussão com V. Ex•, para que possamos atê
escolher; ou votar, ou respaldar, ou dar total apoio para
que um governador seja nomeado aqui no Distrito Fecfe...
ral; ainda na próxima semana, desde que esse mandato
seja um .mandato-tampão, para que, em 1986, com as
eleições municipais, possamos todos também participar
das lutas populares, ou seja, fazer com que o povo brasiliense po.ssa também escolher o seu governador, os seus
representantes de Assembléias Legislativas, de Câmaras
Municipais, os seus representantes da Câmara dos Deputados e os seus representantes do Senado Federal.
Acho que vou contar com V. Ex•, porque V. Ex• já começa a desfraldar esta bandeira, que é a bandeira das aspirações do povo brasiliense. V. Ex• vai contar com um
eterno aliado. Vamos partir para esta lutal Vamos participar da luta do povo, vamos fazer com que: esse GovernadOr, que será nomeado "'agora, o seja para um
mandato-tampão, e, em 1986, possamos eleger o Governador e a representação do Distrito Federal. Se assim
acontecer, Senador Itamar Franco, passarei a aCreditar
na Nova República; se não acontecer, vou sentir os sinais dos maus tempos. Muito obrigado.
._ .
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Carlos Ato~~
to, se eu não conhecesse V. Ex•," diria que os chamados
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irresponsável.

O SR. ITAMAR FRANCO - Hoje. Senador Carlos
Alberto, tenho que dizer a .V. Ex• que eu sou governo:
pelo. menos, V. Ex• me deixe gozar um pouquinho as
delfcias do governo, já que são 18 anos na Oposição,
O Sr. Carlos Alberto - Mas V. Ex• está til o acostuma~
do e tão afeito à Oposição, que não acredito que V. Ex•
venha a se sentir bem no governo.
O Sr. Itamar Franco - Vamos ver. Ouço V. Exr.,
nobre Senador Octávio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Itamar
Franco, sei que V. Ex' deve ser dos últimos parlamentares a serem cobrados acerca do sucesso e das medidas do
novo Governo, pois V. Ex• resitiu o quanto pddc ao processo de escolha do novo Presidente da Repáblcia: assim, eu não faria a injustiça de cobrar, desde logo, e ainda mais de V. Ex•, alguma coisa. Mas devo dizer que a
esperança sobre o novo Governo parece-me que começa
a esmaecer-se.
Veja bem; V. Ex~ diz que o período de transição deve
cessar com a posse, no que concordo com V. Ex' e, ao
responder ao nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex•
refere-se a que outros Parlamentos trabalham menos,
mas têm mais poder. Agora, veja bem o que a Nova Re-pública já ameaça com relação aos novos tempo$: foi escolhido um lfder na Câmara e um líder no Senado e, sur~
preendentemente, riem a bancada do nove Presidente,
nem a sua bancada, aliás, nem a bancada da Oposição,
nem ningu~m saberia que haveria um terceiro e superlfder, nomeado como se nomeia um funcionário do Palácio ou indicado como se indica um funcionário do Palácio. Não há nada contra a pessoa do indicado, deexcelsa
e belíssimas qualidades, um colega exemplar e um homem de talento; refiro-me apenas ao processo de investidura. Assim, a Nova Repúblcia terá que mudar de m~to
do pois já fará muito se conseguir mudar os homens,
porque mais da metade do Ministério é deste mesmo go~
verno discricionário que se desmanda, inepto. Então, a
Repúbtica já começará pelo processo de transformação,
depuração da metade do seu Ministério para, depois, começar a governar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Solicito ao
nobre orador que conclua o seu pronunciamento, poisjâ
excedeu em mais de II minutos o seu tempo.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, eu só
não poderia cometer a indelicadeza de cortar o aparte do
nobre Senador Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) -Quem teve
que praticar a indelicadeza fui eu.
O Sr. Octávio Cardoso- Saio em socorro de V. Ex•
Foram os aparteantes que excederam o tempo do ora, dor. Mas eu concluo, Sr. Presidente, atento aos termos
regimentais, Dizia que esse govemo tem a primeira e
grande tarefa de transformar os homens de mais da me-

. "Nosso problema existencial, agora que a Nova
Repóblica abre um ciclo civil, é escaparmos do sinistro rodízio latino-americano entre o populismo c
o militarismo, para desembocarmos, afinal, no estuário da Democracia Social.
Mas alarma-me- e não só a ele, mas a nós todos
- um pouco a explosiva carga de esperança que
cerca o advento da Nova Repllblcia. Sejamos ideaa
listas, mas sem ilusões... nem o ciclo revolucionário
foi uma noite de inverno, nem a Nova Rep6blica é
uma manhã de Natal"

O SR. JTAMÀR FRANCo - EvidentemenÍe, não
vou responder ao Senador Roberto Campos. O Sr. Presidente já me chama a atenção e eu não tenho muito tempo para digerir e responder o aparte bastante provocativo.
Primeiro, ao dizer que este Governo tem a metade dos
homens que governaram este País, V. Ex' poderia sentirse um pouco satisfeito, porque durante longos anos V.
Ex• defendeu este Governo, defendeu estes homens; se os
defendeu e se eles participaram deste Governo e se o Dr.
Tancredo Neves os convocou, V. Ex• deveria estar feliz.
Eu, por certo, poderia não estar, mas V. Ex• nio deveria
ter restrições a esses homens que eram aqui defendidos
por V. Ex•

O Sr. Octávio Cardoso- ~ uma incoerência do Governo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Daqui a pouco vamos
discutir um projeto da mais alta importância que vai exf..
gir de V. Ex•, tenho certeza, a sua valiosa contribuição.
Sr. Presidente, vou obedecer a V. Ex•, agradecendo os
treze minutos que ultrapassej o Regimento, mas continuando aqui a respeitosamente dizer ao Senhor Presi..
dente da República, Dr. Tancredo Nev~: enquanto per...
dura esta Constituição, uma Constituição outorgada,
que Sua Excelência examine com bastante cuidado o
nome que vai submeter ao crivo do Senado da Reptíblica
para governar Brasítía.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

\h t
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 13-3-85 E QUE,
ENTREGU§~ II§.V,fS/lO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MÓ. Para discutir.) - Sr. PreSide_nte, Srs. Senadore~:
Este projeto, apreSentado em maio de 1982, no nosso
entendimento, vai refletir exatamente a nova postura que
se pretende dar à Administração pública brasileira.
Esta Casa, bem como a Câmara dos Deputados, conhece o mecanismo que tem levado até agora um governo autoritário a proceder aos empréstimos internacionais.
Há pouco, recordava ao Senado da República o exc:mplo do Banco Morgan e mais 218 bancos estrangeiros,
em que o Brasil, assinando contrato cóm esses organismos internacionais, por exigência do Fundo Monetário
Internacional, fez a nossa administração baseada num
decreto-lei de 1974. Não diria pasme o Senado daRepública, porque toda a Nação conhece que esse contrato
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com o Banco Morgan e mais 218 bancos internacionais,

no nosso

entendimento~

feriu a soberania nacional ao

admitir não só o f6rum de Nova Iorque como a lei de

Nova Iorque. O Brasil deu o empréstimo através do Tesouro Nacional, permitindo que o Ministro da Fazenda,
repito, através de um simples decreto-lei, assinasse em

nome do Governo brasileiro esse malfadado acordo com

rindo, frontalmente, não só a nossa Constituição mas,
evidentemente, neste aspecto~ a própria soberania nacional. Se nós mudássemos, como estamos mudando, já a
partir do dia 15, a estrutura de poder deste País, nós não
poderemos alterar esse contrato assinado com o Banco
Morgan e 218 bancos internacionais, pela coação do
Fundo Monetârio Internacional.

os bancos internacionais.

Sr. Presidente, Srs, Senadores, recordo-me que em
1974, com a existência desse Decreto-lei nll 1.312- decreto que permitiu inicialmente apenas ao antigo Departamento de Portos, Rios e Canais, buscar no exterior re-

cursos para o seu departamento- o Tesouro Nacional
deu ao seu aval. Posteriormente, com uma emenda a este
decretoMiei, ·o Governo brasileiro abriu então vasto camM
po. Permitiu-se que o Tesouro Nacional emprestasse,
sem a participação do Congresso Nacional, os avais que
seguir.tm ao longo do curso. Basta recordar que de 1973
a 1983, a dívida externa brasileira cresceu, praticamente.
quatorze vezes. Razão pela qual, Sr. Presidente, apresen·
tei o referido projeto.
Não quero ler a minha justificativa, quero até prestarM
lhe uma homenagem, se V. Ex• me permite, lendo o pare~
cer que V. Ex• expediu na Comissão de Constituição e
Justiça. Evidentemente, entendia eu que no sistema bicamera!, c no futuro com a própria Constituinte, se assim
for mantido o sistema bicameral, o Senado da Repíiblica
deveria ter algumas prerrogativas, como já as tem, diferentemente da Câmara dos Deputados.
Imaginava cu, e continuo imaginando, mas aceitando
a emenda que V. Ext aduziu no seu parecer que daqui a
pouco lerei para o conhecimento do Senado Federal, que
ao invês de apenas submeter esses acordos ao Senado da
Repíiblica esses empréstimos fossem submetidos ao
Congresso Nacional.
O meu projeto~ Sr. Presidente, diz o seguinte:
Art. I' Os contratos celebrados pela Adminis·
tração Pública, direta ou indireta, tendo por objeto
a captação de recursos financeiros no mercado in·
ternacional serão submetidos à aprovação do Senado Federal.
Art. 21' O expediente do Senado Federal será
acompanhado de;
a) cópia do contrato:

-e. aqui vamos recordar, particularmente os Srs. Senadores da Repóblica~ a dificuldade em obter esses contratos. Tivemos que protestar, Sr. Presidente, várias vezes
desta tribuna, porque esses contratos chegaram ao co·
nhecimento do Congresso Nacional, e particularmente
ao Senado da Rcpíiblica, em Inglês.
É claro que a maioria dos Srs. Senadores fala e conhece perfeitamente o Inglês. Mas a nossa Lfngua, por enquanto, até prova em contrário, é a Língua Português&.
b) justificativa explicando o grau de prioridade
adjudicado à matéria dentro dos planos e programas nacionais de investimento;
c) análise técnica quanto ã viabilidade
económico-financeira das obrigações assumidas;
d) prova de rentabilidade da operação.
Art. J9 Para os fins da presente Lei, constará
de todos os contratos celebrados com o objetivo de
captar recursos no mercado financeiro internacional
cláusula suspensiva de seus efeitos até que a matéria
seja aprovada pelo Senado Federal.
,Aqui, Srs. Senadores, uma particularidade que se encontra no empréstimo com o Banco Morgan, assinado pelas
autoridades governamentais brasileiras. No contrato está escrito em Inglês. e traduzido para a nossa Língua:
uque mesmo se mudando a estrutura de: poder- aí é que
é grave; .. mesmo se mudando a estrutura do poder. Sr.
Presidente~ nós não poderíamos alterar esse contrato"
Veja que isto está assinado pelas nossas autoridades, fe-

O Sr. Severo Gomes -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Uma das cláusulas
mais absurdas, Sr. P;esidente, que o Governo brasileiro
assinou em nome do povo brasifeiro, com o Banco Morgan e seus associados!

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Severo Gomes.

O Sr. Severo Gomes - Senador Itamar Franco, eu
quero trazer_uma consideração ao modo como V. Ex•
entende que não seria possível alterar a nature"za desses
contratos. Se a nossa Constituição ex.ige que o Congresso referende todos os atos e acordos internacionais, ex.atamente para que os; compromissos; futuros que possam
pesar sobre a Nação brasileira, tenham o referendo do
Congresso. é que esses contratos não têm validade jurídi·
ca, ela é uma validade discutível, e essa é uma questão
atualíssima hoje, quando nós jogamos um vento mais
arejado sobre a nossa Rept1blica.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a inter·
vençào de V. Ex•~ Senador Severo Gomes. V. Ex• apres:n.tou ao Senado da República e à Nação um estudo judac!Oso, mostrando exatamente que não se poderia fazer
o que se fez até hoje, que·secontinua fazendo e se preten·
d~ fazer. Esperamos que isso não aconteça a partir do
daa 15 e que, através de um famigerado decreto-lei de
1974, se continue a endividar este País sem o conhecimento do Congresso Nacional.
O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. IT~MAR FRANCO- Com muito prazer, Se·
nadar Hennque Santillo.
O Sr. Henrique Santillo - Nós estamos convencidos
tenho a impressão que todos nós, de que este ano de 1985
marcará a afirmação do Congresso Nacional na vida
brasileir~. Nós todos estamos convencidos disso, tenho
eu essa tmpressão, repito. O projeto de V. Ex', ora em
discussão, ê oportunissimo. Não se poderã mais permitir
que o Governo Federal continue endividando este País,
externamente, sem o crivo do Congresso Nacional, sem
que o Congresso Nacional aprove empréstimo por em·
préstimo, caso a caso. Portanto. o projeto de V. Ex• merece todos os elogios. Estou certo de que há de ser apro·
vado por esta e pela outra Casa do Congresso Nacional
por unanimidade dos seus parlamentares. Esse hã de ser:
realmente, um passo importantíssimo, o primeiro, no
corrente ano, rumo à afirmação do Poder Legislativo,
rumo à afirmação do Congresso Nacional. Eu gostaria.
nesse breve aparte ao oportunissimo discurso de V. Ex'
de dizer aqui, na minha opinião, que as prerrogativas d~
Congresso Nacional, para serem readquiridas, não poderão esperar pela Constituinte. Temos que começar a
fazê-las desde jã. O projeto de V. Ex• é muito oportuno
neste sentido.
O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, Senador
Henrique Santillo. V. Ex' tem inteira razão. Não há
como esperar a Constituinte. O CongressO já pode readquirir argumas dessas prerrogátivas. E esta eu considero
também fundamental, para que não se permita ao Executivo continuar endividando este-Piís, sem O prévio conhecimento do Congresso Nacional, que pode e deve
atuar nesses contratos internacionaiS.
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O Sr. Virgfllo Távora aparte?

V. Ex• dá licença puru um

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•. não sei se
como Líder ainda ...

O Sr. Virgílio Távora - Ainda do Governo.
O SR. ITAMAR FRANCO - É uma alegrí~ então,
ouvir ainda o Líder do Governo.

j
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O Sr. Virgílio Távora - Para externar a nossa satisfação ao mesmo tempo que o otimismo em ver a boa intenção das futuras ações do Governo que daqui a dois
dias vai se instalar, segundo os jornais nos dão, pela data
de 15 de março, não é? Muito bem, meu caro Senador
Itamar Franco. Gostarfamos de ver toda a eficiência de
Sayad e de Dornelles, fazerem já e já; não vamos esperar
muito, porque justamente eles é que vão assinar, é que
vão negociar essa transposição de dívidas, a chamada renegociação, que, bem encetada por seus antecessores,
como testemunho insuspeito eles mesmo lhes dão, vão fi.
na! mente dar a forma legal pela assinatura que aporão
aos documentos em questão. Veremos~ então, as fórmulas, as meneiras com que S. Ex•s concordam em rápido
tempo, naquele tempo exigível para as negociações c,
consigam resolver esses problemas que tanto afligem a
V. Ex'~ qual seja, que venham de um por um esses con·
tratos - , que da outra vez foram em número quase de
700, - aqui ao Senado Nacional, para, um por um, serem aprovados e depois transformados, ar sim, em instrumentos hábeis da nossa renegociação. São os votos
que fazemos, Senador Itamar franco. Estaremos aqui
para criticar, mas também para aplaudir se tal desiderato
for obtido.

i

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távora, não apenas os votos, eu espero o voto de V. Ex• para
começarmos a testar esse governo na aprovação desse
projeto.

O Sr. Virgilio Távora- Já começa V. Ex.• ganhando a
porque vai ter o parecer favorável do Partido que,
até <iepois de amanhã, estã com o encargo de apoiar o
Governo.
tard~,

O SR. ITAMAR FRANCO - Quem sabe Sénador
Virgilio Távora, quem sabe se com a Nova R,Pqblica
nós vamos evitar o que aconteceu em 1982 neste País,
quando 5% do nosso Pro tudo Naciomll Bruto foi desviado apenas para pagar o serviço da dívida.
Sr. Presidente, como eu disse, querla prestar uma homenagem a V. Ex' e vou ler não·a minha justificativa,
mas parte do parecer de V. Ex.'. que honrou, na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação desse nosso
projeto. Quando V. Ext diz o seguinte:
Na justificação. depois de assinalar que. "ao lon·
go dos últimos anos o povo brasileiro tem assistido
com inquietação e angústia ao crescimento" desme·
surado da nossa dívida externa"~ destaca o auior
que, Hno nosso entender, a t1nica maneira de impor
alguma racionalidade na sistemática do endividamento extenso é submeté-lo ao crivo do poder poli·
tico"
E continua V. Ex' lembrando, inclusive; a -Consti- '
tuição do Império, para dizer mais à frente:
Pontes de Miranda é do mesmo entender, dizendo que as regras jurídicas sobre a dívida pública são
regras sq_brc ..o que a União deve ou sobre o que vai
dever (cOmo, quando, quanto e a quem). O Con·
gresso pode descer a pormenores e especificações".
E depois de reafirmar que "O Poder legislativo dirige a política legislativa financeira do Pafs e o Presi·
dente da República executa-a", tem esta condus3o
que particularmente interessa ao momento presente:
"O Poder Executivo não pode tomar qualquer providência sobre moratória das suas dívidas passivas.

f
•

inclusive policy funding loan, sem lei que o permita,

mas também af não se consente nas leis delegadas
{art. 52) e nos decretos do art. 55" •. ("Comentário à
Cont. de 1967", tomo lll, pãg. 98).
2. Diante do exposto, poder-se-ia dizer que o
projeto versa sobre matéria já suficientemente decidida pela Constituição. E ainda que ele estabelece
para o Senado uma competência que pela Lei Maior

é do Congresso.
AI, V. Ex~ procede à emenda, tirando apenas do Senado para levar ao Congresso Nacional, e termina dizendo

a V. Ex'
A nação chegou ao vexatório estado de coisas em
que se encontra, pelo abandono dos princípios que a

longa experiência dos povos aconselhou e que se
materializaram no que concerne à direção da economia e das finanças, naqueies dispositivos constitucionais mencionados de todas as nossas Constituições democráticas, desde o Império: Princípios
consagrados mesmo na Constituição de 67, mas desprezados pelos governos autoritários com a passividade do l;>oder Legislativo. O projc:to, se aprovado
terá o ~ê,;.rito de alentar os tímidos ensaios que o Legislativo vem fazendo, de retomar as atribuições que
sempre por ele foram exercidas na vigCncia das outras Constituições que são, em verdade, o cerne dos
regimes democráticos.
Aqui, Sr. Presidente, esperando que este Governo seja,
realmente, o cerne do regime democrático, espero que o
Senado da República possa aprovar este nosso projeto.
O Sr. Carlos Lyra -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•
O Sr. Carlos Lyra- Eu queria somente, nobre Senador Itamar Franco, um escfarecimento. Queria saber se
V, Ex~ tem algum conhecimento se em nações democrâticas é necessário a autorização do Congresso para firmar
esses contratos? Somente para um esclarecimento aos Se.• nadareS V. Ex• tem algum conhecimento'?

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu não me diria um
profundo conhecedor das leis americanas. Eu até receberia, como ironia, o aparte de V. Ex• Mas mesmo que não
houvesse nenhuma nação democrãtica, e elas existem, V.
Ex• as conhece muito bem, eu diria que o Brasil então
poderia dar o exerhplo como nação democrática, permi~
tindo que o seu Legislativo não desse essa autonomia
que tem dado ao Executivo.
Se outros pafses não tem- e V. Ex• sabe que a legis,laçiio americana é muito mais rfgida do que a nossa e o
Congresso Nacional tem uma ação muito mais presente
do que o do Congresso brasileiro- eu responderia a V.
Ex' o seguinte: Se outras não existem - mas existe, vamos dar o nosso exemplo, não permitindo que governos
autoritãrios continuem individando este País como tem
acontecido nos últimos anos.
Era a resposta que eu poderia dar a V. Ex•

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com- muita honra,
:r: obre Senador J utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Itamar
Franco, em primeiro lugar eu..diria que, através do pare-cer da Comissão de FinançasJâ tive a oportUnidade de,
apoiar o projeto de V. Ex•, e solicitei esse aparte para <:n~
dossar aquilo que foi dito pelo Senador Henrique Santillo, porque protelar as decisões para a Constituinte é
uma forma de esquecer os compromissos para com as
mudanças já, Sabe V. Ex•, melhor do que ninguém, que a
(l1n5tituinte seria instalada em 87 e produziria os seus
efeitos somente em 88, quando o Governo já estaria nO seu final. e ai começariam sempre aquelas razões, que es.,t<mdo em final de governo não é possível fazer modifi-

cações - principalmente redulir o mandato. Mas eu
dou os parabéns a V. Ex~ por c-onseguir um êxito como
este, embora tenha os problemas de execução, como foi
levantado aqui a questão pelo Senador Virgflio Távora,
mas esses problemas não devem impedir que o Congresso assuma as suas obrigações, obrigações constitucionais
que têm sido esquecidas. Então, nós aqui estamos reassumindo uma das nossas prerrogativas, e V. Ex• terá a
satisfação de ser o autor de uma medida, como essa, que
certamente será aprovada pelo Senado e, posteriormente, pela Câmara dos Deputados Parabéns a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- Devo fazer justiça a V.
Ex• Senador Jutahy Magalhães, não só pelo parecer de
V. Ex~ na Comissão de Finanças mas, particularmente,
pela defesa intransigente que V. Ex• ao longo dos anos,
tem feito aqui dos princípios democráticos. Mesmo sen·
do homem deste Governo, V. Ex• tem se pautado pela
defesa intransigente dos princípios democráticos deste
País.
Parabenizo V. Ex•, não só pelo parecer mas pela postura que tem adotado ao longo de sua vida p6blica.
O Sr. Roberto Campos- Logo que V. Ex-' termine,
gostaria de participar da discussão, Farei uma intervenção independente e não em forma de aparte.

O Sr. Jorge Kalume -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. ITAMAR FRANCO......, Só quero dizer ao Senador Roberto Campos que me honraria muito o seu aparte, mas estou certo que as luzes de S. Ex• serão mais brilhantes, ouvindo a sua voz isoladamente, sem o aparte.
Ouço V. Ex.•, nobre Senador Jorge Kalume.

O Sr. Jorge Kalume - Diz-me a consciência que não
devo me omitir acerca deste assunto tão relevante para o
nosso Pafs. Daí a minha presença, agora na tribuna, para
aprC$entar os meus aplausos pela feliz iniciativa do seu
projeto. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço, nobre Senador Jorge Kalume, a intervenção de V. Ex•
Sr. Presidente, portanto, ao defender este nosso projeto ...
O Sr. José lgnácio Ferreira aparte?

Permite V.

Ex~

um

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não, Senador.

e

O Sr. José Ignâcio Ferreira- brevíssimo. Apenas
para dizer que o projeto de V. Ex', em meio a outros tan~
tos que estão existindo e outros mais que virão nesses
primeiros dias da Nova República, após esse longo
período trevoso de 20 anos que vivemos, marca, assinala
um momento importante em que vivem as instituições,
independentemente de posicionamentos poUticopartidários. O que vai ocorrer, nos primeiros tempos da
Nova República, é um quase conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, na medida em que, repe~
tindo, independente de coloração partidária daqueles
que integram cada uma das Casas do Congresso Nacio~
na!, haverá um anseio de todos, ou de quase todos, pela
afirmação do Poder Legislativo. Então, realmente esse
quase conflito entre o interesse do Poder Legislativo e a
índole do Poder Executivo, pelo menos até agora, é inevitável, e nós esperamos que na Nova República a compreensão do Presidente Tancredo Neves prevaleça no
sentido de favorecer, de facilitar o processo de retomada,
pelo Legisfativo, dos seus predicamentos sem os quais e[e
não é, em absoluto, o órgão representativo que precisa
ser dos anseios e dos reclamos da Nação brasileira.
O SR. ITAMAR FRANCO- Assiste inteira razão a
V. Ex' Creío que esses choques serão benéficos à democracia que va-i ser implantada neste País. Assim já odestacou o Senador Henrique Santillo, bem como o Sena-
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dor Jutahy, e mais ainda, o Senador José Ignácio, o voto
favorável do eminente Senador Virgílio Távora, que nesta Casa tem -pautado a sua atuação pela seriedade com
que defende os seus princfpios e que honra o seu manda-

to.
Sr. Presidente, esperamos. portanto, que o Senado da
República possa realmente, nesta tarde, eu não diria dar
o primeiro passo, mas o passo decisivo para mostrar ao
novo Governo a nova postura do Legislativo brasileiro,
particularmente do Senado da República.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas.)

I

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON CABRA/.. NA SESSÃO DE 13-3-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Para discutir.) -Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Considero este projeto do nobre Senador Itamar
Franco uma tentativa de solução de velho problema que
este Senado enfrenta há muito tempo. Mas, no meu fraco entendimento, a proposta encerra alguns equívocos
que o Senado não está apreciando devidamente.
Este projeto trata de apreciação de contrato já celebrado, portanto de exame a posteriori. O que interessa ao
Senado é que o Executivo solicite uma autorização para
realizar um aumento do endividamento externo e justifique essa solicitação, mas não apreciar o mérito após o
contrato efetuado.
Em verdade, como estâ a redação do art. 3', vamos entrar em conflito permanente com o Poder Executivo.
Este artigo manda suspender os efeitos do contrato enquanto o Senado não se manifestar, o que propiciará um
permanente conflito com o Executivo.
Daí a razão do meu apelo para que esta matéria continue em discussão, que ela seja adiada para permitir um
acordo das lideranças, a fim de que se possibilite uma
emenda de redação, que o próprio Senador Itamar Fran·
co poderia se encarregar de fazer, para viabilizar o projeto, de tal modo que ele permita a prévia autorização de
endividamento externo e não a manifestação a posteriori,
porque as5im sendo, ela 6 geradora de conflitos e duvido
que o Poder Executivo aceite uma fei dessa natureza.
Certamente haverá um veto porque é evidente que o Poder Executivo não irá aceitar a constante ingerência em
matéria de sua competência.
Daí o apelo que faça, para que haja uma maneira
qualquer de fazermos uma emenda nessa redação, a fim
de que a manifestação do Senado seja sempre por antecipação, sob a 6tica do mérito c da capacidade de endividamento externo, exatamente como nós procedemos em
relação aos Estados e Municípios.
O Sr. Cid Sampaio- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. MILTON CABRAL- Pois não, com muito
prazer.
O Sr. Cid Sampaio- Queria, Sr. Senador, esclarecer
que é impossível encontrar e determinar as cláusulas de
um contrato sem que ele seja tentado previamente. Cabe
ao Executivo buscar as condições, negociar as condições;
ele não pode, previamente, mandar essas negociações
para o Senado; inclusive, correria o risco de, uma vez
aprovadas pelo Senado. não serem totalmente aceitas
pelo credor, provocando, então, a anulação e a destruição de todo o esforço feito para a contratação do emprêstímo, ao passo- que negociado e submetido ao Senado. ele será modificado ou não, mas dentro de cláusulas
reais existentes que permitem a conclusão ou a anulação
do contrato submetido à apreciação do Legislativo.
O SR. MILTON CABRAL- Respondo a V. Ext da
seguinte maneíra. Senador Cid Sampaio, pelo respeito
que tenho a V. Ex•, pel<t sua experiência, pelos seus co-
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nhecimentos de economia, mesmo assim me permita dis·
cardar da sua argumentação, porque ao Senado não
cabe discutir cláusulas de contratos mas examinar o
mérito do empréstimo, exatamente como fazemos com
os governos estaduais e municipais. Nós opinamos quanto ao mérito, a conveniência...
O Sr. Cid Sampaio - Nós não entramos na análise
das condições. Este Senado não entra, este Senado ape·
nus examina o mérito da questão?
O SR. MILTON CABRAL condições podem destruir ...

O Sr. Cid Sampaio -

Nobre Senador, e as

Não pode deixar de entrar.

O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex' estã enganado, V.
Ex' está equivocado.
O SR. MILTON CABRAL- Então, peço a V. Ex•s
que leiam o preceito, a regulamentação da matéria, e V.
Ex's verão que ao Senado cabe examinar, dar autorização para endividamento. Se manifesta quanto ao mérito do endividamento ...
O Sr. Cid Sampaio- Todas as condições vêm, são encaminhadas, acompanhartdo o pedido.
O SR. MILTON CABRAL - Quem analisa as condições é o Banco Central; agora, nós exigimos que a matéria, ao ser apreciada, ela seja antes, examinada pelo
Banco Central. Essa é uma exigência.

O Sr. Cid Sampaio - Se ela é antes examinada pelo
Banco Cen~ral, é para alguma coisa.
O SR. MILTON CABRAL- Peço a V. Ex• que leia o
que está escrito no Regimento.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex' é que precisa ler.
O SR. MILTON CABRAL- Eu convido a quem já
foi relator dessa matéria para que me conteste.
O Sr. Roberto Saturnlno- Eu contesto, eujâ fui relator.

O SR. MILTON CABRAL- Então leia o dispositivo.
O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Senador Milton
Cabral, a informação é enviada ao Senado, completa,
com as condições., o parecer do Banco CentraL.
O SR. MILTON CABRAL- Mas para instruir.
O Sr. Roberto Saturnino- ... Mas para instruir o quê?
Instruir a decisão do Senado, que aprecia tudo, as con ..
dições, inclusive. O Senado pode achar que a finalidade,
o objcto do contrato é meritório, mas as condições são
abusivas e o rejeita por causa das condições. O Senado
tem essa prerrogativa.
O SR. MILTON CABRAL- Quando o Senado entra
na discussão dos detalhes do contrato está exorbitando
das suas funções.
O Sr. Cid Sampaio - A viabilidade de um contrato,
Senador, depende, inclusive, do prazo de pagamento.
O SR. MILTON CABRAL- Mas nós não somos Poder Executivo, somos Legislativo.
O Sr. Roberto Saturino exercer esse controle.

!I

Mas temos a obrigação de

O SR. MILTON CABRAL- O brilhante argumento
do Senador Roberto Saturnino, nesta tarde, que está nos
Anais do Senado, se V. Ex~ o ler, vai verificar que é: todo
montado na idéia de que o Senado vai opinar previamente sobre um pedido de empréstimo externo. Não é a pos.

teriorf. O detalhe é esse, é porque estamos tratando de
uma manifestação a pos,eriori, contrato jã celebrado.
Meu Deus do Çêu, isso ê claro!

O Sr. Itamar FranCQ- V.
ro.

Ex~

n11o leu o projeto intei-

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, não vou
contínuar a discussão, porque, realmente, não quero
mais estender o debate. Gostaria, entretanto, que os Senadores pusessem a mão na consciência e examinassem
que se aprovarmos essa matéria, tal qual está redigida,
talvez percamos a oportunidade do Senador Itamar
Franco, modificando essa redação, apresentar um projeto viável e tão necessário.
O Sr. Itamar Franco - A Câmara dos Deputados se
entender, comd sabemos que está errado, poderá proceder às modificações.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 14-3-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES- (PDS- PA. Como
Líder. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Com o início do Governo Tancredo Neves, afastam-se
do Senado da Repllblica 3 ilustres companheiros: o Senador Pedro Simon, o Senador Marco Maciel e o Senador Affonso Camargo. A todos sobejam qualidades, reconhecidas nesta Casa, pela sua competência, pela sua
vida pública, pelas reiteradas demonstrações que já deram de amor a este País. O fato de saírem desta Casa 3
ilustres Senadores para compor o ministério do novo
Governo, tem, sem dúvida alguma, uma grande significação política, porque implica na valorização da classe
politica, no seu prestigiamento e no recrutamento no
seio do Congresso, de legítimos e autênticos valores para
compor o novo Governo.
Mas, traz consigo, sem dúvida alguma, uma responsabilidade adicionai que não ê menor. Os ilustres Parla·
mentates, Deputados e Senadores que passam a integrar
o Ministério Tancredo Neves, têm uma responsabilidade
especial com o Congresso brasileiro, com a Nação brasileira. E, se de um lado representam a valorização e o
prestigíamento da classe política, de outro, a necessidade
de concretizarem no exercício de suas funções administrativas, as promessas e os compromissos solenemente
assumidos na praça pública com o povo brasileiro.
O nobre Senador Pedro Simon declarou que essa transição se faz sem rancor, sem vindicta, sem ódio. ~ verdade e, acrescento, sem ruptura, mas normal e pacificamente essa transferência do poder.
Como falar-se em arbítrio, como falar-se em remover
entulho, quando, em todo o País, a vida política nacional
transcorre em clima de absoluta normalidade? Desde as
mais simples, nas mais modestas câmaras de vereadores,
espalhadas em distantes regiões em todos os quadrantes
do Território nacional, até o Senado da República, nada
se faz que fira a Constituição; nada se faz que arranhe,
nem de leve, as prerrogativas e os direitos individuais;
nada se faz que perturbe a liberdade do cidadão. E essa
transição pacífica, ordeira, é a grande: obra que coroou o
Governo do Presidente João Figueiredo, que amanhã
encerra o seu mandato, mas que o seu Partido- o PDS
-não poderia deixar de registrar nesta Casa e de exaltar
a sua obra singular.
Lembrei hâ poucos dias, quando presidia a instalação
da Comissão fnterpartidãria para Reforma da Legislação Eleitoral c partidária, um pensamento de Croce, de
que "somente o juízo histórico, que liberta o espírito da
estreiteza do passado, mantém sua neutralidade". E o
julgamento da Históriajã se antecipa pela voz de expres-
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sivas figuras da Oposição que têm proclamado o mérito
da grande obra de redemocratização deste Brasil, executada sob a égide e inspiração do Presidente João Figueiredo.
Este País não estã desorganizado, como aqui se afirmou. ele estã estruturado solidamente em todos os setores. No setor das comunicações demos um gigantesco
passo, desde os aparelhos mais empíricos satélite geoestactonário. No setor da energia, com a libertação de
nova dependência externa, que cresce dia a dia pelo êxito
do programa executado pelo MinistE:rio das Minas e
Energia. No próprio setor da agricultura, tão malsinado
com a e~pansão da .área cultivada, com a elevação dos
fndices de produtividade e com uma ampliação crescente, constante da produção de grãos do País. No setor das
exportações um êxito que causa espanto, senão perplexidade e., ao mesmo tempo, um misto de admiração em todos os países, quando conseguimos, em 1 ano, ampliar ·
em 30%, todas as exportações brasileiras. No setor institucional com a revogação gradual, mas constante, correta, adequada para essa transição pacífica daquelas medidas que caracterizaram o Estado de arbítrio e que abri·
ram as portas para a consolidação do éstado democrático. A revogação dos atas institucionais; o abrandamento
da Lei de Segurança nacional; a revogação dos DecretosLeis n"'s 477 e 228 no âmbito universitário; a abertura
sindical; a revogação das leis limitativas da organi:l:ação
sindical, ampliando-se o direito de greve; as eleições di retas para o governo dos Estados; e a anistia que abriu todas as portas deste País aos brasileiros que se encontra·
vam no exterior e, nas prisões, áqueles que haviam praticado graves delitos submetidos a julgamentos e comdenados pela justiça comum. Este País, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é que agora se transfere ao novo Governo.
Dentro do Ministério nossos três eminentes colegas, e
destaco em particular o eminente Senador Pedro Simon,
que usou da palavra para se despedir desta Casa, a .Sua
Ex' como aos demais companheiros sobejam qualidades
- repito - de competência, de dedicação a este País e
de experiência na vida pública nacional.
Almejamos a S. Ex' como ao Governó do Dr. Tancre·
do Neves, todo êxito, porque riós visamos o interesse
deste País, o interesse do povo brasileiro. Não somos
masoquistas para estarmos pensando no ÍllS'J!9CSSO mas,
apenas, no sucesso que se há de abrir ao G~drbo do pre·
sidente Tancredo Neves, do mesmo modo qUe este suces·
so coroa a obra política e administrativa do Presidente
João Figueiredo.
Não vou dar a S. Ex• nenhum conselho, nunca o fiz,
não me abalançaria a acrescentar nenhum conselho especial ao eminente Senador pelo Rio Grande do Sul, porque o conselho é como o sol do inverno, ilumina mas não
aquece. V. Ex• tem a sua e~C.periência, a sua competência
e tem uma nítida visão dos problemas nacionais e hâ de
utílizar o seu discernimento e todas a~ suas faculdades
para imprimir à Pasta da Agricultura as diretrizes e os
rumos neCessários.
Esperamos que o PDS continue a cumprir a sua mis·
são importante, esperamos que a obra institucional se ultime e estaremos vigilantes para que esta obra não sofra
neohuma interrupção, para que essa escalada no sentido
da consolidação do regime democrático prossiga. Temos
emendas importantes à Constituição e. entre elas, destaco a Emenda Figueiredo e tantas outras que poderão
concorrer para o aperfeiçoamento das nossas instituições
políticas. O PDS tem um compromisso maior, que é com
a institucionalização do regime democrático neste País.
para o qual serviu de suporte, de apoio polftico ao Governo, nas duas Casas do Congresso, durante esses 6
anos. Sem o PDS, não se teria feito a abertura democrãtica no Brasil, a abertura que ensejou a Oposição a alcançar o poder, que permitiu esse rodízio no poder, porque a abertura se fez através de emenda da Constituição,
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de leis complementares e de leis ordinárias, que encon~
traram sempre, no nosso Partido, o apoio necessário
piua a sua concretização. A abertura democrática não se
fez com A tos Instítucíonaís, mas começou, precisamen~
te., com a reyogação desses A tos Institucionais. Foi um

grande processo legislativo e a ponte do Governo, para a
realização desta gigantesca obra politica, foi o nosso
Partido, que disso tem legítimo orgulho e, coerente com
seu passado, continuarâ no futuro a lutar pelo aprimoramento das nossas instituições politicas.
Mas, não são a·s instituições que fazem a democracia.
Ela resulta da consciência dos homens . .S preciso que
cada um de nós fique imbuído desta certeza e possam
Governo e Oposição hoje, amanhã Oposição e Governo
juntos. trabalhar para a consecução desses objetivos,
desses propósitos, em benefício desse P.afs, e sobretudo
em benefício do grande povo brasileiro. (Muito bemJ
Palmas!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 14-3-85 E
QUE. EN'{f'FGVE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PrJB'tiCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Sr. Presidente, quero declarar a V. Ex• e à Casa que a posição da
minha Bancada a respeito desse assunto é aberta. Não há
questão fechada, é uma matéria de grande importância,
de indiscutível gravidade; cada um dos Srs. Senadores
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deverá ajuizar a respeito da conveni!ncia política, da
conveniência legal de aprovar ou não o projeto.
Cumpro o dever, entretanto, de trazer ao conhecimento da Casa o seguinte ofício que me foi dirigido na condição de Lfder do PDS, no Senado Federal:
Exml' Sr.

Senador
Atoysio Chaves
Senado Federal
Praça; dos Três Poderes
70160- Brasllia DF.
A bancada do PMDB, com assento na Assembléia Legislativa deste Estado, após exaustivos e meticulosos estudos concernentes à oportunidade e à necessidade de se proceder à criação do Estado do Tocantins, através do projeto de Lei, ora em andamen·
to no Senado Federal, vaie-se do ensejo para formular veemente apelo a todos os Senadores da República, a fim de que acolham a mencionada propositura, pois a mesma traz em seu bojo não só uma
justa reivindicacão dos habitantes da ama.tônia legal, mas, também, os sagrados interesses nacionais.
O Estado, a ser criado com o desmembramento
do setentrião goiano, é fruto de uma antiga luta de
tantos quantos almejam o desenvolvimento da re-gião amazônica, com a sua consc:qtlente integração
social, cultural e económica no contexto desta
Nação.

Terça-feira 19 Ó283

Os vaz1os demográficos do N arte de Goiás~ com a
instalação do Estado do Tocantins, em que a proximidade. do comando administrativo se fará sentir,
terão ·a sua face completamente transformada, pois
a região; que darâ lugar ao surgimento do novo Estado, experimentará, sem dúvida, extraordinârio e
harmónico desenvolvimento sócio-económico, com
significativos reflexos benéficos em todos os Estados limltrofes.
Vale ressaltar que a população do Norte Goiano
será previamente consultada e a ela caberá a decisão
final sobre a conveniência da criação da Nova Uni..
dade Federativa.
Assim, respeitada a vontade livre e soberana-. do
povo do Norte de Goiãs~ é de toda a conveniCncla
que a Câmara Alta do Congresso Nacional conceda
o seu beneplâc1to à criação do Estado do Tocantins,
como medida que se faz imperiosa em prol da desejada integração nacional.
Goiânia, março de 1985.
Seguem·se as assinaturas de todos os membros da

Bancada do PMDB na Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás.
Esse documento eu apresento à Mesa para ficar fazendo parte integrante deste pronunciamento. l:: urn dever
que cumpro. de divulgar aquilo que recebi na condição
de Líder do PDS.
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bo , e dâ outras providências. Exclusão da Região Amazónica das riledidas económicas anunciadas pelo

Governo.
LI-ABERTURA

SENADOR ALBANO FRANCO sobre o chamado pacto social.

1.2-EXPEDIENTE
1.2. I -

Leitura de projetas

- Projeto de Lei do Senado n' 22/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, na
parte concernente à nacionalização do trabalho, com
vistas a determinar a atribuição de pesos aos robds
importados e considerâ-los trabalhadores estrangeiros.
,- Projeto de Lei do Senado nt 23/85, de autoria
do Sr. Senador Jorge Kalume, que regulamenta a
profissão de treinador de futebol e dá outras providências.
1.2.2 - Comunicação da Liderança do PMDB

De substituição de membro em Comissão Parlamentar de Inquérito.

Reflexões

SENADOR ALEXANDRE COSTA- Justifican'
do projeto de lei que encaminha à Mesa, que dispõe
sobre a alienação de imóvel residencial de proprieda-

de da União e do Fundo Rotativo Habitacional de
Brasília-FRHB, e dá outras providências.
SENADOR L()URIVAL BAPTISTA- Posse do
economista Camilo Calazans na Presidência do Ban~
co do Brasil.
1.2.6 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 24 JSS, de autoria do
Sr. Senador Alexandre Costa, que dispõe sobre alie-.
nação de imóvel residencial de propriedade da União
do FRHB, e dá outras providências.

1.2.7- Apreciação de matéria

1.2.3 - cl.municaçio

Aprovação do Requerimento n9 32/SS,Iido na sessão anterior de- homenagem ao ex-Senador Gustavo

Do Líder do PDS, de indicação dos Srs. Senadores

Capanema.

que irão compor o col!:gio de Vice-Uderes;

1.2.8- Comunlcaçio
1.2.4 - Comunica.çio da

Pr~id~ncia

Recebimento da complementação da documentação necessária à tramitação do Oficio n' S/11/85,
do Sr. Governador do Estado da Paraíba, em que solicita autorizHção do Senado Federal a fim de que a·

qucle Estado possa realizar operação de empréstimo

Do Sr. Senador Lourival Baptista, comunicando
seu desligamento do Partido Democrático Social,
para integrar a Bancada do Partido da Frente Liberal.
1.3-0RDEM DO DIA

externo para o fim que especifica.
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME- Justificando o
Projeto de Lei do Senado n' 23/85, lido anteriormente, que regulamenta a profissão de treinador de fute-

Projeto de Lei da Câmara nl" 163/84 (n~" 1.913/83,
na Casa de origem), que revoga o Decreto-lei n'
1.284. de is de agosto de 1973. que declarou o Município de Anápolis de interesse da segurança nacional. (Em regime de urgência). Aprovado após pareceres orais das comissões competentes, tendo usado da

palavra os Srs. Henrique Santillo, Carlos Alberto,
Mauro Borges. Moacyr Duarte, Benedito Ferreira,
Mário Maia, Nelson Carneiro, Hélio Gueirose Americo de Souza. Â sanção.
Requerimento n• 15/85, solicitando a constituição
de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar os fatos que colocaram em risco o controle
acionário, pela União, da Companhia Vale do Rio
Doce. Volição adiada por falta de quorum, para votação do Requerimento nt 37/85, de adiamento para
a sessão do próximo dia 4 do corrente ano, tendo usado da palavra os Srs. Roberto Campos, Severo Gomes, Moacyr Duarte, César Cais e Hélio Gueiros.
Requerimento n'l' 4/~S. solicitando urgencia para o
Projeto de Lei da Câmara n' 218/84-Complernentar,
que cria o Estado de Tocantins e determina outras
providências. Votaçio adiada por falta de quorum.
Requerimento n' 10/85, solicitando urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nt 281J83a
Complementar, que dispõe sobre a concessão dO bea
neficio auxílio-doença ao trabalhador rural. Votaçio
adiad~ por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 22/81, que dispõe
sobre enquadramento de professores colaboradores e
auxiliares de ensino e dá outras providencias. Votaçilo adiada por falta de quorum..
Projeto de Lei do Sen~;~do n'~' 26/79, que acrescenta
parágrafos ao art. 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votaçio adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 45/79, que acrescenta
e modifica a redação de dispositivo da Lei n'~'"S.I07 de
13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.) Votaçio adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 2/80, que dispõe sobre
a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações
de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta de quo-rum.
Projeto de Lei do Senado nt 18/80, que. dispõe
sobre aposentadoria especial do mGsico. (Apreciação
preliminar da Constitucionaridade). Votação adiada
por falta de quorum.
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Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga a

Lei

Semestre

n9

6.81 5, de 19 de agosto de 1980, que define a si

R

tuação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dâ outras Providên-

cias. (ApreCiação preliminar da juridicidade).
taçio adiada por falta de quorum.

clarou o Município de Anã polis de interesse da Segu.
ranç:t Nacional, e dá outras providências. (Apre·
ciação prelimina·r da Constitucionalidade). Declara·
do prejudicado. Ao Arquivo.

Vo~

Projeto de Lei da Câmara n9J40f84 (n'l616/83, na
CaSa de origem), que equipara às empresas jornalísti-

cas, para fins de responsabilidade civil e penal, as empresas cinematográficaS. Discussão encerrada, fican-

do a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei dó Senado n'~ 5 I f80, que revoga o
Decreto-lei n• I.284, de 28 de agosto de 1973, que de-

Ata da

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CAIINEIRO- Apelo em
prol dO aproveitamento de candidatos habilitados em
concurso público para Fiscal de Tributos Federais.

SENADOR CARLOS ALBERTO- Situação em
que se encontra a magistratura do Rio Grande do
Norte.

16~

Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 18·3-85.
3-ATA DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA

5 - LIDERES E VICE-UDERES l>E PARTIDOS

Sessão, em 19 de março de 1985

3' Sessão Legislativa Ordinâria, da 47' Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli, Passos Pôrto e Marcondes Gadelha.

ÀS /4 HORAS EJO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Claudionar Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- AloysiO Chaves- Gabriel Hermes- H~lio Gueiros
- Alex.andre Costa- Amêrico de Squza- Alberto Si I·
va- Helvídio Nunes- João Lobo- Cesar Cais -José Lins- Virgilio Távora -Carlos Alberto- Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha -Cid Sampaio - Carlos Lyra - Albano Franco- Loudval Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Mas;alhães- Lomanlo Júnior- João CalmonJosê Jgnácio Ferreira - Nelson Carneíro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Henrique Santillo -Gastão MUller- José Fragelli- Roberto Wypych- Ãlvaro Dias- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- A lista de presença acusa o comparecimento de44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Dc:us iniciamos nossos úibalhos.
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr.
11'-Secretário.

São lidos

os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, OE 1985.
'~Acrescenta dispositivo lt Consolidação das LeJs
do Trabalho, na parte concernente à nacionalização
do trabalho, com vistas a determinar a atribuição de
pesos aos robôs importados e considerâ·los trabalha~
dores estrangeiros".

O Congresso Nacional decreta:
Art. Jl' No art. 354 da Consolidação das Leis do
Trubalho, rcnumerado o seu parágrafo único para.§ }I', é
acrescentado o seguinte § 21' :
"§ 2~' Para efeito da proporcionalidade ele que
trata este artigo, os rob6s importados para a reali·
zação de trd.balhos em indústrias são considerados
grupos de trabalhadores estrangeiros, sendo-lhes atribuídos pesos em correspondência com a substitui~;;ão de mão-de-obra que efetivamente realizam."
Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publícação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
l_mpõe-se a proposta de alteração ao texto da Consoli·
daç-do con·cernente à nacionalização do trabalho, quan·
do menos cOino forma eficaz de defender a dita nacionalização e evitar que, dentro em breve, a totalidade dos
empregados bras"ileiros em certas indústrias, seja integralmente substituída por robds.
Afinal, pela legislação_ atualmente em vigor, os robôs,
mesmo os importados. não são considerados trabalhadores e tnuito menos !rabalhadores estrangeiros.
Saiu das Sessões, 19 de março de 1985.- Nelson Car·
neiro

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEISDO TRABALHO
Art. 354. A proporcionalidade será de dois'terÇQs deempregados brasileiros. podendo, entretanto, ser fhad:!
proporcionalidade inferior, em atenção às circunstã.ndas
especiais de cada atividade, mediante ato do Poder E:.:.e-·
cutivo, e depois de devidamente apurada pela Secretana
de Mão-de~Obra a insuficiência do número de brasildro$
na atividade de que se tratar.

Março de 1985
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-A redução do art. 354 foi alterada tendo em
vista o Decreto n9 81.663, de 16 de maio de 1978,
que dispõe sobre a estrutura básica do Ministério e
dá outras providências (D.O. 17~5MI978).
Par<ígrafo único. A proporcionalidade é obrigatória
nao .~~ cm relacào à totalidade do quadro de emprega-

dtls, c:om :.IS exceções desta lei, como ainda em relação à
corrt:spondcnte folha de salário.
(Às Comb:sões de Constituição e Justiça e deLegíslaçi'io Social.)

PROJETO

DE~LEI

DO SENADO N• 23, DE 1985

Regulamenta a profissão de Treinador de futebol e
dá outras providências.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. /9 O exercício da profissão de Treinador de fu~
tebol é livre, enl todo o território nacional, observadas as
disposições da presente lei.
Art. 29 A profissão de Treiandor de futebol com·
preende, privativamente, a preparação e treinamento de
atletas profissionais, nas técnicas e táticas específicas do
futebol; ~i:~
Art. 39~·Podêrão exercer a profissão de Treinador de
futebol:
a} os portadores de diploma de curso superior de educação física em que hajam sido ministrados ensinaR
mentos sobre técnica desportiva em futebol;
b) os diplomas por escolas estrangeiras, de nível superior, reconhecida pelas leis do País de origem, cujos diplomas hajam sido revalidados de conformidade com a
Jcg:isktr.;ào em vigor;
c) os que, embora não diplomados, hajam exercido
ou estejam exerceni:lo a profissão, atê a data de vigência
· desta lei;
d) os que hajam e;w;_ercido ou estejam exercendo a atividade de jogador profissional de futebol.
Art. 4' Independentemente das anotações que devam ser feiras em sua Carteira Profissional, o controle de
trabalho do Treinador de futebol, deverá conter:
I. o prazo mfnimo de vigCncia de um ano;
2. salário mensal, bem assim os valores dos prêmios
e luvas;
3. a jornada de trabalho e o regime de concentração.
Art. 59 Aplica-se ao contrato de trabalho de que tra' ta o artigo anterior, as disposições da CLT e legislação
complementar, no que não colidirem com o preceituado
na prel'óente lei;
Art. 69' As entidades esportivas só poderão participar de qualquer competição futebolistica se comprovarem a existência de contiato com Treinador de futebol,
nos termos do art. 4t, item I;
Art. 79 _ O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 90 dias contados de sua publicação;
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.

__

Justificação
Na atualidade, a necessidade de regulamentação da
profissão de Treinador de futebol conStitui um verdaddro trufsmo, sobretudo à vista do destaque: que o nosso
País alcançou nos últimos certames internacionais, conquistando o tricampeonato mundial de futebol e. em
conseqüência,,a posse definitiva da taça Jules Rimet.
Assim, em razão do renome internacional, o nosso futebol vem se firmando como o mais importante exportador de Know How nesse setor, seja em referência aos atletas propriamente dito, seja em relação aos treinadores
dessa prática desportiva.
Se no ümbito externo temos verificado a valorização
dos nossos competentes treinadores, o mesmo não se
pode dL-:er quanto à situação desses profissionais em

nosso País, notadamente porque lhes falta a segurança
de uma legislação protecionísta que defina, com objelividude.. a natureza de suas ativldades reconhecendo-a
como profissão defínida.
Com o presente projeto, objetivamos regulament.:tr a
profissão de Trcínador de futebol, assegurando a esses
técnicos garantias mínimas de exercício profissional.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. Jorge Kalume.

I"h Comissiies de Constituição e Justiça, de Edu(! Cultura e de Legis!açao Social.)

caçâo

O SR. PRESIDENTE (José FrageJJi)- Os projetas lidos .serào publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação quevaí ser lida pelo Sr. (9Seeretário.

t
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Josê Ignácio Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza,
S. Ex' não está presente. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre CosR
ta. _(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sena.dor Gabriel Hermes.

(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
lida a seguinte

Brasili~. 18 de março de 1985
Senhor Presidente
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honr!l de comunicar a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição
do nobre senhor Senador Pedro Simon pelo nobre senhor Sen:J:dor AlcidesSaldanha, na Comissão ParJamentur de Inquérito criada pela Resolução fi9 2, de 1985, destinada a investigar e analisar as causas que determinaram a intervetlção no Banco Sul brasileiro S.A. e no Banco Hahitasul.
Esclareço que tal substituição prendeRse ao fato do
nobre senhor Senador Pedro Simon ter assumido o Mi~
nistério dtl Agricultura em 15 do corrente.
Aproveito a oporlutlidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta conside·
ração. Humberto Lucena, líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Josê FragelH) - Será feita a
substituição solicitada.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.

t lida a seguinte
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Nos lermos do art. 64, § 29 do Regimento [nterno, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que indico
pura a função de Vice-Líderes do Partído Democrático
Social, os seguintes Senadores:
-Carlos Alberto
-Jorge Kalume
-Jutahy Magalhães
- Moacyr Duarte
- Octávio Cardoso
- Od.acir Soares
- Raimundo Parente
- Roberto Campos
-Virgílio Távora
Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de alto a
preço e consideração. ,
Senado Federal, 19 de março de 1985.- MurRo Bada·
ró, Uder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
fica ciente.
Na sessão ordinária do dia 14 do corrente foi lido o
oficid n"' S/1/l, de 1985, do Governador do Estado da
Parafba, solicitando, nos termos do item IV do artigo 42
da Constituição, autorização do Senado Federai a fim de
que aquele estado possa realizar operação de emprêstimo externo para o fim que especifica.
A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da
mesa, a complementação dos documentos necessários.
Tendo a Presidência recebido os referidos documen~
tos, despachará as matérias às comissões de Finanças e
de Constituição e Justiça.

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Encaminhei à consideração da Mesa o projeto quere-gutamenta a profissão de Treinador de Flltcboi, vazado
nos seguintes termos:

PROJETO DE LEI DO SENADO No

' de 1985

Regulamenta a profissão de Treinador de futebol e
dá outras providências.
(do Senador Jorge Kalume)
O Congresso Nacional decreta:
Art. f9 O exercício da profissão de Treinador de fu-1
tebol é livre. em todo o território nacional, observadas as
disposiçêics da presente lei.
Art. 29 A profissão de Treinador de futebol compreende, privativamente. a preparação e treinamento de
atletas profissionais, nas técnicas e táticas esp'ecfficas do
futebol;
Art. J9 Poderão exercer a profissão de Treinador de
futebol:
a) os portadores de diploma de curso superior de educação ffsica em que hajam sido ministrados ensina~
mentos sobre técnica desportiva em futebol;
b) os diplomados por escolas estrangeiras, de nível
superior, reconhecidas pelas leis do Pais de origem, cujos
diplomas hajam sido revalidados de conformidad~com a
legislação em vigor;
c) os que, embora não diplomados, hajam exercido
ou estejam exercendo a profissão, até a data de vigência
desta lei;
d) os que hajam exercido ou estejam exercendo a atividade de jogador profissional de futebol.
Art. 49' Independentemente das anotações que devum ser feitas em sua Carteira Profissional, o controle de
trabalho do Treinador de futebol, deverá conter:
I, o prazo mínimo de vigência de um ano;
2. salário mensal, bem assim os valores dos prêmios
e luvas;
3~ a jornada de trabalho e o regime de Concentração.
Art. 59, Aplicam-se ao contrato de trabalho de que
trata o artigo anterior as disposições da CLT e legislação
complementar, no que não colidirem com o prec-eituado
na presente Jei;
Art. 69 As entidades esportivas s6 poderão participar de qualquer competição futebolística se comprovarem 3. existência de contrato com Treinador de futebol,
nos termos do art. 49, item I;
Art. 7' O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 90 dias contados de sua publicação;
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua pubfi...
ca((ão~

A rt. 99

Revogam-se as disposições em contrário.

Justlflcaçio
Na atualidade, a necessidade de regulamentação da
profissão de Treinador de futebol constitui urn'verdadeiro truismo, sobretudo à vista do destaque que o nosso
País alcançou nos últimos certames internacionais. con-
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quistando o tricampeonato mundial de futebol e, em
consequência, a posse definitiva da taça Jules Rimet.
Assim, em razão do renome internacional, o nosso futebol vem se firmando como o mais importante exporta-

dor de Know How nesse seta r. seja em referência aos atle-

·i

I
i

tas propriamente dito, seja em relação aos treinadores
dessa prática desportiva.
Se no âmbito externo temos verificado a valorização
dos nossos competentes treinadores, ,o mesmo não se
pode dizer quanto à situação desses profissionais em
nosso País, notadamente porque lhes falta a segurança
de uma legislação protecionista que defina, com objetividade, a natureza de suas atividades reconhecendo-a
como profissão definida.
Com o presente projeto, objetivamos regulamentar a
profissão de Treinador de futebol, assegurando a esses
técnicos garantias mínimas de exercício profissional.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. -Jorge Kalu·

me.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomei conhecimento,
pelos jornais que circulam hoje. de que o Governo da
Nova República, dentre as diversas providências para
conter a inflação, decidiu suspender qualquer financiamento pelo peliodo de 60 dias.
Conquanto mereçam aplausos as medidas saneadoras
no campo económico-financeiro que o Governo está tomando, mais uma vez eu gostaria de deixar bem acentuado que esta medida, na sua universalidade, deve excluir a
região amazõnica, porque se trata de uma ârea carente
de capital. Se efetivada essa medida, suspendendo por
dois meses os financiamentos à produção, em especial a
borracha, nós teremos um verdadeiro caos naquela região. Isso é at~ contriStador, é atê paradoxo, num pais
em que q car!ncia de borracha, em que o consumo do
nosso parque manufatureiro 6 muito superior à produelo natural. Enquanto produzjmos cerca de 30 mil toneladas, o Brasil necessita, para atender às suas indústrias, de 200 mil toneladas, o que equivale dizer tem que
importar borracha. Se importa, cont'ribui para gravar o
·nosso Tesouro, equiva1e dizer mais dólares que se ~s
coam para o exterior. Daí por que gostaria de, nesta oportunidade, fazer um apelo ao dedicado e honrado Ministro da Fazenda, Dr. Francisco Dornelles, no sentido
de excluir a Amazônia desta medida, conquanto acertada, todavia prejudicial para a região amazõnica.
Estou certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que as
minhas palavras encontrarão eco, encontrarão apoio na
pessoa do comandante das nossas finanças, do eminente
homem püblico Francisco DorneUes.
Fica, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu
registro, na certeza de que os nossos produtores amazónidas não irão sofrer com essa medida que representa o
caos para a nossa grande área. Muito obrigado. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Albano Franco.
O SR. ALBANO FRANCO (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a este plenário a fim de apresentar alguma~ reflexões. sobre o chamado pacto social. Será que estamos
abrindo realmente um novo capítulo em nossa história?
Será que conseguiremos concretizar as imensas esperanças que se levantam em torno da Nova RepiJblica?
Oxalá assim seja. Nunca este Pêlís pfecisou de tanta
mudança como nos dias de hoje. São 130 milhões de brasileiros a postos, com vontade de trabalhar e de bem utilizar o:o recursos desta rica Nação. São milhares de em·
presários dispostos a orientar seus investimentos para as
atividades que realmente produzem, geram empregos e
remuneram condignamente o tr.;tbalhador.
Ape_sar de tanta disposição para trabalhar e produzir,
estamos herdando um clima de desânimo, Vemos muitos
empresários incertos em continuar sua trajetória produtiva pois o mundo da especulação se mostra mais atraen-

te e menos arriscado. Ao mesmo tempo, vemos um trabalhador desesperado, ora p~la falta de emprego, ora
pela deterioração acelerada de seus salários.
Numa situação como essa, perdem-se a disposição e a
motivação do empreendedor, abala~se a força de espírito
do trabalhador - tudo isso tão essencial à construção de
qualquer obra. Por isso reafirmo: nunca este País precisou tanto de mudança como agora. Para o Brasil de hoje,
é urgente recuperar-se o entusiasmo. E: urgentíssimo
recuperar~se a confiança entre empresários, trabalhadores e Governo.
Sim. A crise mais grave deste País é a crise de confiança. Os últimos tempos foram marcados por um sentimento generalizado de suspeição onde; ninguém çonfia
em ninguém e cada um procura se defender como pode,
muitas vezes, em detrimento dos objetivos mais altos da
Nação, como os de produzir, crescer e repartir. Tal clima
solapa e mina o próprio carãter empreendedor de nossa
gente. Por isso, o mais urgente problema a ser superado é
esta epidemia de desconfiança e suspeição.
Se por pacto social entendemos uma oportunidade
para se restabelecer a confiança entre empresários. trabalhadores e Governo, vale a pena refletir sobre o assunto. Mas, se por pacto social entendemos meramente um
estratagema diversionista para contornar a angústia das
partes, é melhor usarmos nossas energias e;:m coisas mais
úteis.
Pouco adianta tarnbêm gastar nosso valioso tempo
diagnosticando as causas da perda de confiança. Mais
prático ê partir-se. para a sua reconstrução. Mais canse·
qUente ê buscar mecanismos para revitalizar as instituições e criar novas.. Q'uem sabe o primeiro objetivo do
pacto social seja exatamente o de dar a cada parte a oportunidade de desenvolver a sua confiança em relação
às demais.
Mas confiança não se estabelece por lei ou por decreto. Confiança nasce do dia-a-dia, surge da prática de
ações concretas. Ela se consolida pela transformação de
intenções em ações pragmáticas. Assim, o pacto é também uma oportunidade para cada parte demonstrar sua
boa intenção e autenticidade de propósitos. Trata·se do
estabelecimento de mecanismos voluntários de cobrança
recíproca.
O pacto é, em suma, um exercício de confiança e respeito entre as partes. Longe de ser um ato acabado, tal exercício há de ser um processo contínuo que se move dos
princípios gerais para as condições particulares.
A crise atualjá nos ensinou que nenhuma das partes i·
soladamente é potente para resolver nossos graves
problemas. Esta inflaçn.o jâ tão alta e que ameaça disparar. constitui um apavorante fantasma para todos nós.
Mas, um fantasma desse tipo dificilmente poderá ser
afastado por cada uma das partes de per si. Muito menos
por condutas adversárias e de suspeição entre empresários, trabalhadores e governo. Enfim, esta não ê a hora
para se tirar diferenças. hora de se buscar um entendimento bem mais alto.
O oportunismo tem-se generalizado nos IJitimos tempos. O comportamento oportunista é um comportamen-.
to funcional apenas para um estado patológico de imprevisibilidade. o comportamento do salve-se quem puder
onde trapaça se transforma em competência e máucaráter em inteligência. 1j a deterioração da ordem. Não
hâ modelo econônico ou governamental que possa resolver uma crise em meio a tanto desencontro. Por isso,
vejo no restabelecimento da ordem e da confiança os ingredientes mais essenciais e urgentes para a reconstrução
de uma sociedade forte no Brasil. Esse, talvez, seja o primeiro grande objetivo do Pacto Social.
No exercfcio de minha responsabilidade parlamentar,
twgo para cá também os ecos da sabedoria popular.
Vejo e ouço o povo demandar mais respeito pelo seu sofrimento e mais atenção pelo:; seus problemas. Para o
povo, a falta de respeito preocupa mais do que a falta de
dólares. E, convenhamos, hã muito de verdade nesse de·
sabafo.

e

e:

Se o convite ao Pacto é o convite para restabeleçer a
confiança e o respeito entre empresários, trabalhadores e
Governo, então, iniciemos o Pacto. Mas nesse tipo de
Pacto não haverá lugar para "passa-moleques", para a
esperteza fantasiada de sabedoria ou para a demagogi:l
travestida de moralismo, empresários, trabalhadores e
Governo estão sendo chamados para reconstruirem a
credibilidade perdida. Neste chamamento, não há anfi·
triões e convidados. O chamamento ê da História. Nem
hú de haver sócios majoritários. Todos hão de receber o
mesmo tratamento. Este é um convite para o exercfcio de
nossas vontades voluntárias e de nossas responsabilida·
des.
Será que saberemos aproveitar esta hora? Será que
abriremos realmente um novo capitulo em nossa História?
Srs. Senadores: a oportunidade aí está. Um dos pareei·
ros - o Governo que ora assume- já manifestou seu
desejo de um amplo entendimento social. Trata-se de um
importante primeiro passo e, como tal, merece crédito.
Como representante de um dos mais vigorosos setores
produtivos, penso que, de há muito tempo, os industriais
anseiam por uma reformulação de conduta dos vários a·
gentes económicos. Afinal, estamos cansados de ser tratados com suspeição e desconfiança, como se o Brasil
dispusesse de outros meios para produzir, remunerar o
trabalho e garantir o emprego dos que querem trabalhar.
Nada mais oportuno, pois, do que nos sentarmos à m!!S-3
e, a partir dali, resgatarmos o tão necessário clima de rd·
peito e confiança mútua. A caminhada é longa, ma:i
como toda longa caminhada. ela só poderá ser vencida
dando-se o primeiro passo.
No desenrolar do próprio processo. as três partes ~"3·
betão bem definir os mecanismos que mais se ajustam
aos seus propósitos e que poderão ajudar a sociedade a
enfrentar a crise atual. Sugiro que, antes mesmo de qual·
quer formalização maior, nós. empresários, trabalhado·
res e Governo, simplesmente sentemo-nos à mesa, de i·
mediato, para reencontrar nossos caminhos.
O Sr. Jorge Kalume -

'

'

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBANO FRANCO -

Pois não.

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• chama a atenção da
Casa com este seu pronunciamento da mais alta rele·do·
cia para a vida do nosso País. Eu gostaria de 4!Sf{ a V.
Ex•, nobre Senador sergipano, que não basta~-! pacto
social. O pacto social teria que ser mais amplo, diante da
gravidade por que passa o País, em se considerando essa
inflação galopante. Devemos partir tambbm -falo em
meu nome pessoal, não cm nome da Liderança - para
um pacto à semelhança do que foi feito ao longo da nossa História, como fez o altivo Marquês do Pa-raná, no
Império, e como fez, mais recentemente, o grande Pl"l:Si·
dente Outra, que se declarou presidente de todos os bra·
sileiros, uniu todos os partidos e fez a grandiosa administração que marcou época. Portanto, fica aqui a minha
sugestão para que V. Ex•. junto a seus pares. consiga
convencer as atuais autoridades "Constituídas a esquece·
rem pã.rtidos e unirem todas as facções para o bem da
nacionalidade.
O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Jorge
Kalume, agradeço o importante aparte de V. Ex' que
traz subsídios que toda a Nação também almejà: a p"ssibilidade efetiva de nosso Pals marchar para um p3cto
político atr.a vés do entendimento e da participação de todos os P'!rtidos políticos do nosso País.
Sr. Presidente:
Talvez tal iniciativa venha a ser a semente de um oon·
selho econômico-social voluntário de apoió à ·acão go:
vernamental e às atividades dos empresários e dos traba·
!h adores.
Entretanto, quando conclamo o governo para a mt:SJ
do pacto, não penso apenas no Ministro do Trab:llho.
mas tambêm os da área económica, pois a superação d:L
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crise atual não se limíta a um acerto entre lucros e sa·
lários. A crise atual exige um reexame sério da interação
entre taxa de juros e custos de produçãÇ), entre os encargos tributários e o pi'eço final dos produtos, assim como
váríos outros, aspectos;- e- por issot exige a presença de
quem tem responsabilidade e poder decisório sobre esses
assuntos.

O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO -Com prazer, nobre Se-

nador Carlos Alberto.

O Sr. Carlos A~berto - Senador Albano Franco, te-.
nho uma admiração profunda por V. Ex•, primeiro porque V. Ex~ tem tido um comportamento, nesta Casa, na
defesa da classe empresarial, mas também na defesa do
seu Estado, Sergipe e, por que niio dizer, da Região nor·
destina. Agora, V. Ex• profere um discurso, na tarde de
hoje, em que enaltece um pacto que deva ser feito entre
empresários, .Governo e trabalhadores. Entendo ser da
maior valia possamos, hoje, promover o entendimento
entre as três categorias que, na verdade, poderão definir
ou redefinir 1.im direcionamento desta Nação. Mas, para
que possa~:íf,fcolocar à mesa os trabalhadores discutin~
do com os emPresários, a fim de que esse pacto possa ser
efeliVado, entendo que, primeiro, ê preciso que o Ministro do Trabalho, que ontem deu anistia a alguns líderes
sindicais, dê a autonomia sindical para que os trabalhadores tenham o poder de discutir com a classe empresarial. Entendo também, para que possamos colocar os
trabalhadores num pacto com os empresários, ser necessário definir por que; mais uma vez, E: chamada a classe
trabalhadora ao sacrificio, quando esta tem sofrido tanto, tem sido tão massacrada, tão humilhada, tão enxova, Jhada; a classe média está pobre; o pobre se tornou miserável e a classe trabalhadora vai ter que enfrentar, a partir de hoje, mais uma recessão porque as medidas que o
Governo adotou, no dia de ontem, são medidas recessivas e tenho absoluta certeza que. mais uma vez, está se
chamando o trabalhador para um sacriflcio. Acho, Senador Albano Franco - não tiro o mérito do discurso de
V, Ex•, até entendo e devo enaltecer a vontade que V.
Ex• tem em promover um pacto com os trabalhadoresmas acho que, primeiro, é necessária a autonomia sindi~
cal para que este pacto possa ser efetivado - os traba, lhadores sem as algemas, vamos tirar as algemas que es·
tão garroteando os trabalhadores, colocar os trabalhadores à mesa com o mesmo poder de barganha que tem a
classe emPresarial. Dai, eu até posso também entrar com
V. Ex• e advogar o pacto social entre empresários, Governo e os trabalhadores, mas sem sacrificios. Agora,
não vejo por que ser chamada a classe trabalhadora para
mais uma etapa de muito sacrifício e de muito sofrimen·
to.
O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Carlos
Alberto, agradeço a contribuição do aparte de V. Ex•,
que é um homem da minha geração e da minha região,
gentil e solidário, como sempre, e que traz observações
realmente válidas para este nosso pronunciamento. Mas
quero também reafirmar perãnte V, Ex•, Senador Carlos
Alberto, conforme V. Ex• também está nos escutando e
nos ouvindo na tarde de hoje, que nós aqui não estamos
propondo, efetivamente, nenhum sacrificio a mais para a
classe trabalhadora. O que e.stamos propondo, efetivamente, são três aspectos: a questilo da confiança; a ques·
tão da participà-ção do Governo, para nós termos as definições sobre taxas de juros, parte tributária; e saber
quem vai falar por quem, quem Vai assinar por quem,
para, a partir dai, começarmos a tratar, efetiva e objetivamente, desse possível e viável pacto social para o nosso
País+

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Albano Franco, o discurso de V. Ex• encerra uma colocação essencialíssima para o pacto que propõe, no dealbar da Nova
Rcpóbl1ca. V. Ex• questiona as causas da perda da confiança e alega que a confiança surge da prática de ações
concretas. A definição passa por ser de absoluta perfeição, porque sendo a confiança um instituto subjetivo,
s6 o pragmatismo é que pode erigi-la a um grau de acei~
tabilidade ideal. O ilustre Senador pelo Rio Grande do
Norte no seu como sempre oportuno aparte, fez uma
descrição sucinta da herança que a Repáblica atual recebeu da Repóblica de antigamente ao dizer que o pobre se
tornou miserável, o que é uma realidade. Exigir sacrifTcio
para os .trabalhadores, nesta oportunídade. como bem
observa V, Ex•, seria sobretudo um sacrifício mesclado
pela iniqUidade. E um homem com a responsabilidade de
V. Ex• jamais, obviamente, proporia tal e desastrosa solução. Mas, nobre Senador, observe bem que sendo a
confiança um instituto subjetivo, ela existe também na
Má fia. O sicãrio, por exemplo, confia muito no chetão e
o chefão confia ainda muito mais no sicário. Este tipo de
confiança, parece-me, existiu na República que foi derrubada pelo povo brasileiro, atraves da Constituição e
sob a liderança politica e moral do Dr. Tancredo Neves.
Essa confiança mafiosa existiu tanto, nobre Senador,
que se está cogitando da elaboração de uma lei penal,
para punir os gmndes delítos e os grandes criminosos do
mercado financeiro e da poupança popular em nosso
Pais. Observe bem e permita-me, concluo logo, observe
bem o perigo que encerra o Congresso Nacional, por exemplo, elaborar um novo texto de lei penal para punir
delitos dessa natureza; a lei penal, sabe V, Ex•, não retroage, a não ser para beneficiar. Logo, se esses crimes
não estão tipificados, e passarem a ser tipificados por
uma nova lei penal, todos os criminosos da Repliblica de
antigamente ficariam impunes. Parece-me, nobre Sena~
dor, que esse pacto que V. Ex• propõe pode ser elastecido à medida que nós recorramos aos diplomas legais que
possu!mos; por exemplo o Código Penal, as próprias leis
do mercado financeiro e do sistema bancário, que estilo
em pleno vigor, para sanear as estruturas apodrecidas
em que o novo Governo fincou as raízes da Nova Repóbtica. É um aspecto, todavia, paralelo à proposta de
V, Ex •, porque, como homem de empresa, pode testemunhar o esforço da classe empresarial brasileira, ao longo
dos últimos 21 anos, para solucionar os dramáticos
problemas do nosso País. Ocorre. nobre Senador, que
tanto os empresários quanto os trabalhadores, falavam
para um Governo surdo e. conseqUentemente, mudo,
porque- conio já dizia o Padre Vieira- quando Deus
fez o homem surdo teve oportunidade de fa:za-lo também
mudo, a fim de q_.ue ele deixasse de responder aos reclamos que lhe fossem feitos, por falta da audição. O que acontece, presentemente, é que a presunção válida para o
novo Governo é que ele tem ouvidos para ouvir recla·
mos, boca para falar e tem, sobretudo, consciência para
meditar em torno dos grandes problemas nacionais.
Congratulações a V. Ex'-, em nome da Bancada do
PMDB por seu oportuno e importante pronunciamento.
Desculpe-me por me ter alongado.

O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Fábio
Lucena, sou um admirador da sua combatividade e da
sua intelig!ncia. O seu aparte vem valori:l!ar o nosso pronunciamento, na tarde de hoje, aqui no Senado, como,
também, as observações que V. Ex• abordou neste longo
aparte. São válidas e são motivos de reflexão para toda
esta Casa, porque cada vez mais, a responsabilidade do
Legislativo perante a sociedade brasileira, perante os reclamos do povo será maior e nós, realmente, temos que
acompanhar a evolução dos acontecimentos, das transformações e das mudanças.

O Sr. Fábio Lucena -Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO - Pois não, nobre Senador Fábio Lucena.

Quarta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Henrique SantilJo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO -

Com muito prazer.
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O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• fala e com muita' legitimidade em nome da classe empresarial brasileira. E ,
de seu muito importante pronunciamento nesta tarde,
em que aborda a questão do pacto social, deve-se extrair,
a meu ver, uma conclusão ainda mais importante; ê, de
que os empresários brasileiros também não admitem que
os trabalhadores brasileiros sejam ainda mais sacrificados do que o foram atê agora. Vai ser preciso, realmente,
estabelecer-se uma polftica salarial que dê algo de ganho
real aos trabalhadores brasileiros para que eles não sucumbam à fome e à miséria. Mas na·discussão desse pac~
to que V. Ex• coloca que é muito importante, eu também
concordo que~ preciso haver confiança absoluta de todas as partes nele envolvidas. Mas, principalmente nós
temos uma condição extremamente favorável, que é de
que o fiador desse pacto, que há de ser o Governo, o
novo Governo, o Governo dos novos tempos, precisará
ter total credibilidade moral e politica, e isto este Governo tem, sem sombra de dúvidas. Espero, realmente, que
por suas ações, por suas medidas adotadas, ele não as ven ha perder. Mas mantida a credibilidade. sem sombra de
dúvida, ê possível o pacto pela confiança que a população tem no fiador desse processo. Eu também me congratulo com V. Ex• e estou de pleno acordo com o Senador Carlos Alberto, quando ele diz que para que se efetive é preciso que se devolva, não seria nem mesmo devolver, mas que se pennita a conquista pelos trabalhadores
brasileiros da autonomia sindical. Estou também de a~
cardo, sem autonomia sindical, sem amplo direito de
greve, não há como fazer trabalhadores sentarem-se à
mesma mesa que empresários e discutirem em plena liberdade.
O SR. ALBANO FRANCO - Agradeço, nobre Senador Henrique SantiHo, o seu aparte. E V. Ex• ressaltou o
que nós tamb6m dissemos em nosso pronunciamento~ a
confiança que o atual Governo tem e poderá ter, como
fiador, nesse provAve1 e viável pacto social, com a participação do Governo, empresários e trabalhadores..
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a crise atual exige um
tratamento mais Global, uma coisa é certa:: passou a
hora de paliativos. O momento é para um acerto amplo,
razão pela qual proponho uma representação também
ampla do lado do Governo.
Esta proposta ê um mero ponto de partida em direção
à reconstrução da confiança entre empresários, trabalhadores e Governo. sugestão e não condição para os que
vierem a sentar na mesa do pacto. Tampouco é imposição. O pacto não tem lugar para imposições, pois impor é contrapor à própria noção de entendimento voluntário. Quem exige e impõe condições para iniciar um
pacto, na verdade, não quer pacto. Quem assim age,
nada mais faz do que praticar o oportunismo que todos
nós combatemos. Espero que nesta hora tão difícil, empresários, trabalhadores e Governo desvistam-se de seus
ressentimentos e humildemente se unam na busca de um
ideal maior, que é o alívio do sofrimento que hoje atinge
a maioria dos brasileiros.

e

O Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBANO FRANCO - Pois não, nobre Sena~
dor Carlos Lyra.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador Albano Franco,
gostaria de parabenizá-lo por esta sua oração. Conheço
V. Ex* e sua família como empresários criadores de ri·
quezas, empresários que criaram em Sergipe um nome de
trabalho e de honradez. Assim, considerando desta maneira os empresários e capitalistas, entre aqueles que só
querem a posse da riqueza e aqueles que querem criar riquezas, quero parabenizar~lhe, nobre Senador Albano
Franco, pelo seu pronunciamento de hoje. Muito obrigado.

O SR. ALBANO FRANCO- Agradeço, nobre Senador Carlos Lyra, e sei que V. Ex•, com a responsabilida-
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de de Senador e de empresário, é daqueles empresários,
com a responsabilidade social, que sabem que não 6 com
a usura, com a especulação financ.:ira que faremos o
progresso e desenvolvimento do nosso pov~.
Srs. Senadores, esta será a atitude de grandeza de humanismo que todos nós estamos chamados a assumir.
Era o que tinha a dizer1 Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Passo• Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
· O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. PRESIDENTE (Passo• Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma
breve comunicação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para
uma comunicação) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A posse do ilustre economista Camilo Calazans na
Presidênda do B~mco do Brasil é um acontecimento digno de registro especial, desta Tribuna, por vários motivos:
Em primeiro (ugar, o nosso rri.ã.ior estabelecimento de
cr~dito terá à frente, como Presidente, uma das figuras
exponenciais dos seus quadros técnicos, um antigo servidor da instituição, que nela fe:t uma brilhante carreira
·em virtude dos seus méritos pessoais- preparo, competência profissional e exemplar probidade, atingindo os
mais imponantes cargos de direção e revelando, no seu
desempenho quotidiano. as atributos de uma personalidade da mais alta categoria.
Em segundo lugar, como era natural, Camilo Calazans foi convocado pelo Governo Federal para exercer
cargos de excepcional relevância técnica e administrativa, na órbita do sistema dos órgãos económicos vitais
para o desenvolvimento econômico do País, como, por
exemplo. Diretor do Banco do Brasil, Presidente do Instituto Brasileiro do Café e Presidente do Banco do Nor~
deste.
Desnecessário se torna relatar, ne!lle momento como
se desenvolveu a atuação de Camilo Calazans no Instituto Brasileiro do Cafe- IBC e no Banco do NordesteBNB, porquanto é do conhecimento de todos os senhores senadores e da opinião póblica, em geral, que esse notável economista e administrador levou a efeitO uma das
mais dinâmicas e eficientes gestões de que se tem notícia,
nas referidas instituições.
Os relatórios, divulgados no ano passado, demonstram, notadamente no que tange ao Banco do Nordeste,
- de onde saiu para exercer, agora, a Presidência do
Banco do Brasil- que. independentemente dos resultados obtidos, o economista Camilo Calazans, transformou, por assim dizer, o pertfil do Nordeste, não somente
em termos da ampliação e fortalecimento, como, também, no concernente à modernização, da rede de agências, do Banco do Nordeste, contribuindo, de maneira
decisiva, para aumentar os investimentos agroindustriais
e comerciais nos Estados nordestinos, através dessas
agências, e contribu.indo~ destarte, para acelerar o desenvolvimento económico regional.
' Tudo indica que, substituindo o ex-Presidente Oswaldo Coflin no Banco do Brasil,- que merece, igualmen~
te, encômios pela sua gestão empreendendora e admira~
velmente bem sucedida, prestando inestimáveis serviços
à Nação,- o novo Presidente Camilo Calazans prosse.
guirá na sua surpreendente trajetória de êxitos ininter..
ruptos.. desempenhando, com a mesma incomparãvel efi..
ciência e probidade, as suas imensas responsabilidades.
Na verdade, são dois administradores de reconhecida
capacidade, formados, por assim dizer, nessa grande e
inc:omparâvel ma~riz geradora de talentos especializados, a serviço do desenvolvimento econõmico e financei-
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ro do Brasil, sempre mobilizado!; para missões e empreendimentos de envergadura, onde quer que se torne
necessária a sua convocação.
O Presidente Oswaldo Collín, como ninguém ignora,
expandiu do Brasil, em todos as direções disseminando
Agências e Postos Avançados em todas as Unidades da
Federação, levando, com o crédito oportuno e indispensável às atividades industriais e comerciais, no território
nacional, um poderoso estímulo à capacidade produtiva
geradora de riquezas.
Em sua gestão, o Banco do Brasil ultrapassou as nos-sas fronteiras. com a instalação de Agências nos principais centros financeiros do mundo como pontos de
apoio às exportações brasileiras.
O Banco do Brasil contribuiu, graças ao perene esforço do Presidente Oswaldo CoHin, para incrementar a
credibilidade do nosso Pars, no domínio das relações de
intercâmbio comercial com os principais Países do mundo.
Senhor Presidente e Senhores Senadores, desejaria
acresct:ntar um outro motivo, além das considerações
que venho formulando: Camilo Calazans é um eminente
sergipano que, no cenário federa!, se transformou em um
autêntico património do meu Estado.
O povo sergipano se orgulha e regozija com a sua as~
censão à Presidência do Banco do Brasil, e, em meu no~
me, desejo felicitá-lo, desejando~lhe uma administração
à altura dos seus méritos pessoais e dos superiores inte~
resses da Nação.
Finalizando, desejo ressaltar o relevo da posse do Presidente Camilo Calazans.
Refiro-me ao maciço comparecimento de Governadores do Nordeste, tendo à frente o Governo João Alves
Filho, Ministros de Estado, o ex-Presidente do Banco do
Brasil e ex-Ministro da Indústria e Comércio, Angelo.
Calmon de Sâ a bancada de Sergipe, nas duas Casas do
Congresso Nacional, Senadores e Deputados dos diversos partidos, do funcionalismo do Banco do Brasil e das
classes produtoras, jornalistas, além de uma grande delegação que veio de Sergipe, tendo à frente o Presidente do
Banco do Estado José Figueiredo, com a finalidade exclusiva de presHgiar a posse de um conterrâneo emjnente.
O número de pess_oas que assistiram a sua posse ultrapassou todas as expectativas, num clima de jóbilo generalizado, respeito e admiração pelo recém-empossado.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!,paJmns!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.

e lido o seguinte
PROJETO UE LEI DO SENADO N• 24, DE 1985
Dispõe sobre alienação de lmóveJ Residendal de
propriedade da lfn(ào ~do FRHB, e dá outras providênciu.

O Congresso N aciona[ decreta:
Art. J'i' A atienaçào de imóvel residencial, regulado
por esta Lei, tem por linafidade possibilitar a fixação do
funcionário ou empregado no Distrito Federal, sem permitir qualquer forma de especulação imobiliária.
Art. 29 A .alienação de imóvel residencial de que trata esta Lei, somente será feita a servidor público civil que
esteja em efetivo exercício no Distrito Federal.
§ 1' Fica assegurado ao legítimO Qcupante," na data de
publicação da presente Lei, e que preenc:ha os requísítos,
a preferência para a aquisição do imóvel que ocupe.
§ 2'~ O funcionário QU empregado civil a que se refere
este artigo, cujo vínculo com o Serviço Público resultar
apenas do exercício de cargo ou emprego de confian~a,
em nenhuma hipótese poderá ser contemplado com a
alienação e o financiamento regulados por esta Lei.
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§ 39 O funcionário ou empregado requisitado somente serâ considerado para os efeitos deste artigo quando a
repartição de origem estiver localizada no Distrito Federal.
Art. 311 Para que haja CO!llpatíbílízação entre a renda familiar do servidor e o imóvel a ser por ele adquirido, poderão ser feitas pela SUCAD transferências de
unidades residenciais éntre servidores, legítimos ocupantes na data da publicação desta Lei.
Art. 49 Não sendo suficiente a renda familiar do
ocupante para a aquisição do imóvel, ressalvada a hipõ·
tese prevista no art. 3~', ou não desejando o ocupante
adquirí-lo~ quando de sua desocupação a União poderá
aliená-lo através de licitação exclusivamente destinada a
servidores públicos civis nas mesmas condições fixadas
nesta Lei.
Art. 511 A alienação far-se-ã mediante contrato·
padrão de promessa de compra e venda, com c(áusula de
correção monetâria e Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price).
§ 19 O prazo de alienação não será inferior a dez nem
superior a 30 anos, observada, em cada caso, a idade li·
mite de 80 anos para. o comprador ao término do contrato.
§ 211 O valor da prestação mensal não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da renda mensal familiar.
Art. 69 O limite máximo de financiamento não ultrapassará 5.000 (cinco mjJ) UPC (Unidade Padrão de
Capital).
Art. 7<~ As taxas de juros exigíveis nos financiamentos são as seguinte:):
Limites
Até 1.500UPC

De mais de 1.500 até 2.000 V PC
De mais de 2.000 até 2.500 UPC
De mais de2.500 até 3.500 UPC
Demais de 3.500 até4.500 UPC
Acimade4.500UPC

Juros
2% a.a.
3% a.a.
4% a.a.
5%, a.a.
6% a.a.
7% a.a.

Art. 8<1 Os saldos devedores e as prestações mensajs
dos imóveis serão corrigidos n
s percentuais
dos reajustes salariais dos ser
.
públicos civis
processando-st as alterações
'dias após a entrada
em vigor dos novos níveis de retribuição.
§ I' O primeiro reajustamento far-se-ã de acordo com
a variàção do percentual do reajuste concedido, calcula·
da proporcionalmente ao período decorrído entre a assinatura do contrato e a concessão do aumento.
§ 211 Não deverã existir saldo <i'~vedor, pagas as prestações pactuadas.
Art. 99 O preço de alienação do imóvel corresponderá ao seu custo atualizado na data da verda pela variação da Unidade Padrão de Capital do BNH, descontada a depreciação .de I% (hum por cento) por ano de
uso, incidente sobre o custo de construção, dispensadas
as frações por ano.
§ 19, O servidor público civil cujo vínculo empregatí·
cio é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, poderâ fazer uso dos recursos da sua conta vinculada. ao
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) nos
termos da legislação relativa ao Sistema Financeiro da
Habitação.
§ 211 Aó servidor público civil estatutário faculta-se a
utilização de sua conta vinculada ao PASEP. nos moldes.
da legislação pertinente ao FGTS . .
Art. 10. O pagamento mensal das cotas de amortização e juros será acrescido 'd~
·
1- Prêmio de seguro correspondente à cober,tura dos
dscos definidos na Apólice Compreensiva Especial para
o Plano Nacional de Habitação, efetuada a sua cobrança
em duodécimos.
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11- Taxa de Administração do Contrato de 1% (hum •
·por cento) sobre o valor das prestações.
.. Art. 11, O imóvel prometido à venda nos termo.s
desta Lei será restituído ao vendedor se antes de decorndos três anos d.u assinatura do contrato verificar-se uma
das hipóteses abai:l(o, caso em que se devolverá ao
promitente-comprador o total pago a título de amcxtização e juros, deduz.id<t a Taxa de Ocupação correspondente llO período:
1 _ Ocorrendo perd<l dt) vínculo empregatfcio com o
Serviço Público Civil por ..juSta causa" ou i?quérito administrativo, conforme o caso.
I I - Licença pura tratar de interess,e particular.
Art. 12. A transferência de direitOs relativos à prpmessa de compra e venda de imóveis de que: trata esta lei .
só poderá ser feita a funcionário 01:1 empregado dos 6r:··., gãos, entidades ou fundaç_ões referidos .no artigo 1'1, do
Decreta-lei n"' L.390, e. por intermédio do propriet,áriç..
Parágrafo Único. Na hipót~e prevista neste artigo,_ o
saldo devedor existente na data, corrigido na forma prevista no artigo 8'l .c;l~ta Lei, passará ~ ~ender)uros àe
lO% (dez por cent~)~ a~o.
. .
. .
Art. 13. A traMrerenc1a de d1rettos fe1ta em. d.es.~cor~
do com o disposto no artigo 10, acarretará rescisão de_
contrato, independentemente de interpe_lação judicial.
Art. 14. 1:: vedada a aquisiç-d:o de imóvel ,residencial
de que trata esta Lei por quem seja ,ou tenhl!, sido proprietário, nos últimos cinco l;lnos. cessionãrio ou
promitente·cess.ionário de direitos de C9mpra de ou~~o
imóvel residencial, que tenha sido alienado n~ Disfr~to
Federal, por qualquer 6rgão, entidade ou fundação de
que truta o artigo [9 do Decreto-Lei n" 1.390.
Parágrafo Único. A proibição de_que trata este ªrti~
go não se aplica aos que sejam ou tenham sidQ proprietârio de imóveis, ou titulares de quaisquer di~ei~os reais
sobre os mesmos, adguirido~ independentemente d~ condição de funcionário ou e":! pregado ,público. .
,

Se o tratamento deste tema, visto pela ótica das pre~
mentes necessidades do servidor púbtico, já por si mes*
mo justifica a sua apreciação pelos ilustres parlamentares, outras razões, por certo tão graves, juntam-se àquelas outras, clamando pelo apoio das iniciativas de aperfeiçoamento c da aprovação pelos nobres Colegas do
Congresso Nacional a esta propositura de elevado alcance social ao mesmo tempo em que moralizadora de costumes e saneadora da Administração Pública.
Vive a Capital Brasileira o clima de recessão que lhe
agrava os males pela escassez das oportunida~es de trabalho, por sua natural força atrativa das asp1rações de
· rhelhoriU do povo brasileiro. Vêem todo os Srs. Congres~
sistas o agravamento da crise habitacional a debater-~e
aqu,i, ironicamente, nesta cidade planejada, com~ :scassez do solo urbano, com a paralisação de toda at1v1dade
produtiva. Há que considerar ser o governo o grande im·
pulsionador da economia de Brasília, pois, .sem ele, se~
. as suas decisões e iniciativas, paralisa·se a v1da económica da Capital do .Pafs, atingindo os fracos, os dêbeis, nas
essencialidades do pão e. do teta. Não seriam outras as
razões que causam a· notória expansão da .criminalidade
e da marginalidade, que nos deixam à tqdos perplexos
·nos dias que correm! Agravam-se estes niales com o insuportável custo de manutenção de cerca de
(on-:e
mil) imóVeis funcionais sustentados pela Umao na Capl. tal da República e a absorver ~cursos que; na modéstia
da avaliação, situam-se na casa Oo· bilhã~ de cruzeiros ·
mensais, correspondendo a mais de 5.000 (cinco mil) vezes o salário mfnino- vigente.
O ilustre Presidente Castello Branco, sensibilizado pe~
las razões aqui enumeradas regulamentou a alier;tação
dos imóveis funcionais através dO Decreto n"' 56.793 de
27.08.65, posteriormente revogado. Tornou~se a União a
detentora de um imenso patTimônio urbano que hoje; ao
mesmo tempo em que exaure o Tesouro, cerceia o desen·
volvimento econômicó e social de Brasflia torna-se: o pe~
4sadelo de milhares de famllias de barnabês.
Art. 15. O funcionário O':J empregado c.ivil ca~a-~p
Indubitavelmente há qu'e se .coibir abusos e pôr fim a
não poderá fazer a aquisjção regulada por est~ Lei, se o
.esse estã.do de coisas. A alienação doS !mó"-:eis funcionais
cônjuge já a houver realizado.
a seus legítinto's ocupa.ntes. em condições lfmpidas de
Art. 16. A falta de pagamento de três prest~ções
.. moralidade administrativas e de justiça social, hã 9ueser
mensais. consecutivas acarretará rescisão, de pleno direi· providenci~da com a mesma urgência q4e re9uer o tratato do contrato de promessa de compra e ve!lda, ou de
mento da paraiisação da economia brasil~ense.
•
ce~sãO" ressalvada ao promitente-comprador, ou cessioRecon hece·se nesta proposição que tenho a honra de
nário, 'a faculdade de puigar a mOra' dentrO ~do prazo de
submetei"· aos superiores alvitres dos meus pares,
·90 (noventa) dias.
.
·
.
equilíbrio e os melhores propósitos.de cõiaboraçã~ ~m
· Parágrafo Único. N'o caso da ÍmJ?ontualidade no. pa- ~
o bem cotnum. Nela não se avança em concessões lDJUSgamento da prestação mensal, a União cobrarâ, sobre o
tificadas, não se. concedem' privilégios e separam~se e:orseu valor, os juros de mora de 1% (hum por cent~) ao
retamente o imóvel a ser alienadp daquele que há. de ser
mês.
posse definitiva 'da União; contemPia~se o social no esta~
Art. 17. Não poderãO ser alienadas as unidades resi~
beleci·mento de prazos e condições de financiamento ao
denciais classificadas no artigo 89, ftens I, II, UI e IV, do
alcance da modéstia e das necessidades d~ servidor
Decreto n9 85.633, di 08 de janeiro de 1981.
· piiblico, desobriga-se a União dos imodestos encargos fi*
Art. 18. As receitas provenientes das amorti~ções .
. nanceiros que, injustificadamente, sangram o. ~esouro
dos financiamentos de que trata esta Lei serão destinaNacional· transfere-se ao Governo dO Distrito Federal a
dos ao Fundo Rotativo Habitacional ~e BrasíJia e serão
arrecada~o de apreciável soma de impostos sob as mais
aplicadas, obrigatoriamente. na construção de novas
disversas rubricas, a começar pelo IPTU e, o que é mais.
unidades habitacionais em Brasília.
significativo, impulsiona-se o desenvolvimentos Io~l
Parágrafo Único. As novâs uni_dad~ ha~itacionais
com a destinação· obrigatória do retorno dos financ1a~
construídas deverão ser alienadas na modalidade previs~
m.entos à expansão da construçãõ de noyas unidades hata no artigo 4"' desta Lei.
.
~· _
bitacionais pbssibilitando a transferêDcia pa~a Brasflia
Art. !9. As alienações de que trata esta Lei. serão
· de muitos órgãos que permanecem instalados fora da
realizadas pela SUCAD a partir da publicaçã~ d~sta Lei ..
CapitaL
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na. data de sua
São os motivos que exponho e que, com certeza, hão
publicação, revogando~se as disposições em c,ontrário ..
de ser ampliados pel<t a~ idade polítié? dos nobres colegas,
convergindo pai-a a aprova,ção deste Projeto de f:.éi,.
Justificação
em nome dos superiores interesses da Pátr,iâ.,.
Sala das Sessõ~ 19 de março de 1985.- Alexandre
O projeto de Lei n'
, de 1985, atende antia:a asCosta.
piração dos servidores públicos !_atados em Brasília. Isto
porque, o que sempre constitui mísero acréscimo à i_nsu(Às coinissões de Constituição e Justiça, de Serviço
ficicnte remuneração do funcionário públ!co- o i~Çlvel
Público Civil e de Finanças.)
funcional - torna~se pesadelo, fonte de preocupações
O SR. PRI!:SlDENTE (Passos Pôrto) -O projeto que
familiares. dada a constante ameaça da perda do teta ou
vem de ser lido será publicado e remetido às comissões
mudança da política habitacional que regula a matéria
coml?eten
tes.
com o exclusivo arbítrio do Poder Executivo.
o·
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Raimundo Parente- Aderbal Jurema
- Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Luiz
Cavalcante - Moacyr Dafla - Alfredo Campos Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso- Seve-- ·
ro Gomes:- Mauro Borges- Roberto Campos- Saldanha Derzi- Enéas Faria - Jaison Barreto -Jorge
Bornhausen

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo) -

Em sessão

anterior foi lido o requerimento n9 32, de 1985, de autoria do Senador Murilo Badar6 e outros senhores senadores, solicitando que. em data u ser posteriormente marca~
da, seja realiuda sessão especial do Senado para home~
nagear a memória do ex-Senador Gustavo Capanema.
O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum. .
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em Votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam p~~man~am sentados. (Pausa.) Aprovado.
Serâ cumprida a deliberação do Plenário.

O SR.. PRESIDENTE (Pãssos Pôrto)- Sobre a l!lesa,
·.comunicação que serâ lida pelo Sr. 1"'-Secretário.
~ lida a seguinte

Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Excelência que; em 19 dt março de
1985, desliguei-me do Partido Democrático Social e pas- •
sei a integrar a Bancada do Partido da Frcnt~ Liberal.
Sala das Sessões. 19 de março de l 985. - Lourival

Baptiste..
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to)- A Presidência
fica ciente.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo) -

Está finda a

Hora do Exp~diente•
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento qt;ae vai ser lido pelo Sr.
l '-Secretário.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 34, DE 1985
Nos termos do art. 198, aHnea ud", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fím.de que
a matéria constante do item n' 4 seja submetido ao Plenário em 29 lugar.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. - Henrique
Santfllo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo)- E:s;e requerimento ê de votação imediata.
Em votação o requerimento.

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrlo) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para encaminhar a votação.

O SR. BENÉDITO FERREIRA .(PDS·GO. Para en~
caminhar a votação. Sem revisão do1orador.)- Sr. Presidente, Srs. ·Senadores:
.
Entendi, Sr. Presidente, que esse requerimento seria de ,
interesse do nobre Senador Severo Gomes. o qual teve,
inclusive, a delicadeza de me procurar. Agora, estou se~
do surpreendjdo com o fato de que o requerimento sena
atribuído ao Senador Henrique Santillo. ·
De qualquer forma, quero consignar nos An_ais da
Ca..<oa e dizer a V .Ex~ que essas inversões têm sigmficad~
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o prolongamento de uma angústia que jâ vem hâ m.ais de
quarenta anos atormentando o povo da região tocantí-

nca do meu Estado. aqueles que postulam junto ao Senado Federal, depois de vitoriosos na Câmara dos Deputados, a emancipação daquela região, com a criação do Estado de Tocantins, o que inquestionavelmente irâ, a
exemplo do grande Estado de Mato Grosso, dividido, resultar em proveito e em beneficio para as duas regiões
·soianas, as regiões norte e sul do Estado.

De qualquer forma, o nobre Senador Mauro Borges,
com a sua acuidade, com o seu zelo, como homem sério,
em conversas comigo e com o Senador Henrique Santillo, estabeleceu um prazo m(nimo de lO dias. para um
exame melhor dessa questão, uma vez que S. Ex• se antepunha à realização desse nosso objetivo, que é a criação
do Estado de Tocantins.
Esse prazo, Sr. Presidente, vencerã na próxima terça~
feira, ou seja, de hoje a oito dias.
Em conseqilência disso, apesar de, alongar mais ai~
guns dias o sofrimento e angústia do meu povo, do povo
da região norte do Estado, e realmente coincidindo com
aquilo que já está estabelecido, embora deplorando ter
que esperar mais um pouco, devo dizer a V. Ex• que não
vou pedir verificação de quorum, em homenagem ao Senador Severo Gomes, até mesmo porque não prejudica,
como não prejudicará, a palavra empenhada de S. Ex• o
Senador Mauro Borges, para, a partir da próxima terçafeira, S. Ex• levantar toda e qualquer objeção para a tramitaÇão rápida desse nosso projeto.
Com essas palavras, Sr. Presidente, quero dizer que
nada tenho a opor ao requerímento do Senador Severo
Gomes. (Muito bemt)

O Sr. Henrique Santillo- V. Ext me permite levantar
uma questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Pois não.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO.
Para urna questão de ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, para promover a retirada do requerimen~
to que aCaba de ser lido pelo Sr. l'·Secretário, e apresen~
tar um outro requerimento, em outros termos.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. I~'-Secretário.
~ lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N• 35, de 1985
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requei·

roa retirada do Requerimento n~' 34, de 1985, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. - He-nrique
San tUJo.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Retirado o
requerimento, passa-se à apreciação do item n~' I.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 163, de 1984 (n• 1.913/83, na Casa de
origem), que revoga o Decreto-lei n' 1.284, de 28 de
agosto de 1973, que declarou o Município de Antipolis de interesse da segurança nacional (dependendo de pareceres das Comissões de Constituiçao e
Justiça e de Segurança Nacional),

Está dependendo de pareceres das Comissões-de Constituição e Justíça e de Segurança Nacional; uma vez que,
até o presCnte momento, não foram compostas as Comissões permanent~s da Casa, a Presidência, não havendo objeção do Plenário, frá apliCar, para designação dos
relatores, o disposto no art. 90, parágrafo primeiro do
Regimento Interno a· fím de não prejudicar a instrução
da matéria e sua apreciação em regime de urgência, já
aprovado.

Portanto, fica designado o nobre Senador Helvidio
Nunes para emitir o parecer, em nome da Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Originário da Câmara dos Deputados, o presente projeto de autoria do nobre Deputado Aldo Arantes, reivindica a revogação do Decreto-lei n"' t .284, de 28 de agosto
de 1973, que declarou o Município de Anápolis de interesse da Segurança Nacional.
Pelo projeto, na forma do Sub"stitutivo afinal prevalecente, ••a Justiça Eleitoral fixará a data para a eleição do
prefeito e do vice-Prefeito do município referido no artigo anterior, no prazo máximo de 6 (seis) meses da publicação desta lei", determinando-se ainda que ..os eleitos
tomarão posse imedíatamente após a diplomação e seus
mandatos findarão em 31 de dezembro de 1988".
Na Comissão de Constituição e Justiça dà outra Casa
do Legislativo travou-se proveitoso debate sobre o direito constitucional de parlamentar ter a iniciativa de projeto que, revogando Decreto-lei, exclua um Município do
rol dos que foram declarados de interesse da Segurança
Nacional. Concluiu-se pela afirmação dessa competência
através do parecer aprov:rdo pelo Plenário daquela Casa.
Nesta Comissão. cabe-nos apreciar o mérito da matê:ria, consoante às detenninações do art. 100, item III,
letra b do Regimento Interno do Senado.
Nada a opor ao projeto. Como afirma seu autor na
Justificação, ua simples existência de uma base aérea não
é justificativa suficiente para transformar aquele município em zona de interesse Nacional e para impedir a
eleição do seu prefeito ...
Isto posto, opinamos favoravelmente à aprovação do
PLC n' 163/84. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Solicito ao
nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão de
Segurança Nacional.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Decreto-lei n' I .284, de 28 de agosto de 1973, declara de interesse da Segurança Nacional, nos termos do
art. JS,§ 1'. alínea, ••s" da Constituição, o Municipio de
Aoápolis, do Estado de Goiás, c dá outras providências.
A proposição ora submetida ao exame Órgão Técnico
pretende revogar o ato legislativo indicado, e estabelece
(art. 2') o prazo máximo de seis meses para que a Justiça
Eleitoral fixe a data para a eleição do Prefeito e do VicePresidente do Municfpio.
O parágrafo único do art. 2...- manda que os eleitos tomem posse imediatamente após a diplomação, determinando que Omandato finde a 31 de dezembro de 1988.
Na justificação, o Autor do projeto analisa o problema que enfrentam os Municípios considerados de interesse nacional, e nada mais justo do que abrigar o anseio
dos se_us habitantes dando-lhe autonomia.
Evidentemente, os rumos da política nacional sofre·
ram transformação. E o Governo anterior jã tinha inicíl1do a abertura política.
Projetas outros, que tramitaram no Congresso Nacional, anteriormente, retiraram diversos Municfpios da
área de segurança. O Município de Santos, em São Paulo, por exemplo, teve revogada a sua vinculação à referida área.
A proposição foi a-provada pelas Comissões e pelo Pie·
nário da Câmara dos Deputudos, e nada pode ser apresentado, nesta Cas<t, capaz de modific'.ar o posicionamen~
to udotado.
Ante o exposto, opinnmos pela <:lprovação do presente
projeto de lei.
Sr. Presidente, esta é u minha opinião: é um processo
que vem. como se diz. da Velha Repáblica. Já era desejo
do Governo anterior transformar, como transformou, u
maioria dos municípios hrusi{ciros fora da áre<:l de segunmca nacional, P<tnt que houvesse e haja eleição.
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No meu Estado. por exemplo, o Acre, dos onze municípios considerados "área de segurança nacional",
apenas oito foram excluídos.
Não faço uma emenda agora, para não prejudicar
Anápolis, porque faço questão que haja logo eleição em
Anápolis. (Palmas.)
Eu poderia emendar, e com isso retardaria, incluindo
mais três municfpios do Estado do Acre que estão como
área de segurança nacional, Assis Brasil, Brasiléia ... (O
Sr. Presidente faz soar a campainha.) Continuo com o
meu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- V. Ex' está
proferindo um parecer ...
R

O SR. JORGE KALUME- E continuo, estou falando de improviso. o que eu acho que é permitido, Sr. Pr.e·
sidente.
•
Então, não quero prejudicar, como disse anteriormente, senão faria uma emenda incluindo os três municípios
do Acre e os demais do Brasil que ainda são considerados áreas de segurança nacionaL Não o f;.IÇO para preju- .
clicar, Sr. Presidente.
h o meu parecer, Sr. Presidente. Fav~rável a Anápolis,
imediatamente. (Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrlo)- Os pa"receres
são favoráveis. Completada a instrução da matéria,
passa-se à discussão do projeto em turno único.

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para discutir.

O Sr. Henrique Santillo- (PMDB- GO. Paru discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
b, realmente, com imensa alegria que acabo de ouvir
os pareceres orais, emitidos pelos ilustres Senadores
Helvídio Nunes c Jorge Kalume, em relação ao Projeto
de Lei da Câmara n' 163/84, de autoria do ilustre e dig·
no Deputado Fedeml A ido Arantes, do meu Estudo. que
revoga o Decreto-lei n'i' t.284, de 28 de ugosto de ! 973,
que declarou o Município de Anápolis de interesse da segunmça nacional.
Estou certo de que uma ma tê-ria como essa, apreciada
pelo Senado, hoje, e aprovada c@{1 colaboração de todos, é o atestado mais inequlvoêO de que esta Casa res·
soa diante da aspiração de todo o Brasil, de toda a
Nação, de que não se resolva o passado, de que doravan·
te reconstruamos este Pais com o trabalho e a participaçilo de todos, de todo o povo brasileiro.
Essa foi a aspiração de todo o povo anapolino, Sr.
Presidente, esteja certo, durante todo o tempo da sua história, mas principalmente neste perfodo que sucedeu ao
28 ~e agosto de 1973, a partir do qual nfto teve Anápolis
mais o direito de eleger o seu dirigente municipal pelo
voto direto e livre de sua gente. Tem sido uma aspiração
bastante acentuada, e esse povo não se curvou, não se
acomodou à situ<tção, pelo contrário, desde o primeiro
instante lutou pela reconquista de sua autonomia, de seu.
direito inalienável de manifestar a sua opinião e de ele·
ger, pelo voto, o prefeito de sua cíd.:tde.
Na verdade, o Senado, há bem poucos dias, abriu esse
caminho que estamos percorrendo, ao aprovur o projeto
de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, re~vo
gando também a situação de interesse de segurunça nacionul para três municípios do meu. Estado, o Estado do
Rio de Janeiro, os Municípios de Volta Redonda, Duque
de Caxias e de Angra dos Reis.
.·
O Senado, por todas as Lideranças dos Partidos Politi·
cos com <tSSento ;tqui, estará aprovando o projeto, ora
em discussão, segundo as pegadas abl!rt<ts pelo Sr. Senador Nelson Carneiro, com sua proposição também apro•
v"da por esta Casa, como disse, há poucos dias.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Certamente, todos nós vamos alterar o conceito de segurança nacional, que ê um desejo de toda a sociedade
brasileira; bem cOmo vamos, também, esclarecer o conce,ito de "área de segufunça nacional", nunca muito bem
esclarecido ao povo brasileiro.
Na verdade. tivemos 106 munícipios sem o direito, durante muito tempo. de eleger os seus prefeitos, por motivos não muito bem esclarecidos pelo Governo. Nós Senadores, nós Parlamentares, certamente daremos a nossa

colaboração para que também se ~clareça esse conceito
de área de segurança nacional.
Os que representam a Nova República, e que estão

hoje no Governo, através da palavra do seu Ministro
mais categorizado para isso, que é o Sr. Ministro da Justiça, acaba de declat~r à Nação, bem claramente, bem

definidamente, que não reconhece nos municípios considerados de interesse de segurança nacional motivos impeditivos para a eleição direta dos seus prefeitos.
Essa tem sido a nossa opinião, essa tem sido a nossa
posição, e essa tem sido a posic;J.o do nosso Partido desde o primeiro dia, desde os primeiros tempos.
Na verdade, hfl_§u1:Hcípios realmente que precisam ser
considerados de ffiffcesse da segurança nacional, mas
não há nenhum motivo que impeça a eleição direta de
seus prefeitos, pelo povo, de forma democrática.
As galerh1s estão aqui apinhadas de gente anapolina,
floridas por uma representação muito legftima de minha
cidade, de nossa cidade, da cidade onde iniciei a minha
vida pública e à qual ainda me vinculo não apenas por
laços políticos mas, sobretudo, por laços afetivos. (Palmas prolongadas.)
Ela está nqui representada, Sr. Presidente, primeiro
pelo seu Prefeito Municipnl, ela está capitaneada pelo Sr.
Prefeito Municipal o último dos nomeados, sem sombra
de Ç-Jvida. e que o aceitou sob a condição de que estivesse à frente desse movimento pela autonomia, pela reconquista do direito de eleger o Prefeito pelo voto do povo.
(Palm<~s.)

Está aqui representada pelo Sr. Presidente da Câmara,
por todos os Vereadores, por Deputados Federais e Estaduais que tiveram voto de sua gente e que representam
sua gente na Assembléia de Goiás e na Cãmara de Deputados. Está aqui representada por presidentes de sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais, está aqui representada por funcionários públicos e professOres, está aqui
representada por empresários que detêm representatividade diante de sua classe. Anápolis, aqui bem próxima
da Capital da República, cerca de 140 Km apenas, é uma
cidade de médio porte, e sobretudo, tem a honra de dizer
ao Brasil que foi, por assim dizer, a plataforma usada
por Juscelino Kubitschek de Oliveira para construir a
Capital da Esperança, que é Brasflia. (Palmas!) Por isso
mesmo, sobretudo por isso, integra-se, Sr. Presidente, no
anseio nacional, nesse imenso e poderoso anseio nacional de estabelecer neste Pafs uma democracia, um regime
de governo que permita ao povo construir uma sociedade solidária e just<.l. Nós acreditamos nisso, com a partiM
cipação de todos, sem se revolver o passado, sem se rebuscar os escombros do passado, mas acreditando no futuro do País. Aí est{t essa gente, c:->tou ecrtn, p:trccln importante do nosso povo brasileiro que, sobretud(), ansci:t
pela construção dessa sociedade justa, solidária, humana, que possa realmente 5e construir aqui na América dn
:;. Sul, aqui no Hemisfério Sul, para gáudio do Mundo,
para gáudio do Planeta Terra.
t certo que a emoção invade a minha alma, Sr. Presí~
dente, e isso tem sua eKplicação, tem suas ju:->tificativas.
Afinal, na minha curta vida pública, dei ali, na minha cidade. t5o próxima de Brasília, o:r. meus primeiros passns
com'o candidato u vereador c cldtu por eo.;sa gente cnmn
o mais vol:ldo da cidudc cm 19M; cm I %9 elegeu-me a
cidudc, n<J sua hnndaúc:, prefeito; em 1974, fui ()cputadn
.estadual magnifLcamcnlc Vnlado; cm \97a. tive, como
candidato mnjoritftrio em Goi{IS, quase 87% úns seus vntos apun1Ucs. Ei::. porque me emociono agon1, eis p()rque

eStou certo que minha emoção se equivile à emoção do
Deputado Aldo Antntes. também filho daquela tem1, e
que terá hoje, sem dúvida, o seu projeto aprovado pel~
Senado e enviado por V. Ex~ à sanção presidencial. Já temos um compromisso público e sério tanto do Presidente Tancredo Neves como do Více-Presidente Josê Sarney, no ·excfcício" da Pre.,.idência, de sancioná-lo imediatamente, porque essa cidade tem pressa, quer votar e
quer eleger o seu prefeito de forma livre e independente.
Eis porque, neste momento de emoção, abro a minha
alma e agradeço antecipadamente, em nome dessa gente
e, estou certo. em nome do Brasil- por que não? Outros
münicfpios considerados de interesse da segurança na~
cional terão essa condição alterada por esta Casa, daqui
a pouco tempo; também as capitais dos Estados terão
condições. este ano ainda, de eleger, até o final deste ano,
também de forma livre, os seus dirigentes municipais, os
SeUS. prefeitos. Eis porque, portanto, me abro para agradecer a todos os mem bras desta Casa.
Percorrendo os gabinetes das lideranças partidárias
aqui, em comp:mhia de uma representação bastante autêntica da minha cidade, encontramos por parte de todas
as lideranças a mais enfática ansiedade, o mais enfático
desejo de colabora~: para que Anápolís tivesse imediatamente a eleição do seu prefeito pelo voto direto. Eis porque, port<mto, em nome desse povo todo, em nome des~
sas 250 mll pessoas que compõem a nossa cidade, eu quero aqui publicamente agradecer a purticipação de todos
os Senadores na obtenção desta grande vitória para o
povo anapolino.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Mauro Borges- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra, para discutir, ao nobre Senador Carlos Alberto,
que é o segundo signat{lrio. Depois ouvirei V. Ex•
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, como membro do PDS, entendo que deva exter~
nar tambêm, nesta tarde, o meu pensamento acerca do
Projeto de Lei n' 163, que revoga o Decreto n' 1.284 e
que devolve ao povo o direito de votar e de ser votado
em Anápolis.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dizer e ver
nesta tarde não somente Anápolis conquistando o direito de eleger o seu Prefeito. Gostaria de assistir a discus-são, a nlais ampla possível: a mais democrática possível,
dentro destes largos caminhos que a Nação começa a trilhar, gostaria de participar. como Senador da República,
da revogação de todos (ls decretos que estabelecerem
áreas de segurança nadnnal, mas houve um fnto signific:Uivo para nbs, nohrc- Senador llcnri<llle Snntillo, n de
vot:tr a revogação do I>ccrcto n"' 1.2g4, nt6 por<JUC, como
disse V.'Ex•. que tfc Vcrcmlm. Dcputndo Entnduul,l•rc~
feito, Dcrutadn l·l'llc-rul, V I· 11.' r·mHiul."'lnu u dlrf'Jiu rir
chegar acr Scrraclr1 d:r Ul·Jrrrl,Jrcu pn1t1, nlend~ttlilllu' IINJll

de !!CU pnvo, rudcr fC~iahclccer U direito dO IICU
rovu. E nc!l.ta tnnk, aqui t:nmpnrcc.:c n~ mnl~ divenwc

fUÇÔC5

segmentos sociais de A núpntis para di1.er tjUC 11 ulmcju c
que quer a sua fHirticipm;:iu j:'r, no rrm:e11~0 polrticn daM

quelc município. (Palmas.)
Mas é preciso também di:r.cr que todos aquele:> que
aqui participam dessa luta cm prol de Anápolis pos.~am
participar, cm termos de futuro, de outra11, parn que conquistemos, dcntrn 1lc::-.1:r Nr1VII l~cp(rhlicn que é imrlnnta·
d:r sohrc a ép,irlc dn prúpr lu povo, \cndn tl tc!!.paldu pCJ·
pular, crmqui\tc:rnll" o dircítn !\r) pr)VCI dali c:tritaill de
eleger, tami-X:m, o\ ...cu., prcl"citr1S municir:d~. C)nc aqui
pnssamns j{1 dit.cr qu1· h:"r 1:nnhém :tqueh:ll que querem,
como Anf1p11!iS, ler o direito di.! t.:lcgcr c1 "ieU povo.
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É por isso que, numa homenagem ao povo de Anápo~
tis, eu poderia dizer que me lembro muito bem do que é a .
frustração de um cidadão não votar para eleger o seu
mandatário. Lembro-me que a maior frustração da minha vida foi no ano de 1965, quando eu completava dezoito anos de idade, quando da eleição do Governador
do meu Estado, frustnu,;ào de saber que, completando 18
anos de idade, não tinha o direito de eleger o meu gover~
nador. Pois bem, essa frustração não vai mais acontecer
com o povo de Anápolis, porque com o seu voto vai ele.
ger o seu prefeito, nas prúximas eleições. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESWENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro Borges, para discutir o
projeto.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Para discutir Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos agora no limiar da liberdade poHtica plena da
Cidade de Anápolis que. já há mais dez anos, se v! privada de eleger se1,1 prefeito sob uma visão equivocada de
que poderia haver antagonismo entre a liberdade politica
plena e o problema de lá existir o .. ninho das águias",
dos mirages, ue têm a gloriosa missão de derender os
nossos céus, de resguardar o espaço aêreo do Brasil. Foi
preciso que o Congresso Nacional, através de lei do Deputado A ido A rantes de proposta de lei da Câmara dos
Deputados, e agora com o apoio evidente do Senado,
nós tivéssemos, através- repito- da colaboração do
Congresso Nacional, o retorno às liberdades plenas de
Anápolis, pois, hoje, provavelmente - não querendo
antecipar a votação - teremos como certo, na verdade,
um dia de festa e de satisfação, no Estado de Goiâs
sobretudo nesta Cidade de Anã polis. que é uma forja de
trabalho, a cidade mais industrializada de nosso Estado,
sede de um município todo ele de grande trabalho, de um
povo que dá um dos melhores exemplos de cidadania,
neste País, e que foi, durante estes longos anos de regime
autoritário, um verdadeiro bastião das liberdades de
nossa terra.
Sim, Sr. Presidente, estou certo de que meus pares haverão de dar esta oportunidade excepcional de retorno à
plena democracia à nossa gloriosa Cidade de Anâpolis.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Moacyr Uuarte- r. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.

O SR. PRESIIJENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Líder du PDS, Senador Moacyr Duar·
te, para discutir o pwjctu.
O SR. I\IOA('\"1( IHIARTI•: (PDS- RN. Pnra dlll•
de• Hflltlru,)
Sr, i'rr!tlclt•nlc, ~r!l. S<'·

t'lltir, St•m rC"vi.~:)rt
11111frlrf'~:

Ni'ttt .~c·1 (t nc'JH'iUIItl tll/t'l •w tJtW 1111 ( 'u~t,tl'l tlu ( 'nllltrl•NIIU
Nut l••ntll<~ii•• 11 • ruultu ur·wtlh-tt tltr~ tj•Jvlrrrlit'n~nl•lli~ cln11
ll~plnu.ri•'~ pn(llllllfl'lr I loil J!ul qru• '11 l'u·,.,.llllllilil, IJUIIII
dn nu t·~t·rddu t•Vr•nlnul tlu llrll"ltuu~n •lu IIINI I'Urlhlu,
liw· :t llllntltllritlnd•·. ttn HJI!Ill,lll tllli! lrllt'•t riu Nt>N~ftu I ,ti•
~~~JU!IVU Jliiii~Utlll, flt• UlllltJit'Nh11 ftlt' flt\IIIJliVIIlflll'IIJ,rt h
uprovaçtio de um prujt•h•tlt•lull"intlvltriH nuhrc Scmudnr
Nclsun C:mtcirn, tjUC rcvugnvll decreln·ld <j11C cnmdderara inclufdns na Árcu de Segurnnc•t Nt1dnnul ulgURII
municfrios do b:tudu dn Rio de Jnnciro.
O eminente Scnru!nr Nclsun Cnrnclr(). por miiÍI' de
urna vc1., por divcf.lm~ uu pnr mui111~ vcJ.co;, derendeu o
~:t'll prujc•tn

t'lllll c•nllt'llll'mlnl' t'Urtl JHrlrintinuln, CIC:UfUin~
rio t:•t1l1 trihmut dn St:uarln l·t·dr:rnl, lrihunu fjUC ~UIIrtht,
r·ott1U H:'l h(llin'l rrtnrinhn..,, Jt rt••tttl!!lfliii'ÍJII!t• NtlllliÇliU f'IIU~
lam•:tllllr, ondt: potrtlriH:a r:rJIII't nt•:t.lr•~ rlrtu!tlnudur dn

dctllocracia \~ prt:~·••cÍt•J r· .11 .1rtlll d:r•. llb•~r•larlt:li ll(lhllcttK.
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Daí por que, Sr. Presid~nte, o meu Partido não poderia ficar silente ou contrário à aprovação deste projeto'
que representa, em verdade, a aspiração do povo anapolino, que readquire assim, nos seus exatos termos, a sua
independ!ncia política até então cospurcada.
No ano passado, tive a oportunidade de receber alguns apelos dos mais diversos segmentos da população
de Anópos; inclusive apelos que me foram dirigidos pela
quase totalidade dos integrantes da Assembléia Legislativa do nobre Estado de Goiás, e, incontinenti, respondia
a todos esse apelos, comprometendo-me, por antecipação, a oferecer no Senado da República a contribuição
do meu voto para que An:ípolis readquirisse a sua independência politica.
Daí .por que, Sr. Presidente, o meu Partido, que também concorda com os novos tempos preconizados pelo
Governo da chamada Nova República, o meu Partido, o
PDS. que também concorda que alguns entulhos sejam
removidos, e dentre os quais aquele que representa o garroteamento de municipios até então considerados e incluídos como área de Seguranç<i-Nacional, o meu Parddo espera que nos tempos novos que estamos vivendo,
sob a égide de um novo Governo, os responsâveis pelas
diretrizes a serem impostas a esses novos tempos procurem, sem mais delongas, encaminhar à consideração do
Congresso Nacional muitas das medidas preconizadas e
anunciadas que refletirão, certamente, a verdadeira dis-posição de mudar, de implantar mudanças e de realizar
coisas novas.
Serã oportuno que, o Chefe do Poder Executivo, de imediato, não só envide as medidas legais indispensâveis
para que todos os municípios considerados de segurança
nacional e todos os municípios considerados estâncias
hidrominerais possam eleger o seu prefeito dentro de eleições livres e dentro do sistema do voto secreto, direto e
universal.
Manifesto-me, Sr. Presidente, favoravelmente à aprovação deste projeto de lt::i interpretando os sentimentos
daqueles que constituem o PDS em consonância, também, com as aspirações do povo anapolino. Fazemos
isto não cm homenagem, que bem o merece, ao autor da
propositura. o eminente e preclaro Senador Henrique
Santillo.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V, Ex• um aparte,
para, de justiça, uma correção?
O SR. MOACYR llUARTE -

Pois não.

O Sr. Henrique Santillo- O autor é o ilustre Deputado Aldo Arantes. O projeto já foi aprovado pela Câmara
dos Deputados. Assim associo-me a luta de V. Ex• para
que também o Senado o aprove.
O SR. MOACYR !lU ARTE- Retifico, Sr. Presidente, o autor da propositura é o nobre Deputado A Ido Arantes, mesmo porque bem poderia ter sido o Senador
Henrique Santillo, porque comunga com as mesmas ideias.
O Sr. Henrique Santillo vez?

Permite V, Ex• mais uma

O SR. MOACYR DUARTE- Pois não.
O Sr. Henrique Santillo- Inclusive, quero aproveitar
a oportunidade para dizer à Casa; que, no dia 5 de maio
de 1980, apresentei ao Senado Federal um projeto de idêntico teor. No entanto, infelizmente, foi ele inquinado
de inconstitucionalidade e encontra-se, inclusive., na Or~
dem do Dia. i! o último item, para ser examinado a inconstitucionalidade. Mas, estamos sob novos tempos e,
por unanimidade, reconhecemos, agora, que além de
constitucional no mérito somos todos favoráveis tam,bém ao projeto.

O SR. MOA('YR UUARTE- Sr. Presidente, verificamos que se o nobre Senador Henrique Santillo não ê o
autor da propositura que iremos aprovar, dentro de poucos instantes, foi autor de propositura idêntica, semelhante, que perseguia os mesmos objetivos, e encerrava o
mesmo sentido de oportunidade e de brasilidade.
Por esta razão, somos favorâveis e manifestamo-nos a
favor. da aprovação do projeto do eminente Deputado
Aldo Arantes, não em homenagem a S. Ex• não em homenagem ao povo anapolino, mas, sobretudo, em homenagem ao Brasil e à restauração da plenitude democráti·
ca, do estado de 'direito, completo, integral, irrestrito,
preconizados pelos pró-homens da Nova República.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra aO nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O meu Partido, pela palavra autorizada- do nosso
Líder, Senador Moacyr Duarte, ao se posicionar a favor
do projeto e com suas colocações e justificativas, pareceme que esgotou qualquer aspecto da questão em que se
pudesse invocar para a aprovação do projeto em tema.
O nobre Senador Carlos Alberto, patrioticamente,
também em nome do nosso Partido, pos-icionou-se favoravelmente ao projeto. Mas na realidade, Sr. Presidente,
este projeto tem aspecto realmente de singularidade excepcional.
· O nobre Senador Henrique SantiUo, em 1980. vale dizer, três anos antes deste projeto que estamos votando aqui, originãrio da Cãmaru dos Deputados, que é o Projeto n'1 1.913, de 1983, do nobre Deputado Aldo Arantes,
com o seu zelo, com a sua dedicação a nossa gente e, de
modo particular, ao bravo povo anapolino, que nunca
lhe faltou, intentou, aqui no Senado Federal, a aprovação deste projeto com o mesmo objetívo, com amesma linguagem. Modestamente, não fosse a oportunidade
dada pelo Senador Moacyr Duarte, o nobre Senador
Henrique Santillo sequer teria trazido à colação este seu
trabalho, este cumprimento de dever, mas que estava
passando desapercebido, que fo"i o seu projeto, lamentavelmente julgado inconstitucional pela Comissão de
Constituição e Justiça aqui do Senado.
De qualquer forma, temos que assinalar, em favor de
Anâpolis, cidade essa que serviu de suporte para a construção de Goiânia, que foi o trampolim, a base que permitiu ao saudoso Senador Pedro Ludovico, então Interventor do Estado, a c::fetivar a mudança da Capital do
Estado. Foi como que, sabemos todos nós, um redescobrimento do Estado de Goiâs, graças ao concurso ex~
traordinârio do povo anapolíno. Mas Anãpolis, como
uma cidade empreendedora, fez mais: serviu de suporte
para a construção de Brasrlia, deu de si, ao ponto de se
prejudicar em favor de Brasflia, porque não só serviu de
base e de,.apoio logístico como também o povo de Anãpolis correu para investir cm Brasília, para a consolidar,
naquele momento em que ninguém nela acreditava; e
aqui estão os empréSários de Anãpolis, hoje, marcando
presença notável em Brasília, pelos investimentos que
aqui realizaram e, vale ressaltar, num momento em que
ninguém acreditava n<~ Capital.
O Sr. Henrique SantilJo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA com prazer, o aparte de V, Ex•.

Pois não. Ouço,

O Sr. Henrique Santillo - Em primeiro lugar, para
agradecer as referências de V. Ex.' e, em segundo, para
realmente concordar com V. Ex.• O povo anapolino, desde o princípio, acreditou em Brasília. Quando Juscelino
kubitschek começou a plantar, aqui, as primeira pedras
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para concretizar esse sonho, realizar esse maravilhoso
sonho dos brasileiros, desde o princípio o povo anapolino acreditou na concretização desse sonho maravilhoso
e, como candangos, sempre aqui estiveram pa:ra, acreditando em Brasília, nela investir, investir no seu futuro, o
futuro de suas famílias. Por iss9 mesmo temos hoje, em
Brasflia, como bem disse V. Ex•, no meio empresarial,
um número bastante grande de anapolinos que conti·
nuam emprestando a sua colaboração e o seu trabalho
para o eng andecimento da nossa Capital e do Pais.
Agradeço a V. Ex• a re:ferência cÍue faz ao povo de minha
terra.
..
O SR. BENElllTO FERREIRA - V. E'' não tem
nada a agradecer, nobre Senador Henrique Santillo, porque gostaria de tecer essas considerações a seu respeito
na ausência de V, Ext, Cu não sou muito de ir à missa d~;'
corpo presente, mas a grandeza de 'v. Ex•, a altitude moral de V. Ex•, embora prejudicando o seu projeto, porque seria legítimo até pedir anexação, eis que, na realidade, é uma prestação de serviços 'extraordinária ao povo
de Anãpolis, V. Ex•, repito. com a sua grandeza de homem público, renunciou em fa~or. do nossp colega, Deputado Aldo Arantes, também filho de Anápolis. Mas, •
sem dúvida alguma, o povo de Anâpolis, tendo em V.
Ex• um líder maior, tinha necessidade de saber de· mais
esse seu gesto de modéstia' e de grandeza, para não prejudicar a tramitação e a urgência que esse projeto estava a
requerer.
Sr. Presidente, o nobre Senador Henrique Santillo
também chamou a atenção para um fato que não pode
passar desapercebido nesta Casa. Não podemos nos esquecer de que hâ, realmente, os municípios de interesse
da segurança nacional e, como tal, devem ser considerados. Agora, o que pode e deve ser feito, é que esses mu·
nicípios considerados áreas de interesse da.seguran~a nacional tenham os seus prefeitos eleitos, porque, na realidade, nós sabemos que a farda, o quartel, podem até
acendrar mais o patriotismo, mas ninguém de bom senso, nem os próprios militares, nunca reinvindicaram ir.so,
de que o patriotismo, o civismo, o nacionalismo, sejam
privilégios da farda. Logo, ele é um dever de todos nós~
Dar por que mesmo mantendo alguns municípios, realmente do interesse da segurança nacional, eu vejo porque, como bem colocou o nobre sfr!â~or HCnrique ~an
tillo, não possam suas populações eleger os seus prefeitos, Quis Deus, Sr. Presidente, que o último prefeito no-meado de Anãpolis fosse um dos seus mais notáveis filhos, que, por coincidência, se chama Anapolino de Faria; foi Deputado Federal, foi nosso colega na Câmara
dos Deputados e meu adversá~o político. Mas é um ho- ..,
1
mem admirâvel e também amantíssimo da nossa querida
Anãpolis. ~ ele quem estâ aqui, hoje, capitaneando as
galerias, trazendo a juventude vibrante de Anápolis, e
também, homens erodídos pelo tempo, de cabelos brancos, mas todos, unanimemente, reivindicando para Anãpolis, para a brava Anápolis, o direito de gerir os seus
destinos. É por tudo isto, Sr, Presidente, por todas essas
razões, que eu me congratulo com o Senado Federal, que
irâ, nesta tarde, por unanimidade, devolver o direito do
povo de Anãpolis, àqueles que aqui vieram para nos as~
sistir nesta memorável sessão, com a aprovação dessa lei,
que., por certo, serâ sancionada rapidamente pelo Presidente em exercicio, nosso ex-colega, o eminente Presi·
dente Josê Sarney.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• ter-me concedido
essa oportunidade para a manifestação que vem real·
mente do fundo do meu coração, em homenagem a esse
povo trabalhador, a CS!:.-e povo que deu tanto de si em fa·
vor do Estado de Goiás e que muito mais ainda vai dar
para o Brasil, como tem dado, para que eu pudesse ex ter·
nar o meu reconhecimento e o meu voto favorável, por
antecipação, a esta matéria. (Muito bem! Palmas.)

.Mim;o cJc f9S5 ·
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O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con~
cedo a palavra ao nobre Sr. Senador Mário Maia.
O SR. i\IÂRIO l\lAIA {PMDB- AC. Para discutir
sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não quero prolongar mais o tempo, porque vejo que
todos os Srs. Senadores e aqui os anapolinos estão ansio~
sos para que este projeto seja aprovado nesta Casa, den-tro de poucos minutos. Mas, como Se.iiador de um Esta~
do que foi profundainente atingido pela esdrúxula figura
criada pelo regime autoritário, de áreas de interesse da
segurança nacional, eu não poderia deixar passar este
momento sem dizer algumas palavras de solidariedade
ao município de Anápolis e ao povo de Goiás
t: sabido nesta Casa Sr. Presidente, porque repetidas
vezes já me referi a este fato, que o meu EStado, o Acre,
desde quando voltou a ter o Governador eleito pela vontade lívre e soberana do povo acreano, ficou numa ano~
malia, que era a de viver sob uma verdadeira intervenção
branca, uma vez que o Prefeito da Capital, como todos
sabemos, é nomeado pdo Governador do Estado, mas
com a aquiescência do ~esidente da República. E dos
onze municípios rt:Sta.mê§ no meu Estado, os Srs. Sena~
dores estão cansados (t~tóuvir o clamor do nosso povo,
através da nossa palavra, pela sua independência, porque todos eles, sem cxcc:cão de um sequer, foram declarados áreas de interesse da segurança nacionaL
Portanto, Sr. Presidente:. trago neste momento a solidariedade de todos os municípios do Acre, e se fosse
possível votar, eu não votaria uma s6 vez pela independência do Mur:icípio tlc Anápolis, eu votaria onze vezes,
representando os on:tc municípios do Estado do Acre,
que estão solidários r.:om o Município de Anápolis.
Era ? que tinltu a úilcr, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PIU.:SJOENTE (Marcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ. Para discutir. Sem
Í"evisão do orador.) - Sr. Presidente,.. Srs. Senadores.
Deus me deu a gruça de viver até hoje, e nesta Casa, para
começar a resgatar uma velha dívida com o Estado de
Goiás,
Nos albores da minha carreira parlamentar, foram os
b~charelandos goianos de 1952 qué me foram buscar, no
quase anonimato, para paraninfar a sua turma. ~. por"tanto, com emoção que inicio hoje o pagamento dessa
velha dívida. E para que esse resgate tenha maior sígnifi. cado~ falando neste momento pelo Partido Trabalhista
. Brasileiro, eu não me demorarei um segundo mais nesta
tribuna, para que nem mais: por um segundo o povo de
Anápolis não tenha o direito de eleger o seu prefeito.
(f!1uito bem! Palmas.)

O SR. PRI::SWENTE (Marcondes Gadelha)- Não
havendo mais oradores para discutir a matéria, a Mesa
considera encerrada a di.scussão.
Passa~se à votação do projeto.
O Sr. Hélio Gueir()s -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a volaçào.

9 SR. PRESIOEN'fE (Marcondes Gadelha)- Con~
cedÓ a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.

O SR. Hf:LIU (;tJEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Creio que não há necessidade da Liderança do PMDB
dizer como e porquê vai votar. Nesta Casa, o PMDB,
desde o seu começo, como ;:~ntes o MDB, sempre esteve
finne çontra essa excrt!.scência de município de segurança
nacional perdendo autonomia. Nada temos contr.a o município ser considerado área de segurança nacional, mas,
ele ser castigado porque a ele cabe urna incumbência
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maior na defesa do Pais, nó:> não podemos admitir, nunca admitimos e nem vamo:; admitir. Por isso, não hã ne~
cessidade de estarmos aqui a explicar a nossa posição.
Fomos contra, no passado, conceito de município de segurança nacional quando na Oposição. Somos, hoje, no
Governo, também contra a perda da autonomia municipal. Somos hoje o que fomos ontem e o que seremos amanhã. Dentro ou fora do Governo, o PMDB frisa pela
sua coerência.
Quero aduzir alguma r.:oisa à lembrança que o Se ador
Mário Maia fez sobre os municípios do Acre, todos eles
castrados na sua autonomia municipal, todos sem exceção. O Estado do Acre tem essa primazia n~ssa si~
tuação difícil. Mas o meu Estado, o Parã, também tem
uma primazia diferente; ê que lã., no meu Estado, por
causa de uma arenga política entre dois chefes po1íticos1
se inventou - além de:;sa perda de autonomia da segu~
ranc;a nacional- um tal de prefeito pro-tempore, com o
qual, através de um tlecreto~lei, se burlou, se fraudou a
Constituição Federal. A Constituição Federal di~ que o
prefeito da área de Segumnça Nacional ê nomeado pelo
Governador com a aquiescência dO Presidente da Re~
pública. No meu Estado, para punir políticos que discordaram do Governo, se fez com que o Presidente da República nomeasse diretamente o prefeito pro~tempore.
Essa excrescência existiu c.:asuísticamente no Estado do
Pará. E, hoje, com esta restauração da autonomia do
Município de Anápolis, eu creio que nós estamos ingressando_ numa nova era. É por isso que hã pouco se falou
aqui em Nova República e, na verdade, estamos dentro
de uma nova República. Tanto estamos dentro de uma
nova República, c é isso que desejo frisar, que este Senado da República, que untes havia, pela sua Comissão de
Constituição e Justiça, aprovado um parecer consideran~
do inconstitucional o projeto do nobre Senador Henrique Santillo, restabelecendo a autonomia muhicipai,
teve que se retilic<:~r, através da Liderança e da guia jurídica do nobre Senador Nelson Carneiro. Já há poucos
meses consideramos constitucional o projeto de lei de S.
Ex~. dando autonomh1 para vãrios municípios do Estado
do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, fica assim sem efeito esse parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, que estâ apenso ao
projeto do Senador Henrique Santillo, dizendo que o
Congresso Nacional não tem competência para retirar
municipios da área de scguraMa nacional. Tem oompe•
tência! O Congresso tem competência! Os Deputados
têm competência! Os Senadores têm competência! E a
prova de que temos competência é esta, neste iQS:tante,
quando vamos aprovar a tão ansiada e desejada autono~
rnia para o Município de Anápolis. {Aplausos da galaria.)
O PMDB esteve com o povo na Oposição, vai continuar fielmente ao lado do povo, agora no Governo.
Era o que tinha a dilcr, Sr. Presidente. (Aplausos.)
O Sf. Américo de Souza- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIOI::NTE (Marcondes Gadefha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza para
encaminhar a votação.

O SR. AMI':RICO DE SOUZA (PFL- MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
-Trazemos, nesta ocasião, a palavra do Partido da
Frente Liberal. Ele, se associando à vontade de todo o
povo anapolino, traz aqui a sua voz para dizer do interesse do Partido, sentindo as aspirações do povo daquela
cidade ali próxima, e declarando, de viva voz, pela sua
liderança nesta C<;~sa, que apoiará, que votará a favor
do projeto para conceder o direito ao povo anapoliho de
escolher o seu Prcfcito.
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Trazemos aqui, Sr. Prt:sidente, Srs. Senadores, o pensamento também da Bancada do Partido da Frente Libe·
rui, lá em Goiás, expressa pelo Uder naquela Assembléia
Legislativa, o Deputado Estadual Pedro Canedo que,
juntamente conosco, \Úta neste sentido, com essa mesma
determinação. Aqui declaramos, para sermos breves,
que apoiaremos e votaremos a favor do projeto.
Muito obrigado, (Muito bem! Palma.s.)
O SR. PRE..")IDE:"'r~TE (Marcondes Gadelha) - Em
votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Palmas.)
Aprovado. (Palmas prolongadas.)

A matêria vai à sanção

t. o seguinte o

projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 163, DE 1984
(N9 1.913/83, na CaSll de origem)

Revoga o Decreto-lei n9 1.284, de 28 de agosto de
1973, qtÍe declarou o Município de AnápoJis de interesse da Segurança Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. f9 Fica revogado o Decreto-lei n9 1.284, de 28
de agosto de 1973, que declarou de interesse da Segu~
rança Nacional o Município de Anápolis, no Estado de
Goiás.
Pnrúgrafo único. O disposto neste artigo terá efícácia a purtir da po.s,~e do Prefeito e do Vice-Prefeito elei~
\os.
Art. 2~t A Justiça Eleitoral fixará a data para a
eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município referido no <Jrtigo anterior, no rrazo máximo de 6 (seis) meses da publicaçilo desla lei.
Puri'tgmfo único. Os eleitos tomarão posse imediatamente após a diplomnção e seus mandatos findarão em
31 de dezembro de 1988.
Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4"' Rcvogam~se us disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

Em

face da aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9
163/84, a Presidência declara prejudicado o Projeto de
Lei do Sem1do n9 51/80, constante do item nv 12 da p<:~u
ta, por versarem sobre a mesma matêria. O projeto será
arquivado definitivamente.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 1~'-Secretário.
~ lido e aprovado o seguinte .

REQUERIMENTO N• 36, DE 1985
Nos termos do art. 346, item I, do Regimento Interno,
requeiro preferêm::ia para o Requerimento n' JS de 1985.
a fim de ser votado antes da matêria constante do item n'
2 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. - Henrique
Santillo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Aprovado o requerimento, passa~se ao item 4 da pauta.

Vot;1ção. em turno único, do Requerimento n"'
15, de 1985, de autoria do Senador Humberto Lueeml, solicitando a constituição de Comissão Parla-

mentar de lnquêrito destinada a i,nvestigar os fatos
que colocaram em risco o controle acionúrio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
Sobre a mesa, requerimento que será lido p-elo Sr. J9~
Secrelário.

I

~
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 37, DE 1985
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da

votação do Requerimento n'i' 15, de 1985, a fim de ser feita na sessão de 18 de abril de 1985.
Sala das Sessões, 19 de março de 1985. - Roberto
Campos -

José lgnáci~ Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Em
vota-ção o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos, autor da proposta, para encaminhar a votação.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-

sidente, Srs. Congressitas, propus o adiamento da votação do requerimento em causa, ante a visível relutância
desta Casa em proceder à apreciação desse requerimento. Relutância demonstrada pelo fato de que já veio à
Ordem do Dia, pelo menos meia dúzia de vezes, sendo
repetidamente pedida a verificação de quorum.
Essa relutância ê perfeitamente compreensível. Sr.
~residente. Em primeiro lugar. pelo respeito que nos merece uma escolha do Presidente Tancredo Neves que,
pessoalmente, solicitou ao Presidente da Vale do Rio
Doce, Eliezer Batista, continuar no posto para terminar
a notável obra de Carajás. E certamente não o fez frivolamente, senão depois de analisar cuidadosamente a vida
rntegra e a excelente performance do ilustre Presidente na
conduta dos negócios da Vale do Rio Doce que, hoje, se
tornou a maior exportadora de min~rio de ferro do mun-

do.
Essa relutância da Casa em apreciar o requerimento
de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
se explica também peCas repercussões internacionais desfavoráveis que teria a notícia. Ela poderia ser traduzida
no ex.terior como indicando - apesar de não ter sido
essa a intenção dos signatários do requerímento -malversação de fundos ou irregularidades de comportamento de uma grande empresa brasileira, orgulho nacional,
que tem empréstimos no exterior~ que tem sócios estrangeiros em várias de suas atividades e que detém valiosíssimos contratos de exportaç~o de minério de ferro a longo prazo.
Finalmente, a relutância desta Casa se explica pelo
fato de que o presidente Eliezer Baptista já se dispôs,
mais de uma vez, a vir a este Senado, na comissão que o
Senado escolher, para justificar plenamente seu comportamento à frente da Vale do Rio Doce e sua meticulosidade no cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais.
A arma da Comissão Parlamentar de Inquérito é uma
arma solene e grave; ela apenas se desmoraliza sendo utilizada. frivolamente e nunca deve ser utilizada antes de
esgotadas todas as possíbilidades normais de esclarecimento para o Congresso. Por isso, entendo ter ouvido da
maioria dos membros da Casa a opinião de que. antes de
se convocar qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, deve-se-ia dar uma oportunidade ao ilustre presidente, de comparecer a uma das comissões do Senado para
os devidos esclarecimentos. Após esse procedimento, se
ainda dóvidas pairassem, voltaria, então, à consideração
deste. Plenário, o requerimento em c::ausa.
Por isso, Sr. Presidente, proponho que a votação do
requerimento seja adiada para. a sessão de 18 de abril de
1985,
O Sr. Severo Gomes- Peço a palavra, Si-. Presidente,
para encaminhar a votação. ·

O SR. PRESIDENTE (Maroondes Gadclha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes. para
a votação.

enc-<~.minhar
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O SR, SEVERO GOMES- (PMDB- SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Prew
sidente, Srs. Senudores:
Quero trazer argumentos à Casa contra a proposta do
ilustre Senador· Roberto Campos.
Primeiro. com relação à relutância da Casa na discusw
são e aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito,
lembrando que o requerimento da comissão foi subscrito
por mais de cinqUenta por cento dos Srs. Senadores.
O fato de não termos registrado quorum nesses dias
tem relativa significação, mesmo ·porque todos esses projetas que estão sendo aprovados aqui, se tivesse sido pe-dida a verificação, terfamos obstado a sua aprovação.
Eles foram aprovados por uma votação simbólica, pois
estamos sem quorum há muitos dias.
Discordo também da sugestão de que viéssemos adiscutir na eventual Comissão Parlamentar de Inquérito,
depois de ouvirmos o Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce, em circunstâncias diferentes de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo porque, ~m seguida ao discurso que fiz aqui no mês de dezembro, foi solicitado ao Presidente da Vale do Rio Doce para que pudesse expor as suas razões. E aqui passamos toda uma
tarde, eu, o Senador Roberto Saturnino, o Senador Pe-dro Simon e o Senador Itamar Franco, cerca de quatro
ou cinco horas examinando com o Presidente da Vale do
Rio Doce aquelas questões que despertavam a nossa
preocupação, principalmente o fato considerado da
maior gravidade, que era o da transferência para mãos
priva.das de uma parcela substancial de ações da Vaie do
Rio Doce; por um valor que não guardava nenhuma relação com o património desta, mesmo porque o seu patrimônio não está expresso hoje no balanço da empresa.
Portanto, não se trata de apreciar frivolamente. Tratase, sim, de estarmos diante de fatos da maior gravidade,
que não vieram ao conhecimel}tO do Senado atravês de
documentos a~õnimos, ou de a~usações frívolas, mas de
avisos ministeriais, de documentos de diretores da Vale
do Rio Doce, como é o caso do documento que o Sr.
Vice-Presidente da Companhia, o Sr. Euclides Triches,
que advertia com relação a esses riscos; pareceres do
Procurador Jurídico da Vale do Rio Doce; documentos
de Conselheiro$ da Vale do Rio Doce, enfim, toda uma
base mostrando essa perda do património, essa passa~
gem do patrimônio público para o privado, em uma dimensão sem precedentes em nenhum caso da História da
nossa Repóblica.
De tal sorte que sou contrário a isso, e peço a V. Ex•
que submeta à apreciação da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

VerificcHe assim, Sr. Presidente, que não há, em ver·
dade, uma consonância de pensamento entre o Chefe,
que é o presidente eleito, e o comandado, que é o Uder
de sua Bancada. O meu Partido assiste à discussão deste
assunto e deste problema com curiosidade e com expectativa. Naturalmente, os Srs. Senadores das diversas
bancadas com assento neste plenário têm a sua opinião
própria sobre a anuência que deverão dar, ou o voto
contrário que deverUo manifestar durante a votação dessa propositura. E se os Srs. Senadores não t(:m o seu pen·
sarnento acordado sobre o assunto, certamente as Lideranças dos Partidos com assento nesta Casa delxarào,
concordarão. permitirão e anuirão que cada um dos Srs..
Senadores vote de acordo com o seu ponto de vista arespeito deste assunto.
Esta ~ a manifestação do Vice~Líder que ocupa, even·
tualmente, a Lider<1.nça nesta sessão. Apenas tenho a lamentar, Sr. Presidente, que enquanto o presidente, pe·
rante à opinião pública e o País, convida o administra·
dor a permanecer à frente de uma empresa, o Líder do
seu Partido levanta, sobre a administraçiio, a suspeita de
um comportamento não-condizente com ~1 boa norma
administrativa.
·
E esta suspeita não é apenas do autor do rcquerimen-·
to; ela está recebendo o apoio enérgico de um do,s mais
eminentes representantes do Partido do Governo, nesta
Casa, o insigne Senador Severo Gomes, que, certamente,
tem as suas razões para adensar, cada vez mais, o véu da
suspeição.
Sr. Presidente, é certo que temos, na nossa Bancad:1.,
um eminente Senador que, tendo exercido durante o
período dos 6 anos. e desempenhado com raro bri!han·
tismo e reconhecida comp.:tência o Ministério das Minas
e Energia, (muito bem!), ao qual está vinculada a Companhia Vale do Rio Doce, certamente, no decurso deste
debate, deverá o Sr. Senador César Cais ter a opgnuni·
dade de oferecer o seu valioso contributo e o testemunho
de suas observações e aferições quanto ao comportamen·
to do Presidente da Companhia Vale do Rio Doce.
Sr. Presiden~e. apenas repito: não está. havendo consonância de pensamentos na Bancado do PMDB, tudo indica que pela sua expressiva maioria, porque nesta Bancada ouvi, até <~gora, uma voz discordante, que foi a do
eminente Senador José Ignácio. Pftr;re que a maioria da
Bancada teima em adensar, cad(v~ maist as suspeitas
levantadas pelo seu Líder SenadOr Humberto Lu9ena,
que põe à calva o comportamento de um homem pUblico
e de um administrador convidado pelo Presidente eleito
para continuar prestando os seus serviços à Nova Re·
pública. (Muito bem!)

O Sr. Roberto Campos- Peta ordem, Sr. Presidente,
eu pediria um aparte ao nobre Senador Severo Gomes.

O Se. Lenolr Vargas- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
"':....

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Lembro ao Plenãrio que não é permitido apartes. no encaminhamento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A

O Sr. Moaeyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

Mesa esclarece que está em votação o requerimento de
adiamento, e nos termos do parágrafo único, do art. 345,
o encaminhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada Partido.

O SR. PRESIDENTE (Marcondcs Gadelha)- Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O Sr. César Cais - Sr. Presidente, por ler sido citado,
peço a palavra para uma explicação pessoal, de acordo
com o art. 16, item S.

O SR, MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Humberto Lucena 1 Líder do Gover~
no nesta Casa, ou Líder do Partido que empresta o seu
apoio ao Governo, fez descer sobre o comportamento
administrativo do Presidente da Companhia da Vale do
Rio Doce o véu da suspeição,
Suspeitou da honorabilidade de S. St Enquanto isso, o
presidente eleito, Dr. Tancredo Neves.,. empresta o seu
aval à lisura de comportamento desse homem público e
administrador~ quando o convida a permanecer à frente
da empresa.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Nos
termos do art. 16, item 5, concedo a palavra ao nobre Senador César Cais, para uma explicação pessoal, por dez •
minutos.

O SR. ClíSAR CALS (PDS- CE. Para uma expJi.
cação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Na realidade, como Ministro de Estado das ~·tinas e
Energia por 6 anos. quanto à Companhia Vale do Rio
Doce, uma empresajurisdicionada ao Ministério, eu po-deria declarar que não me constou, cm nenhum momen·
to~ qualquer fato que deslustrasse a honorabilidad<: do
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Presidente da V<llc do Rio Doce, Eliezer Baptista. Mas,
pelo que sinto, :1 intenção do nobre Senador Severo Go~
mesé a de discutir uma opcmção que pôs em risco o con~
trole patrimonial, pela União, da Vale do Rio Doce. Na
realidade, o controle patrimonial de todas as empresa.~
estatais do Governo Federal está sob a alçada do Minis~
Iro da Fazenda. De maneira que eu penso que poderiámos ~diar essa votação e, no .intervalo, convocar o Ministro Francisco Dornelles, Ministro da Fazenda atual,
mas, também, conhecedor dos assuntos patrimoniais,
urna vez que integrava o Ministério da Fazenda, no Governo João Figueiredo, S. Ex• pod~ria" dar a~ explicações, comparecendo ao plenário. Eu creio que a pre'sença do Presidente Eliezer Baptista ao plenário não sendo permitida, o Ministro da Fazenda poderia dar as explicações, no intervalo dessa votação, para uma COmis~
são Parlamentar de Inquêrito.
Essa a explicação que queria dar, por ter sido citado
nominalmente, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) votação o requerimento.

Em

O Sr. Roberto Campos - Pela ordem, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos, pela
ordem.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Peço a palavra, na
conformidade do art. 16, item V, por ter sido nominalmente citado pelo Senador Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadclha)- Não
ocorre à Mesa que V. Ex• tenha sido citado nominalmente. E V.Ex• já usou da palavra como· signatário. Agora,
V, Ex~ pediu a palavra para unta questão de ordem. E a
Mesa solicita a V. Ex• que formule sua questão de or·
dem.

O Sr. Roberto Campos- Falarei, então, como Uder,
por delegação do Uder da Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Marcondos Gadelha)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos,
como Lfder.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A minha impressão é de que o nobre Senador Severo
Gomes, ao expressar alarme ante a possível privatização.
não leu o art. 163, da Constituição Federal, que estabelece rígidas condições para a intervenção do Estado no
domínio económico. Essas rígidas condições são: exislência de lei especial, interesse indispensável à segurança
nacional, inapetência ou incapacidade da iniciativa privada para empenhar~se no campo em causa. Nenhuma
dessas condições é atualmente preenchida pela Vale do
Rio Doce. Portanto, a sua privatização, se intenção houvesse de fazê-lo, seria perfeitamente constitucional.
Acontece, entretanto, que o Presidente Eliezer Baptislajã declarou repetidamente, e assim também outras auloridades do Governo, que não houve nerit a intenção,
nem o perigo de privatização. Oxafâ tivesse havido, eu
saudaria, com júbilo, essa possibilidade que, infelizmenle., não existiu, porque estaríamos aperias, repito, cumprindo a Constituição, e agora que falamos tanto em
Constituição é tempo de começar a cumpri-la.
Sr. Presidente, é freqUente a citação em casos da espé·
cie, quando se procura fazer qualquer privatização de
pareceres de funcionários e procuradores sobre o vator
das ações. Isso não é matéria de julgamento de procuradores nem de funcionários. As ações da Vale do Rio .
Doce são cotadas em Bolsa, e é o mercado da Bolsa que
determina o seu valor. A determinação do valor de uma
ação ê uma reação de mercado e não uma decisão, um
sonho ou um c::~pricho do burocrata.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de indagar se já
niio está lotada a agenda de Comissões Parlamentares de
Inquérito, ao que entendo~ temos autorização para criar
5 Comissões Potrlamentares de Inquérito. Será possível
criar outras Comissões Parlamentares de Inquérito, antes que alguma dessas produza resultados?

O SR. PRESIDENTE ( Marcondes Gadelha) - Nos
termos do Regimento, a hipótese ê concebível, se for
aprovc1da peta maioria absoluta do Plenário.
O Sr. Hélio Gueiros ~Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao.nobre Senador Hélio Gueiros, como
Líder.
O SR. Hli:LIO GUEIROS (PMDB - PA. Como
líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Antes de tudo, tenho a impressão de que está se colocando os carros adiante dos bois. A discussão, aqui, neste plenário, agora, não tem nada a ver com o requerimento que está sendo posto em discussão. Mas absofutamente nada. Houve um requerimento dirigido à Mesa,
julgando aconselhável, conveniente, que a votação dessa
matéria fosse adiada por um dia determinado. Falou-se
em tudo aqui, menos na conveniência ou desconveniencia desse adiamento. Passou, então, a ilustre Liderança
do PDS a pensar que o nobre Senador Severo Gomes es~
lava achando que o Presidente da Vate do Rio Doce, no
mínimo, é ,um criminoso suspeitO. O nobre e eminente
Ministro César Cais deu seu testemunho de bom comportamento e de boa conduta do ilustre Presidente da
Companhia Vale do Rio Doce. Tambêm o eminente SenL~dor Roberto Campos fez dissertações sobre Bolsa de
Valores, sobre a capacidade de exportação da Vale do
Rio Doce e, por causa disso, S. Ex• está contra o requerimento da CPI do Senador Severo Gomes. mas, o que se
estava discutindo, eminente Senador, é se o Senado acha
que deve ou não adiar a votação dessa matéria.
O Sr. Moacyr Duarte -

São assuntos correlatas.

O SR. H:ltLIO CUEIROS- Não, em absoluto. Uma
coisa não tem nada a ver com a outra. Foi uma preliminar pura ser adiada. Jâ se discutiu o mérito ejâ se julgou
que se o Eliezer Batista, se não culpado, pelomenos é
suspeito.
O Sr. Lenoir Vargas - V. Ex• está falando como
Líder ou está encaminhando a votação?

O SR. H€LIO GUEIROS - Estou falando como
Líder e encaminhando a votação.
Eu não vejo nada de mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na aprovação, já que se estâ discutindo não o adiamento, mas a Comissão de Inquérito pretendida pelo Se~
nadar Severo Gomes. S. Ex• simplesmente anota dados.
Di..: assim:
I -Em 16 de maio de 1984, o Ministro Ernane
Galvêas dirigiu o Aviso n' 307 ao Ministro Delfim
Netto, alertando o fato de que ..a União corre sério
risco de ver comprometida sua posição dominante
no capital Vate do Rio Doce, em razção das sucessivas emissões de debêntures conversíveis em
ações"b.
Segundo ponto:
2- No dia 25 de maio, o Presidente em exercício
da Companhia Vale do Rio Doce, Euclides Triches,
mandou o telex n' 556 ao Ministro Emane Galv!as,
solicitando medidas "que permitam à União adquirir e converter as debêntures em nossa Tesouraria
até 31.()5 (um prazo de seis dias, frisamos nós) equí-
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valentes a C~$ 31,4 bilhões. consideramos tal operaçUo de fundamental importância para a preservação do controle acionário da Companhia Vale do
Rio Doce pela União e Administração lndiretan.
E o que o nobre Senador Severo Gomes pede com o
seu requerimento de CPI, subscrito pela maioria absoluta dos Senadores membros desta Casa?

Tendo em vista a gravidade dos fatos expostos,
requeremos a constituição de uma Comissão Parla·
mentar de lnquêrito para investigar o risco de perda
do controle acionário da Companhia Vale do Rio
Doce pela União, a dimensão da perda de patrimda
nio da Uniilo em função· da emissão das debêntures
e a conduç-J.o da poHlica mineral.
Quer dizer, o que ele estã pedincto é o que os Ministros
Galvêas e Delfim Netto já constataram. S. Ex• quer apenas que o Congresso Nacional também tome conheci~
menta do problema e dC a sua opinião sobre esse rumoroso caso.
Por isso é que eu entrei no mérito e não vejo razão nenhuma para se adiar a votação da constituição dessa Comissilo Parlamentar de Inquérito. Não há nenhum impedimento regimental. V. Ex• já esclareceu bem isso ao eminente Senador Roberto Campos, porque até 5 CPis' a
Constituiçllo é automática, mas, a partir de decisão do
Plenário, pode-se ter até 50 que não hã nenhum problema. Apenas as automáticas têm um número limitado.
O Sr. Moacyr Duarte -

Ã revelia da Constituição'?

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Não. à revelia da Constituição, absolutamente, não. A intervenção de V. Ex•
não tem fundamento na Constituição. O que V. Ex• está
invocando não diz absolutamente nada disso. O que V.
Ex~ estabelece é automático~ mas as outras todas podem
ser constituídas por decisão do Plenário.
Ness<.~s condições, Sr. Presidente, acho que o Congresso não tem por que adiar ou se omitir na aprovação desse requerimento. Não vejo nada demais. E se é que é verdade que o Presidente Eiiezer vai ser conservado pelo
Presidente Tancredo Neves, se isso é fato, e se valer a
tese de que, como é escolhido do Tancredo, a Bancada
do PMDB não pode ser contra, então, se forem 4 anos de
mandato. 5 ou 6 anos, não vamos aqui aprovar nenhuma
CPJ porque, evidentemente, algum auxiliardireto ou indireto de Sua Excelência o novo Presidente da República
estará envofvido.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, acho que, c~e
rente com a posição da maioria absoluta da Bancada do
PM 08, o PMDB vai votar contra o requerimento de a~
diumento e, em conseqUência, a favor da votação imediata da constituição da comissão de inquérito. (muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - A
Mesa já teve oportunidade de esclarecer e volta a
Tembrar ao Pfenârio que o que está em votação não é o
mêrito da propositura do Senador Severo Gomes, mas o
requerimento de adiamento do nobre Senador Roberto
Campos.
Em votação o requerimento de adiamento· da. votação
da matéria por 30 dias.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Severo Gomes- Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Será
feita a verificação. Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
A Mesa procederá à indagação aos Srs. Líderes de
Partido sobre como votam a matéria.
Como vota o eminente Líder do PDS1

I
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O SR. MOACYR DUARTE -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como
vota o nobre Líder do PM DB?
O SR. titLIO GUEIROS -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como
vota o nobre líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- COmo
vota o nobre Líder do PDT? (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Como
vota o nobre Lrder do PFL?
O SR. AMitRICO DE SOUZA -
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O SR. PRESIDENTE (Marc-ondes Gadelh•)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Hü orudores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignãcio Fer~
rciru. (Puusa.}
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN) Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto hoje a Tribuna do Senado da República, desta
feita, para manifestar minha irrestrita solidariCdade aos
Nobres Magistrados do meu Estado, o Rio Grande do
Norte, não só por serem homens da mais alta valia, mas
principalmente por serem verdadeiros heróis· na susten·
tação do Poder Judiciário potiguar, que no atual contexto sobrevive ao sentimento humanitário e pátrio destes
grandes homens.
A crise que ora se abate sobre este Poder é das mais
difíceis e vergonhosas de todos os tempos. ~ deplorável
que sua origem seja gerada nó tratamento injusto, dispensado pelo Poder Executivo, sob a responsabilidade
do Sr. Agrtpino Maia.
Grave denúncia foi féita pelo Nobre Magistrado Car·
los Roberto Coelho Maia, Presidente da Associação dos
Magistrados, retratando fielmente a situaç~o penosa e
constrangedora a que estão submetidos. Preca~;iedade
nas condições para o serviço forense, por falta de quadros, como também em suas instalações, são alguns dos
aspectos a serem somados ao fato que nos causa maior
constrangimento; a injusta e incondizente remuneração
~
dos Magistrados em meu Estado.
Sr. Presidente e Srtt. Senadores, que condições psicologicas tem para agir com serenidade e equilíbrio um Juiz
que deixa de matricular uma filha no jardim -de infãncia,
por não ter dinheiro suficiente para aquisição de mate·
rial escolar'? Sinceramente, é de causar indignação que
um Juiz ganhe após 30 anos de serviço à causa da Jus·
tiça, pouco mais de um milhão e meio Qe cruzeiros.
A Assembléia Geral dos Magistrados, realizada no úl·
timo 16 de março, extemou a justa revolta. indignação e
tristeza que atingcf·os Juizes e Desembargadores do Rio
Grande do Norte."
Respeito, é o que merecem os Magistrados, até mais
que isto; a devid$ atenção do Executivo Estadual, que
não se trata de rafar e sim de obrigação e responsabHida·
de exclusiva.
Esperamos, Sr. Presidente, mais autonomia e respeito,
para que o Judiciário possa atuar com grandeza e auten·
cidade.
Finalmente, solicilo seja transcrito artigo do Jornal O
Poti, 3 1 e 17~3-SS, em que é destacada com iseq~ a triste realidade em que se encontra a Justiça pot/gúar. Eis o
teor:

(P•LUSU.)

S. Exf não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Mário Maia.
(Puusu.)
S. Ex~ não está presente.
.
Conr.:cdo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
(P:.tus:.s.)

Não.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
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·s. Ex' não está presente.
Os

(Procede-se à votação.)
VOTAM ''SIM'' OS SRS. SENADORES:

Car/Õs Lira
Cesar Cais
José fgnácio Ferreira
Nivaldo Machado
Roberto Campos
Murilo Badaró
VOTAM "NilO" OS SRS. SENADORES:
Albano Franco
Amaral Peixoto
Gaivão Modesto
Hélio Guciros
João Lobo

Martins Filho
Nelson Carneiro
Roberto Wypych

Severo Gomes
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Não
hú quorum. A Me:.;a acionará a campainha por alguns
minutos, a fim de aguardar a chegada ao pelnârio dos
Srs. Senadores.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa à.~ 17 horas e42 minutos. a sessao é reabata às 17 horas e 44 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Está
reaberta a sessão. Persistindo a falta de .. quorum" aPresidência se dispensa de proceder à verificação solicitada.
O requerimento n~' lSf85, fica com a votação adiada.
Em conseqUência, as demais matérias da Ordem do
Dia, todos em fase de votação, constituídas dos Requerimentos n% 4/85 e 10/85, Projetas de Lei do Senado n~'s
22/81. 26/79, 4Sf79, 2/80, 18/80 e 320/80, ficam a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Passa-se, portanto~ ao item nt 11.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 140, de 1984 (n' 616/83, na Casa de origem). que equipara às empresas jornalísticas, para
fins de responsabilidade civil e penal, as empresas
cin'ematográficas, tendo.
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 672 e 673, de
1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Edueaçlo e Cultura,
Em discurssão. (Palmas.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votaç-J.o fica adiada por falta
de quorum.

Concedo a puluvra ao nobre Senador Nelson Carnein>.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore&:
Instituído há cerca de quatro decênios, o sistema do
mérito no serviço público, que passou a obrigar o princí~
pio da exigêncht do concurso pura os cargos de carreira,
tem sofrido continuados percalços, quando os administradores se deixam dominar por inspirações do nepotis~
mo e vuriadas injunções polfticus.
Apesar disso, crescem as inscrições_ para essas provas.
mesmo depois de terem os diversos órgãos da administração pública pas..c;ado a exigir o pagamento de taxas pelos candidatos. Qualquer emprego que só exija o curso
primário e ofereça salários superiores a quinhentos mil
cruzeiros, mesmO que ofereça apenas uma centena deva.
gas, recebe de cinco a quinze mil inscrições, o que revela
não apenas a crise empregatfcia no País mas também a
confiança dos candidatos na segurança do emprego.
O prazo de validade desses concursos precisava ser
mais amplo, a menos que se tratasse de matéria ou
funçlio sujeita a mutações muito rápidas de conteúdo e
aplicação, ditadas pela evolução tecnológica ou científica.
Curto o prazo de validade, o serviço será obrigado a
promover com maior freqUência a convocação para tais
provas, ferindo o princípio da economia administrativa.
Sabe·Se que os concursos mais disput;.~dos em Brusíli;.~
são os da Câmara e do Senado e, no País inteiro, do Ban~
co do Brasil e do Ministério da Fazenda, neste último ca·
so, pura a exução fiscal, que se caracte-riz;.~ por bons pa·
drões sul;.~riuis.
O último concurso para Fiscul Federal, convocado
pelo Ministério da Fazenda e mandado realizar pela Se·
cretaria da Receita Federal, foi reulizado em 1980, terminando o prazo de validade no dia cinco de agosto próxi·
mo.
Há algumas centenas de remanescentes, aprovados e
ainda não nomeados, dessa verdadeira maratona realiza.
da há pouco menos de cinco unos. Ao mesmo tempo,
sabe-se da existência de vagas de Fiscal Federal, dado o
número de aposentados e demissionários no decorrer
desse lustro.
Em conseqüência, seria do melhor alvitre seu oportuno aproveitamento.
Por isso mesmo, atendendo a uma solicitação que nos
foi enviada por vários desses candidatos aprovados e
aindu não nomeados. é que endereçamos um apelo ao
Ministro Francisco Dornelles, no sentido de propiciar o
aproveitamento-dessas-pessoas pela Secretaria da Receita Federal.
En.1 o que tínhumos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
ber d)
O SR. I'RESitlENTE (MHrcondes Gadelha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

c

•

Governo trata Justiça
sem respeitar o valor
O Poder Judiciário norte-rio---grandense enfrenta uma
dus maiores crises de todos os tempos. Afirmamos sem
medo de errar que os magistrados do Rio Grande di)
Norte são os mais dignos, mais nobres e os mais atuan·
tes. Entretanto, são os mais injustiçados pelo tratamentl)
que vêm recebendo por parte do Poder ExeCJJtivo. A de·
claração é do jUiz de menores Carlos Roberto Coelhl)
Maia, presidente da Associação dos Magistrados do Rio
Grande do Norte, e foi feita sexta-feira. durante a inauguração do" Parque Aquático Desembargador Floriano
Cavalcanti de Albuquerque", em Areia Preta.
A festa reuniu mais de200 convidados e em seu discurso Carlos Maia frisou, tambêm, que os juízes de Direito
lutam contra a total precariedade do serviço forense, em
virtude da insuficiência de material humano e instalações
condignas, "que se vê humilhado, constrangido e des-prestigiado pelos insignificantes e baixos vencimentos
que percebem".
Ele lembrou que a boa remuneração não é a questão
essencial para a aplicação, de uma serena e justa distri·
buiç!io da justiça. mas assegurou que sem tranqUilidade
econômica o Juiz não tem condições psfquicas para ag1r
com serenidade e equilíbrio.
..Ontem, realizamos uma Assembl~ia Geral e sentimos
no semblante de cada magistrado, a revolta, o desânimo,

1-
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o constrangimento pela situação vexatória e humilhante. quando um Juiz de )f entrância percebe menos de um
milhão de cruzeiros, líquido. Não queremos fazer ne-nhum pedido ao Exmo Sr. Governador Josê Agripino,
pois a situação ê de extrema gravidade. Uma situação de
pronto-socorro. Mas a Associação dos Magistrados exige que o dr. José Agripino Maia dê condições de sobrevivência à magistratura potiguar, pois não ê nenhum favor
e sim uma obrigação de todo governante que preza e res-

peita a sua magistratura.

Ele falou também da esperança dos magistrados de
que as mudanças apregoadas na Nova República transformem ·•o Poder Judiciário num verdadeiro Poder, autônomo, forte, respeitS.do e autênticO".
Pobreza Franciscana
A precariedade material do Palácio da Justiça ê tão
grunde que alguns Juízes estão sendo obrigados a comprar rt!Smas de papel oficio para redigirem as suas sentenças, tendo em vista a falta total de papel. .O material
falta porque o Tribunal de Justiça não tem verba suficiente rara comprar o material de expediente iiecessãrio
para cobrit as necessidades de todas as varas cíveis e criminais~jhf

Alguns birôs estão corroídos pelo cupim. O juiz Armando da Costa, da Vara da Família, não pode trabalhar no período da manhã porque a sua sala não tem cortina (pela manhã, a sala fica ensolarada). Outros magistrados não possuem máquinas de escrever em condições
de funcionamento. Segundo disse o juiz João Meira Lima, da Vara da F~mília, um seu colega deixou de matricular uma filha no jardim de infância porque não tinha
dinheiro para comprar o material escolar. O desembargador José Humberto Barbalho ex-presidente do Tribunal de Justiça, durante a óltima e primeira assembl~ia
dos magistro:~.dos., disse queé vergonhoso uin magistrado,
em lianl de carreira, após 30 anos de serviço, ganhar menos de Cr$ 1.700. E se morrer nó exercício da função, a
viúva v;ai ficar recebendo o saládo mínimo, como ocorre
com a viúva do des. Raimundo Morais.
O SR. PRESIUENTE (Marcondes Gadelha)- Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 140, de 1984 (n"' 616/83, na Casa de origem), que
equipara às empresas jornalísticas, para fins de responsa~
bilidade civil e penal, aS empresas cinematográficas, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 672 e 673, de
!984, das Comissões:
-de- ConstUuic;ào e Justiça; e
- de l<~ducac;íio l' Cultura

Votação, em turno único, do Requerimento no 4, de
1985, de autoria dos Senadores Aloysio Chav~. Nelson
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos
do Art. 371, alínea ..C .. , do. Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei da Câmara 'Íl" 218, de 1984 -

Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências.

3
Votação, em turno único, do Requerimento no lO, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena,

solici~

tando, nos termos do arl. 371, alínea c, do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara no
281, de 1983- Complementar, que dispõe sobre a concessão do benefício auxilio-doença ao trabalhador rural.

Votaç-do, em turno único, do Requerimento no 15, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de InqUérito destinada a investigar os fatos que colocaram em
risco o controle acionãrio, pela União, da Companhia
Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerim~nto no ~7 /85
dos Senadores Roberto Campos e José lgnácio Ferreira,
de adiamento da votaçUo para o dia 18 de abril de 1985.)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senador n'l' 2, de 1980 de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri~
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
PARECERES, sob nYs 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constitu~iio e Justiça, pela Constitucionalidade
eJuridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
- dt Educação e Cultura, Favorável.

Votação, em primeiro turno (ap~l~ção prelimi_nar d.a
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Reg1~
menta Interno), do Projeto de Lei do S.enado n' 18, do
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
PARECERES, sob n' 1.032, de 1980 e n•415, de 1984,
da Cqmissão:
-de Constituição e Justiça, (o Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 2t Pronunciamento: (reeXame solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.
lO
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Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado no 22, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores
e auxiliares de ensino e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nYs 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de ConstUuic;ào e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade, e, no mérito~ favorável, e
-de Educac;iio e Cultura, Favorável.

Votação, em primeiro turno (apreciação pfeliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 320, de l980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei no
6.815, de 19 de agosto de 1980, que derme a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Naci,onal
de Imigração e dá outras providências, tendo
PARECER, sob no 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constitui4;ào e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIUJ<:NTE (Marcondes Gadelha)- Está

encerrada a sessão.
Votação, em primeiro turno, do Projeto d~ Lei do Senado n' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, que acrescenta parágrafos ao ~rt. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n.,.s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Constituição c Justiça,. pela Constitucionalidade
e J uridicidade; e
-de Legislação Social, FavOrável.

7
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'~ 45, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei n•
5.l01, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço), tendo
PARECERES, sob"'' 298 a 301, de 1981, das Comissões:
-de Constituição c Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade e, no mêrito, favorável, com emenda que
apresenta de n9 1-CCJ;
-de Legislação Social, contrário, com voto vencido,
em separado, do Senador Humberto Lucena;
-de Economia, Contrário; e
-de l<inancas, Contrário, com voto vencido do Senador Mauro Benevtdcs.

·

(Levanta-se a sl!.\'sào às 17 horas e 50 mi~utos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 18-03-85 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSI!: UNS (PFL - CE. Para declaração de
voto.) - Devo esclarecer, Sr. Presidente. que sigo a Lideranç-<1 do meu Partido votando pela Comissão Parlá.mentar de Inquérito. Considero, todavia, que já era hora
de o Congresso Nacional dispor de algum outro instrumento mais adequado que permitisse esclarecer dtlvidas
importantes, em casos delicados como esse.
Desde logo, porém, gostaria de colocar duas questões
que me parecem importantes. Primeiro, parece-me que
as debêntures conversíveis em ações poderão ser resgatadas pela parte majoritária; segundo, a meu ver,~ possível
que a jazida propriamente dita não seja ·u~ bem Patrimonial da empresa exploradora, e, sim, patrimônio da
União; o de que a empresa dispõe~ do dirêit'o de lavra.~
Simplesmente isso é que poderia ser avaliado como ativo
da empresa c não a jazida em si. Aliás, o próprio direito
de lavra talvez seja resgatável pelo GovernO, se isso for
de inlerl!sse da segurança nacional.
Eram estas as questões que queria levantar.

I,
•)!
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ATA DE COMISSÃO
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

7• Reuniio, realizada em 22 de novembro de 1984.
Às dez horas do dia vinte e dois de novembro de mil
novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente, Marcelo Miranda, Mauro Borges, Saldanha Derzi, Fábio
Lucena, João Calmam e Itamar Franco. reúne--se, extraordinariamente, a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Morvan Acayaba,
Guilherme Palmeira, Benedito Ferreira, Marcondes Ga-

delha, Jutahy Magalhães e Gastão MUller.
Abcna a reunião, o Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa comunica aos seus pares que a reunião se
destina a ouvir a palestra do Ilustríssimo Senhor Secretârio de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel
Laura Melchiades Reieth, sobr~ ...A Criminalidade no
Distrito Federal" e "A Segurança dos Cidadãos".
Em Seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
ilustre convidado, Coronel Laura Melchiades Rieth, que
aborda, em lirthas gerais, os problemas da criminalidade
no Distrito Federal e da segurança dos cidadãos nesta
capital. Foram debatedores nesta palestra, os Senhores
Senadores Fábio Lucena, Mauro Borges, Alfredo Campos e João Calmon.
Encerrada a palestra, o Ilustríssimo Senhor Secretário
de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Laura Melchiades Rieth, agradece à Comissão a honra do
convite que lhe fora feito para expor aos Senhores Senadores, problemas pertinentes à sua pasta, que tanto diz
respeito à população do Distrito Federal.
Antes de declarar encerrada a reunião, o Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa, agradece ao eminente
convidado a honra da sua presença, e declara que se sente sensibilizado com os problemas que foram tratados
por Sua Senhoria, ressaltando, ainda, que a Comissão
não somará esforços para ajudá~lo na solução desses
problemas.
Por determinação do Senhor Presidente, Senador Alexandre Costa, são publicados em anexo a esta Ata os
pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kléber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA 7' REUNIÃO DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. REALIZADA
EM 22 DE NOVEMI:RO DE /984. REFERENTE
AOS PRONUNCIAMENTOS DO ILUSTR{SSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
POBLJCA DO DISTRITO FEDERAL. CORONEL LAVRO MELCHIADES RIETH ,E DOS SENHORES SENADORES FEITOS DURANTe A
REUNIÃO. QUE Se PUBLICA, DEVIDAMeNTE
AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião.
A finalidade da reunião da Comissão do Distrito Federal é ouvir S. Ex• o Sr. Secretário de Segurança Pública
do Distrito Federal, atr:ndendo convite que lhe foi feito,
por intetrnédio de S. Ex• o Sr. Governador do Distrito
Federal, para aqui compar<.-cer e, aqui, proferir a palestra sobre a criminalidadt! no Distrito Federal a segu~
rança. dos cidadão~. Salvo opinião dos Srs. Senadores,
divergente da que vou sugc:rir. o Sr. Secretário terá 30
minutos para proferir suu palestra, quando, então, aten-

derâ a perguntas de S. Ex's os Srs. Senadores. No período de 30 minutos não poderá S. Ex• ser aparteado.
Concedo a palavra ao Sr. Lauro Melchiades Rieth, Secretário de Segurança tio Distrito Federal.
O SR, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA (Lauro
Rieth) ~ Exml' Sr. Senador Alexandre Costa, aproveito,
neste momento, para agradecer' a oportunidade( ... ) pela
Comissão do Distrito Federal, nesta Casa, na pessoa do
seu ilustre Presidente, Senador Alexandre Costa, para falar sobre a segurança do cidadão e a criminalidade no
Distrito Federal.
Antes de dar infcio à palestra, gostaria de fazer a apresentação da equipe que mais diretamente me assessora
nos trabalhos de segurança pública na área do Distrito
Federal. Assim, temos: Dr. João Belém, Chefe de Gabinete e Secretário Executivo da Defesa Civil; Coronel
Hugo Guimarães Costa. Comandante da Polícia Mititar;
Coronel Nestor Puga Wanderle!!y, Comandante do Corpo de Bombeiros; Dr. Jos~ Fernandes da Silva Filho, Direter do Departamento de Administração Geral; Dr.
ldecy Telles de Macedo, Diretor da Policia Civil; Major
Juarez, Diretor do Departamento de Trânsito; Dr. Eny
Pinto de Castro, Coordenador do Sistema Penitenciário;
Dr. Benedito Gonçalves., Coordenador de Informações e
Planejamento. Todos esses elementos integram o Conselho Superior de Seguranc;a Pública, vinculados à Secretaria. Temos ainda o Dr. Aderbal, Presidente da Comissão
Permanente de Disciplina. Assessores que trabalham diretamente com o Secretário; Dr. João Seabra da Silva,
Dr. Eleazar da Costa Amorim, Dr. Milton Barbosa Rodrigues, Dr. José Augusto Ferreira Lima e o Ajudante~
de..Ordem, Capitão Oliveira. Feita esta ligeira apresentação, darei inicio à explanação do tema que nos foi proposto, objeto da nossa presença.
A SEGURANÇA DO CIDADÃO E A CRIMINALIDADE NO DISTRITO FEDERAL
A mutação experimentada pelas nações a partir do tér~
mino da Seguinda Guerra Mundial ...
(Procede-se à leitura.)
(A Leitura nào foi entregue à Taquigrafia.)
...Ressalte~se que o policiamento da cidade ê feito com o
emprego de pequenas equipes...
Dentro de um planejamento, que eu tenho a oportunidade de colocar, aqui, à disposição, que é montado em
cima de um quadro estatístico onde são localizados por
cidades satélites e, no Plano Piloto, todas as ocorrências.
Analisada a incidência do mês anterior,~ montado o plano para o mês seguinte, ou, então, em função do que for
sendo levantado, este plano é atualizado. Todo este pia~
no estã consubstanciado nesses quatro volumes que co~
loco à disposição dos Srs. Senadores que, depois, desejarem consultã~lo.

(Procede-se à leitura.) ... ou dos meios disponíveis.
Estâ tudo consubstanciado, nesses quatro planos aqui,
por cidades satélites e no Plano Piloto.
(Procede-se á leitura.} ... combate e outros sinistro$...
Afora aquilo, como eu já disse, previstos no PPI.
Com isso, então, procuramos caracterizar, de uma
maneira geral, o aspecto de polícia nas ruas.
(Procede-se à leitura.)
... Por outro lado, qualquer unidade do policiamento
integrado, acionada pelos telefones: DETRAN - 194;

PM- 190; Polícia Civil - 226.33.65 e Bombeiro Mili·
tar ...
E deter aqueles que com atos bestiais violentam a nossa sociedade.
Passarei, agora, à segunda parte de exposição que: nos
foi atribuída, que é uma ligeira anâlise da criminalidade
do Distrito Federal.
A experiência tem demonstrado, inclusive com dados
estatísticos irrefutávei~.
(continua a leitura)
Com isso, ilustre Senador, dou por terminada a Exposição e me coloco à disposição dos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Á.Jexandre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Fâbio Lucena, que tem três
minutos para formular as perguntas.
O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente em três mi·
nutos eu apenas...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas. Y.
Ex• poderá ampliá~los.
O SR. FÁBIO LECENA - Eu apenas des~o
congratular-me com S. Ex• o Sr. Secretário de Segurança, em face do louvável gesto de S. Ext enÍ comparecer, espontaneamente, a esta Comissão, já que a tanto
não estava obrigado, e estender as minhas congratu· ,
fações ao Exmo. Governador do Distrito Federal, Sr. José OrneUas, que autorizou o comparecimento de S. E.V o
Sr. Secretário de Segurança.
Devo, todavia. Sr. Presidente, formular vãrias inda·
gações ao Sr. Secretário e solicito de V. Ex• que, regi·
mentalmente, me conceda o tempo necessário para as
perguntas - e não apenas regimentalmente:, mas pelo
espfrito público de que V. Ex;t 6 dotado, nobre Senador
Alexandre Costa, já que se trata de assunto de especial e
relevante interesse para o Distrito Federal.
Sr. Secretário, Cel. Lauro Rieth, o Jornal Correio Braziliense publica o croqui que demonstra a estrutUra da
Secretaria de Segurança- observo que é diretamente ligado a V. Ex• o CIPO -a Coordenação de Informações e
de Operação Policial e o Grupamento de Operações Especiais e que, também, existe o Serviço Secreto, direta·
mente subordinado à Policia Militar m'}t:Jom vincu·
lação ulterior e direta ã Secretaria de SegÜfança e à pes·
soa de V. Ex•
Eu lhe indago, primeiramente, diante da indagação .
gostaria que a imprensa me deixasse...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peco a
compreensão da imprensa ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Sr. Presidente,jáes·
tá resolvido o problema. Gostaria apenas de rne defrontar • digamos. assim - com o Sr. Secretário.
Mas, devo estranhar, em primeiro lugar, que V. E;.;•,
nos seus translúcidas esclarecimentos, não tenha trazido
a esta Comissão nenhuma informação a respeito do as·
sunto mais grave que, recentemente, tomou conta da Ci·
dade de Brasília, do Distrito Federai e do Brasil inteiro,
que foi o bárbaro, o frio, hediondo e monstruoso assassinato do Jormalista Mário Eugênio do Correio BrasilieP.
se e da Rádio Planalto. A omissão desse fato no depoimento de V. Ex•, me parece- permita·me da maior gra~
vidade porque, acredito, era objetivo precipuo do seu
comparecimento a esta douta Comissão, tratar desse epi·
sódio tão brutal e dantesco que tomou conta do Distrito
Federal. Já que V. Ex.• a ele não se referiu em nenhum
momento da sua exposição que- me permita dizer-lhe
- ela foi adrede preparada para nos transmitir informações muito vagas e muito inacessíveis mesmo a Depu·
tados e Senadores, por nossa própria formaçãojurídko·
política, tendo havido a omissão, então, Sr. Secretário.>,
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Permíta~me fazer-lhe a primeira indagação: que informações o Serviço Secreto, vinculado à polícia Militar, e
o CIPO - a Coordenação de Informações e de Operação Policial - que informações esses dois _órgãos
tram.mitiram a V. Ex• sobre o as.sassinato do Jornalista
Mário Eugênio? É a primeira indagação.
O SR. LAURO Rll:::TH- Senador Fábio Lucena, é
com satisfação que V. Ex• me dã a oportunidade de poder responder-lhe esses aspectos. Antes de mais nada, desejo agradecer-lhe a sua manifestação a respeito da minha presença aqui...-;" da minha aquiescência- e não poderia me furtar a tanto, uma vez que fui convidado pelo
Presidente da Comissão, o ilustre Senador Alexandre
Costa. que em cantata com o Exmo. r. Governador, acordaram com a minha presença. Esta presença, eu, mais
do que nunca, tinha interesse em aqui me manifestar.
Então, a sua pergunta: por que não tratei do problema
Mário Eugênio? O problema proposto foi falar sobre a
segurança do cidadão e a criminalidade no Distrito Federal. Então, eu me ative-à pauta daquilo que me foi-proposto. Entretanto, não me recuso a responder a sua indagação. A respeito ~~'!ÇStrutura que V. Ex• falou- de um
CIPO, de um G~.~e uma PM-2 e de um Serviço Secreto - eu desejo esclarecer que o Regimento de Estrutura
da Secretaria de Segurança Pllblica tem no seu qtiadro de
organização uma CIPO, ou seja uma Coordenação de
Informações, Planejamento e Operações. Em momento
nenhum, aparece tanto na cúpula- na CIPO, na Secretaria de Segurança, como na estrutura da Polícia Milítar
- o Serviço Secreto. Para não confundir, eu vou fazer
uma primeira anâlise da CIPÓ e, depois, passarei a fazer
uma anâlise da PM-2 e, no final, então, direi quais as informações dentro da pergunta de V. Ex•
A CIPO, como disse, é uma Coordenação de Informações, Planej~mento e Operações. Sabe, perfeitamente,
V. Ex' que, hoje, nenhuma organização têm condições
de planejar e de operar, seja no campo industrial ou em
qualquer situação, que tenha um setor que colha as suas
informações. É baseada em infomações precisas, concisas, honestas e certas, que são montados todos os ptanejamentos. Então, a própria estrutura, legisladores anteriores a mim que não eu, acharam por bem, como hoje
nós temos nas grandes empresas industriais, serviços de
informações montados, visando, justamente, a contrainformação, ou seja, a busca de informações industriais.
Não seria crível que um órgão responsável pela segurança pública não tivesse na sua estrutura, também, já
que qualquer organização, inclusive as religiosas, têm em
sua organização, órgãos de informações, para busca daquela informação, baseada na qual irão montar os seus
planejamentos. Então, uma estrutura, uma divisão- de
planejamenlo, cm que os homens são treinados na huscu
de informação, na avaliação daquela informação, para,
em função delas, produz.irem os seus planejamentos e,
em função dos planejamentos, baseados em informações
corretas, poderem operar. Então, a sigla representa, exatamente, aquilo que diz: é uma Coordenação que busca
, .. informações para planejar e, dentro do planejamento,
poder operar,
A própria estrutura da Polícia Militar não tem uma estrutura de serviço secreto. Ela tem uma ~trutura de PM1, ,que cuida da parte do pessoal, porque a organização
militar tem uma primeira seção ou Policia Mititar-t, que
cuida da parte de pessoal. No sistema administrativo civil, aparecem as seções de pessoal. Então, lã, tem primeira seção - pessoa~; segunda seçào, info mações. Talvez,
.aí, tenha sido desinformação do jornal, que publicou e
colocou: serviço secreto. Naturalmente, este nome seja
decorrente daqui1o que a população, vulgarmente, costuma chamar "Serviço Secreto ... " Serviço Secreto porque
não deixa de ser uma operação reservada.
uma operação que, por ser uma busca de informações, essa busca
de if!formações tem que ser reservada. Então, não existe

a

um serviço secreto. Existe úm serviço que busca infor~
mações de uma maneira reservada.
Nós temos, também, na estrutura da Polícia Militar
uma terceira seção - ou seja, a PM~3, que cuida da parte de instrução. E. aquela parte que cuida não só da ins~rução policial mili!ar corno. também, de todos os planeJantentos operacionais, por.que é dentro da estrutura regimental da Secretaria, a Porícia Militar subordinada., operacionalmen!e, ao Sec-retário de Segurança, ela tem,
administrativamente, relativa autonomia. Então, ela tem
que ter, dentro da sua administração, um órgão capaz de
fazer todo o p!anejamento e prever os recursos necessârios para que esse planejumcnto tenha condições de ser
executado.
Tem, ainda, uma PM-4 que trata do problema de ma·
teria!. ~ uma_questào de organização, é uma qUestão de
estrutura do sistema.
Então, falei sobre a CIPO e sobre a PM a respeito do
serviço secreto, que nós não chamamos serviço secreto.
Nós chamamos de Serviço de Informações, que é uma sigla usada internacionalmente ...
O SR. FÂBIO LUCENA- Permite V. Ex' um apar·
te?
O SR. LAVRO RJETH- Nobre Senador, permita-

me ãpenas concluir para não perturbar o raciocínio.

O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

O SR. LAURO RIETH- Então, falei sobreoCIPO
e em PM. V. Ex• se referiu ao GOE. ~o Grupamento de
Operações Especiais e que, também. é um organismo situado dentro da organização regimental da Secretaria.
Qual a missão precípua desse Grupamento de Operações
Especiais? Esse Grupamento de Operações Especiais se
vincula, diretamente, à segurança bancária, porque alegislação estabelece que cabe à Secretaria de Segurança
fazer a segurança bancária e fazer o levantamento e 0 acompanhamento de todas as firmas responsâveis por segu~an_ça- todas as firmas de :'igias e vigilantes, estabelecidas e empregadas no serVIÇO de segurança. Entao,
precipuamente, a missão deste Grupamento tem isto, além de fazer a segurança -como tive ocasião de dizer
nos planos- de autoridades e de proteção, inclusive de
parlamentares e candidatos a cargos eletivos, quando
realizam comício. Para que não seja desfalcado aquele
policiamento voltado diretaménte ao cidadão que está
todo consubstanciado num plano de policiamento integrado para, que não s'êja desfalcado aquilo, nós temos
que ter um grupamcnh>, treinado e e:'>peciaHzado, cspeciricatnentc, ncs,~as missilt•)o de dnr, cnnfnrme o Cllrm. 1114C·
gur;mça mais ;qlrnJdm.ula nu ;1 <;t:JJ:llrnnt,;umuirt, nfn"l111lr1,
A_pruvn dn resull:ultl disltl
v .. l~x• pot.le ver- t!UC
não tívemns nenhum ;ltcutadn n umn uu1orid11dc dipln·
mática e nem <I uma autorid:tde parlamentar, não tivemos atentado de nenhuma espécie, graças a Deus, embo·
ra temos visto, diariamente, acontecer casos pelo Pars e
pelo mundo afora. Não quero dizer com isto -veja bem
- que não vã acontecer; eu não posso prever, mas a organização está feita para, tanto quanto possível, prevenir
e, se possível, impedir ou, então, se acontecer, minimizar
os efeitos.
Problema Mário Eugênio. Com relação a este problema, tive a ocasião de, numa entrevista coletiva que deí à
imprensa, onde estavam presentes mais de 30 homens de
imprensa, seja da imprensa escrita, falada ou televisada,
durante mais de duas horas, tive a oportunidade de informar tudo aquilo que me foi perguntado. Não deixei
de dar nenhuma resposla. inclusive as mais impertinentes foram respondidas, inclusive aquelas com irttenção de
denegrir a imagem. Todas elas foram respondidas e foi
dito, naquela ocasião, que o rato é lamentável, foi brutal
e que a Secretaria estava com todos os seus órgãos empe-
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nhados na sua elucidação. Então, ar, respondo a outra
parte da pergunta de V. Ex~: o que a CIPO, o Serviço Se~
creto, que não digo, o ServiçO de Informações informou,
ou o que a PM-2 informou? Eles informaram e estão trabalhando no levantamento de dados. Nós temos recebido uma série de informações e estamos trabalhando não digo informaçõe-s purque informt~çõe.o;, para nós,~ a
informação provada- m:ts uma série de informes, uma
série de pistus. procurando, ranto quanto possfvel. che-gar ao autor ou nos aUhlres. Então, estamos fazendo um
trabalho reservado.
Eu sei que a imprensa, l1vida por notfcias. gostaria de
saber. pari pas:su. tud(, que se faz. Entretanto, isto vem a
prejudicar a lisura do que está sendo feito porque. na primeira hora, foi pedidtl a presença de um promotor. um
representante do Ministério Píibico, para que acompanhasse o caso e o Exm" Sr. Govefnador não se opôs que
o próprio Advogado, o- próprio representante da imprensa e da família, fizesse o acompanhamento. Então1 todas
as informações que são possíveis prestar estão sendo
prestadas, todas as providências que deveriam ter sido
tomadas, o foram de imediato.
Nesta oportunidade, acorreram várias viaturas que, de
acordo com o plano, ~stavam a serviço, nas proximidades daquela área. Acorreram, imediatamente e, no en·
tanto, foram apresentados - a imprensa as apresentou
-como dúvidas. Por que com tanta rapidez acorreram
viaturas? Acorreram pela eficiência porque, tão logo foi
feita a comunicação e, por incrível que pareça, estaco-municação chegou através do telefope da Defesa Civil e
a Defesa Civil, acoplada ao Sistema de Segurança, por·
que tudo começa no sistema de segurança do cidadão e a

~:~e;'~~ii:~'.::~~~:i~:~~:~~:::~~ ~::~:ç!~~~=

rior do Dia, que é o meu representante e que tem todo o
organismo policial que eu, de uma maneira sucinta, explanei, estava de serviço e, rapidamente, tomou todas as
providências que foram possíveis e que o caso exigia. I·
mediatamente, compareceu o próprio Diretor de PoHcia
Criminalfstica. Compareceram todos os elementos: o Superior do Dia - e, digase de passagem - o Superior do
Dia, Dr. Feitosa, um Delegado experiente e antigo, amicLssimo do morto. Então, vejam bem: ninguém mais;
então, tendo em vista esta série de indagações que estão
levantando, do que ele, para que fossem tomadas as pro·
vidências, jâ que estão levantando u a série de suspeição. V. Ex• pode estar tranquilo porque todas as providências foram lom:~das de imediato.
Ni\o sei !>c rcsponcJi pnr cnmplet<) a

~un

indnguçb.o.

f)SH I·ÁHH)f IJC I NA

I1Uiit'llll1Vt'huroulr,Rt,f;r'
C'll'lfulll, V. !·11• miH lt"FljlttFHh·u 11 twnhurnn•lllll jlNJI.IIrllllll

CJIH" li H· lorll1uki, "nlvn IJUt· m'ln r-KI~k s.·,vlc;n Secrtlo e
loOim Scrvi<,:n de lulürnHt<,:c\c~. V, Hx• mlu que declln11r,
junto nn Scnndo, cvidcntcrncnte, que pruvltlênciltfll concretas- o que há de c(mereto- em relação no assunto.
Quero esclarecer a V. Ex' que o Senado tem, por hábito e
por dever, zelar pela autoridade e não denegrir a autoridade- expressão que V. Ex• utilizou, relativamente à
imprensa e quero manifestar o meu descontentamento
com esse jub:o que V. Ex• rnz da imprensa porque, em
nenhum momento, tenho acompanhado os fatos. a imprensa h[l denegrido a :mtoridndede V. Ex• O que há, Sr.
Secretário, são suspeiws reconhecidas pelo próprio Sr.
Governador josé Ornelas, que é um homem em quem o
Senado reconhece com um grande espírito p6blico e um
homem voltado para os seus que fazeres em relação h administração pública do Distrito Federal. Mas, a verdade,
Sr. Secretário- e que V. Ex• haverá de admitii, por certo - é a seguinte: V. t::x• mandou apreender arma do
Jornalista, na oportunidade em que o JornaÜsta mais
dela necessitava e quem apreendeu a arma foi o Delegado Benedito Gonçalves- sobrenome está ilegfvel.
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Benedito Go çalves .•.

O SR. FÁBIO LUC~NA - Benedito Gonçalvescerto. E o recibo do punho do próprio Delegado, está esw

cri to:
.. Declaro o Sr. Mário Eugênio Rafael de Olivei·
ra, residente na SQN 216, Bloco H, Apartamento
607, que, nesta data, esta arma será submetida a exame, para verificação do calibre da arma, n9
513.528, espécie Pistola, calibre 38, na sede da Se·
cretaria de Segurança Pública.
Brasília, 3 de agosto de 1984."
Ora, Sr. Secretário, que explicação V. Ex• tem para o
seguinte fato: o Delegado Benedito Gonçalves apreende
a arma sob a alegação de que vai submete-la ao exame
do calibre e, no me!imo recibo, ele declina o calibre da
arma- calibre 38'! Como é que um Delegado apreende
uma arma para veriticar o seu calibre e, no documento
da apreensão, ele declara que a arma é de calibre 38.
Qual a explicação que V. Ex• tem para este fato?

O SR. LAURO RlcTH - Nobre Senador, vou lhe
contar uma história- uma história que não é história.
O SR. FÁBIO LUCENA - Antes da hist~ria, o Sr.
me responda ... Gostaria que me desse uma explicação,
pelo menos. técnica.
O SR. LAURO R! cI I I - Vou lhe responder a pergunta. Vou lhe dar explicação têcnica em que nós estávamos- a arma do Sr. Mário Eugênio não foi a única apreendida. Para que V. Ex• tenha idéia. n ano de 1983,
nós apreendemos a arma desse calibre - calibre proibido- nove armas e e:;tá aqui a relação. Antes da apreensão da arma do Sr. Mário Eugênio, foram apreendidas
outras três e está aqui a relação de todas as armas que foram apreendidas.
O SR. FÃBIO LUCENA- Permita-me. apenas, para
conduzirmos o diálogo .•.
O SR. LAURO RIETH - Deixe--me concluir- eu
preferiria contar a história para. em função da história .. .

O SR. FÁBIO LUCENA -!';para ajudar V. Ex• .. .
O SR. LAURO RIETH porque eu sei de tudo.

Não precisa me ajudar,

O SR. PRESID!iNTE (Alexandre Costa) ~ Nobre
Senador, V. Ex• fez a pergunta e peço que V. Ex• ouça a
resposta.
O SR. FÁBIO LUC~NA- Pois não.
O SR. LAURO RJI~TH
Deixe--me responder.
Como sói acontecer em todos os planos de policiamento
montado, nós temos barreiras: barreiras fixas e
barreiras~relâmpagos. Então, nós estávamos montando
uma barreira relâmpago numa noite na Asa Norte- e
V. Ex• depois verá aí a nota de apreensão - havia o fato
concreto de que eles estavam furtando tampas de bueiro.
V. Ex• pode ver que a cidade toda estã com as bocas de
lobo sem tampa. Montamos uma operação no sentido de
pegar esses indivíduos que chegam de automóveis e com
carroças. Montada essa barteira-re1fmlpago, eis que, de
repente, um carro se defronta na altura do setor comercial da 412; quando o carro se defronta a essa barreira,
ao percebê-la, esse carro violentamente dá um cavalo de
pau e refuga a barreira. Perseguido, esse carro vem a ser
interditado por uma outra viatura, que estava no serviço
de ronda na altura do autódromo. Nessa ocaSião, o agente que estava de serviço constatou, primeiro, irregula~
ridade no carro, que eslava rebaixado; se~undo que esse

carro estava com a placa nào regulamentada; e terceiro,
que portava uma arma municiada em seu porta-luvas.
O agente, naturalmente, lavrou o termo de apreensão
da arma e o termo de recolhimento. Nessa ocasião, não
foi apreendida a arma, porque foi dito ao Sr. Mário Eugênio que ele deveria apresentar essa arma pai-a exame
técnico, uma vez que ele apresentava essa arma como
sendo arma de calibre 38 de acordo com o registro fornecido pela Polícia Federal. O agente, todos nós sabíamos
e eu particularmente - porque v.árias vezes o morto esteve em meu gabinete portando aquela arma à cintura, e
eu o adverti que deveria recolher a arma e usã-Ja em casa
como souvenfr para que ela não fosse apreendida numa
barreira como constantemente nós temos feito- e como
eu fiz aqui na apresentaçào - aumentou em 35% a apreensão de armas irregulares na área de Brasília. Essa
arma quando pedida ao Mário Eugénio para que a apresentasse, ele se negou a fazêAo, inclusive reagiu quanto
ao recolhimento do carro. O carro foi recolhido e no dia
seguinte esse carro foi retirado com a presença do Sr. Ari
Cunha. Quanto à arma, ele continuava se negando.
Então, nessa ocasião foi feito um oficio dirigido diretamente ao Dr. Cid Varela, levado em mãos pelo Dr. Benedito Gonçalves, que era o titular da CIPO, então no~
meado, calibre 38 porque no registro constava o calibre
38. Por isso é que ele fez referência ao calibre 38 - e eu
estou procurando responder talvez à indagação'ou dúvida de V. Ex•. quanto ao aspecto de; ..como é que um de~
legado diferentejã afirma que é 38 e pede para exame?"
Porciue veja bem, foi feita a perícia da arma, estã aqui
a fotografia - o Sr. pode ler- esta arma todos nós
sabíamos que é: uma arma !lama, superauto;.calibre 38,
mas é uma classificação espanhola, mas usa, calça os 9
milímetros. Então, nessa ocasião, foi dito mi imprensa
que o Correio Braziliense foi cercado, de que um aparato
policial foi pedir a arma. Nada. Foi lavrado o termo de
apreensão e entregue diretamente ao Dr. Cid Varela,
para que essa arma fosse apresentada à perícia. E a arma
foi periciada, está aqui o laudo pericial à disposição de
V. Ex• - está aqui o laudo pericial provando que é 9
milímetros. A partir desse momento, eu, por imposição
legal do serviço do Ministério do Exêrcito, que faz a fis·
calização de venda, controle e uso de arma em território
naciOnal, fui obrigado a recolhê·la ao Ministério do Exército nos termos de recolhimento e ajuntada, foi informada à Policia Federal de que aquela arma tinha sido registrada, talvez com dados imprecisos ou, então, por inadivertência do funcionário que o fez. Mandamos pedir,
na Polícia Federal, a origem que foi declarada, para que
fosse feito o registro dessa arma. A Polícia Federal nos
informou que não tinha mais o documento, porque todo
o cídadão que requer o registro de uma arma, quando ele
não tem o recibo, terá que, com duas testemunhas, atestar a origem daquela arma. Veja bem, isso não foi encon~
tr.tdo na Polícia Federal. Foi~nos dito pela Polícia Federal que esse documento havia sido destruído porque,
quando foi introduzido no computador, todos esses documentos são destruídos.
Então, feita a análise restava-nos a dúvida: houve uma
falsidade ideológica? Houve uma declaração? Porque foi
nos dito pela Polícia Federal que essa arma foi registrada
sob a alegação de ter sido uina herança de seu avô paterno. Querendo pesquisar mais, eu tenho aqui à disposição
de V. Ex•; mandei saber na fábrica na Espanha a origem
dessa arma. Aqui a informação diz o seguinte: em consignação a sua mensagem ( ... ) - isso é documento de
embaixada -confirmo que a pistola llana, calibre 38, de
513 e528 se fabricou com data de l6 de janeiro de j954e
com data de 25 de janeiro de 1954, e a guia de expedição
n"' 73 foi expedida pelo Porto de Bilbao ao México em
nome de Romero Y Joel Diaz. Como essa arma entrou
no Brasil? Uma arma perfeitamente regular contrariando todo e qualquer dispositivo.

Então, está aqui a prova e penso que respondi a indagação de V. Ex•. Estou à disposição de V. Ex• para escla·
recer mais alguma coisa.
Aqui, então a história da arma, a apreensão, o porque
do pedido para a perícia têcnica, o porque do recolhimento, e a indagação fica: como foi registrada essa arma,
uma vez qu~ ela foi exportada para o México?
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Secretário, a Polícia
Federal confirmou que a arma de Mário Eugênio era
uma arma legal. tanto assim que a Polícia Federal, órgãc
do Ministério da Justiça, concedeu o competente porte
de arma ao jornalista. Jsso me parece fora de qualquer
dúvida, inclusive da parte de V. Ex•.
O que C'dusa estranheza, Sr~ Secretário, é que uma vez
apreendida a arma, eu dou crédito evidentemente as elucidações que V. Ex• trouxe ao fato, uma vez apreendida
a arma, não haja sido avocada qualquer providência policlal para qualquer garantia da vida do jornalista assassinado.
O SR. LAURO RIETH- Eu desejo esclarecer ...

O SR. FÂBIO LUCENA- Nilo. Ainda não. Nós estabelecemos a sua presença. Por isso que eu faço a inda~
gação e se V. Ex• quiser, eu sou um democrata ...
O SR. LAURO RIETH -

Absolutamente.

O SR. FÁBIO LUCENA- Posso evidentemente ser
interrompido. Mas o que causa estranheza é que o jorna~
lista, no dia 5 de novembro, quatro dias antes do crime,
haja publicado uma contundente reportagem, em que ele
se refere, nominalmente, a .Policiais que estão sob a direção de V. Ex• ~se. V. Ex• quiser.. :
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não é
permitido. V. Ex• está formulando perguntas; ele ouve as
perguntas e depois responderá às perguntas de V. Ex•.

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois, não, Sr. Presidente,
agora a advertência já não é mais para mim.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-!'; para o
Secretário de Segurança.
O SR. FÂBIO LUCENA- Então diz~k~~s autoridades policiais estão inertes...
~· .:t, •
E a seguir o jornal publica as fotografias de Jeovani,
17 ;:~.nos, executado com um tiro na cabeça; de Valdener,
de 17 anos, também executado com um tiro na cabeça;
de João, 21 anos, crivadO de balas e d~. "Carioca",joga·
do no rio com 4 balas.
No domingo, 20 de maio de 1984, o Correio Braziliense publicou reportagem assinada por Mário Eugênio,
com o seguinte título: Nossa Policia estâ morrendo". N.t
reportagem, o jornalista mostrou que o excesso de pu~
niçôes, o baixo salário. a fragilidade da lei t: a falta de
estimulo para o trabalho são os principais motivos da
crise da polícia civil em Brasília. Mário Eugênio Mostrou nesta reportagem que as ocorrências policiais estavam se tornando cada vez mais freqUentes, ao passo que
diminuía a deficiência policial:
, •·Dois meses depois veio a resposta do Secretário de
Segurança ...
(Procede·se à leitura.)
E seguem~seos relatos do jornalista onde se encontra a
causa mortfs - vale dizer - o jornalista morreu, foi assassinado, V. Ex• ainda não sabe por quem; muito me·
nos eu, pelo que publicou. Então eu lhe pergunto: por
que o Sr. proibiu o acesso de jornalistas a repartições policiais, ex.atamente quando o jornalista notificava, naquilo que depois resultou em infortúnio para ele, notificava,
com suas denúncias, informando a população de Brasília
da existência de um ..esquadrão da morte" que age imPunemente na Capital Federal.
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Antes de condu ir este arrazoado, na minha segunda
pergunta, Sr. Sccrctúrio, ainda há umas três ou quatro
com a permissão do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandlie Costa)- A Presidênciu espera pela compreensão de V. Ex•, porque outros Senadores também têm perguntas a fazer.
O SR. FÁBIO LUCENA- Os outros também terão
a máxima compreensão para com este modesto colega
que deseja apenas co~tinuar a ouvir do Sr. Secretãrio a
que ele vem se atendo. Antés que V. Ex• me responda a
pergunta, eu quero estranhar, Sr. Secretârio, que o Sr.
Delegado Idecy Teles de Macedo, que aqui estã presente,
tenha se conduzido em todo esse tempo- e faço questão
que o delegado ldecy Teles ouça muito bem o que vou
dizer, porque vou repetir da tribuna do Senado Federal o
que vou aqui afirmar para o conhecimento da Naçãoque o Sr. Delegado ldecy se tenha comportado com absoluto deboche na condução desse inquérito, no acompanhemento, ou no desenrolar desse inquérüo. Deboches, Sr. Secretário, que faço a denúncia diretamente a
V. Ex~. que é a auto:_:t:.idade competente para ouvi-la, e
peço-lhe que marq~~ tempo: deboche, por quê? Debochando d<t sociedade. debochando da classe de jornalistas, debochando do Congresso Nacional, debochando
da sociedade inteira, esse Delegado cometeu o topete por
afirmar que todos nós somos suspeitos pelo assassinato
do jornalista Mário Eugênio.
A imprensa inteira sabe que o Delegado Idecy Teles
era inimigo ferrenho de Mário Eugênio. Os jornais
publicaram vários fatos que comprovam a existência daquela inimizade. Por conseqUinte, Sr. Secretário, estranhando esse deboche do Sr. Idecy Teles, que não conheço pessoalmente, e que gostaria de conhecer inclusive, eu pergunto, então, por que V. Ex• vetou, proibiu o
acesso da imprensa às repartições policiais e em particu. lar às delegacias, no exato momento em que Mãrio Eugênio caminhava para a morte, para a execução brutã.J de
que foi vítima, quando denunciava os mais escrabosos
crimes de que o Distrito Federal teve a infelicidade de ser
,'testemunha? É mais uma pergunta que faço a V. S•
O SR. LAURO RIETH- Nobre Senador, vou procurar responder rapidamente e quero inclusive
congratular-me com V. Ex~ porque.~dentro daquilo que
raiei num serviço de informação, V. Ex• estã se deixando
le'-·ar por infonnac;ôes que véi11Sendo publicadas no jornal que j[l declarou. de público, que nilo controla os seus
elementos que trabalham com ele e que estilo sendo leva• dos pela emoção. emoção perfeitamente aceitável por todos nós. porque era um colega de trab.:IIho. V. Ex• pode
ver, no próprio editorial de domingo, a chamada na primeira folha, em que diz que a própría e-ditorial de domingo. a chamada na primeira folha, em que diz que a
pn,pria direcào do jornal acredita na lisura da polícia, acredita no Dr. ldecy e acredita, inclusive, nos dois delegados que estão conduzindo os trabalhos. Mas, infeliz·
mente, o pessoal está se deixa11do levar pela ·emoção. Eu
,.acho e nós da Secretaria, apesar de toda essa emoção, esÍamos procumndo manter a razão e a tranqUilidade.
Então, veja bem, o próprio jornal confirma que essas
reportagens estão sendo levadas pela emoção. Mais um
detalhe a V. Ex'
O SR. FÁBIO LUCENA -
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V. Ex• pode ler?

O SR. LA URO RIETH- O Promotor, na qualidade

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas o Sr. tem que ler.
O SR. LA URO RIETH -

Eu não trouxe esses dados
porque não vim preparado para ser questionado nesses
assuntos que V. Ex~ está levantando. Agora, veja bem,
V. Ex' pode ver a declaração de um Promotor em que a
imprensa do Correio Brazilicnse, depois de ouvir esse
Promotor. e baseada numa informação que eu havia dito
ao Promotor, foi apresentado em manchete lá; .. Rieth ê
acusado de suspeito".
No dia seguinte, o Promotor enviou a carta ao Correio
Braziliense- V. Ex~. que tanto lê o Correio Brazlliense,
deve ter assinalado isso. V, Ex•, forçosamente, deve ter
anotado, porque a sua fonte:de informações ou a sua
fonte de informes é o jornal - e isso estâ no jornal.
O que disse o Promotor? Disse que, em absoluto, havia publicado aquilo - e uma chamada no rodapé da
noHciã, em que o jormil se desculpava pelo fato de não
ter tido corltrofe e ter se deixado levar pela emoção.
Vou lhe responder sobre o problema da arma do Sr.
Múrio Eugênio. Desde o início foi dito ao Sr. Mário Eu~
gênio que ele não poderia portar aquela arma, também,
isso foi dito ao Sr. Ronaldo.

OSR. FÁBIO LUCENA- Não. Mas a pergunta não
foi essa.
O SR. LAURO RIETH- Não. Mas V. Exf.divagou
sobre o problema e eu tenho que esclarecer, já que, para
formular a sua pergunta, V. Ex' fez uma série de indagações e essóls indagações pairam na mentalidade de todqs os presentes. Portanto, compete a mim esclarecer o
fato, porque estou aqui não como acusado; estou aqui
_para esclarecer, atendendo ao convite do nobre Senador.
Então, é preciso esclarecer o seguinte: foi dito ao Sr.
Mário Eugênio e foi dito, inclusive, ao Sr. Ronaldo Junqueira, numa reunião do Gabinete Civil com o Dr. Jorge
Jardim, que a arma que ele portava era de uso proibido.
Foi lhe dito para ele comprar uma arma de uso permitido, que lhe seriam fornecidos o registro e o porte.
A declaração que V. Ex~ faz ao Dr. Jdecy, de ter feito
uma declaraçUo debochada, não foi, em absoluto, deboche.. t que, naquele afã de querer esclarecer a todas as
perguntas da imprensa, porque a imprensa, como eu disse., está ·ávída por notícia e é uma coisa natural- o Dr.
Idccy disse, numa ocasião, porque, constantemente, perguntam: qul!l é o suspeito - eu digo: só posso falar a
partir do morncnll' da eonclus.;lo dtl!> autos ou de r-e uma
simfic:inda rC\'Cl:tr ;.1lp.um:1 l.'Oi:'>!,
"0 Sr. tem suspeit:1 de al~uén1'? "N:hl posso ter suspcitu dl.' ninguém. Sl.·ria adiantar um juito, que nàn me ê faculwdu fat.C"r." Ent•iv. o Dr .• ldel.!y, numa cxprcs..,ào c
n;h> numa atitude de dchodw. como V. Ex• quer fazer
crer uos presentes, diz que todt;JS nós somos suspeitos.

O SR. FÁBIO LUCENA- Em absoluto, Sr. Presidente. Aqui está havendo um diáloga dentro da maior
nhaneza c delicadeza.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Então
lembro a V.Ex~ que, de acordo com que ficou combinado, V.Ex' faz a pergunta e S.Ex• responde. V. Ex• co~
meçou nos apartes e está balburdiando os trabalhos. Aliás V.Ex• já está há uma hora e dez.
O SR. f'ÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, estou fa·
zendo perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aliãs,
V .Ex• não esta fazendo perguntas. V.Ex• esta lendo um
jornal.

O SR, FÃBIO LUCENA -Se V.Ex• me permitir, Sr.
Presidente, já que me dirigiu a palavra, eu quero dizer a
V.Ex• que estou apto aqui a falar por 24 horas sObre este
assunto e nào apenas l hora, 24 horas, se o Sr. Secretário
$C di:;puser...
O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) - Mas eu
não estou apto a ficar aqui por 24 horas e creio que a Coa
missão também não esteja apta a ficar 24 horas.
O SR. FÁBIO LUCENA -Apenas manifestei um
propósito meu.

O SR. PRESibENTE (Alexandre Costa)- De maa
nclra que não é praxe do Senado nem dos Senadores.
Cada Senador tem o mesmo direito. V.Ex• tem um tempo e os outros colegas também têm o mesmo tempo. Estou muito satisfeito em ver V. Ex• perguntando e desejo
mesmo que V.Ex• pergunte e o Secretário responda. ê a
maneira de esclarecer. Mesmo porque isto aqui não é um
tribunal, os Senadores não são juízes, nem o Secretário
de Segurança ê réu .
Estamos fal<tndo de igual para igual: Senadores e. Secretúr'io de Segurança do maiot respeito e da maior competência. Portanto, apelo a V. Ex• que se ate'nha a sua
hora e que o Secretário de Segurança também se atenha
u how de responder. V. Ex• me prestará um grande obséquio.

O SR. FÁBIO LUCENA -Só gostaria que V.Ex•,
cm nome do respeito que tenho c em nome da profunda
l.'Siinw. n:ln t.'tmsidl.·nlssc que hú balbúrdi:1 da minhtt par~
k',,

tl

O SR. I'RJ·:SIIli·:NTI1 (Ale-xandre Costa) l\nt:io retiro
lernw balbt'lnliu.

O SR.I:;\BIO LUCENA- Em outro local posso balmas a,rui, n:lo.

hurdi:~r.

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas foi ele quem decla-

rou!
O SR. LAURO RIETH- É lógico, ele quem declarou. Foi numa certa expressão que lhe perguntam quem
pode ser suspeito. Numa situação dessa, todos nós pode·
mos ser suspeito.
O SR. FÁBIO LUCENA nem eu e nem o Senado.

V.Ex• não é suspeito,

O SR. LAURO RIETH- Qual é o problema?
O SR. FÁBIO LUCENA- V.Ex• se considera suspeito'!

O SR. FÃBIO LUCENA- ... Mas eu quero que V.
Ex• leia
O SR. LAURO RIETH- Um momento, por favor.

O SR. LAURO RIETH -

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu quero que V. Ex•
leia o jornal primeiro.

O SR. LAURO RIETH- Eu, não. Ora!

O SR. LAURO RIETH- V. Ex' falou sobre a questão de .. :
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O SR. FÁBIO LUCENA -

Eu, não.
Ah, sim!

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sr. Senador. peço a V.Ex~ que não balburdie os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costu)- A coloc:H;i'lo dos no~sos trabalhos está de ncordtl C(>m a personalidade de V.Cx•, pelo que eu retiro a expressão.

O SR. FÁBIO LUCENA- Muito obrigado a V. E••
) SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço ao
Secretário que continue.
O SR. LA URO RIETH - Bom, eu vou, então, dar
uma ligeira explicação ao nobre Senador a respeito ao acesso a imprensa. N6s temos por obrigação e constantemente eram divulgados notícias de que elementos poli·
ciais declararam isso, Delegados declararam aquilo e
niio sei o que mais._ Nós temos aqui no regulamento,
que é bastante rígido, não foi criado por mim, é a Lei n•
4.878, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos
funcionários policiais civis da União e do Distrito FederaL Aqui tem:
transgressões disciplinares; '"Referir~se de modo
depreciativo às autoridades e atas da administração

~
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pública policial, qualquer que seja o meio emprega-

do para esse fim.
Divulgar através da imprensa escrita, falada ou
televisíonada fatos ocorridos na repartição.

Propiciar-se a divulgação bem como referi-se
desrespeitosa e depreciativamente às autoridades e

atos da administração."
Para que nós pudéssemos apurar a responsabilidade
de a tos que vinham sendo publicados na imprensa ecolocado na boca de policiais sem serem nomeados) nós es-

tabelecemos um sistema de controle de entrada. Um sistema de segurança de entrada nos centros da organização policial. Se V. Ex• tiver oportunidade de ver, a minha diretriz foi dito o seguinte; "Deverão ser estabelecidos pelos escalões subordinados medidas de segurança,
de forma que seja. caracterizada a responsabilidade das
informações que são fornecidas. E em momento algum
deverá ser tolhida a busca de informações pela imprensa
de todos aqueles assuntos que não foram defesa em lei".
Assunto defesa em lei, que são tóxico, o menor e o elemento preso em xadrez de delegacia para averiguações.
Então, foi baixado, veja bem nobre Senador, uma dire·
triz pelo Coordenador da Polícia Circunscricional carac·
terizando tudo isso aqui, onde estã bem claro, bem explí·
cito, dizendo que, em momento algum, deverâ ser res·
tringido o uso da imprensa, O cidadão será recebido
como outro qualquer, tanto de imprensa como não de
imprensa, que venha a busca de informações de seus in·
teresses através de uma identidade. Identificado o ho·
mem de imprensa, ele será conduzido ao Gabinete do
Delegado - isso está escrito em letra de forma. E o Delegado titular irá prestar todas as informações que não
for de defesa em lei.
Nesta ocasião o Sr. Mário Eugênio se indispondo coo~
tra esta determinação, que é uma medida de segurança,
que eu sou obrigado a tomar em virtude do que está es~
crito, se insurgiu e entrou com mandato de segurança e a
Justiça nos deu ganho de causa, dizendo que as medidas
- o pronunciamento da Justiça eu não sei se está. aqui,
não sei se trouxe, porqUe não vim preparado, mas o pronunciamento da Justiça é bem claro, mantendo como
çorreta todas as determinações que foram adotadas.
Então, veja bem nobre Senador, em momento algum
se teve' por objetivo restringir. porque sempre foi uma fi~
fosofia de nossa administração considerar o homem de
imprensa- e o Sr. pode fazer um inquérito entre todos
eles - como. um dos grandes informantes da poffcia.
Muitas vezes ele chega antes e tem condições de saber
muita coisa que pode nos auxiliar na diligência. Nós, em
momento algum, restringimos as informações. Se V,
que acompanha o noticiário sobre essa caso, pegar, du~
rante dois anos, a nossa administração, desde o início até
abril, o Sr. vai ver que este mesmo jornalista tecia loas
até exageradas a respeito da administração~ deficiência
do policiamento, do carãter dos policiais, tecia loas constantemente, até que tzm momento, em abril- veja bem
-ele quis colocar na minha boca uma declaração de que
eu havia dito de que todo o organismo era bandido. E se
o Sr. pegar a reportagem que ele fez e confrontar com a
minha respo~ta, o Sr. vai concluir. Então, eu disse a ele
que eu não poderia aceitar, porque não seria crível que
eu, na minha situação, fosse chefiar um órgão que era
constituído somente de bandidos. Qual a explicação que
eu daria à opinião pablica e à comunidade? Porque todos os fatos que nos chegam ao conhecimento são rigorosamente apurados. Inclusive esses casos, que V. Ex•
teve a oportunidade de fazer o retrospecto no jornal, to·
dos eles forma apurados. Naturalmente foram encontra~
dos em área fora da nossa jurisdição. Nós não nos eximimos porque a Polícia Técnica vai lá, faz o levantamento
e esses levantamentos ficam à disposição do Delegado
Titular dessas cidades da Região Geoeconômica.. Constantemente esses Delegados estão em reunião com os
nossos Delegados para traçar medidas, porque também

Ex•.

nos preocupa o problema de aparecerem cadáveres
sas regiões. Então falam em rota de desova.

nes~

O próprio morto tinha como uma característica- ele

se jactava disso- de criar figuras policialescas. Então,
criou uma rota da desova. Como, numa certa oportuni~
dade, aqui foi criada ••a Baixada fluminense" querendo
uduzir que Luziiinia era a futura .. Baixada Fluminense"
do Distrito Federal.
Nós refut;Jmos e não aceitamos a caracterização de
''Baixuda Fluminense", mormente porque geograficamente isso aqui é um planalto. Então isso foi refutado e
foi dilo.
Agora, todos os corpos que 5ão encontrados que ca·
racteriwm morte violenta, eles são pesquisados e o Sr.
poder.í nos visitar na Secretaria, e terâ a oportunidade de
ver todos os inquêritos que foram encaminhados,
Ainda, rece'ntemente, o caso desses dois jovens que fo . .
ram encontrados enforcados, tudo leva a crer que êsuicídio. As diligências mostram e estâ sendo feito acompanh~mento que eram elementos envolvidos em tóxicos.
P~ru o Sr. ver, está aqui:
.. No registro do desaparecimento, o genitor dos rapazes informou que ambos apresentavam problemas psi~
quiátricos. e que já foram internados por diversas vezes
no Instituto Boy House, de São Paulo", de onde haviam
saído pela última ve;r. há dois meses. O fato de encontrar
cadáveres não quer caracterizar a existência de um es~
quadrão da morte, porque não seria crive! que, na minha
autoridade, eu fosse aceitar a existência dentro do meu
organismo, um organismo paralelo.
Agora a existência de cadáveres caracteriza um ho·
micfdio, caracteriza uma morte violenta e esta é pesquiw
sada. E nós temos visto constantemente, não só através
da imprensa nactonal como através da imprensa interna~
cional, a característica de briga de quadrilhas e elimi~
nação de elementos em brigas de quadrilhas. ~ uma característica normal que tem sido utilizada, porque a pri~
meira coisa é levantar suspeição sobre a polícia, ê dizer o
seguinte: foi morto por um esquadrão da morte da polícia, porque é uma atitude de defesa daquele marginal
que procurou eliminar o outro marginal. Então, ele reti~
ra a suspeita que pode cair sobre ele e a joga sobre a polf~
cia. Uma prova disso, nobre Senador, estã no seguinte
aspecto: sempre que a policia atua e prende um margi~
na!, que violentou a sociedade e que a polícia tem, por
direito e por dever de lei, usar a energia que se fizer ne·
cessária para reprimir aquilo, a primeira coisa que fazem
é dizer que a policia foi violenta. Quem foi violento foi o
marginal que violentou a sociedade, quer seja na sua pes~
soa física, quer seja no seu património. Então, a primeira
coisa que se faz hoje ê acusar o organismo policial.
Agora, V. Ex.• pode ~;:star tranquilo de que, na nossa
administração, e eu lhe mostro que somente no ano pasw
sado foram punidos lre-.tentos e dezessete policiais, isso
não demonstra que o organismo é um organismo de elementos que não têm moral para ser policia. não quer di~
zer. Mas o regulamento policial é tão rígido que o mínimo deslize, uma falta ao trabalho, uma chegada atrasa~
da, ele incide em alguma penalidade. Mas, todos esses
casos foram sindicatos e se não foram esclarecidos atê o
momento, ainda estão em curso de investigações. Quan~
to a isso V. Ex• pode ter iJ. mâximá tranquilidade.
E aí eu vou lhe dizer, exatamente, qual foi a pergunta
feita ao Doutor ldecy. Numa colctiva a imprensa perw
guntou: você suspeita da polícia?
Resposta d.o Dr. ldecy: ..em princípio, todo_ aquele
que estava no Distrito Federal era suspeito, entretanto,
numa análise ligeira são excluídas dezenas de milhares".
Essa foi a declaração exata do Dr. Idecy.
Nobre Senador, eu c:stou a sua disposição, entretanto
eu go.~taría que V. ex~ desse oportunidade aos outros,
porque os outros também ..•
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O SR. FÃBIO LUCENA- Eu indagaria dos Srs. Senadores presentes, se me permitem continuar com a pa.
lavra por mais algum; minutos? Senador Marcelo Miran.
da? Senador ...

O SR. MAURO BORGES- Eu tenho perguntas a
fazer, mas não impetlt.: que V. Ex' continue fazendo as
suas.
O SR. FÃBIO LUCENA - Pois não, Sr. Senador
Mauro Borges. futuro Governador do Distrito Federal,
eu agradeço a V. Ex'
Nobre Secretário Coronel R.ieth, em verdade, o Sr. ve~
tou o acesso dos jornais às repartições policiais num ato
de maior perigo para o jornalista Mârio Eugenio. E a
prova provada é a existência de um mandado de segurança, me parece uma medida ineptâ em face da Consti·
tuição e em face da própria lei que regulamenta a concesw
são de mandado de segurança pelo Poder Judiciário;
uma vez que não vejo t:u direito líquido e certo no ingresso de jornalistas a repartições policiais. O que houve, de
fato, foi uma deliberada intenção do Secretário de Segurança, que pode ter sido com o melhor dos propósitos,
mas o fato é que houve u proibição do acesso dejornalis·
tas às delegacias, sob a sua superior responsabilidade.
Mas ocorre que a aprc.:l!nsão da arma do jornalista não
foi unicamente o qut: de~n:tou a setença de morte daque·
le incitado profissional de imprensa. Leio aqui no Co;~
reio Braziliense, aliãs V. Ex.• disse há pouco que as miw
nhas fontes de informações são os jornais. Claro, eu não
tenho acesso ao SNI, eu nào tenho acesso aos arQuivos
sigilosos de V. Ex• Não, só tenbo que me basear em informações de jornais. Qli.anto ao convite- antes de en·
trar no assunto - quanto ao convite que V. Ex• me fez
para comparecer a sua Secretaria, eu só iria em comp:l·
nhia de V. Ex•, porque desde que o jornalista Vladmir
Hezog foi convidado a comparecer a uma repartição policial e nunca m:1is apareceu, eu dispensowme de ir atender ... a não ser em companhia de V. Ex• que: me darâna·
turalmente a garantia de .-mir do Órgão que iria visitar.
Acontece, Sr. Secr~tc.írio, que antes da apreensão da
arma, poucos dias antes, numa quinta·feira de noíte, cerca de dez viaturas do Grupamento de Operações Especiais cercaram a entrada da quadra 216- Norte,§+
Mário Eugênio morava. Como ele. previamente ififormado, evitou a batida policial na porta de sua casa. Mais
tarde fol interceptado em frente ao DETRAN, junto ao
autódromo, onde o seu carro, o Monza PP-7177 foi
apreendido pelo agente de trânsito Freitas, por ordem do
Delegado Theodoro, tarnbêm do serviço secreto da Secretaria de Segurança Pública. porque o carro estava rebaixado e com a placa dianteira menor do que o padrão.
Mário sempre teve carros rebaixados e nunca, até então,
havia sido incomodado por isso. O incómodo surgiu
quando Mário Eugênio insistiu em afirmar, perempto·
riam ente. que o ••esquadrão da morte~• age impunemen~
te, conforme se !é na reportagem de S de novembro do
Correio Bratilicnse.
Em primeiro lugar, por que um cerco a um jornalista?
Por que o cerco por viatura da Policia Militar à quadra
em que residia o jornalista? Por que o jornatista, tendo
evitado o cerco ao acesso a sua residência, isto ê, o bloqueio do seu sagrado direito de ir e vir. Em segundo lu·
gar, porque a posterior apreensão pelo mesmo dia oveiculo do jornalista, sob estapafúrdia alegação de o carro
estar com placa rebaixada, vez que fazia nove anos que
ele atuava na profissão e esse tipo de molestação jamais
lhe houvera sido ti:ito pela polícia?
Mas observe, Coront:l Rieth, observe como os cami·
nhos quecondu;r.em ao ~rime- não sei se V. Ex•, acredito que não, não tem nenhuma obrigação. claro. Não sei
se V. Ex• palmilhou as escolasjurfdicas e teve intimidade
com o linguajar jurista. Não sei, não conheça o seu cuni·
culum, apesar de saber rJ curriculum muito eficiente, um

.J

Murço de 1985

currJculum muito rico que o capacita efetivamente ao
exercfcio da função que hora exerce. Se, com eficiênCia
ou não, me permita a franqueza, esta é uma outra ques-

tão. Mas observe os caminhos que conduzem ao crime; o
iter criminis. No dia 7 de iíovembro, quarenta e oito_ho-

ras antes da execução do jornalista, foi fechada a chamada ..Cantina do Povo.....Cantina do Povo" servindo
bem aos radialistas. Esta frase estava escrita até ontem
no barraquinho do Sr. Tiilo, localizado no Setor de Rãdia e Tevê-Sul, porém, a partir de hoje, os trabalhadores
daquele locá] não conHlrào mais com os lanches e bebidas que o barraco servia a todos, já que a ârea é considerada de domínio público". E o Governo do Distrito Fe-deral, através da Secretaria de Viação e Obras, notificou
a presença indevida du ~~vendinhan e determinou a sua

demolição.
Observe bem, Sr. Secretário: essà cãntirta nas proximidades - e aqui está o jornal publicando o despejo dos
pertences da cantina; um caminhão recolhendo refrigeradores, estivas, bebidas etc. Observe bem, essa cantina
funcionava como um anteparo, como um tapume entre
qualquer tentativa de apanhar o jornalista no focal onde
ele foi apahiji!do e executado, à porta da Rádío Planalto.
Ela funciC(ii~a hã oito anos naquele mesmo local. E os
radialistas, à noite, alta madrugada, extenuados pelo tra~
balho - e eu sei o que significa trabalhar de noite, porque já trabalhei durante vários anos em serviço noturno
num jornal do meu Estado, O Amazonas- essa cantina
toda iluminada impedia o acesso dos assassinos ao jornalista desarmado e completamente desprotegido pela
autoridade policial competente. E ainda que ela não im~
pedisse, ela dificultava que o jornalista fosse ali apeado e
assassinado. Depois de oito anos de funcionamento, porque ela reuniria fatalmente testemunhas da ação delituosa. Depois de oito anos, o Governo do Distrito Federal
entendeu que a área usada pela cantina era considerada
de domfnio público do GDF.
E quem informou, Coronel Rieth, ao Governo do Distrito Federal - quero deixar muito claro que o Governador José Orne! las estava dormindo quando este fato aconteceu. Não tem ele a menor participação nesses acon~
tecimentos todos, isto eu falo por absoluta convicção e
por ter estudado a fundo a folha corrida, a fé de oficio do
ilustre Governador do Distrito Federal. S. Ex' estava
dormindo, não na sua mesa de trabalho obviamente.
Mas estava dormindo quando esses fatos aconteceram.
Quarenta e oito horas antes do crime, foi comunicado
à Secretaria de Fiscalização e Obras a presença indevida
de barracos em áreas desse tipo.
Ora, ilustre Secretário, nós não temos, no Distrito Federal, uma Secretaria de Justiça, que seria de Interior e
Justiça como se chama nos demais Estados- no meu,
pelo menos, tem essa designação- que ê, nos Estados, o
Órgão competente para detectar a presença indevida de
estabelecimentos comerciais ou de outra natureza em
áreas de interesse, de domínio p11blico do Governo de
Estado. no caso, do Governo do Distrito Federal. E
quem comunica essa presença, qUem dá conta ao Prefeito ou ao Secretário do Governo competente para o caso,
que não foi o caso de V. Ex• foi o Secretário de Fiscalização e Obras. Aliás, Departamento de Licenciamento e
Fiscalização de Obras. Quem comunica essa presença inconveniente é exatamente o poder de polícia do município, que não existindo no Distrito Fedt::ral, foi exercido
pela Policia, sob a sua direção. Não acredito que tenha
sido por ordem sua, como premissa fundamental do levantamento desta questão. Mas, a verdade é que alguém
da sua Polícia conseguiu que, quarenta e oito horas antes
do delito, a cantina fosse fechada, apagando~se assim
toda e qualquer luz que pudesse identificar um ou dois
ou três autores da execução do jornalista. Identificar
pela simples captação visual da fisionomia, se é que o e·
xecutor não estivesse encapuzado. Acredito que não.
Mas pqder ir fornecer depois ã Poi1Cía Técnica de V. Ex•
·um retrato falado dos autores do delito. Então, as inda~
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g~ções

são essas, nobre Secretário, acrescidas da seguinte
observação do Governador do Distrito Federal:
"Pode realmente ter sido policiais'\ disse o Governa~
dor José OrnelJas, M edição do dia 13 de novembro.
"Pode realmente ter sido policiais, maus policiais e pode
ter sido outra pessoa, que nada tem com a polícia". Palavras do Governador do Distrito FederaL Vamos apurar
tudo. não temos interesse em esconder nada. Pelo contrário, temos intcres...:;c cm que as coisas fiquem claras~ tenho fé de que os culpados serão encontrados e que paga·
rào pelo que fizeram.
V. Ex• contesta a existência de um esquadrão da morte
em Brasília, mas coincidentemente, a partir do momento
em que o jornalista Mário Eugênio passou a insistir na
existência do esquadrão da morte, ele foi assas!dnado, ele
foi executado. V. Ex• teve conhecimento de que a casa do
jornalista sofreu cerco policial na noite do dia 5 de novembro. Por que, então, Sr. Secretário. essc:s fatos todos?
Por que, principalmente, se V. Ex• sabendo de que a
polícia. houvera cercado a quadra. onde residia o jorna~
lista, V. Ex• sabendo que o carro do jornalista foi
apreendido pela polícia de trânsito, sabendo de tudo isso, e sabendo mais dos nomes de delegados que o jornalista incriminava, publicamente, acusando-os de pertencerem ao esquadrão da morte, que providências o Sr. tomou para apurar as den11ncias do jornalista contra
membros da corporação policial, e por que o Sr. não
agiu para apurar a responsabilidade daqueles que cercaram a casa.do jornalísta, e se o jornalista não foi a suaresidência ê porque foi, antecipadamente, avisado do cerco
policial, porquê? Que atitude o Sr. tomou contra a polf~
da de trânsito, que apreendeu o carro do jornalista? Por
que, Sr. Secretário, o Sr. assistiu em si1Cndo, talvez por
boicote de informações que não foram transmitidas a V.
Ex• - admito isso porque não quero aqui, na Comissão
do Senado, colocar em dúvida o nome,_a honra, objetiva
ou subjetiva de V. Ex• não tenho essa intenção, não tenho esse direito aliás- mas tenho o direito de, como residente em Brasília, e sobretudo como Senador da República, tenho o direito constitucional, inclusive, de
fazer~Ihe essas pcrgunlas, que considero da maior importância. Primeiro: que providências o Sr. tomou contra
delegados denunciados publicamente pelo jornalista?
Houve inquérito, houve apuração das denúncias?
Segundo: por que V. Ex• não agiu contra o cerco à
casa do jornalista, que é ilegal, que a lei proibe'? Jornalista não pode ser cercado, nenhum ci-dadão pode ser cercado_ no seu direlto de ir e vir.
Terceiro: que providências tomou V. Ex• para apurar
junto à polícia de trânsito ~:~s causas da apreensão do veí~
cu! o do jornalista e, depois, da apreensão da arma? Essas
coisas todas se conjugaram e, como disse no infdo. se
constituíram no iter crimidis, nos caminhos que conduzem ao crime, no brutal assassinato do jornalista que
morreu, que foi assassinado única e exclusivamente pelo
que publicou nos jornais.
Desculpe o alongamento das indagações, mas são essas as formulações que faço por enquanto.

O SR. LAURO RIETH - Nobre Senador, eu vou
procurar ser bast~:~nte sintêtico e vou fater..•
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre
Senador, V. E-x• está há duas horas fazendo perguntas;
essas são as últimas perguntas que V. Ex• vai formular,
mesmo porque os outros têm o mesmo direito que V. Ex•
V. Ex• m~ desculpe, é um grande orador, aliás eu admiro
V. Ex• Mas V. Ex• está formulando perguntas e cada
pergunta ê um discurso de 30 minutos. Claro que gostaria de passar atê um dia aqui ouvindo-o, quem não gosta
de ouvir um bom orador'!
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, nobre Presidente,
eu sou um discípulo de V. Ex•
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O SR. PRESIDENTE (Aic:xandre Costa)- Não, eu
admiro V. Ex' Agora só nào posso permitir que contra o
Regimento e contra o dircilo dos outros, V. Ex• a cada
pergunta, faça um discurso.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, como discípulo de

V. Ex• eu não posso ... foi o que aprendi com V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não, é
uma brincadeira de V. Ex~ que eu levo como uma intimi~
dade, mas espero que V. Ex• acate a Mesa, dê o direito
aos outros companheiros de V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA -Cabe a mim desacatar a
Mesa, mas quero f~:~zer un1 apelo a Mesa, eu ainda tenho
uma s6 pergunta a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Eu vou
permitir. Aliás, V. Ex• pode formular logo a outra pegunta.
O SR. FÁBIO LUCENA -Não, porque vai depender da resposta dele Hgora.
OSR. LAVRO RIETH- Nobre Senador, eu tenho a
impressão que V. Ex' está um pouco perdido nos fatos e
no tempo. Veja bem, a apreensão do carro, que resultou
na apreensão da arma, foi muito anterior ao caso que V.
Ex' se referiu, agora, de novembro. O problema da
apreensão da arma, veja, r.:xatamente a data, foi em tor·
no de, vou dizer exatamente a data: Foi montada uma
operação, como eu disse de pequenas barreiras, no sentido de interceptar não só furtos de vefculos, como tam·
bém interceptar aqueles que estavam furtando bueiros.
Quando eu disse a V. Ex• que um carro afrontou a barreira, deu um cavttlo de paU, fugindo, e foi detido pelo
sistema de segurança na altúra do DETRAN, nessa ocasião, então é que foi constatada a irregularidade no car·
ro, porque o agente eslá agindo dentro de todas as irregularidades ele age sobre todas as irregularidades, não é
específico, um carro se defrontoú, ele atuou; na hora em
que ele manobrou em cima da barreira, ele poderia ter
sido alvejado.,. porque é uma técnica usada constantemente aqui em Brasília, por aqueles que furtam autom6~
veis, por aqueles que assaltam pessoas para furtar auto~
móveis. Então. o problema do cerco recente não tinha
nada a ver com o problema do Mário Eugênio. São as
barreiras que constantemente nós temos feito em toda a
cidade. 1:. afluxo de viaturas para coibir, muitas vez:es, o
barulho que está sendo feito. E se V. Ex•, por acaso, não
sei, residir alt na quadra dos nobres Deputados c Sena..
dores. na 302 vai ver que nós., atendendo a um apelo do
Presidente da Mesa, se não me engano, do Senado, que
fez ao Governador, nós montamos uma operação parecida~ está aqui no ofício de 18 de setembro, ao Governaw
dor, do Presidente ~a Câmara, Deputado Flávio
M arcílio, nos pedindo providê:nclas a respeito de den6ncias formuladaS por dois D.eputados, tendo cm vista tiros
que estavam havendo naquela quadra. Nós montamos
uma operação semelhante. Esta operação foi montada
recentemente. V. Ex• está procurando associar com a
apreensão da arma. Foi rnontada porque, constantemente, a Asa Norte, para nós é uma grande preocupação,
principalmente devido' ao trâfico de entorpecentes. En~
tão, constantemente. nós estamos fazendo. Entlo, esta
que V. Ex• referiu, em que foi feito o cerco para impedir
o acesso, não aconteceu. V. Ex' vai me desculpar, mas
está mal informado. O que aconteceu foi aquela anterior,
em fins de julho, operação de pegar furtos de buciros e
foi apreendida a arma na altura do autódromo. Então,
um fato não pode ser correlacionado com outro. Esclareci o problema do cerco da casa, para impedir a livre atividade do jornalista. não foi impedido. Segundo: a de-.
núncia que ele fez a respeito de delegados envolvidos no
esquadrão da morte. Nós não temos nenhuma denúncia
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e V. Ex• pode ver, através das próprias reportagens que
ele fez, não temos nt::nhuma denúncia de delegados envolvidos em esquadrão da morte. O que nós temos e o
que ele fazia ê denúncia dt:: arbitrariedades cometidas por
determinados delegados. Ele considerava arbitrariedade,
inclusive, com o Dr, Jorge, do Gama, inclusive dizia que
ele esteve envolvido com intimidades, ~ntre aspas, com
uma advogada, que Jevuu vinte milhões e não sei o que
mais. Então tudo isso, que era denunciado no jornal, o
Delegaáo que sentiu atingido na sua honra entrou com
uma representação criminal. Todos eles entraram com
representação criminal. Nós temos aqui as representações criminais dos delegados, que se sentiram atin$idos
na sua honra pessoal e, mais também, na sua honra funw
cional. Então, nós temos aqui representação criminal de
17-7, do Delegado-Chefe da 4' DP., pela prática de crime
de calúnia e difamação.
Os antecedentes desta representação criminal estão caracterizados no fato de qui! houve a morte de um menor,
a reportagem levantou que a morte desse menor, na ãrea
do Gama, talvez ti'Jesse sido cometida por elementos in·
tegrantes da policia mílitur. Foi feito uma sindicância,
não ficou caracterizada. Nessa mesma oportunidade, um
dos possíveis elementos que estivesse envolvido e que estava sendo nomeado na imprensa; estava sendo nomeado, como possível autor, este elemento cometeu suicídio.
Ao cometer suicídio, houve uma tentativa de exploração
da família pelo jornalista Mário Eugênio. que tentou invadir a residência e tirar dali dados para fazer suas reportagens. A família revoltada entrou na delegacia de
polícia com uma representação criminal contra a atitude
do jornalista. O Jornalista se jactava que tOdas as repre-sentações feitas contra ele, ele tinha poder na justiça e
iria trancar, como eleconstumava dizer, E, efetivamente,
ele tomou essa atitude, entrQu com um pedido de sustação no Juízado do Gama, a Juíza concedeu a liminar, o
inquérito foi suspenso, ao cabo de 25 dias essa liminar
foi cassada e foi prosseguido o inqu6rito. A partir daquele momento, se V. Ex• analisar as reportagens, o Sr. vai
ver que ele desencadeou uma campanha contra esse delegado, atingindo a sua honra privada e funcional. Então,
ele entrou com uma queixa-crime de difamação e calúnia, baseado nos artigos previstos na lei de imp~nsa. O
Sr. pode encontrar essa reportagem no Correio Braziliense de 4, 6 e 8 de julho de 1984.
Representação criminal formulada pelo Delegado To~
eira. Também ele foi acusado justamente por não tomar
providências, de deixar fatos, cj ue são trazidos ao conhecimento e não tomar providências. V. Ex• pode ter certe·
za absoluta e tranquilidade de que todas as providências
são tomadas. Ele se sentindo caluniado, ele entrou, o Sr.
pode ver essas reportagens no Correio Brazillense de 24 e
25 de julho. Outra representação: do Dr. João Soares,
delegado de Taguatinga, pelo crime de difamação, Correio Brazillense do dia 25 e 27 de julho de 1984.
Uma representação do Delegado substituto da I• DP
- Adail. também publicado no Correio Brazillense de 27
e 31 de julho.
As outras representações, que cu acabei de nomear
para V. Ex•, foram dirigidas ao Exm' Sr. Procurador do
Ministério Póblico do Distrito Federal. Nenhuma ação,
apesar de eu ser. a partir de abril, constantemente denegrido, constantemente difamado e constantemente caluniado, nunca, nem eu, nem o Dr. ldecy, que foi acusado
aqui como sendo inimigo, entramos com qualquer representação. A nossa conduta foi pedir a presença do Diretor do Jornal, Correio Braziliense, Dr. Ronaldo Junqueim, que compareceu numa oportunidade, às sete horas da
noite, na sede do Governo do Distrito Federal, no Gabinete do Secretário da Casa Civil, onde lhe foi mostrado a
série de reportagens que vinham sendo feitas e que vinham ocasionando ...a cada publicação considerada lnverídica pela administração, nos obrigava a uma resposta, usando o mesmo direito de imprensa. E se V. Ex• ve-
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ri ficar no jornal, 'v. Ex• vai ver qUe, num dia, saía uma
reportagem, no outro dia, safa uma resposta fundamentada da Secretaria. Isto não era conveniente ao jornal.
Então, o próprio Dr. Ronaldo Junqueira, numa reunião
em que esteve presente o Dr. Jardim, foi mostrado o incovenlente e, nessa ocasião, o Dr. Ronaldo se comprometeu: não, eu vou botar um paradeiro nisso, não falo
mais nada da Secretaria, mas também não quero desmentido. Eu disse: a mim me reservo o direito de, tão
logo o órgão que eu dirijo, sendo denegrido, eu tenho
que dar uma satisfação à opinião pública de botar a verdade dos fatos. Tudo aquilo que nós botamos são as ver·
dades dos fatos, e o que foi contestado na justiça, por satisfação nossa, a justiça nos deu ganho de causa. Então
nós nos louvamos na justiça.
Não sei se resporidi as perguntas de V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA - Sr. Presidente, vou concluir, antes vou formular a ií.ltima pergunta. Quero registr:u que S. Ex•, o Sr. Secretário não respondeu as últimas
perguntas que lhe fiz. Verdade; aconteceu o cerco a casa
em que mora o jornalista e a Secretaria de Segurança não
tomou nenhuma providência para apurar as razões desse
cerc;o.
Segundo, a arma foi apreendida sob o testemunho do
Dr. Ronaldo Martins Junqueira, Editor Geral do Corw
reio Braziliense. Foi apreendida dentro do Correio BraziUense. Imagine, V. Ex.• se a polícia vai à redaçào de um
jornal e o jornal da maior respeitabilidade - por sinal
segue uma orientação política contrária à que eu sigo
dentro do Congresso Nacional, mas que não impede de
destacar a extraordinária expressão que esse jornal tem
no Distrito Federal- se a poHcia vai à redação do jornal, c sob o testemunho do Dire(or do jornal, do Editor
Geral, apreende, ilegalmente, uma arma, já que ele esta·
va com porte de arma ilegal, expedido pela Polícia Federal, o que não acontecerá, Sr. Secretário, com os pobres
mortais que não têm um jornal a protegê-los? A pergunta fica no ar.
Segundo, o Poder Judiciário jamais se manifestou
sobre essas queixas-crimes; o que se pretendia com elas,
são qu<r.tro, ao contrário do que diz V. Ex•. Três apenas
foram encaminhadas ao Procurador do Distrito Federal,
uma defas, a quarta, enquadrando o J·ornalista na lei de
imprensa, foi diriglda diretamente ao Juiz, como manda
a lei do processo penal. O que se pretendia era armar
uma teia de processo em cima do jornalista, a fim de
impedi-lo do exercício das suas funções,
Primeiro, V. Ex• não deixou perante a Comissão nada
de concreto sobre o crime. Esta é a grande realidade.
Nós estamos na estaca zero, e V. Ex• que poderia nos ter
informado. nos fornecido novas informações sobre o cri~
me, não o fez. Talvez porque a polícia é sigilosa ou o serviço secreto do serviço de informações ainda não o tenha
informado a respeito. A seguir, V. Ex• não contesta a
existência de um esquadrão da morte, denunciado não
apenas pelo Correio Brazlliense, mas por grandes jornais
do País e, principalmente, pelo O Estado de S. Paulo,
que, no dia 14 desse mês, vinculou o assassinato do jornalista Mário Eugênio ao atentado a bomba, que hã um
ano atrás sofreu o prédio do Jornal da Tarde e do O Estado dt S. Paulo, na Capital pauHsta.
A minha pergunta final não lhe pertence, mas ela foi
publicada nos jornais e não recebeu de V. Ex• um esclarecimento.
No dia 12 de novembro, discursando na Câmara dos
Deputados, o Deputado Rosa Flores, do Rio Grande dO
Sul recordou o envolvimento de Laura Rieth, no episódio da prisão, tortura e morte do Sargento do Exército,
Manoel Raimundo Soares no Rio Grande do Sul, no
ano de 1966. O parlamentar gaúcho lembrou que Soares
foi preso, quando distribuía panfletos numa praça do
Porto Alegre. Tendo sido torturado por elementos da Secretaria de Segurança, depois de receber habeas corpus
do Superior Tribunal Militar, o preso foi libertado mas,
após caminhar apenas duas quadras, novamente foi deti-
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do, desta vez, ilegalmente, quando então foi amarrado
de cabeça para baixo, e arrastado por uma lancha sobre
as águas do Rio Guaíba, até perder-se e morrer afogado.
As conclusões foram tiradas por uma Comissão Parla·
mentar de Inquérito e o então Governador lido Menegheti atendeu às conclusões da Assembléia Legislativa
e afastou o Coronel Wàshington Bermurdes; o então
Tenente--Coronel Laura Rieth era Superintendente dos
S6rviços Policiais, à época, segundo denunciou o parlamentar gaúcho.
O que V. Ex• tem a dizer?
O SR. LAVRO RIETH- Eu tenho a solicitar ao nobre
Senador que pedisse ao parlamentar gal1cho a cópia do
ínquérílo, que correu na Justiça do Rio Grande do Sul e
verificar se, em algum momento, meu nome é: referido.
Esta a explicação que eu tenho que dar. Tem um inquêrlto, tem um processo que foi feito . .f'oram pessoas indicia·
das, e, a conclusão do processo, estaS pessoas indiciadas
foram absolvidas.
Em momento algum, nobre Senador, meu nome é cita·
do. Ai tirarm ilações e procuraram me envolver. porque
eu era, na ocasião, não Secretário de Segurança, que era
o Coronel Washington Bermurdes e não foi -afastado.
Então, a informação é qL>~ não é verdadeira.
Segundo, eu. como Superintendente dos Serviços Policias, na ocasião, não tive envolvimento algum, estâ caracterizado nos autos da Justiça, nem o meu nome havia
sida citado, e tampouco fomos demitidos.
Eu acho que, mais alto, neste caso, fala o process~ que
correu, naturalmente; exploram porque eu estava em
uma função pública. E o homem em função pública é
alvo disso.
Nó~. recentemente, acompanhamos, no cenário nacional, a rebelião na Penitenciária de Neves. V. Ex.• teve a
oportunidade de ver que a própria ONU classificou
aquela Penitenciária como modelo para O' mundo. Há
uma rebelião e os presos acusam o Administrador. Rapi·
damente, todos se voltam contra o Administrador e, a
partir daquele momento, a Penitenciária, que era modelo, passou l\ não ser mais.
Então, é uma pergunta que faço: será que a ONU cl::.r
sil1ca como penitenciária modelo, e só pode ter classificado, fruto de uma administração. Daqui a pouco, h'ã
uma rebelião, passa.se a dar crédito àqueles qut:;!{t.estão,
e não àquele que a dirige, que a administra.~ (Pe.t-gunta
tambêm que eu deixo no af para V. Ex•
•
Quanto ao inquérito e quanto ao meu envolvimento
no caso do Sargento, fala mais alto a Justiça,
Então, pode o nobre DeputadoiRosa Flores verificar
- e ele sabe perfeitamente que, na ocasião, ele acompanhou O CBS0 1 que O meuonome nãO está envolvido- e eS••
tá procurando tirar ilações. ~um direito que lhe assiste.
Agora, fala mais alto a Justiça! Eu não me contraponho.
Todas as medidas da nossa Administração, e nós temos
atuado dentro daquilo que está regimentalmente esta tuido e tudo aquilo que a Justiça nos intcrpeta, nós temos
informado, quer seja habeas corpiis, quer seja de Mandado de Segurança, para satisfação nossa, temos saído vitoriosos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao 29 orador, Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES -Sr. Presidente, eu fiz
uma série de anotações para fazer perguntas ou indagações ao Sr. Secretário de Segurança. Entretanto, o
meu nobre colega, Senador Fábio Lucena, ·esgotou totalmente o assunto. Eu não vou repetir as perguntas, que
não foram tantas as deles, mas eram algumas indagações_.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. MAURO BORGES- De qualquer forma ....
um momento, deixe eu concluir. De forma qu'e eu gosta-
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ria, apenas, para enfeixar, proque tenho um compromis*
so urgente, não previa que: a reunião durasse tanto. Gos·

tu ria que o Sr. Secretário pudesse dizer a todos nós, de

uma forma sintética, não como..ruma certeza mas como
uma aYaliação, se S. Ex• acha, pelo curso das diligências
até agora efetuadas, pelas açôes policiais de apuração
desse nefando crime:, se as coisas estão se encaminhando
de forma a que haja uma perspectiva efetiva de esclareci·
menta do crime.
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nar, apenas cu percebo que o horário avançou e o Sr.
Presidente foi por demais generoso para comigo e não
me cabe evidentemente abusar da paciência de S. E:<•s
que aqui se encontram.
Mas o assunto não foi, em absoluto, por mirn esgotado. O assunto vai render muito e eu vou abordá-lo tantas
e quantas vezes se fizer necessârio da tribuna do Senado
Federal.
Era apenas a informação que eu gostaria de dar a V.

Ex•.
O SR. LAURO RIETH- Nobre Senador, agradeço
a sua pergunta e tenho a responder o seguinte:
Desde a primeira hora nós estamos empenhados, com
todos os efetivos e com toda a capacidade intelectual dos
integrantes da Secretaria, no sentido de elucidar esse bár-

baro crime.
A ninguêm mais interes-sa dO Qüe a nós, principalmente, num final de Governo, deixar uma herança sem ser
esclarecida, para que, de tempos em tempos, isso possa
voltar à tona. Então, V. Ex• pode estar certo de que todo
o nosso esforço, e toda a nossa capacidade estão, sendo
orientados e conduzidos para tal fim. Permanentemente
estou fazendo r.euniªes com os assessores mais diretos
formulando hi'l~\~~ e orientando diligências.
Naturalmente· n'ão divulgamos nada, para que não
possa vir prejudicar as diligências e também para não tumultuar as diligências.
Para que V. Ex• tenha uma idéia do nosso trabalho,
desde que a primeira carta anônima chegou, nós passamo.s. imediatamente, de 8 horas da noite até meia noite e
meia, procurando checar a veracidade de tudo aquilo
que estava dita na carta. Foram reunidas viaturas, foi
convocado o Comandante da Polícia Militar, que também estava envolvido, na presença do Piomotor, foram
feitas todas as diligências que se fizeram necessárias.
Para que V. Ex• tenha uma idéia do que foi feito na primeira hora, e o porquê da nossa demora também em
atender à imprensa naquele dia, só fomos atender às três
hor<ls da tarde, porque estãvamos envolvidos na avaliação do problema, no levantamento de possíveis hipóteses. Naquela mesma hora, para que V. Ex•, tenha uma
ldêia, de manhã ainda, foi solicitado um promotor, e
como havia uma hipótese de que poderia ter envolvimento de carros policiais, foi determinada a imediata perícia
• técnica. em todos os carros da polícia, não somente nos
carros brancos, mas sim todos aqueles de cor clara, porque poderia, naquele afã e naquele nervo~tsmo da testemunha ter confundido a cor do carro. Ent~o nesta hora
foi piovidendado isso. E mais ainda: como naquele fim
de semana, nós tivemos oito furtos de carros, de sexta
para sábado, e dez, de sábado para domingo, foi determinado intensificar a localização desses carros, de preferência, aqueles brancos ou de cor clara, para que imediatamente, fossem periciados. Então, V. Ex• pode estar
tranqfiilo tudo que estâ ao nosso alcance está sendo fei~

to.
r..,

O problema do exame pericial. O exame pericial tem
demorado, mas aqueles que têm um conhecimento do
problema sabem que a perícia é um dado importantíssimo para a justiça, para a condução e orientação das dili~
gências. Ele ê demorado porque comporta uma fase de
coleta de elementos, uma fase de avaliação desses elementos, e uma fase de reavaliação desses documentos,
para que não haja falha no laudo. Então, tudo está sendo
corlduzido dentro de uma orientação de se chegar ao autor ou aos' possíveis autores.

. O SR. MAURO BORGES- Muito obrigado a V.
Ex~.

Eu estava formulando a pergunta e preferi não ser interrompido. No momento, eu estou às ordens do meu
nobre colega Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA --Nobfe Senador, é porque
V. Ex~ declarou que eu esgotei o assunto. Em absoluto,
eu não esgotei o assunta. Hã muito mais ainda a questio·

O SR. MAURO BORGES- Obrigado.
Eu queria apenas referir que as perguntas que eu havia
relacionado foram tratadas suficientemente por V. Ex•.
Eu peço a V. Ex• permissão para me retirar, devido a
compromissos íntransferíveis.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Eu agradeço a presença de V, Ex' nobre Senador Mauro Borges.

Com a palavra o nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS -Sr. Presidente, esta
Comissão do Distrito Federal está cumprindo o seu de·
ver, mas breve, muito breve nós esperamos que estaCo·
missâo do Distrito Federal, mesmo tão brilhantemente
presidida por V. Ex• e representada pelos meus campao heiros de Comissão não exista mais. E por que não exista mais? Porque eu não me julgo, representante que sou
de Minas Gerais, não julgo em condições, e quero crer,
que todos os demais membros dela, de representar o
povo do Distrito Federal, como deveriam representá-lo
os Deputados efeitos para uma Assembléia Legislativa
do Distrito Federal.
Mas quero parabenizar V. Ex• no momento em que o
Senador Mauro Borges e eu solicitamos a V. Ex' que
convidasse o Excelentíssimo Sr. Secretário de Segurança
Pública a vir aqui, discorrer sobre a segurança do cidadão e a criminalidade no Distrito Federal, V. Ex• imediatamencte entrou em contato com S. Ex•, solicítando~lhe
que aqui comparecesse, o que nos é de muito agrado e,
podemos elucidar muitas questões que ainda estão sem
serem ainda respondidas.
Eu lembro a S. Ex• o Sr. Secretário de Segurança
Pública do Distrito Federal, que tirar a emoção da sociedade é privá-la talvez do que ela tem de melhor.
Hoje, com a emoção que exíste no Distrito Federal,
por causa do crime aqui ocorrido, nós temos condiç~es,
de saber como a sociedade está preparada para tolher o
crime. E a indagação maior: como a sociedade se aparelha para exterminar o crime, exterminando os criminosos. Esta sim é a questão básica, e aqui estamos a indagar
de S. Ex• esses motivos.
A minha primeira pergunta a V, Ex', Sr. Secretário:
A corrupção existe na policia de todo o Pats. Isso ê:
fato inegável, como existe em outras classes, não s6 na
classe policial.
Quintos casos já foram apurados, aproximadamente,
ou se isso ê bastante normal na polícia do Distrito Federal, ou se existe um espirita de corpo que impede a elucidação desses casos de corrupção na polícia?~ a primeira
pergunta.

O SR. LAURO R!ETH -Nobre Senador Alfredo
Campos, etl lhe agradeço as referências e é com a máxima satisf~ção que respondo a sua indagação.
Indiscutivelmente a corrupção existe. não só na polícia
de todo o mundo como também em setores fora da polfcia .
A nossa preocupação, desde que nós assumimos, foi
uma preocupação sobre a hierarquia e disciplina. E hoje
V. Ex' pode ver que talvez, pelo fato de eu ter tido a
preocupação premente de fazer com que a hierarquia se
fizesse valer dentro da Secretaria, e mais, a discjplina fosse exercida desde o mais alto escalão até o mais baixo,
talvez eu esteja sendo acusado hoje por aqueles que foram talvez punidos e que foram eliminados dos quadros

Quarta-feira 20

0307

por e.starcm envolvidos em corrupção como um individuo vingativo.
A Secretaria de Segurança dispõe de um órgão, que é a
Comissão Permanente_ de Disciplina, que tem por função
zelar por toda a disciplina dentro dos órgãos da Secretariu e, mais espedficamente, dentro da cdpula da Secreta·
ria e da Polícia Civil, porque as organizações militares
estào vinculadas a regulamentos específicos e o regulamento é bastante rígido em catalogar as transgressões.
Só para ter uma idéia, esse regulamento dos deveres e
transgressões cataloga da ordem de 73 penalidades, 73
condutas que poderão ser penalizadas, Ainda mais,
preocupado com o problema de disciplina, como eu tive
ocasião de dizer, o poder de polícia, que é concedido ao
policial, se não for controlado, ele pode ser exorbitado.
que nós estabelecemos o LOD, que também e· muito
falado na polícia, o Livro de Ocorrências Disciplinares,
onde todo e qualquer delito, por menor que seja , quer
seja constatado por qualquer escalão de chefia, quer nos
chegue ao conhecimento, por denúncia das partes, ou
quer. chegue ao nosso conhecimento por uma refer!ncia
da imprensa ou ainda chega ao nosso conhecimento
atra vês - e como tem chegado bastante- da Comissão
de Direitos Humanos, da OAB, todos eles, e aí eu lhe
afirmo de sã consciência, todos eles foram apurados jus~
tamente por essa Comissão permanente de disciplina.
P~ra que V. Ex• tenha uma idéia, somente no ano de
1984 quando estávamos preocupados- desde ini'cio, o
ano de 1984 se prenunciava para n6s um ano diffciltodos nós sabemos as causas e os porquês, desse ano difícil, preocupou-nos imensamente e fomos rígidos mesmo
na aplicação dos regulamentos. Para que V. Ex• tenha
uma idéia, de janeiro a outubro de 1984, entre processos
e sindicâncias foram instaurados 347, somente sobre
possívies atividades ou envolvimentos de policiais. Para
que V. Ex.• tenha uma idéia: uns processos acarretaram a
demissão de dois agentes de polícia, a suspensão de dez
delegados, 79 agentes de polícia, 8 escrivães, 28 agentes
penitenciários e I administrativo, num total de 126 Io~
r.1m suspensos. Foram repreendidos, 2 delegados, 21
agentes de policia, I escrivão de polícia, 15 agentes penitenciários e I administrativo, num total de 40.

e.

Desse tow.l foram absolvidos 179, isto somente de I'i'
de janeiro a outubro de 84.
No ano de 83, aqui estão todos eles relacionados com
o inquérito instaurado e o resultado: arquivado, arquivado, 30 dias de suspensão, 20 dias de suspensão, dez dias
de suspensão, etc, etc.
Temos um agente demitido, a imprensa deu muito des·
tu que a um agente envolvido em passiveis sevfcias praticadas dentro de uma empresa de transporte de ónibus. O
agente foi demitido. Isso no ano de 84.
Agora, desde o momento que nós assumimos, que foi
no dia dois de julho de82 atê 3I de 12 de83, nós tivemos:
vinte e dois delegados de polícia punidos, dois peritos
criminais, nove escrivães, três datiloscopistas, 144 agentes de pofíci::1 e 63 agentes penitenciários.
Nós tivemos, inclusive, delegados demitidos. Quero
esclarecer a V. Ext que nada fica sem apuração .. Nós te-mos uma Comissão Permanente de Disciplina, constituí*
da por três delegados que, constantemente, está apuran*
do tudo que nos chega. Então, nenhuma transgressão
fica na impunidade. Muitas vezes, inclusive, alguns se
sentem prejudicados porque, indusive, alegam que não
tiveram o direito de defesa, entram na Justiça e perdem~
J1ÓS temos vários casos desses aqui registrados e anota*
dos.
Então, talvez, seja este o motivo para muitos deixarem
que seu seja vingativo. Eu aplico a lei, atravês de uma
Comissão, através dos órgãos que, por 1êi; tem ãttJ..
buições e têm direito a aplicar e tem a obrigação. Não sei
se ccmpietei a pergunta.

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sr. Secretário, eu fiquei muito grato a V. Ex• sobre as respostas que V. Ex•
deu, principalmente, no decorrer da sua bela explanação
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sobre a segurança do cidadão e a criminalidade; no ,Pis-

trito Federal.
Mas gostaria de fazer uma tíltima pergunta.
e_ evidente que não estava dentro do tema a que nós

nos propusemos perguntar a V. Ex• sobre a segurança do
cidadão e a criminalidade, mas, a partir das perguntas

feitas pelo nobre Senador Fábio Lucena, parece que o
tema tomou conta desse plenário. E acho muito impor-

Wnte isso porque o, tema que nós estamos abordando, a
segUrança do cidadão, como S. Ex• está dizendo é muito
importante,. porque o último fato ocorrido aqui, a morte
do jornalista abalou o Distrito Federal. Isso comprova
aquilo que eu digo: q'uando se tira a emoção da sociedade ela perde. talvez, o que tenha de melhor: a emoção; é
com o trabalho de jornalista, é com o trabalho de informação, que as autoridades podem percorrer o caminho
que a leí lhes propôs e os obriga a percorrer.
A iiltima pergunta é: a seguinte: como deixar t1m inimigo declarado da vítima, responsâvel pelo inquérito? Ele
não estaria por assim dizer sendo juiz em causa própria?

0 SR. LAURO RIEHT- Nobre Senador, nõs não
temos nenhum inimigo declarado da vitima. Eu não sei a
quem o Sr. deseja se referir. Mas o jornalista Mário Eugênio tinha desafetos, eu não posso considerar inimigos.
Ele tinha desafetos tanto dentro da policia como fora dela.
O Dr. Idecy ê um homem da mais alta capacidade e
idoneidade. É o Diretor da Polícia Civil. Se, a partir do
momento em que nós afastamos, por ilações de que ele
fosse um inimigo da vitima, nós estamos lançando em
cima de toda a organização policial uma ddvida.
E apresentando a opinião pública que o organismo
policial, que deve ser a defesa da sociedade, está todo ele
sob suspeição.
Além disso, o Dr. ldecy é o coordenador, ele não trabalha sozinho. O delegado de homicidio, o Dr. Tormin é
que estâ conduzindo toda a investigação, valendo~se de
todos os órgãos. O Dr. Edecy que coordena as atividades
desse órgão e eu supervisiono.
Quer dizer, nós acreditamos que não hã possibilidade,
que, talvez, esse sentimento de desafeto possa vir ímpe~
dir, ou pelo menos retardar, ou tumultuar, porque aí seria a falêncill total de toda a organização, se, de princípio, partíssemos do pressuposto que toda a poHcia é suspeita e como tal não teria ninguém na polícia em condições de apurar.
Tenho a impressão, não sei se cheguei a colocar bem,
como v:Ex' pretendia. Então, não considero, nem o Dr.
Idecy, como, às vezes, Gizem também que eu era inimigo.
Eu não era inimigo, o tratamento que ele recebia de mim
era praticamente de pai para filho. Várias vezes conversei com ele, várias vezes disse e várias vezes o adverti
sobre as demlncias que ele fazia. Então, o desafeto não é
só dentro da polícia. Se se fizer uma enquete com os pró~
prios colegas de trabalho, V. Ex.' veri. a repercussão, se é
que eles, por uma questão de sentimento de classe, vão
querer falar. Mas, na pesquisa de opinião pdblica, sentimos que havia desafeto em todos os setores. Então, nós,
em princípio, até que provem o contrârio, não podemos
admitir a suspeição sobre quem quer que seja dentro do
organismo policial, mas V. Ex• pode estar tranqUilo que,
tão logo seja percebido isso, não tenha dúvida que ele serã afastado.

O SR. ALFREDO CAMPOS- Muito obrigado, Sr.
Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, infelizmente não me foi possível chegar logo no início desta reunião, porque estava para variar, falando sobre Educação
aqui, cm Brasília, no CEUB. Apresento, por isso, o meu
pedido de desculpas.

DIÃR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

No plenário do Senado nosso fulgurante tribuno. Senador Fábio Lucena, sugeriu que a Comissão do Distrito
federal indicasse um parlamentar para acompanhar as
investígações que estavam sendo realizadas pela polfcia.
Fui um pouco mais longe: sugeri que a Comissão do Distrito Federal, confiada a um Presidente da alta categoria
do Senador Alexandre Costa, pudesse transformar-se
qutl.Se num fórum de debates sobre o problema mais amplo da criminalidade em Brasnía e tambêm sobre esse
caso específico do trucidamento covarde do Jornalista
Mário Eugênio.
Sei, Sr. Secretário, que V. Ex:• já afirmou aqui que não
acredita na existência de um esquadrão da morte em
Brasília, a Capital da Repdblica. Creio que, talvez, V.
Ex• pudesse rever esse ponto de vista.
Esquadrão da morte houve e há no Río de Janeiro, na
baixada fluminense, e até mesmo no Centro da Cidade
do Rio de Janeiro ele a tua e hâ um clamor universal com
repercussões internacionais em relação a essa hedionda
mancha na chamada Cidade Maravilhosa.
No meu F.stado, Sr. Secretário, na década de 70, foi
descoberta a existência de um esquadrão da morte que
matava até ladrões de automóvel. Depois esse esquadrão
se apoderava dos carros roubados para vender. Foram
exumados cadáveres na Praia de Jucu, perto de Vitória,
alguns ainda com algemas. De maneira que a existência
do esquadrão da morte em Brasília não deveria ser, desde logo, rejeitada liminarmente. Sabemos que a polícia,
como outros seguimentos da sociedade brasileira, e de
um modo geral pessimamente remunerada. Então, há
um problema grave nos quadros policiais. Por outro la·
do, a corrupção, como V. Ex• já declarou, com tanta
propriedade, existe em numerosos setores, diria que quase ínerente à condição humana, ela existe no mundo capitalista, existe no mundo socialista, por que rejeitar liminarmente a hipótese da existência aqui, em Brasília, de
um esquadrão da morte, inclusive porque há alguns indícios muito veemente.
O nosso nobre Senador Alfredo Campos falou no
espírito de corpo que os franceses chamam de esprit de
corps V. S• falou com muita propriedade, traduziu para
sentimento de classe. Existe sentimento de classe em
qualquer seguimento da sociedade, inclusive nas nossas
gloriosas Forças Armadas, das quais tanto nos orgulhamos. De maneira que é possível admitir que tendo o jovem Jornalista Mário Eugênio sido muito enfático, muito incisivo em acusações veiculadas, atravês do Correio
Braz:iliense, ele tenha despertado ódio de alguns seguimentos da polícia e não seria realmente de espantar, Sr.
Secretário, que houvesse aqui, ou que haja aqui, tambêm
em Brasília esse esquadrão da morte.
Quanto à emoção que tem caracterizado vários editoriais do Correio BraziUense, devo afirmar que ela é perfeitamente compreensível. A comunidade do Correio
Braziliense viu trucidada uma vida em flor, um jovem co~
rajoso, impetuoso, vamos reconhecer, mas que procurava, a seu modo, defender a sociedade brasiliense. De mam~ira que essa emoção marca a comunidade do Correio
BrazUiense como marcaria a comunidade do nosso glorioso Exêrcito Nacional, se um coronel fosse trucidado
com quatro balas de arma que não é usada rotineiramente. Essa seria a justificativa plena para essa emoção que
tem marcado os editoriais e os comentários do Correio
Brazilíense e dos comentários e reflexões dos companheiros de trabalho de Mário Eugênio.
V. Ex' pode ficar certo, Sr. Secretário, de que aqui nesta Casa, no Senado em geral e na Comissão do Distrito
Federal, V. Ex' só encontrará representantes que não se
julgam com o monopólio da verdade e da dignidade. Todos nós somos homens de boa fe. Fique certo V. Ex• de
que aqui ninguém fará acusação leviana. Podemos levantar suspeitas, podemos transmitir às pessoas convidadas
as nossas :.tpreensões, mas todos nós somos dominados
por um sentimento, para nós todo mundo é honesto, mercct': confiança até provem o contrário, porque senão a
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vida seria intolerável. se cada um de nós visse no ser humano um canalha, um ladrão ou um assassino.
Alguns dos nossos companheiros do Correio Brazillense, devo dizer, que eu orgulhosamente me proclamo
membro da família cívica de Assis Chateaubriand, desejam fazer algumas indagações ligadas a esse epísódío que
tanto traumatizou Brasília. Como cheguei um pouco tarde, provavelmente algumas dessas perguntas já teriam
sido respondidas por V. Ex' mas permita-me, então,lé·
las para aguardar as respostas do nobre depoente::
.. Na noite do crime, disse o Secretário de Segurança
que a polícia fez todo o possível para aPuração do assassinato de Mário Eugênio, e a reportagem do Correio
Braz:iliense constatou isso fora de qualquer dúvida, na
verdade não foram ouvidas as possíveis testemunhas, o
próprio operador de som, Chiquinho da Rádio Planalto,
que presenciou de longe o crime. só foi ouvido depois de
uma hora da manhã e n~fo se fez uma varredura para len·
tar localizar o criminoso, logo após o assassinato de
Mário Eugênio. Isso era tudo, Sr. Secretário, que se po·
dia fazer na noite do crime?" Essa é a primeira inda·
gação da comunidade do Correio BrazJJiense.
O SR. lAURO RIETH- Nobre-Senador João Calmoo, agradeço-lhe as considerações iniciais e o seu pon·
to de vista é exatamente o nosso.
A respeito da sua indagaçã.o, tenho a dizer o seguinte:
tão Jogo fo1 dado o alarme geral de que havia sido cometido um homicídio e isso chegou à nossa Central de Telecomunicações, foram acionados tódOs os eleinentos que
estavam em serviço nesta ocasião, na rua, através do plano que tive oCJ.J.sião de expor aqui, inicialmente.
Imediatamente acorreram ao local a Policia Técnica,
um superior de dia, que era um delegado, que é o meu representante, que tinha todo o organismo policial à mão,
para acionar os membros através do supervisor que tinha com ele: Polícia Militar, POlicia CivJl, Corpo de
Bombeiros, inclusive o DETRAN, todos esses elementos
foram acionados e prontamente acorreram. O próprio
Dlretor do Instituto de Criminalistic:a acorreu pessoalmente ao local, iniciou imediatamente o levantamento,
para que nada fosse desfeito. O focal foi imediatamente
isolado. Foram relacionados todos aqueles que, possivelmente, tivessem visto ou ouvido qualquer coisa, relacionados para que fossem ouvidos. Quer dizer, imediatamente compareceu, também, a equiH~._2a Delegacia de
Homicídios que permanentemente oés.Wtuando, porque
temos Delegacia de Homicídios e Flirtos'de Veiculas e de
Roubos e Furtos, constantemente um patrulhamento
para atender a essas solicitações.
O dispositivo foi acionado pelo próprio superior de
dia, que era o Dr. Feitosa, que é um Delegado da mais
íntima amizade do Jornalista Mário Eugênio.
A situação de bloqueio, de pesquisa do carro foi adOtada imediatamente pel~s viaturas em serviço na rua: tão
Jogo o superior de dia compareceu, ele acionou órgãos e
eu mesmo, da minha própria residência, a partir do mo·
menta que comecei a receber a comunicação do fato,
imediatamente fiz ligação ao Dr. Jdecy para checar todas
as atívidades que deveriam ser tomadas e vimos que to·
das elas foram tomadas.
Então~ do momento da comunlcação do evento, todas
as providências possíveis na hora foram tomadas. Acabei de dizer que, imediatamente, inclusíve às três e pouco, mais ou menos, da madrugada recebi a comunicação
de Ari Cunha Filho, pedindo a minha interferência, para
que tivesse entrada da reportagem para fotografar o cor~
po no Instituto Médico Legal, nós não permitimos, por·
que é uma questão de êtica médica, de ética profissional
não se permitir a fotografia, mas foi acionada o mais rapidamente a autópsia, para que, no mais curto espaço de
tempo, o corpo fosse liberado. Imediatamente adotamos
providências, porque a primeira suspeita, é óbvio, seria a
polícia. Então, imediatamente determinados que fossem
periciados todos os carros de coloração clara, não só o
branco. mas todos aqueles de coloração clara em serviço

da policia. Intensificamos a busca dos veículos que foram furtados que de sexta para sâbado foram oito, e de
sábado para domingo foram dez, no sentido de, talvez
!ocali;mndo um carro desses, .~e pudesse chegar a uma
pista.
Então, tudo aquilo que foi possível levantar na ocasião, foi fet.to e foi prosseguida durante toda a noite. A
partir do evento, a policia não parou mais de trabalhar e
de levantar, pesquisar e fazer.

O SR. JOÃO CALMON -
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Muito obrigado.

"Por que- a arma e o carro de Mário Eug!nio s6 passaram a ser ilegais depois que o Jornalista se incompatibili~
zou com a Secretaria de Segurança? V. S• deClarou que
não era inimigo de Mário Eugenio, entretanto seria pouco aceitável a afirmação de que V. S•era amigo de Mârio
Eugênio. De maneira que realmente havia se criado uma
incompatibilidade inegável entre o Jornalista acusador,
que escrevla e falava de maneira tão dramá.tica com
vários segmentos da Secretaria de Segurança, acusaOos
por ele em suas reportagens. Por que a arma de Mário
Eugênio desapareceu depois da apreensão, se ela estava
municiada com b,!i~S calibre 38? Por que tanta eficiência,
Sr. Secretário.,J9.i .Secretaria de Segurança em relação à
arma de Mádti Eugênio, que provocou até consultas, se
não me engano, segundo foi afirmado aqui, à Polícia da
Espanha? Por que essa mesma eficiência em alto grau
não teve uma confirmação a partir do momento desse
atentado contra Mário Eugênio, atentado que era até
previsível, em virtude das graves acusações que ele fazia
. com freqUência a vários elementos que integram os qua~
dros da Policia? Finalmente, Sr. Secretário, gostaria de
ter, pelo menos a sua apreciação rápida sobre a sugestão
que fiz e V. S• reexaminou essa sua convicção de que nãO
há esquadrão da morte operando em Brasília. Se esse es~
quadrdo é uma mancha da sociedade brasileira, já detectado no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e diria, praticamente, em quase todas as Unidades da Federeção,
umas em maior e outras em menor eScala.
Muito obrigado pela sua atenção.
O SR. LAURO RIETH- Nobre Senador João Calmoo, desejo esçlarecer a respeito do esquadrão da morte
e coloco~me na situação de um Secretário de Segurança,
tendo a responsabilidade de uma comunidade como
Brasília; o fato de eu admitir a existência de um esquadrão da morte, como uma organização dentro da própria organização, interpretamos que seria a falencia total
da autoridade.
O fato de eu dizer que não admito a existência de esquadrão da morte, não desconsideramos o fato da existência de, tanto policiais como margínaís, em brigas de
marginais, que pratiquem o homicídio. Então, todos os
homicídios praticados na ârea de Brasilia, ou seja, toda
morte violenta, constatada na área de Brasília, é sindicada, é investigada para chegar ao possível autor daquele
ou daqueles que eliminaram aquele determinado cidadão. Então, admitimos não a existência de um esquadrão
como organização. Por que não admitimos? Porque atê
o presente momento não temos nenhum indício, nenhum
dado que caracterize a existência desta organização. Não
quer dizer que não exista policiais ou fora da policia ele-mentos com desvios comportamentais que vem a cometér isso.
Então. existe, sim, elementos que se aproveitam da
ocasião para eliminar outros, para cometer um homicídio. Sabemos perfeitamerite que quando se fala em esquadrão da morte, a primeira impressão que se temê que
é uma organização dentro da organizaçãp. Então, uma
organização trabalhando com o beneplácito da própria
administração. Ora, a partir do momento de eu, como
chefe, admitir um esqUaarãO.d:i".ri1orte para fazer justiça
com as próprias mãos, poderei, mais cedo ou mais tarde:,
ser envolvido. E seria daí a falência total·da autoridade
ao permitir isso. Esse é o nosso problema com o esquadrão da morte.

O SR. JOÃO CALMON- Entendi perfeitamente. V.
Exf afirma que não hã, em Brasília, um esquadrão da
morte institucionalizado. Entretanto, V. Ex• não excluí a
hipótese d~ um grupo de policiais estar agindo de maneira ilegal, inclusive matando seus desafetos.
O problema é apenas da existência de um esquadrão
da morte não institucionalizado, porque o esquadrão da
morte existe no Rio de Janeiro, opera na Baixada Fluminense e em outras áreas e, obviamente, autoridades supremas da área polícia! não estão patrocinando de forma
nenhuma a existência desse nefando grupo de policiais
assassinos.
O SR. LAURO RIETH - Quanto ao problema da
arma, V. Ex• gostaria de receber alguma explicação. O
problema da arma, nobre Senador João Calmon, foi o
seguinte: desde o infcio, quando ainda o Jornalista
Mário Eugênio comparecia ao meu gãbinete, ele fez isso
durante quase dois anos, ele comparecia portando essa
arma na cintura. Por várias vezes, foi dito a ele que ele
não deveria portar essa arma, porque, desde o início,
sabfamos que essa arma era de calibre proíbido e ele
numa atitude até acíntosa se apresentava. Nós, inclusive,
alertávamos que se acaso caisse numa barreira, essa
arma seria apreendida e não terfamos condições de
devolvê-la, porque a partir do momento que é registrada
uma arma e caracterizada a sua ilegalidade, eu, por dever
de legislação, tenho que recolher ao Ministêrio do Exército.

Essa arma caiu porque foi montada uma barreira,
como já expliquei, no sentido de pegar aqueles que esta~
vam furtando tampas de bueiros. Depois se veio saber
que era o Jornalista Mário Eugênio, mas um carro enfrentou essa barreira e refugou a barreira, nesta ocasião,
ele poderia ter sido alvejado, porque é uma característica
do ladrão de automóveis que age aqui em Brasflia. Ele
foi perseguido e apanhado na altura do Autódromo.
Nesta ocasião foi dito a ele que o carro estava em si~
tuação irregular e que a .arma que ele portava estava municiada no porta-luva. O agente que apreendeu a arma fí.
cou em dúvida, porque como V. Ex" pode ver aqui a
arma tem todas as características de uma arma ... ~uma
arma lhama, espanhola, é uma arma de 9 milímetros.
Ela tem as características da magnum. Então, foi constatado, como na ocasião ele apresentou o registro da arma,
mas o agente caracteriz.ou a suspeição de que era uma
arma de uso proibido, não foi retirada a arma na hora,
"foíj>edido a ele qUe apresentasse essa arma, para que fosse peridada. No dia seguinte, como ele não apresentou
essa arma, nós fizemos, então, uma requisição da arma,
para que fosse pcriciada. Essa requisição foi dirigida pes·
soalmcntc ao Dr. Cid Varela. Foram dois delegados pessoalmente à presença do Dr. Cid Varela pedir que fosse
apresentada a arma. Nesta ocasião, o Dr. Cid Varela
chamou o Dr. Ronaldo Junqueira e pediu a ele que providenciasse que a arma fosse entregue. Então, como ela
foi entregue, para caracterizar, foi lavrada uma apreensão para caracterizar. Constatada a irregularidade da ar"
ma, ela foi apreendida e, como tal, recolhida 'ao Minis..
tério do Exército. Temos aqui o recibo de quem recebeu.
Posteriormente, o Jornalista Mário Eugênio entrou, se
ri-ão me engano, com um mandado de segurança, através
da Justiça Feder~!. junto ao Ministério do Exército para
reaver essa arma. E hã poucos dias, também, o Correio
Braziliense publicou, se não me engano, uma espécie de
um bilhete que ele havia deixado para um companheiro
Jornalista em que, também, repórter do Correio BrazJ..
Iiense, para que intercedesse, quanto à-recuperação dessa
arma. Ao que nos parece, não tenho informação segura,
a Justiça Federal nã0 deu ganho de causa pela recupe~
ração dessa arma. Fizemos tudo que a lei manda fazer.
Ela não foi apreendida com o objetivo, como pode estar
parecendo, de vingança sobre o Jornalista Mário Eugê-nio. Para que V. Ex~ tenha uma idéia, no ano de 83,
apreendemos armas em situação idêntica, apreendemos
aqui nove, está aqui inclusive o proprietário, o tipo de
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arma, todas as armas do tipo magnum e pistolas de uso
privativo das Forças Armadas. No ano de 84, antes da
apreensão da arma que caiu numa barreira, todas essas
armas são apreendidas, quando caem em barreiras, nós
apreendemos, antes da arma do jornalista; 3, e posterior
à apreensão da arma dele, outras 3.

I,

!····:
I

1,.

Entilo, não foi uma coisa premeditada em cima dele,
confesso~lhe que não foi, porque, se eu quisesse, desde o
inicio, durante aqueles dois anos, eu teria recolhido esta
arma. Inclusive, foi levantada a origem dessa anna.

Foi declarada na Polfcia Federal. que esta arma havia
sido obtida por herança do avô paterno. Para que fosse
evitada toda e qualquer exploração e para que nós tivéssemos bastante fundamentos, é que nós mandamos pedir, na Espanha a origem da arma, e essa foi a nossa 11nica preocupação, para que não houvesse exploração de
possível perseguição, porque, a partir do momento da
apreensão desta arma, que foi em abril, nós poderíamos
ter feito um processo de falsidade ideológica, não o fizemos, por quê? Está caracterizado aqui, no documento da
própria fábrica, que esta arma foi produzida pela fábrica
em 16 de janeiro de 54, e com data de25 de janeiro de 54,
guia 73, expedida pelo porto de Bilbao, ao México, em
nome de Romero Joel Dias. Como V. Ex• diz, foi muito
eficiente a policia. A policia tem procurado, dentro da
minha orientação tanto quanto possível, ser eficiente.
Assim como nós procedemos nesta ocasião, nós temos
procedido em todas as outras ocasiões, e para que V. Ex•
tenha uma idéia, nenhuma destas armas apreendidas
nesta situação foi devolvida, inclusive, tem pessoas de renome e de alta respeitabilidade aqui, porque tiveram um
descuido e deixaram esta arma, às vezes, em mãos de
pessoas menos avisadas e do próprio filho e nilo foram
devolvidas, porque eu não posso abrir um precedente,
porque não tenho como justificar a partir do momento
em que a arma é apreendida.
Então, assim como nós procedemos neste caso, nós te·
mos procurado proceder em todos e V. Ex• pode estar
certo que nos empenharemos com o mesmo esforço, com
o mesmo afinco na elucidação do caso.
O SR. JOÃO CALMON - Com licença do nobre
Presidente, eu apresentaria uma última pergunta sobre
esse dramático episódio.
O operador de som, Chiquinho, da Rádio Planalto, só
foí ouvido muitas horas depois do crime; a polícia declara que não sabia que havia um fusca branco envolvido
no episódio, como então V. s~ afirmou que houve uma
caça a um fusca claro? Por que a testemunha Chiquinho
não foi ouvida logo? Por que V. S• disse aqui, que~ ób~
vio que a policia seria a principal suspeita, logo após a
ocorrência do crime?

O SR. LAVRO RIETH -

Nobre Senador, o fato,

pelo que tenho conhecimento, foi comunicado em tomo
de meia noite e cinco à Central; nesta ocasião foram
acionados todos os elementos e em torno de meia-noite e
quinze e meia noite e vinte jã havia todo um aparato po~
ticial em torno do problema, em torno do fato. Nesta
ocasião foram procedidas a audição, a oitiva das testemunhas, 'elas foram feitas imediatamente de uma forma
verbal, não foram consignadas em termos.
Foi TJesta ocasião que o operador Chiquinho declarou
que ele viu, entre outras coisas que eie declarou ter visto
um homem de capa preta, um homem de arma longa, um
homem de chapéu preto, de luva branca, a safda desem~
balada de um fusca branco. Imediatamente este comple~
menta foi dado à Central e foi acionado todo o dispositi~
vo no sentido de ficarem preocupados com a interceptação de um fusca branco. Então, esta ação foi tomada
em função da oitiva das pessoas que estavam à volta.
Porque, no primeiro momento, naquele impacto, só se
apresentou e só foi levantado no momento a presença
como testemunha do Sr. Francisco, Chiquinho e, todos

. ''
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os dados que ele forneceu no momento foram imediatamente incorporados e diligenciados em seguida..

O SR. PRESIDENTE- (Alexandre Costa)- Chegamos ao fim de nossos trabalhos.
Resta uo Presidente da Comissão agradecer a presença

de S. Ex• o SecretArio de Segurança Pública e dizer que a
Comissão agradece as informações, as respostas aqui da-

das por V. S• a todos os Srs. Senadores.
O crime aconlecido em Brasília, realmente, como bem

disse alguns Srs. Senadores. não foi um crime oriundo da
marginalidade, do jogo do bicho ou da droga, não foi
um crime de um ladrão comum que assalta uma casa; foi
um crime perpetrd.do com todos os requintes de maldade

c de selvageria próprio de crime encomendado, que o
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Brasil não conhecia, ou se conhecia, não lhe é comum,
razão pela qual não poderia deíxar de emocionar, de comover a população como efetivamente comoveu.

V, S• que ocupa uma pasta das mais importantes da cidade, c-J.rrega o ónus nas costas da segurança de toda a
população e tem que ter a compreensão das coísas certas
e das coisas que não estão certas nesse momento difícil
que a população viveu.
V. S• tem tido e demonstrado peta imprensa, demonstrado pela sua Secretaria e demonstrado hoje aqui não só
a competência, como a honradez. a di~nidade, como
tambêm mais uma das qualidades, que i: a humildade,
respondendo, com segurança, tudo aquilo que sua Secretaria conhece e que está realizando para elucidar.

Março de !985

Eu, que moro há 22 anos em Brasília, que acompanhei
todos os governos, que, sem desmerecer nenhum, mas
não conheci nenhum que superasse em cofiabilidade aiJ
Governo Josê Ornellas, não posso, não seria !feito dei:~:ar
de acompanhar a vontade da população de Brasilia de
acreditar no seu governo e acreditar tambêm em V. 5' na
sua ação, quer pelo seu passado, quer pelo seu presente,
quer por um auxiliar direto do GOvernardor Josê Ornellas, qu~ tudo fará para coroar de êxito este Governo,
descobrindo os assassinos e punindo-os frente à população de Brasília.
Muito obrigado pela sua presença.
Está encerrada a reunião.
(Le~·anra·se

a reunião às /3 horas e lO minutos.}
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DE 1985
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Uitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 25/85, de autoria do
Sr. Senildor Nelson Carneiro, que dá nova redação

ao parágrafo t1nico do a.rt. 4t da Lei nt 4.591, de 16 de

dezembro de 1964,. com vistas a determinar, nas escri·
turas relativas a alienação de unidades condominiais,.
a comprovação de ausência de d8bitos para com o
condomínio.

1.2.2- Comunicllçào da Liderança do PMDB
De substituição de membro~ em Comissão Parla·
mentar de lnquêrito.

1.2.3- Comunicação da Presidência

Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n'
123/81-Complementar, por ter recebido pare<:c:r con·
trário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribu[do.

1.2.4- Discur~s do Expediente
SENADOR ROBERTO SATURN!NO, como
Uder - Comentários sobre as primeiras medidas
económicas da nova Repúb1ica.
SENADOR HUMBE'RTO LUCENA, como Udcr
-Vitória alcançada pelo Ministro Marco Maciel, da
Educação, com relação a reitoria da Universidade de
Brasília. Aviso enviado pelo Sr. Ministro da Fazenda
ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando providências
para a apuração e promoção de responsabilidade civH e penal dos envolvidos nas irregularidades doBra·
silinvest. Justificando as medidas econômicfls anun-

ciadas pelo Uoverno, objeto do pronunciamento do
Senador Roberto Saturninc na presente sessão.
SENADOR CARLOS LYRA - Observações
sobre noticiário da imprensa a respeito da indicação
do Sr. José Aprfgio Brandão Vilela para a Presidência do IAA.
SENADOR OCTÁVIO CARDOSO, como Llder
- Desentendimento que estaria ocorrendo entre o
Ministério da Educação e o Minist~rio da Cultura
acerca da vinculação da FUNTEVE.. ComentArias
sobre a contenção de gastos dos bancos oficiais deter.
minado pelo Governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO, como Lldcr
.,...... Resolução tomada pelo Comitê suprapartidário
em extinguir a sob legenda. Apelo às autoridades que
menciona em favor da cidade de Parati-RJ.

1.2.5- Comunicações da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizarse hoje, às IS horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
-Indicação de Srs. Sr:nadores, para participarem,
no período de 25 a 30 do corrente, em Lomé, Togo, a
73• Conferência lnterparlamentar.

1.2.6- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 26/85, de autoria do
Sr. Senador Álvaro Dias, que dispõe sobre isenções
fiscais para o transporte coletivo urbano visando a
reduzir seus custos e tarifas.

1.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n9 l0/85, soÚcitando urgência para
o Projeto de Lei d<.~ Câmara n' 281/83Complementar, que dispõe sobre a concessão do benefício auxílio-doença ao trabalhador rural. Aprova·
do.

Requerimento n' 1Sf85. solicitando a. constituição
de Comissão Parlamentar de lnqu!rito destinada a
investigar os fatos que colocaram em risco o controle
acionário, pela União~ da Companhia Vale do Rio
Doce. Apreciação sobrtstada por falta de quoram
para votação do Requerimtno n' 37/85. tendo usado
da palavra os Srs. Lomanto Júnior, Roberto Sa,.tumino, Carlos Chiarelli e Gastão MoUer.
Projeto de Lei da Câmara nf 1'40/84 (n' 616/83, na
Casa de origem), que equipara às empresas jorna1!sti·
cas, para fins de responsabilidade civil e penal, as cmpresas cinematográficas. Votlçio adiada por falta de
quorum
Requenmento n' 4/85, solicitando urgência para o
Projeto de Lei da Câmara ' 218/84-CompJementar,
que cria o Estado de Tocantins e determina outras
providencias. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 22/81, que dispõe
sobre enquadramento de professores colaboradores e
auxiliares de ensino e dá outras providências. Votatão adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n• 26/79, que acrescenta
parágrafos ao art. 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votatào adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Scmado n' 45/19, que acrescenta
e modifica a redação de dispositivo da Lei nf 5.107,
de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). Votac:io adiada por falta de quo--

rum.
Projeto de Lei do Senado n' 2/80, que dispõe sobre

a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações
de Ensino Superior. Votação adiada por falta de quo--

rum.
Projeto de Lei do Senad~ "' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do Músico. (Apreciação
preliminar da Com;tilucionalidade). Votaclo adiada
por falta de qu~.~tt!·
Projeto de Lei do Senado n' 320/80, que revoga a
Lei nç. 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a si..
tuação jurtdica do estrangeiro no Brasil, cria o Con·

~I
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sclho Nacional de Imigração e dá outras providên~
cias. (Apreciação preliminar da juridicidade). Votaçilo adiada por falta de q11orum.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO.
1.3.1- Discursos apôs a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO - Observações sobre a anunciada disposição do novo Governo de impedir a volta ao trabalho dos aposentados.
Reivindicação dos servidores aposentados no sentido
da revogação de dispositivo que os impedem de dirigr
órgãos de sua própria classe.
SENADOR ITAMAR FRANCO -

Sup!e ento

especial lançado pelos jornais da cadeia dos Diários c
Emissoras Associados no tíltimo dia 15, data da ins-

talação da Nova República.
Aplausos à

"SENADOR GASTÃO MIJLLER -

conduta do General Leônidas Pires Gonçalves, Mi~
nistro do Exército, no episódio da sucessão presidencial, face à doença do Presiclente Tancredo Neves.

SENADOR CARLOS ALBERTO -

Conside-

rações sobre o pacto social, preconizado pelo atual
Governo.

SENADOR JAISON BARRETO- Defesa dorestabelecimento da autonomia do Poder Judiciário.
Equiparação salarial na magístratura brasileira.

2-ATA UA IS• SESSÃO, EM 20 DE MARÇO
DE198S
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunicaçães da Presidência
- Recebimento do Ofício n' Sfl3j8S (n" GE069 /85. na origem), do Governador do Estado do
Amazonas solicitando 'autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar op.cração de cmprêstimo externo no· valor que menciona
para o fim que especifica.
2.2.2 ...:. Apreciação de proposta
- Proposta da Presidência lida na sessão anterior
indicando Srs. Senadores para comparecerem à 73•
Conferência Interparlamentar a realizar-se em Lomé.
Togo. Aprovada.

2.3-0RDEM DO DIA

a conceder direito real de uso sobre as áreas de terras
que margeiam as rodovias federais. Aprovado com
emenda. Ã Comissão de Redação.
- Projeto de lei da Câmara n'1 165/84 (n9
3.472/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República., que fixa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de Fiscalização de
Combustíveis, do serviço civil do Poder Executivo, e
dã outras providências. Aprovado. Ã sanção.
2.3.1- Discurso após a Ordem do Ola.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Relatório
anual da Fundação Nacional do Bcm-Estar do Menor- FUNABEM, referente às atividadcs desenvolvidas em 1984.

2.4-DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃ<'l. ENCERRAMENTO.
3 ~DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
;··}·,

..... ·,

-

Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido

na sessão de
-

18-3-8~.

Do Sr. Scnndor Alexandre Costa. proferido

Da

sessão de 19-3-85.
4.,-MESA UIRt:TORA

SENADOR LOURIVAI. BAPTISTA- Transcurso do 2t ano da administração do Governador João
Alves Filho, do Estado de S!='rgipe.

-Projeto de Lei da Câmara 4Sf82 (n" 1.898/79,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo

5 - LIDERt:S E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

Ata da 17• Sessão, em 20 de março de 1985
3t Sessão 1 egislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e João Lobo
ÀS U HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mãrio Maia - Fábio Lucena Odacir Soares·- Aloysio Chaves- qabriel Hermes-

Hélio Gueiros-João Castelo- Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo - César Cais- José LinsVirgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr DuarteMartins Filho - Humberto Lucena - Marcondcs Ga·
delha - Aderbal Jurema- Nivaldo Machado - Luiz

Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Põrto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- ltamar FrancoMurilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes - Henrique Santiilo - Gastão· MUller - José Fragelli - Sa!danha Derzi - Roberto Wypych - Ál·

;"-.
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• varo Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Lenoir
Yargas- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octâ~
via Cardoso.

(À Colm·ssào de Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 -Secretário procederá à leitura de projeto de lei
.-;m·iado à Mesa.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 25, DE 1985
Dá nova redaçau ao parágrafo dnico do art. 4' da

Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, com vistas a
determinar, nas escrituras relativas à alienação de
unidades condominiais, a comprovaçio de ausência de
débitos para .com ~ condomínio.

'· k·'

O Congresso

Na~ai decreta:

Art. J9 O parágrafo único do art. 49 da Lei n~'4.591,
de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar com a se·
guinte redaçilo:
Parágrafo único. A escritura púbHca de abenaçào de unidude condominial somente poderá ser
lavrada mediante a .exibição de docUmento que
comprove a inexistência de débitos para com o condomínio.
Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Jusiificatio

O que aqui se pretende ê a transposição, para o texto
da legislação federal dispondo sobre condomfnio em edificação. de uma norma já vigorante no Estado do Rio de
Janeiro, em que, por determinação da Corregedoria de
Justiça respectiva, os cartórios de notas exigem documento do síndico informando a inexistência de débito
para lavrar escritura de venda de apartamentos.
O objetivo é, certamente, dar maiores garantias às administrações dos condomínios que repetidamente, apesar da a tua I disposição do parágrafo úflico do art. 41', da
Lei n9 4.591/64, atribuindo ao adqÚirente de unidade a
responsabilidudc pelos débitos do alienante, geralmente
vêem frustr<Jdas. as suas muitas tentativas de receber, a
um ou a outro dos participantes de um negócio de venda
de apartamento, o que de direito por taxas de condomi·
nio em utraso.
Sala das Sessões, 20 i:le março de 1985.- Nelson Car·
oeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 4.591, DE 16 DE
DEZf."MBRO DE 1964
Dispõe sobre o condomfnlo em ediflcações e as incorporações imobiliárias.

Art. 4~" A alienação de cada unidade, a transferência
de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de
direitos reais sobre ela independerão do consentimento
dos condõnimos. (Vetado.)
Parágmfo único. O adquirente de uma unidade responGc pelos débitos do alienante, em ~elação ao condomfnio, inclusive multas.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido à comissão
competente.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr ..1'·
Secretário .

f:: lida a

seguin~e

Brasília, 2tJ u.: Hmrço de 1985.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honra de comunicar a Vossa Excelência. para os devidos
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição
do nobre Senhor Senador Álvaro Dias pelo nobre Senhor Senador Marcelo Miranda, na Comissão Parla'rnentar de Inquérito, criada através da Resolução n' 1,
de 1985, ..destinada a apurar irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta conside~
ração, --Humberto Lucena, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Serâ feita a
substituição solicitada.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278
do Regimento Interno, por ter recebído parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distri~
buído, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
_Senado n'i' 123, de 1981- Complementar, de autoria da
Senadora Laélia Alcântara. que dá nova redação à letra
d, alinea V e letra b, alínea VI, do art. 59, da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece. de
acordo com a Emenda Constitucional n' I, de 17 de outubro de 1969, art. 15 r. e seu parágrafo único, casos de
inelegibilidude, e dá outras providências.
(J SR. t"'Kt.SIDENTE (José Fragelli)- Há oradores
ins.ciitos.
Concedo a pal:.wra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Agora que toda a Nação como que se desangustia das
horas de apreensão vividas face às notfcías desencontradas sobre a saúde do Presidente Tancredo Neves, volto a
esfa-ttibuna para um comentário, que, a rigor, poderia
ter sido feito ontem, e que só não o foi em razão dos
acontecimentos a que jã alu-di.
Quero me re!Crir, Sr. Presidente, ao comentário sobre
o primeiro pacote económico da Nova República. Ao
comentá-lo, devo dizer, desde logo, Sr. Presidente. que
não gostei do primeiro pacote econômic.o da Nova Re-pública. E não gostei por dois motivos princípais, dois
motivos de natureza diversa: o primeiro motivo ê que as
principais medidas que compõem o primeiro pacote econômico da Nova República, isto é, o corte linear de 10%
nas despesas do Orçamento da União, corte sem nenhuma preocupação de seletividade, mas corte gen~rico de
10% ·em todas as despesas, e a paralisação dos bancos
oficiais, a proibição de qualquer concessão de crédito
dos bancos oficiais, por um período de 60 dias,_ estas
duas, que são as principais medidas do pacote, são providências que se encaixam, e se encaixam perfeitamente
naquelll visão monetarista dos problemas económicos
que a chamada unidade das oposições dos anos passados, inclusive os recentes anos, sempre condenou, sempre criticou, sempre repu.diou. Esta idéia de se combater
a inflação retirando o dinheiro do ;nercado provou ser
falsa em numerosas tentativas, em várias oportunidades,
em_ passado recente, como em passado mais remoto, nes·
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Le País. E não apenas neste País como em países congênercs da América Latina, em países em desenvolvimento,
de modo geral.
O que vai acontecer, Srs. Senadores, ~relativamente
fácil de prever, tendo em vista o que aconteceu no País,
com medidas semelhantes neste passado recente, como
no passado remoto. Os juros, já elevadíssimos, da nossa
economia, tornarão a subirj os juros se elevarão,, ainda
mais e, em conseqilência dessa elevação, o Governo terâ
que pagar mais em novos papéis, em novos títulos da
dívida pública, para rolar essa já gigantesca dívida interna consolidada. E aonde vai parar tudo isto? Ninguém
sabe, Sr. Presidente. A Nova República recebe urna dfvi·
da da ordem de I lO trilhões de cruzeiros, um número dificilmente imaginável, calculável,_ cujo custo de rolagem,
custo de pagamento de juros e correção monetária é alguma coisa que transpõe todos os limites, chegando a
exigir uma quantidade de valores maior do que a própria
massa salarial paga no País.
Asim, Sr. Presidente, com a elevação dos juros, é claro
que o custo da rolagem dessa dívida e, por conseguinte, o
próprio crescimento, a evolução, a velocidade de crescimento da dívida interna também se acentuará nos próximos meses. Isto, do lado do Governo; do lado das empresas, Sr. Presidente, tarnbêm é fácil ver o que vai ocorrer. Sobem os juros, sobem os custos financeiros que
hoje já constituem a parcela mais importante dos custos
das empresas. Essa parcela se elevará ainda mais, deixanM
do as empresas ante um leque de alternativas, todas muiM
to negativas. As empresas ou terão que aumentar os seus
prc:ços, se puderem. se conseguirem ultrapassar a barreira do controle de preços, ou conseguem elevar os seus
preços; ou as em presas conseguem baixar os salârios que
pagam, atra.vés do mecanismo da rotatividade, que tem
sido largamente usado neste País ou vão despedir mais
empregados para aliviar a sua folha de pagamento e reduzir a Sua produção, ou, simplesmente, vão à bancarrotu, vão a um processo de falência que também não é difiM
cil de prever.
O Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Com multo prazer, nabre Senador.
O Sr. Carlos Lyra- Nobre Senador Koberto Saturni·10,

concordo em grande parte com as observações de V.

Ex' No entanto, nobre Senador, acho que o principal da
innação é a parte da credibilidade. Na realid.ade, o Go-

verno passado adotou essas medidas, mas nós temos que
dar um crédito ao novo Governo, ao Governo da Nova
República~ temos que lhe dar um período de credibilida·
de. Na realidade, nobre Senador, sabe V~ Ex• que con·
cardo em grande parte com a sua argumentação. Mas
nós temos o exemplo do que aconteceu na Argentina,
logo após a posse do Presidente Alfosfn: S. Ex• tomou
medidas diferentes e a inflação foi embora. Parece-me
que ele reVerteu as posições. Acho, nobre Senador, a
quem muito admiro e respeito pelos seus conhecimentos
de Economia, que. pelo menos se deve dar um prazo à
Nova República: para vermos se dentro destes noventa
dias a economia vai reagir. vai melhorar a nossa situação. Este, o aparte que eu gostaria de dar ao nobre
Senador.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre
Senador Carlos Lyra, o aparte de V. Ex•, que éconstruti*
vo, positivo, esclarecedor e levanta um ponto que abordarei logo na segunda parte deste meu pronuncirnento e
que diz respeito, justamente, à questão da credibilidade,
que considero mufto importante.
Agora, independentemente da credibilidade, que tem a
sua influência, acho que o resultado económico, o resultado financeiro, fatalmente, será a elevaçã.o dos juros, a
elevação do custo da rolagem da dívida externa,. a elevação da própria dívida interna, a elevação dos custos

0314

Quinta-feira 21

das empresas, que acarretarão a passagem desse custo
para o consumidor com o aumento de preço. Por conse~
guinte, mais inflação, majs desemprego, corte nos salários, através da rotatividade e despedida de empregados, ou bancarrota de empresas. E, em QU:llquer das alternativas, haverá inOação, haverá desemprego. Por conseguinte, os efeitos negativos aparecerão em decorrência
inevitável do que vai acontecer com a taxa de juros no

País.
Então, em conseqUência, também inevitâvel, os banqueiros continuarão ganhando mais dinheiro, os prestamistas do Pais, aqueles a quem os banqueiros tem querecorrer para captar os seus recursos, continuarão a ganhar mais dinheiro, isto é, a divisão do...bolo" da renda
continuará favorecendo as parcelas que mais têm ganho
durante este tempo todo. E os assalariados continuarão
a perder posição na divisão do ..bolo", na divisão dessa
renda, isto é. os efeitos perversos vão-se somar, inevitavelmente, em descorrência dessa visão que preside o conjunto de medidas que comPõem o primeiro "pacote"
econômico da Nova República.
Pergunta-se, Sr. Presidente: onde está o compromisso
da retomada do desenvolvimento econômico, do combate ao desemprego, se o que se vê, no horizonte, é uma
nova onda de recessão e uma nova de desemprego. Onde
ficam esses compromissos?~ a pergunta que nos cabe fazer a esta altura. Onde estão combate aos pontos essenciais, a questão da divida externa, da dívida interna e da
dívida social? Ao contrário, parece-me que esses trés
pontos essenciais, que são os problemas cruciais da economia brasileira, ficaram também agravados; a dívida
externa, porque a política econõmica se encminha para
atender, mais uma vez, submissamente, ao Fundo Monetário; dívida interna, porque se vai elevar o custo com a
elevação dos juros, e a divida social porque os recursos
se encolhem e não há como sobrar alguma parcela para
um investimento social.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito pra-

zer!
O Sr. Aderbal Jurema - Eu estava em meu gabinete
quando do início do discurso de V. Ex• Em verdade, esta
Casa já se habituou a ouvir V. Ex•, sobretudo nesta área
em que excursiona com honras de grão~vizir. O seu discurso é oportuníssimo, porquanto V. Ex• não estâ fazen~
do uma crítica sistemática ao anúncio das medidas eco~
nômicas da Nova República, mas colocando~as dentro
de um ponto de vista, de uma filosofia do Executivo em
relação a problemas vitais para este País, como a inflação e o desemprego. Diffcil, sem dúvida, reconhece·
mos todos, é conciliar a parada da inflação com a aber·
tura e a,a mesmo tempo, a retomada do desenvolvimento. Em v•:rdade, a política recessória que estamos vivendo nos levou, sem dúvida, a quase uma inanidade no se~
tordo desenvolvimento. E diz V. Ex.• que as medidas de
filosofia monetária é que lhe assombram; não só assombram V. Ex• mas também, a min, preocupam-me,
como velho parlamentar desta Casa. Preocupam·me,
sobretudo, porquanto depoimento posso dar através de
conta to direto com uma cidade que hoje detém, sem dúvida, o maior índice de desemprego e, curiosamente, Senador Roberto Saturnino, o meu depoimento atesta a
quase paralisação do nosso desenvolvimento. Crescemos
quase que de uma maneira vegetariana, crescemos como
as árvores sem nada fazer, durante esse tempo, para acelerar o desenvolvimento.
O SR. ROBERTO SA TURNINO- S verdade, nobre
Senador.
O Sr. Aderbal Jprema- Senador Roberto Saturnino,
parlamentar que vive diariamente no Recife, em cantata
com a população, a maioria das pessoas que me procura
não é dizendo que perdeu o emprego e, sim, que nunca
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conseguiu emprego isto é que me apavora, sem dúvida. o
termômetro que deve modificar um tanto a filosofia moneturista. Não é o fechamento de fábricas, que nós já ti·
vemos somente no setor têxtil mais de dezessete fábricas
fechadas em Recife; mas é a ralttt de mercado de trabalho
para os jovens de quin:lc a trinta unos que, até agora, não
cosiguiiam nenhum emprego e que todos os dias saem
dos alagados e dos morros do Recife, à procura de biscates ou, então, caindo naquela marginalidade que se
transforma num problema imediato de policia, mas não
é um problema de polícia, é um problema social. Quanto
ao aparte que me dâ o Senador, sobre o êxodo rural,
tudo isso, sem dúvida, é um complexo da economia brasileira. Se não adotamos, com coragem, uma política de
desenvolvimento, é claro que as populações rurais abandonam o seu habitat e vêm para as cidades, criando o
problema da macrocefalia, das cidades inchadas como
Gilberto Freire jâ assinalou em um dos seus livros. De
maneira. que acompanho o raciocínio de V. Ex• Acho
que as ponderações feitas por um Senador de Alagoas
são ponderações bem intencionadas mas, em verdade, o
problema brasileiro é um problema de filosofia econômi~
C<~ e nào apenas de medidas monetaristas.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Muito bem, Senador Aderbal Jurema, agradeço o aparte de V. Ex•, que
toca o ponto nodal, no ponto crucial da questão. O que
está em debate exatamente são as alternativas de fi!oso~
fia da política econômíca do Governo. O que a Nação
esperava era a mudança de uma orientação capaz de en#
frentar, de maneíra mais eficaz, o problema social dra"
mático que V, Ex• descreveu muito bem, no seu aparte,
contando o que se passa, o que V. Ex• observa, com os
seus próprios olhos, na Capital do seu Estado e que é o
quadro comum a quase todas as cidades importantes do
Pais.
E exatamente por ser um problema de filosofia é que
também não gostei do primeiro "pacote" da Nova República, por um segundo motivo, que agora vou abordar
e que diz respeito à questão da credibilidade, muito bem
levantada elo Senador Carlos Lyra.
Quero perguntar, Sr. Presidente, o que vai acontecer
se a credibilidade do novo Governo se desgastar repidamente, em função de contradições graves que comete, em
relação às posições que assumia até passado recente? O
que vai acontecer com o PMDB, o Partido que mais fortemente sustenta a política do Governo, se o povo e a
Nação brasileira começarem a cotejar os documentos
oficiais do PMDB, o documento >+Esperança e Mudança", que pregava coisas radicalmente contrárias a es~
sas que começam a ser aplicadas a partir do primeiro pa"
co~e da Nova Repóblica? O que vai acontecer? A opinião
pública deste Pais já tem dos politicas em geral e das autoridades do Governo uma imagem, um conceito que
nào é nada lisonjeiro. É preciso chamar a atenção sobre
isto porque todos nós Congressistas, de qualquer posição, pegamos sempre um ou outro respingo desse mau
conceito que a opinião pública faz em relação aos políti"
cos exatamente e principalmente pela pouca veracidade,
pela pouca credibilidade que os políticos e as autoridades têm, no País, pelas contradições em que caem freqUentemente.
Será que isto vai acontecer também com o PMDB? Será que o PMDB amanhã vai ser indentificado pela opi·
nião pública como um partido de farsantes, que enquanto estava na Oposição dizia uma coisa e quando foi para
o Governo tornou a fazer as mesmas coisas que criticava
no Governo do PDS? Esta é a questão fundamental:
Como vamos consolidar urita democrac:ia,neste País, se o
povo não acreditar em seus políticos, em seus Uderes, em
seus partidos e nas suas autoridades? Este é o segundo
motivo, muito grave, pelo qual não gostei em nada do
primeiro pacote da Nova RepúbHca, porque ele contra~
diz, na sua essência na sua filosofia- como diz o Sena-
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dor Aderbal Jurema- Tudo aquilo que o PMDB, prin·
cipal Partido do Governo, pr~gava até poucos meses
atrás, oficialmente, em documento grandiloqílemc: até,
como é o caso do documento "Esperança e mudança."
Assim, Sr. Presidente, acho que devia ter feito esse comentário. E para não dizer que queremos fazer oposição
sistemática, também quero dizer que se não gostei do
primeiro pacote, eu acho que as medidas do dia seguinte,
as medidas de ampliação de controle de preços, ganhando maior abrangência e maior rigor; as medidas de intc:r·
venção e liquidação judicial do Brasilinvest; as iniciati·
vas de punição aos dirigentes do Brasilinvest achei que
foram medidas positivas. Repito o que nós acharmosnós que estamos numa posição de independência - de
criticável, vamos criticar, e aplaudir o que for mereeedor
de aplauso. Acho que estas duas medidas: a liquidação
do Brasilinvest e o pedido de punição para os seus dirigentes- embora, neste particular, uma dúvida me tenha
ficado e acho lícito levantá-la: por que escolher dois dos
seus dirigentes pedindo as suas punições e não colocar os:
demais dirigentes no mesmo processo? O que terão feito
a mais esses dois em relação aos demais dirc:tores do Bra·
silinvest? Alguma coisa que a opinião pública ainda não
sabe - acho que merece uma explicação.
Mas, de qualquer maneira, acho que a medida doBrasilinvest, as medidas de controle de preços foram precur.
saras, medidas boas, medidas saneadoras.

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me permite um aparte'!

O SR. ROBERTO SATURNINO - Jã o primeiro
.. pacote" econômico da Nova República tem todos esses
aspectos altamente negativos a que aludi. Acbo que no
balanço geral dos pacotes. com as medidas do segundo
día, o saldo é muito negativo especialmente para o Partido do Governo, para o PMDB, que fica diante dessa
contradição dificilmente explicável.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - Permita-me
interrompê-lo para dizer que o tempo de V. Ex• jâ se esgotou. Então, eu pediria que V. Ex• abreviasse e não rc:·
cebesse apartes, porque já estão passando dois minutos
do seu tempo regimental.
Desculpe-me, mas eu tinha que fazer esta advc:rténcia.
O SR. ROBERTO SATURNINO- A&f?~o o aviso de V. Ex• e prometo ser breve. Se V. ~J<~ rôC permite,
ouvirei o último aparte, porque até jã conclui a minha
exposição, ouviria apenas o aparte do Senador Octávio
Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso - Pela admiração que tenho
para com o nosso Presidente, Senador José FrageHi, admito que só possa ser uma coincidência, mas esta
é a terceira vez que peço um aparte e ele adverte o orador
para que não dê apartes. Considero uma coincidência in·
feliz, dado o apreço e a alta consideração qÜe tenho para
com o Presidente, a quem não estou censurando: apenas
de passagem faço este registro. Mas, nobre líder Rober·
to Saturnino, acho que V. Ex• tem toda a razão neste
problema do Brasilinvest, porque a Lei que disciplina a
matêria manda que todos os Diretores, membros de
Conselho Administrativo, do Conselho FisCal, enfini, todos os Diretores sofram as mesmas conseqilê:ncias da indisponibilidade de bens e outras medidas correlatas, e
atinge atê aqueles que tenham sido Diretores nos últimos
doze meses, que é o e<tso do Ministro Extraordinário do
novo Governo e que, segundo diz a imprensa, hoje dará
explicações sobre a matéria. Então, neste ponto eu apóio
V. Ex•, acho que tem inteira razão.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador, realmente estranhei e acho que, como eu,
todo e qualquer leitor um pouco mais atento há de teres·
tranhado a discriminação de dois dos dirigentes e a ex-
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clusão dos demais, das medidas punitivas, quando u que
diz a lei e o que se espera é que se encare como medidas
que atingem, por corresponsabilidade, todos os Diretores e não apenas dois escolhidos; não se sabe o porquea menos que se explique, se dê à opinião pública, à
Nação, as expHcações necessãrias- dessa escolha e des-

sa· discriminação.
O Sr. Passos Pôrto- Permita-me V. Ex.• I Nobre Pre--

sidente José Fragelli, eu queria pedir licença a
V. Ex' para dar um aparte, por incrlvel q.ue pareça, em
defesa das n1edidas do Sr. Ministro da Fazenda. Tive
'oportunidade de ler o discurso de posse de S. Ex• e observei que, evidentemente, num quadro como este, de
instabílidade que estamos vivendo, sem a posse do Presidente da República, ele, consciente dos graves problemas
da macroeconomia brasileira e não querendo adotar um
tratamento de choque, porque o quadro de exaustão, a
crise do déficit interno e do déficit externo, a preocu~
pação da complexidade de uma economia em que se promete fazer a retomada do desenvolvimento sem tratamento de choque, as medidas que ele adotou no seu pri·
meiro .. pacote" sào~~medidas de curto prazo, de preparação da nova equJP{para uma nova realidade, como ele
deseja. De modo ·que eu não esperaria outra coisa dos
,. ministros da área económica neste início, porque, real• mente, o quadro da realidade brasileira, não é favorâvel
àquelas alternativas que V. Ex• tem tantas vezes proclamado neste plenário, que são do interesse da sociedade
brasileira, mas que, Ianltmtavelmente, no momento, não
é possível. De modo que as medidas teriam que ser de
qualquer governo que iniciasse num quadro conjuntural
adverso como este. Muito obrigado, Sr, Presidente, pela
tolerância. ·

. O SR. ROBERTO SATURNINO -Agradeço ao Senador Passos Pôrto, agradeço ao Presidênte, també:m, a
benevolência.
Vou responder rapidamente ao aparte de V. Ex•, dizendo que este é o ponto de vista de V. Ex•; o meu é ao
contrârío: ex.atamente as condições dramáticas da crise
bras~leira exigem medidas em sentido inverso a que foram tomadas. Agora, respeito o ponto de vista de V. Ex~.
que é coerente com a sua posição anterior; o que me
preocupa é a posição do PMDB, que coincidia com a
que continuo defendendo, e hoje su:>tenta, ou tem que
sustentar as do Governo, que são contraditórias com
aquelas que defendi anteriormente.
Esta é a questão deliCada que eu coloquei, e continuo
dizendo a V. Ex• na minha opinião, acho que não são as
medidas apropriadas, mas estão exatamente no sentido
inverso daquelas que afirmávamos- continuo afirmando & o meu Partido·também - que deveriam ser tomadas, hoje, na Nação brasileira em vista da gravíssima crise sem precedentes .que assola este País.
Muito obrigado, agfadeço· a benevolência.
Era o que tinha a diler. (Muito bem!)
O SR. PRESIOENTE (José Fragelli)- Muito obrigado!
Concedo a p'alavra ao nobre Senador Humberto Luce. na, como Líder. ·

OSR. HUMBERTO LUCENA(PMDB-PB.Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Como Líder do PMDB e do Governo, no Senado desejo inicialmente registrar dois acontecimentos auspiciosos que marcam o inicio do Governo da Nova República, no momento sob a chefia do Vice-Presidente em
exercício, José Sarney, diante do impedimento do Presidente Tancredo Neves, cujo estado de sa6de, graças a
Deus, caminha rapidamente para uma plena e total recuperação. Acredito mçsmo que, dentro de pouco dias, Sua
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Excelência possa tomar posse perante o Congresso Nacional, para alegria geral do povo brasileiro.
O primeiro deles foi a grande vitória alcançada pelo
Ministro Marco Maciel. da pasta da Educação, na madrugada de ontem, quando após se dedicar, em regime
de tempo integral, ao problema da nomeação do novo
Reitor da Universidade Nacional de Brasília, conseguiu
após penosas gestões que se prolongaram horas a fiç,
sob a coordenação di reta de uma comissão de alto nível,
presidida pelo Presidente do Conselho Federal de Reitores e, num diãlogo pe-rmanente com os dirigentes da
A DUNS e da ANDES, e da comunidade da UNB, arenúncia do Professor Geraldo de Souza D'Avila, que encaminhou ao Sr. Ministro da Educação uma carta para
que fosse, afinal, solucionada a grave crise que se insta·
lou na UNB, a partir de sua nomeação, ao apagar das luzes do Governo Figueiredo~ conforme, aliãs, tive oportunidade de debater neste plenário.

O gesto do Professor Geraldo de Souza D' A vila dever
ser exaltado neste neste instante, porque sem ele, realmente, o Sr. Ministro da Educação, e o Governo José
Sarney ficariam numa posição muito difícil e delicada,
porque não haveria como resolver o problema, de pontode·Vista jurídico, diante do JI13ndato de quatro anos do
novo Reitor e da legislacão que respeita em absoluto,
como não poderia deixar de ser o princípio da autonomia universitária.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBI::RTO LUCENA- Com muita honra!

O Sr. Aderbal Jurema- Esta é umasearaquemetoca
de perto, não apenas como antigo educador mas como
ex-professor da Universidade de Brasflia. Quero juntar
as minhas palavras às palavras de V. Ex•, quando assinada a acuidade, a sensibilidade política do Ministro da
Educação, meu conterrâneo Marco Maciel, no caso cri~
do com a posse do Professor Geraldo D'Avila. Sabe V.
Ext, sabe a Universidade brasileira que o Professor Geraldo D'Avila é um dos homens mais sérios do magistério nacional. Por isso, o seu gesto não me surpreendeu,
gesto que veio ao encontro da natureza do problema e
não me surpreende também que o Ministro Marco Maciel, transplantando para o Ministério da Educação toda
a sua experiência política, tenha conseguido uma abertura democrática para o problema, porque agora serã organizada e votada uma nova lista sêxtupla e o Governo
da Nova República poderá escolher, entre os seis que se·
rão apresentados, um nome que não crie problemas à comunidade universitária de Brasilia, nas âreas do profes·
sarado e do alunato. Por isso, solidarizo-me pelo discurso de V. E:st•, quando assinala este feito do ·Ministro
Marco Maciel.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a valiosa
contribuição do seu aparte, e devo dizer que, dentro de
poucos dias, a comunidade da UnB serâ ouvida informalmente- porque a lei ainda não prevê a hipótesepara que o Conselho Universitário possa, em seguida,
fiel à vontade daqueles que compoem, organizar nova
lista sêxtupla para a escolha do novo Reitor da Universi·
da de Nacional de Brasilia.
Congratulo-me com a U n B, com o seu corpo docente e
com o seu alunato, pela magnífica solução dessa grave
crise. Já era tempo de a UnS sair também da fase do autoritarismo em que se en~ontrava, em longos anos de
obscurantismo.
Aplaudo, desta tribuna, como Uder do PMDB e do
Governo, a magnílica gestão do Ministro Marco Maciel
que culminou com a solução desse rumoroso caso·.
O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Carlos Alberto -Senador Humberto Lucena,
V. Ex• que neste início de sessão fala em nome do Gov~
no, pois fala como Líder do Partido do Governo nesta
Casa, enaltece a posiç-J.o do Ministro Marco Maciel que
soube conduzir, no momento em que chegou ao Ministério da Educação, o problema que vinha angustiando a
comunidade universitária de Brasília, ou seja, da UnB,
com a nomação do Reitor Geraldo D'Avila. E fala V.
ã• Que esta posição assumida é uma prova de final do
autoritarismo. Discordo de V. Ex•, porque entendo que
poderfamos até encarar como o fim de um autoritarismo
que já não mais existe, mas abertura de novos caminhos
e da Nova República, estigmatizada pela Imprensa e
pela classe poHtica que chegou ao Poder; entendo que
poderíamos até enaltecer se V. Ex• hoje anunciasse que a
comunidade universitária ida eleger o Reitor da UnB de
Brasília. Aí, Senador Humberto Lucena, eu poderia até
chegar a este microfone de apartes e me congratular com
V. Ex•. O que aconteceu foi um poder de pressão da comunidade universitária, e o cidadão Reitor escolhido
pelo Presidente Figueiredo renunciou, mas isto vai apenas abrir um precedente para as demais universidades
brasi!Ciras. Entendo que muitos Reitores de todo o território nacional poderão, a partir de agora, rcc:ebet lU
pressões das comunidades universitárias, sofrer as pres·
sões daqueles que, na verdade, buscam urna solução pela
direta. Dai a minha preocupação, Senador Humberto
Lucena, e a minha palavra neste aparte a V. Ex•, que deixa uma esperança de que, nesta Nova República, ascomunidades universitárias possam participar e, quem sabe, com os movimentos que possam acontecer,
iniciando-se de hoje para amanhã ou depois, venha então, pelo poder de pressão. a comunidade universitãria
eleger o Reitor da Universidade Nacional de Brasflia.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Na democracia, o
poder de pressão é legitimo. A questão é que agora que
nós estamos entrando na plenitude democrática. V. Ex•
sabe que a sociedade brasileira estava desacostumada de
sua prática; daí esses novos padrões de comportamento.
O que vale ressaltar, no aparte de V, Ex•, é a concordân·
cia com a tese, que também é nossa, de que deveremos,
numa reforma do ensino de nfvel superior, colocar na lei
aquilo quejâ está ocorrendo de fato nos campos de todas
as universidades, isto é, o direito de as comunidades uni~
versitãrias escolherem a lista sêxtupla a ser encaminhada
ao Senhor Presidente da República para nomeação dos
Reitores, dos vice- Reitores, dos diretores de campus e as.
sim por diante.
rta poucos dias, abordando este mesmo tema, nesta
Casa, eu dizia que as leis nascem da realidade social; os
fatos aí estão e forçam justamente a reforma da legislação. Para isso é que nós somos legisladores. E tenho
certeza de que a Comissão de alto nível criada pelo Senhor Presidente da República para se debruçar sobre a
problemática da universidade brasileira, haverá, sem dú·
vida alguma, de chegar a essa sâbia alteração:
O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer.
O Sr. Roberto Saturnino - Gostaria de apartear V.
E~• para, com a mesma independência com que, hã poucos minutos, critiquei as medidas económicas, també:m
registrar aqui o meu aplauso por esta ação imediata do
Ministro Marco Maciel neste setor importante que~ a
Unive~sidade de Brasília, que já tem s:ido palco de muitas
c1 i.r.J:s que tanto Incomodaram a comunidade universitária do País e também a população da Capital, uma
pronta ação providenciando, enfim, e pressionando mesmo legitimamente o Reitor Geraldo Ávila a que renun-
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ciasse em atenção à manifesta vontade de todo o corpo
docente e discente daquela Universidade, sanando um
problema grave que já se colocava ao início do ano Ietívo. E esperando que, em conseqUência desta medida, ve-

nha outra de natureza genérica com a qual V. Ex• está de
acordo, porque V. Ex.t tem projetot no Senado, a respeito, instituindo a eteiçào da lista sêxtupla por toda a co~
munidade universitária. Parabéns ao Ministro Marco
Maciel. Era este o aparte que eu queria dar a V. Ex•.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Muito grato a V.

Ex• que, com a sua solidariedade, completa meu pronunciamento quanto

t1.

essa questão.

O segundo acontecimento auspicioso a que me referí e
que desejo salientar nesta tarde, foi objeto, inclusive, da
parte final do pronunciamento do Senador Roberto sa..
turnino como Líder do PDT no Senado.
Refiro~me à decisão do Sr. Ministro da Fazenda de en~
viar aviso ao Ministro da Justiça, Deputado Fernando
Lyra, pedindo a prisão preventiva dos Srs. Mârio Garnew
ro e Mário Teixeira, dirigentes do grupo BRASILIN~
VEST, cuja liquidação extrajudicial foi decretada pelo
Banco Central. Segundo soube, o Sr. Ministro da Fazc:nda baseou-se cm informações fornecidas pelo Banco
Central, na legislação bancária e no Código de Processo
Civil.
Conforme publica hoje, na sua edição, O Jornal do
Brasil, a mesma medida está sendo estudada para punir
dirigentes do grupo Sulbrdsileiro.
Mas, o que quero significar, neste instante, é a ação do
novo Governo no sentido de punir de pronto, exemplarmente, com urgência urgentíssima, todo e qualquer es-cândalo que, porventura, ocorra neste País para que possamos dizer à Nac;ão que as responsâveis por cles serão
colhidos nas malhas da lei. Não tenho a menor dúvida de
que o Sr. Ministro da Ju!iti'<8., Deputado Fernando Lyra,
a esta horajâ estâ tomando as devidas províd!ncias para
cumprir a decisão do Sr. Ministro da Fazenda.
Quanto às dúvidas suscitadas pelo nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT nesta Casa,
comprometo-me com S. Ex• a contactar o mais râpido
possível com o Sr. Ministro da Fazenda para trazer, ao
Senado c à Nação, os. devidos csclarec:imentos no tocante
à extensão dessa medida punitiva a outros dirigentes do
grupo BRASILIN.VEST, que porventura estiverem im·
plicados. também, na responsabilidade pelas irregularidades cometidas. Sabe-se, inclusive, que empréstimos
"'fantasmas", cm dólar, foram tomados pelos dirigentes
desse grupo, que causaram imenso prejuízo ao País.

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não, Ex•.

O Sr. Luiz Caval~;ante- Tenho aqui, no meu cadcrni·
nho preto, uma declaração do então Ministro D~lio Jardim de Matos, de 22 de julho de 83. Naquela oportuní·
dadc disse o ilustre Ministro ~imprensa: ..0 importante
~mudar os costumes políticos c não o sistema polítíco.n
E eu, com a minha letra, escrevi abaixo de forma interro·
gativa: ..E os costumes administrativos, não mudam?..
Praza aos céus, estão mudando agora. Esses inquéritos
estão mostrando isto. Estou deliciado. Muito obrigado.
O SR. HUMB!::RTO LUCENA - A intervenção de
V. Ex• cresce de importância na medida em que todos
conhecemos a sua autoridade moral e politica, nobre Senador Luiz Cavalcante. V. Ex.• tem pontificado no Sena·
do por ser, sobretudo, um Senador de conduta absoluta~
mente independente, sem prejuízo dos seus compromis~
sos com o seu partido e com o Governo.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBI::R'ro LUCENA- Ouço V. Ex•

O Sr. Nivaldo Machado- Senador Humberto Lucena, desde segunda-feira, quando aqui cheguei para ocupar a vaga de Pernambuco na ausência do Senador Mar·

co Maciel, nomeado Ministro da Educação, fiquei no
dilema se devia dizer a minha primeira palavra neste Senado, aonde vim aprender, através de um discurso meditado e refletido, ou se devia entrar no varejo, como ontem comentava com o nobre Senador Nelson Carneiro,
através dos apartes. Estou me decidindo exatamente
nesta hora, com a aquiescência do nobre Líder do
PM DB, a participar dos debates desta Casa, no momen~
to em que V. Ex• traz a plenârio suas congratulações e a.s
desta Casa pela decisão a que chegou o Ministro Marco
Maciel, resolvendo um problema dos mais importantes,
dos mais delicados e dos mais .sérios, que era o problema
da greve na Universidade de Brasília. De maneira que
estou aqui e não poderia deixar de fazê-lo para associar~
me a V. Ex•, ilos demais Senadores, nos aplausos ao Senador Marco Maciel, pela decisão a que chegou, ainda
hoje, no tocante ao problema da UnB.
Na verdade, todos nós que conhecemos o Sr. Senador
Marco Maciel, sabemos da sua capacidade politica, da
sua inteligência, da sua competência sobretudo, e todos
nós esperávamos que S. Ex• não deixasse se alongar, crn
detrimento da comunidade universitária, o problema
sério da greve que vinha se arrastando há alguns dias.
De modo que, com a permissão de V. Ex•, estou, aqui,
para trazer a minha palavra, o apoio aos aplausos c às
congratulações com que V. Ex• estâ, nesta hora, assina~
!ando a pronta ação do Sr. Ministro da Educação, que
tive a honra de substituir, como acabou de ser compro~
vado pelos apartes de a!guns dos Srs. Senad.ores, como o
Sr. Senador Aderbal Jurem a c o Sr. ·Senador Roberto
Saturnino, e que merece os maiores aplausos desta Casa.
Muito obrigado pela atenção de V. Ex•!

O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) - Nobre Senador Humberto Lucena, o
tempo destinado ao pronunciamento de V. Ex• já se esgotou hã dois: minutos. Solicito a V. Ex• não conceder
mais apartes, pois faltam apenas três minutos para o término da hora do expediente.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente,
atenderei à advert!ncia de V. Ex•. Peço apenas que seja
um pouco condescendente porque estou cumprindo missão de Uder do Governo. Vou conceder o último aparte
ao nobre Senador Carlos Chiarem, Líder do Partido da
Frente Liberal.

O SR. PRESIDJ::NTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Gostaria, então, de consultar o plenário
sobre a prorrogação, por mais quinze m!nutos, do tempo destinado ao Grande Expediente. Se o plenário con~
cardar, fica prorrogado.

O Sr. Carlos Chlarelli - Sr. Presidente, agradeço a
nímia gentileza de V. Ex•. Mas serei muito mais breve do
que os 15 minutos concedidos. Farei apenas um registro
sumário c objetivo. Em primeiro lugar, para expressar a
satisfação e a solidariedade com as gestões e o encaminhamento dado pelo Ministro da Educação, com a sua
habitidade política, com a sua postura democrática à luz
dos acontecimentos já registrados, já anotados e exaltados pelo Sr. Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena. em face de acontecimentos que estavam inquietando
a comunidade universitária de Brasflia e do País. O Senador Marco Maciel, Ministro da Educação, mostra a forma mais adequada do procedimento correto na relação
com essa área tão sensível, que diz respeita ao campo da
formação da pessoa, da instrução e da sua promoção.
Mas não poderia dcixar de registrar, também, Sr. Presidente, uma satisfação muito especial pelo gesto e pelo
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ato do Ministro do Trabalho, Deputado Almir Paz:zianotto, que, passando da t_çoria à prática e transformando
em realidade esperanças de há muito tempo acalentadas,
viabilizou a consecução do processo de anistia, estendeu
o processo de restauração dos direitos sindicais a um
contingente de aproximadamente 170 Uderes sindic-Jis,
que, por força de uma legislação que vem de cinco dêca·
das e que fora agregada 'de dispositivos-dos últimos tem·
pos, excluíndo e escoimando da vida sindical determina·
dos dirigentes por razões e por posturas de natureza
ideológica, o que trazia um cHma de discriminação anti·
democrático. O gesto, o ato, a posição do Ministro do
Trabalho f: merecedora de todo aplauso e mqstra um endereçamento muito adequado, em termos de detnocrati·
zaçào, e em termos da reconquista progressiva de uma
autonomia sindical, fundamental para que nós possa·,
mos, efetivamente. construir uma democracia que não se
esgota nas instituições politicas, mas que passa, necessa·
riamente, pelas relações entre capital e traba!ho.l:: neces·
sário este registro, e mais do que o registro o nosso
aplauso à medida tomada pelo Governo, e, particular·
mente, é um gesto de iniciativa do Sr. Ministro do Tra·

ba!ho.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
a V. Ex•, nobre Senador Carlos Chiarelli, que traz ao
meu discurso mais um acontecimento auspicioso, que é
esse a q_ue V. Ex• se refere, a concessão de anistia, pelo
Sr. Ministro do Trabalho, a dezenas de líderes sindicais
brasileiros que haviam sido punidos pelo regime de ex·
ccção, que, felizmente,já terminou neste País com a posse do novo Presidente da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou, em breves pala·
vras, concluir o meu discurso, dentro do tempo de pror·
rogação da Hora do Expediente que V. Ex•conseguiudo
Plenário. Porque não posso deixar esta tribuna sem uma
palavra a respeito do.discurso pronunciado na tarde de
hoje pelo Senador Roberto Saturnino, como Líder do
PDT nesta Casa.
'

I

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex' vai ex·
ceder de muito o tempo concedido à Liderança.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Prometo a V.
que não excederei.

E.•'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -.~;!.~está exce·
dendo de 15 minutos. Ainda tenho que.sfa{ ã palavra a
outro orador. Assim, pediria a V. Ex• que encerrasse o
seu discurso.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Acho que V. Ex'
deve ser um pouco mais benevolente com os seus compa·
nheiros de Plenário. Esta Casajâ ouviu discursos até de 3
horas, como por exemplo. do ex·Senador Paulo Bros·
sard, com os aplausos de V. Ex• e de todo o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Eu contaria
com a colaboração do nobre Líder, no sentido de man~
termos os horários previstos no Regimento Interno. Já
fizemos: uma prorrogação.
O SR. HUMBERTO LUCENA sempre comigo ..•

V. Ex• contará

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Muito obri·
gado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Porém, enquanto
dialogamos o tempo vai passando.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, o nobre Senador Roberto Saturnino, como Líder do PDT, fez severos reparos às novas medidas anunciadas pelo Governo, sobretudo pela sua área económica. Inclusive dirigiu sua crfti·
ca ao PMDB, chegando a declarar que estaríamos fican·
do numa posição di fiei!, porque as providências porven·

J

-~

O SR. CARLOS L!'RA PRONUNCIA DlS·
CCRSO QL'E. 'E.\'TREGC'E À R'EV!S.:W DO
ORADOR, SER ..f PL'BL!CADO POSTER!ORME.\'TE.

ltJra adotadas estari~m se assemelhando às dos governos
anteriores.

Quero, em primeiro lugar, lembrar a S. Ex•, ao
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Sena~

do e à Nação que o compromisso maior do novo Gover-

no, da Nova República, é a austeridade. E, tanto assim,
que há pouco registrei a pronta providência do Sr. Ministro da Fazenda no sentido da prisão administrativa
• dos responsâvei~ peta e:mcándalo do Brasilinvest.

Mas hâ também de convir o nobre Senador Roberto
Saturnino, a quem rendo as minhas homenagens pelo
seu valor excepcional de padamentgar1 pelo seu espírito
público, pela imensa colaboração que tem trazido ao Senado com os seus pronunciamentos, com os debates no
plenário e nas comis;ões, que o noVo Oovernó, ao assumir, conforme discurso cuja transcrição soliçitei neste
plenário, do Senhor Presidente Tancredo Neves, lido
pelo Vice-Presidente Josê Sarney, na primeira reuniã_o
ministerial, o que fez foi estabelecer algumas medidas de
emergência a curto prazo, comO'"' bem referiu no seu
aparte o nobre Senador Passos Pôrto. O,Senhor Presidente da República determinou que enquanto se f.tZCSse,
dentro de um cu~(9 ~t'ê'tiodo, um levantamento dos recursos financeiro~lpóníveis, se tivesse parcimónia nos
gastos públicos. Durante esse período foram recomendadas medidas de aUsteridade no sentido da suspensão
de gastos imediatos e de financiamentos dos bancos oficiais, com exceção do Banco do Brasil, que, inclusive vai
dar absoluta prioridade aos emprêstimos agrícolas. Por...
tanto, não se trata: absolutamente, de uma filosofia definitiva do Governo. t apenas uma providência imediata,
uma providência emergencial, de quem chega e quer fazer o balanço do que existe dentro da administração,
sobretudo num processo inflacionário que vai gerando
uma situação gravíssima, não apenas no plano
econômico~financelro, mas também, e sabref.udo, no
plana social.

Mas para terminar, quero salientar ao nobre Senador
Roberto Saturnino que estamos vigilantes, nós do
PMDB, e, mãis do que isso, temos absoluta confiança
de que o atual governo vai levar adiante os seus compro~
missas com as mudanças substanciais pelas quaís tanto
anseia a sociedade brasileira. O ponto basilar da filosofia de novo governo, no plano eponômico, está inserido
em ·todas as entrevistas, de campanha, de após eleição, em todos os discursos do Presidente Tancredo
Neves depois do Colégio Eleitoral e, inclusive, na primeira reunião ministerial, qual seja o de compatibilizar
o combate à inflação com o crescimento econômico, o
que implica em dizer que não concord:J corit a recessão.
. E se essa é a sua linha, que está clara e insofismável então, espero que quando Sua Excelência assumir o Poder
perante o Congresso Nacional, sem ernbargo dos compromissos jã assumidos pelo Brasil na área internado: nal, inclusive com o FMI, o Presidente Tancredo Neves,
que declarou que não se pode pagar a d{vida externa
com a fome do povo, haverã, também, de compatibilizar
os novos acordos firmados entre o Brasil e o FMI com
eSsa sua idéia de retomar as taxas de crescimento econômico no Brasil. e, por consequinte, acabar com essa fase
recessiva e criar uma politica de emprego em cujo contexto possamos, afinal, resolver a situação de milhões e
, milhões de brasileiros que estão af marginalizados do
nosso mercado de tmbalho.
Eram, Sr. Presiden\e, as considerações finais que eu
tinha a fazer. M uilo obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE {José Fragelli)- Concedo a
palavra, por cinco minutos, ao eminente Senador Carlos
.yra.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Ordem do Dia.

Passamos à

O Sr. Octávio Cardoso -Sr. Presidente, eu havia solicitado, com antecedência, que V. Ex' me concedess~ o
espaço de liderança e V. Ex~ aquiesceu. Agora, se o
nobre Líder Humberto Lucena se excedeu no seu discurso e jogou V. Ex• contra o relógio, não tenho culpa: pelo
contrário, tenho direito a eqUidade~

O SR. PRESIDENTE (Josê FrageJJi)- Eu disse a V.
Ex' ,que havíamos prorrogado, por 15 minutos, o Grande Expediente, e que, se tivéssemos tempo, eu lhe concederia a palavra. De fato, eu concordei~ mas o prazo se esgotou.
O nobre Senador Carlos Lyra usou da palavra exata~
mente dentro dos cinco minutos.
Eu darei a palavra a V. Ex' depois da Ordem do Dia.
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em fuce dos ucontecímento:o que pnmdem a um leito de
ht)$pít:tl o Senhor Presidente du República. A Nução est:xpectatiV~l enorme c n:i() poderfmnos refletir ou
Iro sentimento.
Assim, :t Oposição, embora já tendo farto material
para iniciar a sua tarefa que é dem()crática, que é neces~
sária, a tarefã crítica, ela tem contemporizado para justamente não contribuir com o clima de maior excitação
para as aflições que vive a Nação.
Entretanto, vejo na imprensa de hoje que os Ministros
da Educação e Cultura desentendem-se quanto ao acervo de seus Ministérios e este assunto transpira e vai para
os jornais. Não tem por que a Oposição continuar silen~
ciosa, quando na própria área Ministerial não se cuida
disto.
t:í cm

4

Diz a noticia,; "O Ministro da Cultura,Josê Apa~
recido de Oliveira, afirma que tem cópia do decreto.
assinado n<l Oltima sexta-feira, pelo Presidente José
Sarney, na qual a Fundação Centro Brasileiro de
TV Educativa (funtevê) fica vinculada à sua pasta."

Entretanto, o Diário Oficial publica essa Fundação
como sendo intf!:grante do Ministério da Educação, cujo
titular é nosso ilustre colega Senador Marco Maciel.
"'Deve ter sido um erro de publicação, disse, segundafeira, o Ministro José Aparecido."
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Penso que,
Diz a diretoria da Imprensa Nacional;
depois de esgotado o Grande Expediente, n~o ê mais
.. Na minha gestão, nunca houve este tipo de erro."
possível, nobre Senador, senão não vamos estabelecer a
Então. o que acontece Sr. Presidente? -Imagino: ou
otdem requerida pelo Regimento, para desenvolvermos
o Sr. Presidente Interino da República deve ter assinado
os nossos trabalhos.
dois decretos, ou o Sr. Presidente eleito deve ter concedi~
A Ordem do Dia vai ser prejudicada. Se V. Ex•,tivesse
do a ambos os aspirantes, ou a ambos os titulares do carpedido, inclusive, a prorrogação, ou se tivesse dado por
go, hoje, a Fundação.
mais tempo ...
Faço o registro, Sr. Presidente, porque me parece que
o sintoma não é muito animador nesta disputa pelo ativo
O Sr. Octávio Cardoso - Não entendo por que V, Ex.'
do Ministtrio, que se manifesta nessa notícia que acabo
quer que eu requeira a prorrogação e para o nobre Uder
de ler e que, aliás, é comentada também na coluna do
Humberto Lucena não houve essa exigência.
Castelo, do Jornal do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Tanto o
Mas, Sr. Presidente, gostaria de abordar o tema relanobre Líder Humberto Lucena quanto o Lfder Roberto
cionado com o pacote econômico do Governo. ImagináSaturnino, de fato, excederam. V. Ex" me havia pedido a
vamos que mudando a República e renovando-se os hápalavra depois da prorrogação de JS minutos. V. Ex•
bitos, os pacotes não rriais acontecessem. Mas, o que se
deve se recordar bem disso; depois da prorrogação de 15
verifica é que o Governo decidiu fazer uma contenção de
mlnutos, se houvesse tempo, eu disse a V. Ex• que concedez por cento dos seus gastos e que- e aqui me fiXoderíà a palavra.
os bancos federais deixarão de conceder qualquer financiamento pelo período de sessenta dias. Apenas o Banco
O Sr. Octávfo Cardoso- Vou atender ao apelo de V.
Central e o Banco do Brasil terão programação orcaEx', fazendo duas observações: o líder faia em qualquer
mentária especial, para atender a agricultura e a expormomento da sessão~ em segundo, V. Ex' prorrogou ou
tação.
·
tomou a iniciativa de prorrogar o tempo quando falavll o
Ora, Sr. Presidente e Srs. senadores, por mais que renobre Líder Humberto Lucena. Atenderei ao apelo de V.
conheçamos a prioridade da agricultura, e a importância
Exf, embora inconformado com a decisão.
da exportação para o eqUilíbrio da nossa balança, não
podemos ocultar que paralizar os negócios, deste Pafs,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nilo quero
por sessenta dias. impõe ao comércio, a indústria, aos
fugir às disposições regimentais, e para tanto, faço apelo
serviços e ao setor do trabalho as maiores apreensões c
aos Srs. Lideres para que não excedam o tempo, a fim de
preocupações. Veja-se, por exemplo, os financiamentos
não criarmos incidentes como este. Sei que há sessões em
da casa própria, feitos pelo BNH, através dos seus agenque se têm dado prazos muitos maiores a certos e deter·
tes
financeiros, tomemos o maior deles - a Caixa Ecominados oradores, mas são casos. como que aprovados
nómica
Federal; isto significa pararalisar toda a conspor todo_ o Plenário desta Casa.
trução civil, justamente o setor que mais emprega na
Vou con~er a palavra a V. Ext- porque, de fato, há
ãrea
urbana.
um artigo de que aos lideres será licito usar da palavra
Imagino Sr. Presidente, que embora seja compreensf·
em qualquer momento da sessão. Vou atender a V, Ex•,
vel um governo que assume precisar levantar dados eco·
mas solicito que, quando do Grande Expediente, seja so~
nheccr a situação, o de Tancredo Neves teve uma antece..
licitada a palavra em tem_po, inclusive para podermos
dência de dois mcsc.o; até 15 de. março, data que se inicia o
CJ:igfr dos Srs. Lideres que cumpram o Regimento dentro
novo Governo -já que houve disposição do Governo
dos seus 20 minutos.
anterior de franquear às pessoas já conhecidas todos os
Concedo a palavra ao nobre Senador Octâvio Cardo·
dados do Governo passado- para que possibilitasse um
outro tipo de procedimento que não importasse na para·
O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Prõnu-n----lisação do País por 60 ou 90 dias, como algumas medidas
cia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadoimpõem. Além do mais, conhecendo-se como se conhe-res:
ceu, com grande antecedência, quem seria o titular da
Minha Bancada não precisaria dizer, certamente, por~
pasta da Fazenda. o Sr. Francisco Dorne!Jes, as portas
que o seu comportamento estaria a evidenciar, da grande
do anterior Govemo lhe foram aberta:; e att! negociações
expectativa que vivemos, como de resto toda a Nação,
entabulou já na sua condição de representante do Presi~

O Sr. Octávio Cardoso - Mas, no espaço da liderança. penso que me assiste o direito à palavra.
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dente eleito e de futuro titular da pasta das finanças do
Pafs.
Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que a ordem
de não gastar pode ter um efeito abrangente sobre a economia, mais abrangente do que meramente dar tempo
para que as autoridades económicas tomem pê das coisas.
Diz a folha de S. Paulo:

··Ademais, o conjunto de medidas ontem anunciadas não demonstra estar embasado num diagnóstico sobre a economia brasileira de tal forma a poder refletir um~ tomada de posição por parte do
novo Governo.
O quadro está confuso e a Nação espera posturas
bem delineadas da nova administração; já tivemos
ampla quota de causufsmos, e o fato de haverem
galgado ainda recentemente seus postos não justífiM
cam indefini9ões das autoridades, ou providências
sobre as quais não haja claras expectativas de resuJM
tados."
Concluindo, Sr. Presidente, devo lembrar, fazendo
alusão ao pronunciamento do nobre Senador Carlos LyM
ra, que disse: ..que a imprensa inteira do País insinua,
malevolamente, fatos que atingem um filho do exM
Senador Teotónio Vilela." Devo dizer que a oposição esM
pera pelas designações dos titulares dos diversos Cargos.
Que não tem partido de nós qualquer tipo de restrição a
quem quer que seja, porque não podemos tomar uma
posição antecipada com relação ao juízo de pessoas que
sequer conhecemos ou foram convidadas. Apenas devo
dizer, como disse a imprensa de hoje: uma coisa é a dívi·
da da Nação para com Teotónio Vilela c outra são os
passiveis atos que visem a lembrar a memória deste ilus~
tre compatriota, através da nomeação de seu filho.
Sr. Presidente, a Oposição vê com apreensão enorme o
estado de saúde do Senhor Presidente da República, e
deseja vê-lo restabelecido em pouco tempo, embora estejamos vivendo na maior normalidade, tendo em vista o
quadro constitucional. Desejamos que o Presidente da
República? que correspondeu aos anseios da Nação
como candidato possa realizar, à testa do Governo, os
seus projetas de homem de oposição que foi e é agora
responsável pelos destinos da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Ainda por

força do dispositivo 66, do Regimento Interno, concedo
a palavra ao eminente Senador Nelson Carneiro, que falará como Lider do PTB.

O SR. NELSON CARNEIRO- (PTB- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Para alegria de V. Ex t-e da Casa, Sr. Presidente, demo~
rarei apenas dois minutos. (Risos..)
Sr. Presidente, entre as resoluções divulgadas hoje pela
imprensa e que teriam sido tomadas pelo comitê parti~
dário ou suprapartidário, reunido no Ministério da Justiç-J., figurou a exlinção das sublegendas. Ora, as sublegendas já foram aprovadas por esta Casa e depende apenas da assinatura do Deputado Pimenta da Veiga, para
que seja votado em regime de urgencia na Câmara dos
Deputados. Portanto, o passo já está muito próximo de
se tornar realidade.
Sr. Presidente, queria apenas renovar o meu apelo às
autoridades federais e estaduais do Rio de Janeiro, em
favor do Municfpio de Parati, cuja situação desoladora
levou grande parte da sua população a subscrever um·
apelo pura que aquele tradicional Município deixasse de
integrar a terra numinense para se incorporar ao Estado
de São Paulo. Este apelo eu renovo, pensando naquela
popul<.~çào que vive em Parati e, principalmente, no que
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representa de cultura e de tradição para a terra fluminense <1 presença daquele Município.
Eru o que tinha a di:ter, Sr. Presidente! (Muito bem!
Palmas.)

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente
- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Alexandre
Costa - América de Souza - Milton Cabral - Cid
Sampaio - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano Franco - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
- Luiz Viana -João Calmon- José lgnácio Ferreira
- Moacyr Dalla -Amarai Peixoto - Alfredo Campos
- Mauro Borges - Roberto Campos - Jorge Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos. destinada à apreciação dos Projetas
de Lei da Câmara "' 45, de 1982, e 165, de 1984.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Devendo

realizar-se, no período de 25 a 30 do corrente, em Lomé,
Togo, a 73• Conferência lnterparlamentar, a Presidên~
cia, por indicação do Presidente do Grupo Brasileiro da
União lnterparlamentar, propõe ao plenário os nomes
dos Senadores Amara( Furlan, João Calmon e Lourival
Baptista para, juntamente com o Senador Saldanha Der
zi, chefe da delegação, integrarem a representação do Senado àquele conclave.
Nos termos dos arts. 44, b, I e§ 3? do Regimento Interno a presente proposta deverá ser votada após a Ordem do Dia.
8

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário.
P. lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 26, DE 1985
Dispõe sobre isenções fiscais para o transporte co-letivo urbano visando a reduzir seus custos e tarifas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (Y Ficam as empresas de transporte coletivo urbano e suburbano, através de suas entidades representativas oficialmente reconhecidas, autorizadas a criar centrais de compras de insumos. às quais serão concedidas
isenções fiscais da seguinte ordem:
a) dos Impostos sobre Produtos Industrializados e
de 50% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
para as aquisições de pecas, acessórios e pneus destinados aos veículos exclusivamente aplicados a este tipo de
transporte e de equipamento e ferramentas destinados à
sua manutenção;
b) do Imposto Único Sobre Combustíveis e Lubrificantes e demais taxas e contribuições incidentes sobre o
preço básico de combustíveis e lubrificantes adquiridos
para o abastecimento, em postos privativos, dos veículos
exclusivamente destinados a este tipo de transporte.
Parágr.afo único. As aquisições mencionadas na ...capur• deste artigo deverão ser realizadas diretamente aos
fabricantes de peças, acessórios, pneus, çquípamentos e
fermmentas e às empresas distribuidoraS de combustf~
veis e lubrifiC".antes.
Art. 21' A partir da efetiva concessão destas isenções
e facilidades, a fixação de tarifas e de seus reajustes obedecerão a critérios que permitem repassar estes benefícios aos usuários do transporte coletívo urbano e suburbano.
Art. 31' O Poder Executivo regulamentara a presente
lei até 60 (sessenta) dias após a sua promulgação, pi-evendo os.critérios que serão adotados para emissão de legislação municipal referente ao disposto no arigo 21'.
Art. 41' Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando esta lei cm vigor na data de sua publicuçào.

Justificação
Uma das conseqüênci.as indesejadas do rápido cresci·
menta das cidades brasileiras através de movimentos es·
peculath·os e de generalizada imprevisão dos padrões de
expansão territorial, toma vulto no irracional ufastamen·
to entre o local de trabalho e o de moradia. Não apenas
em termos de distância física, como também em termos
de tempo de percurso desta distãncia.nos chamados horários d; upiq'ue" dos grandes deslocamentos de massa.
Duas ordens de prejufzos advêm de tal fato; uma mais
importante e dificilmente contornâvel a médio prazo,
que é o consumo inútil de tempo e o subseqílente desgas~
te humano dos longos itinerários de transporte. Outra,
mais imediata, é a repercussão dos .custçis de desloca·
menta sobre os orçamentos domésticos, ao restringir outras formas de consumo e bem-estar e ao provocar incõ·
modos adicionais decorrentes dos· constantes deSequilíbrios entre o poder de compra e aspirações familia·
res.
Por tais razões, transporte coletivo urbano é considerado atualmente como um dos mais destacados itens das
políticas sociais. E no aspecto de possibilidade de intervenções governamentais, o seu preço é dos escassos pontos em que algo pode ser feito concretamente e em pra·
zos razoáveis.
No projeto em pauta, visamos a criar uma destas alternativas de contenção do aumento das tarifas Je trans·
porte coletivo, através da redução da carga tributária
que incide sobre os principais componentes do custo de
operação e de manutenção de veículos destinados a este
fim. Desde Jogo, os pneus, combustíveis e lubrificantes
constituem mais de um quarto do custo variável total de
operação. Peças, acessórios e materiais de manutenção
são outros tantos componentes importantes. E a íncidên.
cia de tributos, nestes itens pode chegar a mais da met::·
de de seus custos unitários específicos; além de que, seus
índices de aumentos de preços têm sido cons,iderávei~
nestes últimos anos de crise.
Entretanto, visa~se também assegurar que tais re·
duções de custos - ao serem obtidos associativamente ensejem um melhor dispOsitivo de redistribuição e de
translação doS benefícios para os usuários. A estes, ali·
na!, destina~se primordialmente a medida. Normas fede·
rais, complementadas por normas locais, diretamente in·
fluídas pelas comunidades usuárias e pelas empresas
prestadoras de serviços, tratariam de garantir o repasse
dos benefícios em escala compatível cp~":"...t renúncia à ar·
recadaçào tributária.
~· :~
Ainda como medida adicional, a ménç:io a centrlJs de
compras operados de modo associativo pode constituir·
se em útil mecanismo de racionalização técnica e econô·
mica para o caso em que os sistemas sejam operados por
pequenas empresas, carentes de maior produtividade e
rcntabilid<.~de.

Sala das Sessões, 20 de março de 1985.- Senador Ál-

varo Dias.
( Ãs Comlssões de Constituição e Jusri('a e de Finan~as.)

O SR. PRESIIJENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões COJTI""•tentes.
O SR.

PR~IDI.!:NTE

(José Fragelli) -

Pa'>~>a·se

à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J ~'~Secretário.

t

lido o seguinte

REQULRIMENTO N' 38, DE 1985
Nos termos do art. 191;;, a!Inea d, do Regimento lnt~r
'10, requeiro inversão da Ordem. do Dia, a fim de qu~ a

-.,,.,
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matéria constante do item n9 3 seja submetida ao Pie·
.
nátio em l~ lugar,
Sala das Sessões, 20 de março de 1985.- Álvaro· Dias.
O SR. PRE~IOENTE (Josê Fragelli) - O requerimento lido deve ser submetido imediatamente à votação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o .a.provam queiram permanecer
· sentados. (Pawa.)
Aprovado. '

O SR. PRESIDENTE (José Frage11i)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. l'~-Secretârio.
~ !ido o !>t!guin\e

REQU!o:R!MENTO N• 39, DE 1985

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Inter·
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item nl' 4 _seja submetida ao Ple-nário em 21' lugar.
Sala das Sessões, 20 de março de I985.- Fábio Luce-

PREs~/;iN~E

O SR.
(José Fragelli) - O requeri·
menta lido deve S~r .,~_.ubmetido imediatamente à votação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
Aprovados os requerímentos, passamos ao item 3 da
Ordem do Dia.

Item 3:

Votação, em turno dnico, do Requerimento l_lq
lO, de 1985, de autoria do Senador Humberto Luc.e~
na, solicitando, nos termos do art. 371, a1Inea c, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n<i' 281, de -1983- Complementar, que
dispõe sobre a concessão do benefício auxftiodoença ao trabalhador rural.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta. dos. (Pausa.)
-Está aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n<i' 281, de !983, Comprementar, serâ incluído na Ordem do Dia. na 4~' sessão ordinária subseqUente, nos termos do art. n<i' 380, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESfl)ENTE (José Fragelli) -

t

Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
!5, de 1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os faros
que colocaram em risco o controle aclonârio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 37/85,
·dos Senadores Roberto Campos e José Ignácio Ferreira,
de adiamento da votaçào para o dia 18 de abril de 1985).
A matéria teve a votação sobrestada na .sessão anterior, em virtude d.a falta de quorum para a votação do
Requerimento n9 37I 1985, de autoria dos Senadores Ro~
berto Campos e José Jgnácio Ferreira, de adiamento da
Yotação para o dia IS de abril de 1985,
A matéria a ser votada neste momento- é bom escla·
recer- é justamente o requerimento dos Srs. Senadores
Roberto Campos e José fgnãcio Ferreira. de adiamento
da votação para ~ sessão de [8 de abril de 1985.
Em votação o requerimento.

ó

Sr. Lomanto Jtfnior - Sr. Presidente, peço a palavra para. encaminhar a votação.
O SR. PRE~II>J:o:NTE (José Fragel!i}- Gostaria de
lembrar que para encaminhar a votação é permitido,
apenas, um Sr. Senador por Partido.

() Sr. Octávio Cardoso - Sr. Presidente, nobre Sena·
dor Lomanto Jlínior falará peta PDS.
O~ SR. PRES!Ut:NTE (José Fragclli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Jdníor, para encaminhar a votação.

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Julgo da maior i nconviniência, e por isso votei contra,
o requerimento. Este é o meu ponto de vista pessoal. Votei contra o requerimento do Senador Humberto Lucena
solicitando a constituição de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o controle acionãrio, pela União. da Companhia Vale do Rio Doce.
Naquela Opo-rúmidade, o Senador Roberto Campos,
em pronunciamento oportuno e objetivo~ mostrou a incon,veni~n_ciada instituição de uma Comissão Parlamentar- de- Inquérito, porque, em face da importância, da
grande importância que tem a Companhia Vaie do Rio
Doce, as repercussões seriam negativas, para essa Com~
panhía que tem credibilidade internacional, que é uma
das empresas de maior projeção e de maior importância
dt!ste Pafs. Tanto tem credibilidade a sua direção que o
Presidente esteve na sua direcào no Governo passado foi
Convidado a permanecer à frente da Companhia.
Sr. Presidente, há muito tempo, venho observando
que há necessídade de criarmos aqui um instrumento que
não tenha este nome policialesco e que, de certa maneira,
envolve Jogo responsabilidade, que é Comissão Parlamentar de Inquêrito.
Quando alguém requer uma comissão dessas, já está a
demonstrar, pelo menos para a grande opinião pública,
o envolvimento e até, de certa maneira, a culpabilidade
da instituição em que a comissão é requerida para apurar. Ãs vezes, são fatos que não atingem e que não têm a
gravidade que se admite, mas somente o titulo de Comissão Parlamentar de Inquérito jâ lncrimlna, jâ argUi suspeita para a pessoa ou para as pessoas ou instituições.
O Congresso americano tem um tipo de comissão, e
quando em viSita àquela institu_i;;;:âo. obtive dados e cheguei mesmo a realizar um estudo para apresentar a esta
Casa sugestões a respeito, uma comissão que não seria
uma comissão especial para estudar esse ou aquele assunto, que não seria uma comissão parlamentar ~e inquérito. mas que seria, como o Congresso amer1ca~o
chama, uma comissão de avaliação e julgamento. comi!·
são de avaliação do trabalho que se realiza, corn outro
nome, que a memória pode estar me falhando neste mo~
mento. Aliás, Comissão de Avaliação de Desempenho,
este nome dado à Comissão que o Congresso americano
possuí para estabelecer, para acompanhar, para exami~
nar 0 desempenho de uma instituição. de uma entidade,
quanto ao seu trabalho que, infelizmente aqui, geralmena
te nós sintetizamos todas elas e colocamos na vala da
Comissão Parlamentar de Inquérito
Eu sou contra o requerimento para a constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e sou contra porque tenho o maior respeito pela Companhia do Vale do
Rio Doce; tenho também respeito pelo administrador,
pelo homem que dirige a empresa, Dr. Elizer Batista, que
se revelou sempre, nos diYerSos c rgos que tem ocupado,
larga competência e. sobretudo, espírito público.
Ao encaminhar a votação dos requerimentos dos Srs.
Senadores Roberto Campos e Josê Ignácio Ferreira, que
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pedem adiamento da votação para o dia 18 de abril, ao
manifestar o meu voto, eu quero, ao mesmo tempo, dizer
que julgo absolutamente inconveniente a instalação e
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fatos da Companhia Vale do Rio Doce, embora, Sr. Presi~
dente, eu sempre, cm toda a minha vida pdblica tenha
sido a favor de que fatos suscitem dúvidas devem ser exa~
minados, devam ser estudados, devam ser inquiridos, devam ser definidos. Entretanto, é preciso ter cuidado para
não comprometer a responsabilidade, não comprometer
0 nome internacional da Companhia Vale do Rio Doce.
Tenho a impressão de que outras providências poderiam
ser tomadas, antes que se instaurasse aqui uma comissão
parlamentar de inquéríto.
Vou prosseguir, Sr. Presidente, estudando uma suges~
tão para trazer a esta Casa, a fim de que possamos criar
aquele tipo de comissão de avaliação a que me referi hl
pouco, a fim de que seja uma espécie de comissão de avaliação de desempenho, seja uma espécie intermediária
entre a comissão especial e a Comissão Parlamentar de
Inquérito, que tem, sem dUvida alguma, um titulo pro";
fundamente rigoroso. Ao encaminhar a votação, Sr. Presidente, apoio os requerimentos dos Srs. Senadores Roberto Campos e José fgnácío Ferreira, pelo adiamento
da votação. E jâ adianto também o meu voto, que já foi
aqui dado, quando de uma das sessões que n6s realizamos pelo processo eletrõníco. Eu voto contra a instafação dessa Comissão Parlamentar de Inqu~rito. (Muito
beml)
O Sr. Octâ-vio Cardoso -Sr. Presidente, peço a palavra
para uma que.stão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidencia
adverte aos Srs. Senadores que o que estâ em discussllo ~
o requerimento de adiamento da votação.
O Sr. Octávio Cardoso-

I:: justamente isso, Sr. Presi-

d~nte.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Concedo a palavra ao nobre Senador Octá.Yio Cardoso, para uma
questão de ordem.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS.J'ara uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Como estava em votação o requerimento dos nobres
Setladores Roberto Campos e José Ignâcio Ferreira, pedindo o adiamento da matéria. para determinado dia., e
como a matéria só poderia ser encaminhada por um representante de cada Partido, o nobre Senador Lomanto
Júnior, dizendo que estava a favor do requerimento, fa.
!ou em nome do PDS. Até ar. correto. Agora, S. Ex• resolveu falar sobre o mérito. contra o m~rito. Eu devO es7
clarecer que a posição do Partido não é contra o m6ríto;
a posição do Partido é a favor do adiamento. O nobre
Senador Lomanto Júnior falou pelo Partido, porque era
a favor do adiamento, mas manifestou~se contra Omêri·
(O, em caráter pessoal, já que este não 6...

o Sr.

Lomanto Júnior - Eu deixei bem claro que a
minha posição era de caráter pessoal, e que, apenas
quanto ao adiamento, eu interpretava, naquele momento, o pensamento do Partido.
O SR. OCTÁVIO CARDOSO- Não estou fazendo
nenhuma censura a V. E:<•
Então, eu queria deixar bem claro, Sr. Presidente, para
evitar possíveis dúvidas no encaminhamento da votação
de mérito, jâ que a matéria ~bastante polêmica. Os pró-·
prios líderes qUe requereram a formação da Comissão de
Inquérito, o nobre Lider Humberto Lucéna, 9 nobre
Líder do Congresso~ se encontram ausentes deste plenário.
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Então, é preciso que se diga isto para evitar qualquer
tipo de confusão. Muilo obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

trãrio, mas vendo razões muito fortes para que a decisão
seja tomada desde logo. (Muito bem!)

O Sr. Roberto Saturnlno --Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIUENTE (João Lobo)- Pela Frente Liberal, concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia~
relli, para encaminhar a votação.

O SR. PRESJUENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para enca-

minhar a votação, como líder do PDT.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT-RJ Como Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1:: preciso atentar para o fato de que o adiantamento, o
mero adiantamento da votação desta questão, deste requerimento de constituição da CPJ, poderá ser interpretado como uma hesitação do Senado Federal em relação
à apuração das razões que determinaram o risco ocorrido, a fato ocorrido, em determin(Jdo momento recente,
de perda de controle acionário, pela União, da Companhia Vale do Rio Doce.
Acho que não deve o Senado demonstrar nenhuma hesitação. Não concordo, ab!:iolutamente, que a instalação
dessa CPI venha a significar qualquer perda de credibilidade internacional da Companhia V ale do Rio Doce,
uma companhia de enorme prestígio pelo mundo afora,
maior companhia mineradora do mundo hoje.
Acho, ao contrário, que é importante que fique patente que o Congresso ~Nacional, em uma de suas casas, o
Senado Federal, quer apurar os. motivos, as razões que
determinaram uma situação emergencial, durante a qual
houve risco de perda de controle. Para quê? Para firmar
a filosofia segundo a qual a Vale do Rio l>oce deve ser
uma empresa cuja maioria de capital pertence à União.
Isto é que é: importante.
Acho que o Senador Roberto Campos colocou muito
bem, muito clara, muito honestamente a sua posição ao
afirmar que estaria disposto a propor uma moção de louvar ao Presidente ou à Direção da Companhia, pelo fato
de abrir mão dessa maioria de capital, colocando à venda parte das ações pertencentes à União.
O importante é verificar se essa é realmente ou não a
posição do Senado Federal c do Congresso Nacional.
Isto é: preciso ficar esclarecido, inclusive internacionalmente, porque, amanhã, pcide prevalecer até o ponto-devista da Sra. Thatcher, de que o Brasil devia dispor das
ações das suas companhias estatais para fazer face aos
compromisso~ às obrigações de suas dividas.
O importante é que o Congresso Nacional se pronuncie filosoficamente, que o Congresso Nacional tome uma
posição a respeito dessa questão primordial de política,
de poUtíca econômica, de filosofia econômica: deve ou
não a Companhia Vale do Rio Doce permanecer com
seu controle acionário mujoritariamente com a União, e
apurar-se, então, os fatos que determinaram, em certo
momento, a uma quase perda dessa situação majoritária.
~ fundamental que o Senado não demonstre nenhuma
hesitação, nenhuma tergiversação na determinação de
apurar, através dessas CPls, esclarecer os fatos, esclare·
cer a sua posição política, a sua posição filosófica, porque aí, em determinação, essas sim podem até afetar as
posições no mercado internacional da Vale do Rio Doce.
Ficarão os nossos parceiros internacionais sempre na dúvida: poderá ou não ser privatizada a Vale do Rio Doce?
~ importante que isso seja esclarecido, e agora, logo ao
início do novo Governo ou, o contrârio, permanecerá
sempre aquela dúvida: será o novo Governo a favor da
privatização da Vale do Rio Doce?
Acho que é oportunissima a votação imediata e a ins. ialaçã9 dessa CPI para que os fatos sejam apurados e a
posição do Senado Federal seja definida diante desse di~
lema de filosofia política, e de filosofia eoonômica importantíssima para a Nação. Era o que cu tinha a dizer,
não vendo nenhuma razão para o adiantamento, ao con~

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS.- Como
Líder. para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos analisando o Requerimento n" 37/85 que su·
gere o adiamento da votação e, conseqUentemente, o
adiamento da apreciação do Requerimento n" 15 que solicita a constituição da CPI destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o controle acionârio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
Não tenho nenhuma dúvida de que a palavra inquérito gera uma série de receios ou de interpretações que podem levar, com certa afoiteza, a um entendimento que
não seria exatamente aquele desejado pelos próprios
proponentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou
de investigação ou de avaliação.
No entanto, gostaria de registrar, em nome da Frente
Liberal, c faço questão de ressaltar, após um cantata
com o Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano
Chaves, hoje pela manhã, de que não gostadamos de que
restasse qualquer dúvida sobre a posição do Partido do
Ministro e do Sr. Presidente da Companhia Vale do Rio
Doce.
Não temos nenhum receio a respeito da Comissão
Parlamentar de Inquérito. Ao contrârio, temos o intuito
e o propósito, e ainda hoje conversávamos com o Sr. exMinistro das Minas e En'ergia, nosso ilustre colega, Se·
nadar César Cais, temo::i toda a intenção, o propósito e o
desejo que se faça a mais ampla averiguação necessâria.
Mas também gostaríamos que aqui se registrasse que
essa posição parte de uma postura prévia que entendemos que essa Comissão vai avaliar medidas, disposições,
diretrizes e políticas referentes à orientação da postura
acionária da empresa; de que, ao constituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em momento algum estarfamos admitindo qut: se está pondo suspeição a honorabilidade, a seriedade e a competência administrativa
do Sr. Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, pessoa que merece, como homem idôneo e correto, toda a
nossa admiração e apreço, que aqui estã, em qualquer
momento, levantando dúvjdas sobre a sua condução, em
termos de desempenho da empresa, bem como sobre a
orientação do anterior e do atual Ministro.
Por isso, e para não ficar preso ao temor de um termo
- Shakespeare já dizia que a rosa continuaria sendo
rosa apesar de que alguém pudesse mudar-lhe o nomese temos restrições à expressão uinquérito", não será por
isso que vamos recuar, que vamos iniciar essa vida parlamentar na Nova República negando o direito da indagação, da verificação, da avaliação, para que, afinal, não
reste nenhum prejuízo à Vale do Rio Doce.
Porque temores temos nós de que, negada, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, em nome do risco que poderia
haver o fato de abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito, maior risco haveria se ficasse permanentemente
pendente, como uma espada de Dômocles a acusação de
que se tentou evitar a averiguação, porque poderia haver
algum fato incriminatório. E nós temos certeza de que
não hâ. E nós temos certeza de que é de toda conviniência da Companhia Vale do Rio Doce, da figura ilustre do
Dr. Eliezer Batista e da própria postura e idoneidade dos
Ministros da área, que as coisas sejam feitas à luz meridiana do sol, e que o Legislativo, nessa restauração plena
de suas prerrogativas, possa fazer todas as avaliações necessárias, deixando aqui registrado esses pré-requisitos,
que entendo fundamentais, se necessários.
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Esta é a posição do nosso Partido, e mais, esta é a própria posição do Presidente da Companhia e, até, do ilus~
tre Ministro das Minas...e Energia. (Muito bem!)

O SR. PRESIUENTE (João Lobo) - Pelo PMDB,
concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mt!Uer,
para encaminhar a votação.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB - MT. Como
Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O assunto jâ foi esgotado diante do que aqui se ouviu.
De modo que não vou mais entrar no mérito, quero apenas declarar que o PMDB vota pelo adiamento, para em
18 de abril entrar em pauta e em votação o requerimento
da formação da mal-empregada êxpressão Comissão de
Inquérito. Dezoito de abril. Estou de pleno acordo. O
PMDB está de pleno acordo. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a pa·
lavra pelos Líderes dos Partidos, coloco em votação orequerimento de adiamento da votação para 18 de abril do
requerimento que cria a Comissão Parlamentar de Inquêrito.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco- Peço verificação, sf. Presiden·

te.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Vai-se procede;
á verificação solicitada.
Os Srs. Líderes já manifestaram o seu voto, de forma
que os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alcides Sandanha
Álvaro Dias
Gastão MUller
Lomanto Júnior
Martins Filho
Moacyr Dalla
Roberto Campos
Roberto Wypych

·,.~
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VOTAM "NÃO'" OS SRS. SENltDORES:
César Cais
Itamar Franco
Jutahy Magalhães
Odacir Soares
Roberto Saturníno
Severo Gomes

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

A Mesa vai

proclamar o resultado. (Pausa.)
Não houve quorum para a votação.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala·
vra para uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para uma declaração de voto.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
uma declaração de vaio. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Quero declarar o meu voto porque, infe!izmcut~:, votei
contrário à orientação do meu Partido e fui CIJntra o n;·
querimento que pede o adiamento da votação. Acredito,
Sr. Presidente, que uma razão muito forte me levou a liso. porque ao contrário do que alguns estão ar~umen-
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tando, acredito que adiar essa matéria poderá criar prejuízos para a Vale do Rio Doce, porque no dia que nós
admitirmos que a Vale do Rio Doce poderá perder sua
credibiHdade internacional, devido ao nome de uma Co~

missão, porque nós estaríamos aqui criando uma Comissão Parlamentar de Inquérito e não de avaliação ou de
averiguação, nós daríamos um testemunho de uma fragilidade muito grande dessa Companhia, e na realidade

ffl

não existe essa fragilidade.
Acredito· que as Po!lderações feitas aqui pelo Senador
Roberto Saturnina e pelo Senador Carlos Chiarelli mostram bem a necessidade de apressarmos a criação dessa
Comissão, porque hoje mesmo, V. Ex• e os Srs. Senadores devem ter visto na imprensa a publicação a respeito
do assunto, mOstrando que, em determinado perfodo, a
Vale do Rio Doce' realmente teria ficado com 49% de
·suas ações somente em poder da União. Mas há um esclarecimento de que pelo menos 5% dessas a_ções estariam em mãos também de outras empresas estatais, permitindo assim que a União tivesse a maioria das ações. E
ê esse escJarecimento que nós iremos buscar na Comissão, não pa~a tirar a credibiiida'"de da Companhia, pelo
contrário. Acredito que seja para reforçar a credibilidade
que todos nós d~~~wos que a Vale do Rio Doce tenha,
mas, também, ~-%~(evitar que haja qualquer perigo de
que a União ve&hã-a perder sua maioria, nessa Companhia, da maior importância para a vida econômica do
País.
·-·Por essa razão, votei contra o adiamento, esperando
que seja manifestada logo a vontade do Senado, de que
nós teremos de criar essa Comissão.
Era o que tinha a dizer, Sr. PresidenteL(Muito bem!)

·!i
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo}- Sendo evidente
a falta de quorum, a Presid!ncia se dispensa de proceder
a verificação solicitada.
O requerimento nQ 37/85, fica com a votação adiada.
E, em decorrência, fica igualmente com a apreciação
sobrestuda o Requerimento n~' 15/85.
Em conseqf1ência, as demais matérias da Ordem do
Dia, todas em fase de votação, constituída do Projeto de
Lei da Cümara n~' 140/84; Requerimento n9 4/85; Proje~
tos de Lei do Senado n's 22/81, 26(79, 45/79, 2(80,
18/80 e 320/80, ficam com a sua apreciação adiada para
a próxima sessão ordinâria.
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O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Há oradores inscritos.
'Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio. S.
Ex.~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
$. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
S. Ex~ não estã presente.
Concedo a p<Jiuvra ao nobre Senador Fábio Lucena.
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei·
ro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A frnprensa vem insistindo em que o novo Governo
.- pretende impedir que os aposentados voltem a trabalhar,
'não esclarecendo se apenas no serviço píiblico ou tam~
bêm na iniciativa privada.
Já tivemos, há poucos anos, uma tentativa no sentido
de impedir os aposentados pelo INPS de retornar ao trabalho, quando seriam apenados pela perda dos frutos da
aposentadoria.
A medida inexplicável durou alguns meses, mesmo
porque: não podia atingir os jâ empregados, diante d.o
preceito constitucional da irretroatividade da lei.
A notícia parece improcedente, em primeiro lugar,
porque quantos trabalham, depois de aposentados, sejam estatutários, sejam celetistas, não gozam de estabilidade. Então, o problema se restringiria apenas aos apro·
veitados nos órgãos ~overnamentais.
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Quanto aos que trabalham em atividades privadas, é
de todo desnecessária a medida, que também não interessa à Previdência Social, que perderia algumas centenas de milhares de contribuintes, haYendo, paralelamente, um desfalque no FGTS.
Há uma politic-o:~. de clara perseguição aos aposentados,
que se revela também na atual proibição para que dirijam seus próprios órgãos de classe ou se candidatem a
cargos de presidente ou díretores. Entretanto, os aposentados são obrigados a descontar em favor do INPS, depois de pagar essa contribuição previdenciária de vinte e
cinco a quarenta anos, providência encontrada para enfrentar os déficits da Previdência SoclaJ.
Registre-se que os aposentados não ficam à margem
dos interesses e reivindicações da referida classe, mas, ao
contrário, continuam acompanhando todo o movimento
sindical em torno. Dispondo de mais tempo do que o trabalhador em atividade, poderiam, nos órgãos sindicais,
colaborar com ampla eficiência, tanto mais quanto não
guardam vfnculo empregatfcio.
Trata-se de justa reivindicação dos inativos.
Precisamos.. crescentemente, valorizar o homem brasileiro, principalmente na terceira idade quando, embora
possa ter diminuídas as energias físicas, ostenta uma
grande experiência, que pode ser colocada a serviço da
sociedade, nos vários setores.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 15 de março, coincidindo com o nascer
da Nova República, os Diãrios e Emissoras Associados,
lançaram a nível nacional um suplemento especial coordenado pelo Estado de Minas, CDm efetiva cooperação
do Correio Braziliense e do Diário do Comércio, de Per~
nambuco, trabalho que se reveste da mais alta importância para a hist6ria do País.
Tão mais importante porque estes cadernos jomalfstícos que circularam em 14 Estados da Federação, não se
limitaram apenas ao fato do dia, extrapolando para uma
profunda pesquisa envolvendo o passado e as perspecti~
vas para o futuro, com base nos acontecimentos do'presente.
Ao lado do regosijo nacional pela ascenção de Tancredo Neves à Presidência da República, inaugurando um
novo ciclo de esperanças da história brasileira, este tra_balho jornalfstico de fôlego, através das palavras de au~
toridades como Hélio Silva, Raymundo Faoro, o poeta
Carlos Orumond de Andrade~ os governadores dos Esta·
dos, Francisco Iglésias, evidencia o que fomos, o que somos e --o que- preCisamos ser.
Alêm dos políticos, juristas e historiadores, o povo foi
ouvido, as crianças, as minorias de todos os quadrantes.
Com eles as entidades de classe, os sindicatos, as organizações civis e militares, a Igreja. Os patrões e os empregados; os setores culturais; a cidade e o campo. O Brasil
em todos os seus limites como Nação.
·
Poderá ser este verdadeiro levantamento sociológico a
se confundir com o dia a dia do jornalismo, servir aqueles que já se encontram empenhados na busca de so·
luções reais e efetivas para os problemas brasileiros da
Nova República. Em síntese diríamos que o povo que
demonstra tanto amadurecimento para o exercício democrático, em seu rol de esperanças, outra coisa não de~
s~ja se não que a democracia nacional se transforme de
adjetivo em substantivo, com os seus horizontes amplia~
dos ao econômico, ao social e ao jurídico, pondo um fim
d_efinitiyq _à corrupção impune, aos atas lesivos à sobera·
nia nacional, à contumas exclusão do povo dos processos que dizem respeito ao seu próprio destino. Quer o
povo brasileiro que o capital se harmonize com o traba-
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lho; que a ampla liberdade política, filosófica e ideológi-

ca se acostume com controles econômicos mais rfgidos
que reduodem na paz social e na estabilidade democráti~
ca~ Há um desejo nacional de que este País se realize de
fato no grande concerto das nações, livre e soberano,
com o seu povo ordeiro~ trabalhador e feliz.
Trabalhos jornalísticos como esse dos Diários e Emis~
soras Associados, que tiveram como matriz para esta
realização o meu Estado de Minas Gerais, utilizando-se
da experiência e da compet~ncia dos 56 anos de existên~
cia do Estado de Minas, engrandecem a imprensa nacional, reforçando a sua importância para a consolidação
de nosso processo institucional, das bases sólidas de uma
democracia real, onde a ausência de uma imprensa livre
e igualmente soberana, compromete a realização de todos os sonhos.
Este, Sr. Presidente, o registro que se impõe no mo~
mento para ressaltar tão relevante obra jornalística,
congratulando-me com os dirctores Paulo Cabral Aratíjo, Pedro Aguinaldo Fulgêncio, Camilo Teixeira Costa e
jornalistas Carlos Felipe, Roberto Elísio castro Silva,
Dirceu Horta e demais profissionais mineiros e brasileiros que participaram do trabalho. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
, O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sr. Presidente, Srs.. Senadores,
nestes dias agitados de nova República, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um nome se destacvou já. no dia 14 de
março, quando ha rápida crise que se viveu naquela data.. Trata-se do eminente General de Exército Leônidas
Pires Gonçalves, indicado para o Ministério do Exército.
Logo que se iniciou o problema destacou-se, como figura importante nas demarches o digno futuro Ministro
do Exército.
O Presidente do Senado José Fragelli assim se referiu
ao Ministro do Exêrcito.
"O general Leônidas- recordou o presidente do
Congresso - foi muito claro ao descartar qualquer
outra solução que não a legal." Na tensa madrugada do dia J 5, o novo ministro do Exército afirmou a
Fragelli e aos demais membros da Mesa que com ele
dialogaram; ..Não pensem em nenhuma saída que
não esteja rigorosamente dentro do texto da Constitui<;ll.o. Não haverá solução mi1itar".
Alêm de estar convencido de que o País passou
muito bem por um duro teste, Fragelli acredita que,
em conseqUência, a classe política passa a ter condições para sua própria reafirmaç~. Com ele con~
cardou o senador Gastão Mifller (PMDB- MT),
acrcditanto que, nas últimas horas, houve uma .de~
monstracão muito clara do amadurecimento político e democrático de toda a sociedade brasileira.
O Jornalista Rícardo Noblat, na, ..Coluna do Castelo •• ~ assim se refere:

"Jurista
Na madrugada nervosa da operação do Presidente Tancredo Neves, os Ministros Francisco Dornelles e José Hugo Castelo Branco, e mais o Deputado Ulysses Guimarães e o Vice-Presidente Jose
Sarney, discutiam sobre quem deveriam assumir, no
dia seguinte, a vaga do General Figueiredo,... Eu só
assumo com Tancredo", garantia Sarney, que achava que Ulysses deveria assumir como Presidente da
Câmara e o terceiro na linha direta da sucessão~
Ulysses achava que Sarney era quem deveria assu--mir, o General Leónidas Pires Gonçalves, que discretamente chegara ao hospital e se juntara ao gru·
po, sacou de um exemplar da Constituição que os
demais tinham esquecido de consultar, foi direto ao
c-.:~.pítulo que assinalara e sentenciou;. "PeJo livrinho,
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assume o Více-Presidente." Dito e feito. O que se
passou depois disso não teve nenhuma importância.
A crise morreu antes de nascer.
O Ministro do Exército inaugurou mais um sau~

dável hábito da Nova República: ao invés das armas, os generais agora sacam a Constituição.
Diante desses fatos e outros que poderiam ser citados,

o General Leónidas Pires Gonçalves, fixou imediatamente, nào só para os políticos mas também para o povo
brasileiro uma posição de respeito, admiração e indus-

cutível liderança.
Em homenagem ao General do Exército Leônidas Pi-

res Gonçalves e por seu intermédio ao Exército Brasileiro e demais Forças Armadas, isto é, a Marinha e a Aeronáutica, peço para ler para que se transcreva nos Anais
desta Cá.sa, o notâvel discurso de posse do General de
Ex&cito Leônidas Pires Gonçalves.

"MOMENTO ~ HISTÚRICO"
Esta é a íntegra do discurso de posse do ministro
do Exército, Leônidas Pires Gonçalves:
•$enhores:
Assumo o cargo de ministro do Ex~rcito consciente das grandes responsabilidades que me cabem.
Estou determinado a enfrentá-tas com decisão, firmeza e espírito de auto-superação.
O momento nacional é histórico e singular em
qualquer dos aspectos em que o consideremo~: vivemos tempos de transformações em todas as expressões do poder nacional. O estágio polftico que atin·
gimos e a sua previsível evolução, condizentes com
um passado de idéias que marcam, não obstante alguns desvios, a persistência de uma dinâmica liberal
em busca de uma sociedade aberta e pluralista, ensejarão essas transformações.
As particularidades deste momento histórico, as
elevadas atribuições de ministro, minha experiência
no trato dos assuntos castrenses c as reflexões a que
me dediquei indicam que me pronuncie sobre temas
basilares para a condução dos assuntos inerentes a
esta Pasta - a visão prospectiva da destinação e das
tarefas do Exército na realidade brasileira e os com·
promissos peculiares da instituiçl\o.
Para visualizarmos a destinação do Exército, te·
mos a nos orientar os textos constitucionais republi·
canos, com uma tradição de quase um século~ que,
_ite~tivamente, consignam como missão das Forças
Armadas;. "defender a Pátria e garantir os poderes
constituionais, a lei e a ordem:
Essa destinação, semelhante às das Forças Armadas de outros EU:ados, seguramente persistirã cm
beneficio da nação brasileira, As épocas, as circunstâncias e os homems passam; mas o Brasil, protegi·
do das ameaças. com liberdade, ordem e progresso,
nós o desejamos eterno.
Na esfera de nossa politica externa, nada mostra
a iminência de um conflito, mas devemos considerar
pragmaticamente que a paz tem sido uma aspiração
utópica dos homens. Como decorréncia, nossa mis~
são essencial, prectpua e prioritária - acentuo este
aspecto - é estarmos em adequadas condições para

a defesa da Pátria.
O poder nacional, uno c indivisível, é amplamen·
te aceito como integrado petas expressões politica,
cconômlca psicossocial e militar. Na atualidade.
dentre as tarefas magnas da expressão militar,
sobreleva a de dar apoio às outras expressões, coo~
pcrando dessa forma para o fortalecimento e a vitalização dos poderes constituidos c da sociedade
çomo um todo. Tal tarefa, os militares a cumprem
com ânimo e convicção, cidadãos fardados que so~
mos, atentos e sensíveis, hoje, conlo sempre, aos anseios, interesses e aspirações dos segmentos da
Nação.
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Por outro lado, no quadro democrático que se
enceta, o descompasso entre as expectativas e demandas de toda sorte e a capacidade de atende-las
pode prenunciar dificuldades, com reflexos na paz
social. Daí a necessidade da segurança, entendida
como um direito inalienável das pessoas, dos grupos
humanos c da nossa nação. Mas há de ser uma segu~
rança ajustada ao carâter da democracia. ~. pois,
tarefa relevante do Exército participar do equilíbrio
social e. da estabilidade institucional, através da manutenção da lei e da ordem, em estrita obediência
aos textos legais c à decisão das autoridades civis,
segundo os requisitos de um Ex.tado democrático de
direito.
Igualmente, motivo de minhas preocupações são
os compromissos da instituição com ela própria,
que podem ser consubstanciados cm um objetivo
central: dar à força terrestres capacidade para atuar
eficazmente no cumprimento de suas missões legais.
No campo da operacionalidade. serão estimulados a instrução, o adestramento e o preparo técnicoprofissional, aliados a competentes diligências de informações estratégicas e de planejamento da defesa.

No campo da administração, o Ex~rcito prosseguirá nas metas do Plano Diretor, documento básico do sistema de planejamento administrativo do
Ministério, que assegura a racionalização c a salutar
continuidade nesse setor.
Tão logo o permita o quadro económico~
financeiro nacional, lutaremos pela obtenção de recursos orçamentários. consentâneas e realisticos,
que permitam sanar algumas deficiéncias materiais
crónicas de que se ressente a nossa organização.
A conjugação da operacionalidade com as medi·
das administrativas resultará. cm maior grau de profissionalização. Dessa forma, o Exército Brasileiro
será, cada vez mais, o instrumento eficaz e hábil
para cumprir sua destinação e as tarefas que lhe são
inerentes.
Senhores:
Este ato de assunção de cargo me impõe, ainda,
enfocar alguns marcos referenciais - uns para os
meus camaradas e outros para mim,
Refiro~me ao posicionamento anímico e ao preparo dos. homens de Caxias, e aos propósitos do sol~
dado que ora fala.
Um Exército vale, basicamente, pelo que valem
os seus homens e, portanto, toda a atenção será de.
clicada ao pessoal que o integra.
O oficio das Armas, com suas servidões e grandezas, requer dos militares manifestações permanentes
de vocação, de valor profissional e de patriotismo.
A vocação -tenho repetido -é a fonte de todas
as virtudes militares, assim como a profissionaJi.
zação é a grande responsável pela eficiência operacional, c~ ambas, inflamam a chama do entusiasmo
castrense.
Se deficiências, de qualquer ordem, se manifestarem, terJ.o de ser vem:idas com iniciativa, tenacida.
de c fé patrióti~: o verdadeiro soidad_o não perde o
ânimo diante de óbices, sejam objetivos ou subjetivos, pois o combate, evento culminante de nosso
oficio,~ todo feito de adversidades e para ele é preciso estar preparado.
Em suma: a profissionalização deve ser constantemente perseguida. Nossas missões c rl:Sponsabili·
dades - tenho convicção acabada sobre o tema são por demais complexas e difíceiS para não serem
exercidas por profissionais exemplares.
Como não me é desconhecida a senda que vou
trilhar, desejo. agora, antecipar meus propósitos
funcionais e pessoais no desempenho de minhas
atribuições. São, mais precísamente, compromissos
que assumo, com o testemunho da instituição.

Ao excelentíssimo senho Presidente da Repllblíca. comandante supremo das Forças Armadas, rea- :oo
firmo minha lealdade, bem como externo o intento ~
de integrar·me à sua equipe de governo e com ela
trabalhar de maneira entusiástica e harmónica
----i<
Junto aos demais ministros militares, prete!J.do -=
atuar ligado pelos laços dçs objetivos comuns, da
camaradagem e da indispensável união reinante en~
tre as três Forças.
Com os membros do Alto Comando, é meu ••
desígnio buscar o assessoramento, a fim de fortale-.
cera capacidade decisória sobre assuntos importantes de minha competência. Assim, à.minha, sornarei·
as experiências destes chC:feS, de reconhecidas virtudes humanas c militares.
Junto aos companheiros dispostos por este [mensO Pais, é minha vontade fazer·me presente, através
de visitas sistemáticas aos comandos de ãrea c às pe·
quenas guarnições localizadas nos mais recônditos
rincões, pois é nestas onde mais se caracteriza o trabalho anónimo e patrióti'co do soldado brasileiro.
Tudo com a finalidade de avaliar realizações, indentificar problemas e prestar o necessário apoio.
Aos companheiros, reformados e da reserva, levo
minha palavra de gratidão pelo muito que fizeram
quando deles se necessitar a Instituição.
À famnia militar, proponho-me a manter aperfeiçoar o dficiente sistema assistencial implantado
pelos meus antecessores, corno justo reconhecimento à dedicação afetiva daqueles que nos acompanham nas duras andanças da vida de soldado.
Convicto da validade de que dar o exemplo é a
,mais edificante mensagem de um chefe, disponho- ·
me a pautar os meus atos pela completa e exclusiva
dedicação aos deveres do meu cargo para, desta for·
ma, não apenas sobrepujar os obstáculOs, por mais
agros que se configurem, mas, em especial, para'in·
centivar um procedimento profissional adequado.
Finalmente, enfeixando as idéias manifestadas,
cito o grande Osório numa frase repassada de sabe·
daria e grandeza, muito orientadora para os soldados de todas as épocas; '•Tenho, como soldado e ti·
dadão, bastante amor a meu Pajs para não esmere·
cer e, mesmo ainda, recuar diante de dificuldades
que resultam da natureza das ~\l~as.
Cumpre obedccê:-la.
J 'V
Apraz-me agradecer aos qU'e Compareceram a
esta cerimônia e a engrandec-eram com o brilho de
suas presenças.
Muito obrigado".

e

Er.a o que tinha

a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS-RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O advento da chamada Nova República, sem dúvida,
representou uma injeção de ânimo no povo brasileiro.
Há, por toda a parte, de norte a sul, expectativas palpáveis de mudanças. E mudanças já, conforme compromis·
so assumido em praça pública pelas lideranças da
Aliança Democrática. E essas expectativas. hoje, se resu·
mem, no linguajar político, ao estabelecimento de um
novo pacto social. O termo estã na boca de todos: pa·
trões, empregados, homens do governo.
Há, porém, um aspecto preocupante: todos referem·se
ao pacto como algo que irá redimi-los. Ora, se o pacto
vier a representar a redenção do patrão, dificilmente será
algo benéfico ao trabalhador. Em resumo, fala-se do
pacto, mas não se define o pacto. h mais ou menos óbvio
que tfe implicará sacriffcios. O país vive momentos de dificuldades, nos campos económico c social. ~ mais que
sabido que, até aqui. os ônus da crise recaíram basica·
mente sobre os trabalhadores.
se pensa~ pois, em for-

se
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rnular um novo pacto soCial, isso só ocorrerá concretamente com o alívio da carga que hoje pesa sobre a classe

trabalhadora.
O Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, acaba de
anistíar numerosas lideranças sindicais. ~. sem dúvida,
um bom começo. Mas, a rigor, não passa disso: um começo. Não pode tomar-se uma medida isolada, uma iniciativa de impacto, destinada tão-somente a acalmar a
classe trabalhadora. b ,inconcebível que a formulação de
um no~o pacto social deixe de, por exemplo, restabelecer
;tmplamente a autonomia sindical, desatrelando a classe
~rabalhadora da tutela paternalista do Ministério do

Trabalho, herança longínqua do Governo Vargas e inrompatível com- os novos tempos que se anunciam.
Mas não é só. Vemos com preocupação - para um
govemo que promete naõ produzir novos: sacrifícios aos
trabalhadores - o recente pacote econõmico, baixado
pelo Ministro da FazeJJda, Francisco Dornelles. Opaco~
te suspende as operações de crédito dos bancos oficiais, o
que concretamente, se traduz por mais recessão, mais de~
semprego, mais crise social, mais desespero ao já de si
atormentado trabalhador brasileiro.
b sabido que, no Brasil, a iniciativa privada- por dis~
torções acumuladas ao longo de muitas dêcadas- está
atrelada à ditadura econômica do Estado. Somos, por
cruel paradoxo, um pafs que se diz capitalista e que, não
obstante, tem sua economia estatizada em cerca de 70%.
Ora, a França. socia1isia -de François Miterrand está esta~
tizada em algo ~'fno de 40%. Num contexto dessa
natureza, o recenté~'pàcote económico, numa primeira
análise, não deixa dúvidas: paralisará a economia, levará
à falência inúmeras empresas e, por extensão, desempregará novos contingentes de trabalhadores. Se é esse o
pacto social, ele, sem dó vida, tem um méritQ: contraria a
todos. E, possivelmente, agrade somente aos contadores
do Governo.
1! inconcebível também que esse pacto ignore o siste~
mático achatamento salarial das classes trabalhadoras. E:
preciso restabelecer a dignidade dos salários já. E a pri·
meira chance de a Nova República mostrar concreta~
mente que está disposta a colocar em prática a teoria que
tão brilhantemente alardeou nos palanques da campa·
nha presidencial se oferecerá em breve: o reajuste dosalário mínimo, ern maio próximo.
Não é só: o novo ministro da Administração, Aluísio
Alves, disse, em recente entrevista, que é favorável à con~
cessão do 13' salário ao servidor público. Considera a
medida justa, mas ressalva que ê necessário, antes,
verificar~se a disponibilidade de recursos do Tesouro.
Ora,o recente pacote econôriiiCO, CíitiC_O_Utras medidas,
cortóu lO% dos orçamentos dos ministérios. E as demais
medidas do mesmo pacote sã~ justificadas como meio de
aumentar a caixa do Governo. É certo. pois, que, se houver decisão politica, haverá recursos.
Em resumo, o novo governo precisa antes definir
quem serão os negociadores do pacto; que objetivos bus. cará, quem pagará o ônus rriais pesado; em que prazo
tudo isso ocorrerá. O certo é que o trabalhador brasileiro
não tem condições de aguardar por mais dois anos a reu. nião da Assembléia Nacional Constituinte para que seus
· sacrifícios sejam amenizados. As mudanças foram prometídas para já. E é com essa urgência que serão cobradas.

·O SR. PRESIDENTE (Joio Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun.cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
..A vida, numa sociedade livre e democrática, só é
possível se os contratos sociais são respeitados 11 porque é
o ordenamento jurfdíco do País que regula a relação entre os cidadãos~ "seja para a compra de um sanduíche ou
o aluguel de um apartamento", seja para o cumprimento
do horário de trabalho ou para pagar o que está conven~
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cionado como preço justo de uma corrida de táxi. Por
isto mesmo, um pafs desenvolvido se mede pelo prestígio
de seu Poder Judiciário.
Ao fazer uma rev'olução republicana em 1889 o Brasil
fez um ordenamento jurídico incompleto, em que a sepa~
ração entre os poderes nunca foi muito além da mera
formalidade, pois a nossa república est~ carregada de
traços imperiais, que de tempos a tempos dão ao Execu~
tivo a hegemonia de fato sobre os demais poderes, que só
excepcionalmente dispõem de real independência.
A excepcionalidade dos 111timos 21 anos é o melhor
exemplo dessa afirmação, jã que todos sentimos na própria pele que a Justiça. foi coagida e manietada pelo arbítrio, enquanto que o Legislativo foi apenas tolerado para
a manutenção da aparência de legalidade do governo
brasileiro para efeito externo.
A Constituição de 67, violentada pela Emenda n" I, de
1969, combinada com a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, de 1979 enfraqueceu ainda mais o Poder Judiciário. Não foi por outro motivo que a segurança e tran~
qailidade dos cidadãos, assim como seu direito de ir e
vir~ de se reunir e de participar na gestão da coisa pública
ficou amputada por tanto tempo. No período, mais que
nos anos anteriores, a dependência do Judiciário ao E;~~;.e
cutivo ficou patenteada pela forma como eram nomeados seus magistrados, distribuído seu orçamento, estabelecidos os valores de remuneração de seus quadros. Em
83 o orçamento do Judiciário não alcançou 0,6% do
orçamento da União.
O reordenamento jurídico do Pais, através de uma
Constituinte, não poderá, pois, deixar de in.cluir o Judiciário como Poder realmente independente, para que
seja harmónico com os demais poderes e possa cumprir,
com efici!ncia, seu papel de garantidor da lei e da ordem,
pélo respaldo ao direito de nossos concidadãos.
O assunto que me traz à Tribuna, no momento, insere-se no contexto da ausência de autonomia do Judiciârio,
pois a situação dos jufzes passou a ser regulamentada, a
partir de 28 de março de 83, pelo Decreto~ lei 2.019. Esse
decreto fez com que Ministms, Desembargadores e Juízes com até 18 anos de magistratura ganhem praticamen~
te a metade do que percebe urn juiz substituto, com um
mês de magistratura, desde que tenha longo tempo de
serviço público em outros setores. Com isto, Sr. Presi..
dente, criou um desestimulo para ingresso na carreira de
jovens e talentosos advogados que, entretanto, não con~
tam com tempo de serviço no setor público. Agravando
esse quadro, estabelece~se uma tendência à rotatividade
acelerada na carreira, com ingresso e aposentadoria rápida de antigos funcionários públicos, o que dificulta a
acumulação da experiência judicante.
Em que pese a colocação da função de juiz como pessoa que, por seu preparo, tem o imperativo de consciência de manter~se acima das emoções próprias do cida~
dão, não se pode ignorar que as imposições biológicas
deixam o juiz com a mesma capacidade de indignação
que acomete qualquer outra classe social quando se v!.
prejudicada pela má distribuição da renda. Assim 'é que
os juízes que vinham esperando uma melhora em seus
baixos vencimentos através da aprovação desse Decreto
2.019, acabaram frustrados- senão revoltados- com a
imposição de aguardarem 15 ou 20 anos para que pos~
sam perceber uma remuneração condigna com as suas
exigências de representação e a expressão social do car·
go.
Não podemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, silenciar o fato de que dentro da Justiça, hoje, vai~se configu~
rando uma situação de crescente injustiça entre seus
membros, pois a magistratura brasileira está, com o Decreto 2.019, irremediavelmente dividida em duas classes .
Há juízes pobres e juízes ricos. E enquanto os primeiros
não podem conceder a suas farnilías o mínimo de repre~
sentatividade, porque se endividam ou vCem-se na contingência de especular, na sociedade, em torno de bens
de menor custo- inclusive a educação de seus filhos-,
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os juízes ricos p_odem manter uma postura de real independência perante as solicitações do cotidiano.
Os motivo:i que levaram o Governo Figueiredo a edi·
taro Decreto-lei n• 2.019 são os mesmos que devem levar
o atual governo a corrigir a falha spresentada na sua
aplicação. Os magistrados continuam impedidos para
qualquer outra atividade lucrativa na vida civil que não
seja o magistério em uma instituição superior de ensino,
sabidamente mal remunerada. Necessitam de maior
tranqUilidade e estabilidade econômico-financeira para
bem exercer suas funções, sendo indesejável que tenham
de recorrer a empréstimos, favores ou facilidades para
atender às necessidades de suas famílias, com o compro..
meti11_1ento de sua independência, condição fundamental
para a efetiva garantia dos direitos civis.
Faço, pois, desta tribuna. um apelo aos dirigenteS da
Nova República para que corrüam, com a possível brevl~
dade, a gritante desigualdade que hoje acomete a magistratura brasileira, fornecendo compensação adequada
aos juízes que ingressam na magistratura sem o apoio de
uma passagem pelo serviÇÇl pllbHco, que é a base dessa
desigualdade.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRFSIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Louriva[ Baptista.
O SR. LOURI\' AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Assumo a tribuna para registrar a passagem do segun..
do ano da administração do Governador João Alves Filho, conclufdo no dia IS de março passado.
Decorridos dois anos de um Governo caracterizado
pelas dimensões, realismo e profundo significado sócioeconômico dos programas implantados e em andamen·
to, dentro de um cronograma rigorosamente obedecido,
o Chefe do Executivo Sergipano, Governador Joif.o Alves Filho, concentrou os recursos rmanceiros, t~cnicos c
humanos disponfveis, na execução de um Pianejamento
criteriosamente elaborado, que abrange investimentos,
ações, empreendimentos e obras em dois planos priori..
tários simultaneamente realizados:
a) primeiro voltado para o combate às secas periódicas no interior, na região do agreste e do semi-â.rido ser..
gipano;
b) o segundo abrangendo a ampliação parede de esgotos de Aracaju.
O denominado uProjeto Chapéu de Couro," foi concebido pelo engenheiro João Alves Filho como um sistema de desenvolvimento rural integrado do semi..ârido
flagelado pela seca, abrangendo ações convergentes de
captação e armazenamento de recursos hídricos, aduto..
ras, perímetros de irrigação, assistência técnica, crédito
rural, armazenamento e comercialização da produção
agrícola, incremento agroindustrial e pecuârio, apoio ao
cooperativismo, colonização, reflorestamento com espêcies vegetais resistentes üs estiagens, incentivo à ovino..
caprinocultura, saúde, educação e ensino técnico..
profissional.
Até março de 1986, prazo previsto para sua conclu·
são. o "Projeto Chapéu de Couron terá consumido cerca de 200 bilhões de cruzeiros. a preços atuaís.
As obras beneficiarão a população do agreste e semi..
árido estadual, ou seja, 434.552 pessoas- equivalente a
38% dos habitantes de Sergipe,
O uProjeto Chupeu de Couro'' irã proporcionar emprego a pelo menos 60 mil pessoas, e gerar farta pro~
dução de alimentos, contribuindo para deter o !xodo ru·
ral e melhorar as condições de vida da população.
Quanto às obras programadas para a capital, além da
mencionada rede de esgotos de Aracaju -antiga aspiração dos seus habitantes - serão as mesmas complc·
mentadas por um elenco c.h:: iniciativas e emprecndimen·.
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da Capital sergipana, estimulando o advento de um
grande surto de turismo e bem~estar social.
Pretendia o Governador João Alves Filho promover
uma série de inaugurações no Estado, principalmente
em Aracaju, no quadro das comemorações do transcurso do segundo aniversário do seu Governo, no dia IS de
março.
Todavia, com a notícia de enfermidade do Presidente

Tancredo Neves, que não põde, infelizmente, ser empossado na Presidência du. República- dolorosa ocorrência que traumatizou a Nação brasileira -deliberou o
Governador João Alves Filho cancelar as solenidades
das inaugurações, limitando-se a dirigir uma. Mensagem
a todos os sergipanos, documento anexo que solieítamos
seja incorporado ao texto deste pronunciamento, em
virtude das informações nde contidas, que são de inegável interesse, como demonstração concreta do seu proficuo desempenho.
Ao concluir, congratulamo-nos com o ilustre Governador pelas realiuçõe:> levadas a ereito, e com o povo
sergipano, a quem elas se destinam.
Eram estes os comentários que me pareceram oportunos, à margem do 29 aniversário de sua administração.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA:
J ornai de Sergipe
Arac:aju, JS de março de 1985
Eis na íntegra. o pronunciamento do governador João

A{ves Filho.
Sergipanos, boa noitç;
Faz dois anos que_assumi o governo e a despeito de
várias dificuldades conjunturais em face da crise económica e da seca de cinco anos, conseguimos realizar uma
administração com um elenco de.obras do mais elevado
sentido econômico e social.
Atendendo à capital e principalmente o interior.
Meus amigos: o ..Projeto Chapéu de Couro", de Sergipe foi considerado pela Sudene como a mais eficiente
intervenção hídrica do nordeste e o Ministério do Interior, em publicação de sua responsabilidade destacou
sua importância como embrião-modelo do projeto
.. Nordeste", tal a preocupação nele contida para com o
homem do campo, Até o governador de Pernambuco,
Dr. Roberto Magalhães. um dos mais operosos do nordeste, disse outro dia, que esse projeto de Sergipe deve
servir de exemplo a ser imitado por outros Estados da
região.
Como se v!, o Projeto Chapéu de Couro ultrapassa
nossas fronteiras, porque na verdade, contra fatos não
há argumentos. Vejam bem: quando assumimos o goVerno há dois anos atrás, existiam em Sergipe, implantados em dezesseis anos seguidos, 288 quilômetros de adutoras. Até agora já construimos 310 quilómetros e ainda
no corrente ano, entregaremos mais de 290 quilômetros.
Meus amigos. Em termos claros, já construfmos em
Sergipe, uma extensão de adutoras maior do que a soma
de todas as adutoras em realização em todo o nordeste,
da Bahia ao Maranhão. Só isso, por si só. dá uma di~
mensão do que significa o Projeto Chapéu de Couro,
formando tima estrura definitiva de combate às secas,
no semi~ârido sergípano. Temos hoje uma palavra especial sobre os Projetas das Barragens. Em pri01eiro lugar.
porque ele é pioneiro em nosso Estado e tamb~m pelo
que ele representa em termos de valor para o homem do
campo. Vou lhes dar um exemplo: só a barragem da Ribeira, vai dar para irrigar 4 mil e 500 tarefas, criando 4
mil SOO empregos diretos.
O Projeto das Barragens está sendo realizado em Tobias Barreto, Lagarto, Itabaiana, Pinhão, em Poço Ver·
de, todas acumulando, mais de 60 milhões de metros CÚ·
bicos de água. Podendo irrigar mais de 3 mil e SOO hecta-
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res. criando aproximadamente 1O mil empregoa permanentes. Na verdadé, meus amigos, apenas este programa
de barragens. que estará concluído neste terceiro ano de
Governo vai triplicar o volume de água acumulado em
nosso semiárido e será uma fonte inesgotável para a produção de alimentos.
Vou falar agora sobre um assunto que considero muito importante. Vejam bem: o problema da seca no nordeste não é por causa de pouca chuva. b a velha história
não chove, mas quando chove é démais e por pouco
tempo. Então, o que é que acontece?
Nos poucos meses em que chove muito, se perde cerca
de 36 bilhões de metros cúbicos de água. Pois bem: foi
então que verificamos, de repente, por um simples raciocínio lógico, que uma solução seria captar, guardar a
maior quantidade de chuvas, o que vai livrar, definitivamente o agricultor dos lamentáveis carros-pipas. E qual
sistema ideal para isso nas pequenas e mêdias propriedades? cístcrnas. Quis explicar este aspecto porque têm
surgido de alguns setores, críticas algumas por ignorância e outras por nítida má~fé. Mas considero o projeto
das cisternas, ma das grandes obras sociais do meu governo. Ele é o tínico programa deste tipo realizado no
nordestç: jâ eJltregamos, até agora, mais de 6 mil cister·
nas, de graça, em 1985. Estaremos completando 12 mil
ou seja, 60 por cento de todas pequenas propriedades de
Sergipe já terão cisternas, completando, uma para cada
propriedade em 1986. Quer dizer, que nunca mais vai
faltar água para o pequeno agricultor beber e lavar a sua
panela para preparar o seu alimento. Tudo isso sem custar um centavo.
Em alguns casos, a cisterna que o governo entregar de
gr.:1ça, tem mais valor do que a própria casa do pobre
agricurtor que a recebe, pois cad!l cisterna vale cerca de 2
mílhões de cruzeiros. e ela representa um beneficio permanente com a captação de água das chuvas. Com o
Projeto das Cisternas, já foram beneficiadas até agora 36
mil pessoas com um armazenamento de J80 milhões de
litros. Na verdade, sempre tivemos uma preocupação
muito grande com a má qualidade da água ingerida pela
população do interior já que ela era responsável por 70
por cento das doenças que atacam as crianças. Até agora
já foram perfurados 750 poços artesianos com mais de
400 sisternas singelos de abastecimento (constituídos de
poço e chafariz) devidamente implantados em centenas
de povoados. Achamos, meus amigos que são estes dados que contam e imaginem osgtandes beneflcios sociais
tie um programa como o da ovinocultura, também do
Projeto Chapéu de Couro, num trabalho conjunto da Secretaria da Agricultura, SUDAP e EMATER/SE, que é
o seguinte: o pequeno agricultor recebe de graça ovelhas
e um carneiro que são devolvidos dois anos depois, fi~
caodo todas as crias para a sua família. Este projeto ê
também único em todo o nordeste.
Anotem mais esta infonnação: há dois anos atrás o
total de estradas asfaltadas era de 515 quilômetros, pois
nesses dois anos de governo estamos concluindo 355
quilômetros de estradas pavimentadas, ou seja, 62 por
cento de tudo que se tinha construído.
No setor da educação, só neste exercício, abri 22.500
matrículas na rede pública um acréscimo recorde de 19,5
por cento. Nosso entendimento sobre educação não
se restringe apenas a isso, tanto assim é que restauramos
o Teatro do Atheneu Sergipense, vamos inaugurar o
.::entro de Criatividade, estamos criando a Orquestra
Sinfônica a partir de àbril- e implantamos, em tempo
recorde a TV Educativa que vai começar cursos de teleeducação tão logo seja concluída a rede de interiorização atê julho. Só depois da interiorização é que a TV
Educativa, fará chegar imagens no interior e aí então começaremos a tele-aulas. Quanto ao Programa de Satíde,
ele tem um ponto de relevo, que é o Pronto Socorro de
Aracaju, mas não pára ai pois já construímos 9 casas de
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perto, e 18 outras estão autorizadas. Al~m da recupe~
ração de vários núcleos de saóde e hospitais regionais,
como também a construção dos Hospitais de Poço Verde, Nossa Senhora da Glória e Ribeirópolis, dobrando,
dessa forma, o número de leitos, disponíveis para o
povo pobre que não pode pagar cllnicas. O Governo está completando a alimentação da população mais vulnerável- crianças de O a 5 anos- gestantes e·nutrizes,
com o Programa de Nutrição e Saúde com a distribuição de 530 toneladas de alimentos por mês. Pela primeira vez, no semi-árido, o aumento nesta distribuição
gratuita de alimentos passou de 22.000 para 125 mil beneficiados.
No setor de segurança, construlmos 15 delegacias, re·:
cuperamos quatro, aumentamos o efetivo da Polícia Militar e Civil, dotando com 50 novas viaturas, alépJ. de um
moderno sistema de cbmunicação c 20 PM Boxes, estrategicamente distribuídos pela cidade. Incorporamos à
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros que está sendo
equipado com modernos dispositivos de combate ao fogo. Lembram~se que o sonho dos bombeiroS era passar
para o Estado, para a Polícia Militar. Aí está o sonho,
realidade.
No setor habitacional, vârios conjuntos foram entregues, estão sendo conclufdos e outros em inicio de
obras, tanto na capital como no interior. São milhares
de casas para povo e mão-de-obra para manter o ntvd
de emprego. Sabemos que não se pode pensar em turismo sem ter uma boa infraestrutura hoteleira. por isso,
até o finéll da nossa administração, estaremos com um
hotel de cinco estrelas, na Praia de Atalaia, além de outro em Propriá, para expandir o turismo no São Francis·
co. Outros hotéis começarão suas obras este ano ...
Por outro lado, tendo em vista que toda a ãrea do
Distrito Industrial de Aracaju está inteiramente ocupada por indústrias, já concluimos a ponte sobre o rio do
Sal e estamos em fase final de terraplanagem para a implantação do Distrito Industrial de Socorro que: deverá
estar pronto em 1986. Aparelhando nosso Estado para a
retomada do desemvolvimento da Nova Repóblica em
que acreditamos pois: e para Aracaju, o Projeto Capital.
Tantas obras não diminuem em nada a minha dedicação
e meu amor por Aracaju. A rede de esgotos deAracaju,
com uma malha coletora de 140 quilõmetros. Uma o~.ra
corajosa e aguardaçla por todos os aracaju an~.~.- _i ·""lo
anos.
·Uma outra obra pela qual tenho um carinho especial
e que vou devolver aos sergipanos ainda este mês. O
Parque da Cidade Dr. José Rolemberg Leite, mais boni·
to do que nunca. Uma beleza. Alê:m dessas, outras e outras obras em todas elas, sempre a presença marcante de
uma equipe de trabalho incansável, competente e dedicada a quem devemos tudo que tem sido realizado.
Agradeço, por dever de justiça o apoio r«:ebido do
Governo Federal. Desejo agradece_r também as repre·
sentações oficiais aqui sediadas. Ao mesmo te:mpo em
que agradeço ao empresariado de minha terra, especialL
mente, também, aos Poderes Legislativos e Judiciário.
Dedico um apreço respeitoso à classe politica, principal~
mente nesses novos tempos da Nova República cujo
Presidente, Tancredo Neves ajudamos a eleger até por
princípio de coerência estaremos dentro em breve num
partido que apoie aquela sua mensagem de democracia,
de desenvolvimento e de justiça social que galvanizou
toda a nação. Porque, meus amigos, quem se expôs em
momento dificil para apoiar o ..candidato" - mesmo
não sendo do partid~ e porisso enfrentando todo o tipo
de pressão, haverá de apoiar o "presidente". E Jhes afir·
mo que tenho a certeza de que pela própria partidpação
que tivemos na campanha do presidente Tancredo Neves, Sergipe terâ todo o seu apóio. Com a própria refor~
mulaçã.o partidária, posso assegurar que o presidente te·
rá um majoritário apoio da classe polftica. No mais,
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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É o seguinte o projeto aprovado

PROJliTO DE LEI DA CÂMARA
No 165, DE 1984
(N9 3.472/84, na Casa de Origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da República

Fixa os valores de retribuição do Grupo·
Atifidades de Fiscalização de Combustiveis, do Ser-

viço Civil do Poder Executivo, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta~
Art. 1"~~" Aos nfveis de classificação de empregos integrantes do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis, criado com fundamento no art, 41' da Lei n<~
5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem as referências de salário estabelecidas no anexo desta lei.
Art. 2' A primeira composição das Categorias Fun~
cionais do Grupo~Atividades de Fiscalização de Com·
bustfveis far·se~á, exclusivamente, com o aproveitamento dos atuais Agentes de Flscalização de Combustíveis,
da Tabela Especial Temporãria do Conselho Nacional
do Petróleo, do Ministério das Minas e Energia, independentemente do nível de escolaridade, desde que estejam lotados e em exercicío até 7 de maio de 1984 e permaneçam nesta situação até a data de publicação do ato
de criação do Grupo.
§ 1'1 O aproveitamento será efetivado na referência
NS-22 da Classe ..C" da Categoria Funcional de Fiscal
de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis.
§ 2~" Os demais ocupantes do empregos da Tabela Especial Temporário do Conselho Nacional do Petróleo,
do Minist6rio das Minas e Energia, constituirão a segunda composição das Categorias Funcionais do
Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis,
com a .observância dos seguintes requisitos:
I - que tenham estado lotado e em exercício até 31 de
dezembro de 1983 e tenham permanecido nesta situação
at6 a data de publicação do ato de criação do Grupo;
I I - que possuam o grau de escolaridade exigido
para cada caso e logrem aprovação em processo seletiVo
específico, eliminatório e classificatório, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Órgão Central do Siste-ma de Pessoal Civil - SIPEC, em articulação com o
Minist~rio das Minas e Energía.
Art. 39 O aproveitamento, na forma do artigo precedente, serâ efetivado na referência inicial da classe
..A .. da respeciva categoria funcional, não podendo haver incfusão de empregos cm classe intermediâria ou na
especial.
Art:1 4"' O ingresso nas categorias func anais do
Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis
farse·â na referência inicial da Classe ..A'', mediante
concurso pl1blico de provas e formação especializada,
exigindo-se, no ato da inscrição, para a Categoria Funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros
Combustíveis, qualquer dos diplomas de Contador,
Técnico de Administração, Economista, Bacharel em
Direito, Engenheiro-Químico, e Químico devidamente
registrados, ou habilitação legal equivalente e, para a
Categoria Funcional de Técnico de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis, certificado de ensino de
21' Grau.
Art. 5"' A Gratificação de Produtividade, institufda
pelo Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, será paga aos servidores integrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Com~
bustíveis, do Grupo-Atividades de Fiscalização de Com-

de calculada sobre a referên!=ia correspondente ao cargo
efetivo ou emprego permanente, desde que haja correlação com as atribuições do respectivo cargo ou emprego.
Parágrafo ímico. Nas.hipóteses deste artigo, o total
percebido pelo servidor, a tftulo de vencimento ou sa·
lário, Representação Mensal e Gratificação de Produ ti·
vidade, não poderá ultrapassar a retribuição fixada para
o símbolo do cargo em comissão ou função de confiança
DAS-4, observada a hierarquia salarial estabelecida em
regulamento.
Art. 89 Ã Gratificação de Produtividade concedida
na forma desta lei aplicam-se, no qué coUber~ as 'disposições do Decreto-lei n• I. 709, de 31 de outubro de 1979,
especialmente o disposto no seu art. 5t •.
Art. 9'1 Fica instituída a Gratificação de Risco de
Manuseio de Inflamáveis, que será paga ao pessoal das
categorias funcionais de Fiscal T6cnico de Derivados de
Petróleo e Outros Combustíveis, na base de 30% (trinta
por cento) do salário ou vencimento "básico.
Art. 10. O disposto nesta lei não dâ direito a per·
cepção de atrasados ou a indenização de qualquer espê·
cie.
Art. ll. As despesas decorrentes desta lei correrão
à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e Energia.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrãrio.

bustívls, código LT·FC·2101, observadas as disposições
desta lei.
§ l' A gratificação será atribuída em função da produtividade do servidor, aferida em razão dos encargos
assumidos e das atividades desempenhadas, inerentes às
funções de fiscalização do trabalho.
§ 29 A Gratificação de Produtividade corresponderá
a percentuais de 40% (quarenta por cento), 60% (sessen·
ta por cento) ou 80% (oitenta por cento) do vencimento
ou salário bãsico fixado para o cargo efetivo ou emprego permanente ocupado pelo servidor.
§ J'i' O percentual médio das gratificações individuais concedidas em cada órgão serâ de. no máximo
60% (sessenta por cento).
§ 4' A Gratificação de Produtividade não poderá
ser paga cumulativamente com a Gratificação de Nível
Superior.
Art. 61' Os critérios e bases para a concessão da
Gratificação de produtividade e os correspondentes per·
centuais serão fixados pelo Ministro de Estado ou autoridade delegada.
Art. 7' Os servidores íntegrantes da Categoria Funcional de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros
Combustíveis, no exercício de função de tonfiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, de função
de nível superior do Grupo-Direção e Assistência lntermedíária ou de função de Assessoramento Superior a
que se refere o art. 122 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, farão ius à Gratificação de Produtivida-

(Art. I• da Lei nt

ÁNEXO
• de

de

de 1911 }

C&lia:o

ReferiDdu deS•Iárlos

porOasse
1\!ividadr."!l'de list.•olli·
;~u."5a de Combustivds
tLT'FC-2UlO)

a) Fiscal de Dl!rivadOll
de l?ctrúleo e outrO.'I

LT·fC-2101

<:Omhustlvci:o~

b) TEcnn:n de Derivados de Petróleo e
Out~os Combustlvcis

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hã nada inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador Louríval
Baptista.
OSR. LOUR1VAL BAPTISTA(PDS-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res:
O Relatório Anual da Fundação Nacional do BemEstar do Menor- FUNABEM/1984, no qual a ilustre
professora Terezinha Saraiva prestou contas da sua dinâmica gestão, caracterizada pelo criterioso repasse dos
recursos disponíveis atravéS de convênios- aos órgãos
estaduais supervisionados (as FEBENS) e à entidades e
organismos de proteção ao menor, oficialmel).te credenciados; os estâgios supervisionados; os Seminârios e Debates; e, notadamente, a crescente presença da FUNABEM no cenário nacional, visando ao fortaledmento
das ações locais e ao estímulo à descentralização dos atendimentos regionais.
A professora Terezinha Saraiva esclareceu, todavia,
que a meta administrativa básicã da FUNABEM deverá
concretizar-se em 1985- isto é, os órgãos oficiais estaduais, at6 então predominantemente executores, estão
caminhando para assumir o papel de coordenadores das
ações locais, a serem assumidas pelas Prefeituras, pelas
comunidades e pelas entidades sociais particulares permitindo, cada vez mais, a descentralização e a interiorização do atendimento.
Em 1984, a FUNABEM consignou em seu orçamento
para essas despesas, a dotação de CrS 26.950.000.000

LT·FC-2102

Clussc ~~pedal
Clus..-.c
C
Classe
B
<.'la.'lst
A

• NS-2J a !5
• NS-19~!2
• NS-Ihi!IX
• NS· Xa 15

Cl:ts..-.c Espcci:ll

• NM·.'CI aJ:!

<:I:t~sc

• NM·!-1 :t.:!\1
NM-21 a:!.l

("lus:.c

8
i\

para cooperação financeira. Do montan~ ?passado às
Unidades da Federação, 79,5% destinarÁro;se a apoiar
programas em meio-aberto (Núcleos PreVentivos, Color
cação em Lar-Substituto, Lar Regular, Lar Transitório,
Creche~Lar, Lar Domiciliar, Lar Adotivo, Menores de
Rua, Grupos de Produção, Apoio à Familia, Educação
para o Trabalho, Creches tre~dicionais, Liberdade Assis·
tida); e 20,5% a programas institucionalizados (Tria·
gens, Reeducação Masculina e Feminina, e Unidade E·
ducacional).
Esses programas da FUNABEM beneficiaram a
504.379 menores do País.
Desnecessário se torna reproduzir os dados constantes do excelente Relatório recém-divulgado pela Profes~
sara 'terezinha Saraiva.
Em síntese, convém relembrar que a Lei n9 4.513, de
}9 de dezembro de 1964, teve, como finalidade precfpua,
no elenco das suas atribuições legais, deflagrar e acelerar
o processo da formulação de uma nova Politica Nacional de Bem-Estar do Menor, destinada a substituir ocatastrófico e fracassado Serviço de Assistência a Menores
- o famigerado SAM, que não logrou resolver os
problemas dos menores carentes, abandonados ou delinqUentes.
Incumbida de implantar a nova Política, a FUNA·
BEM completou 20 anos ern dezembro passado,
encontrando-se, desde 1974, vinculada ao Ministério da
Previdência e Assü;tência Social (MPAS), e constituin·
do, conjuntamente, com a Fundação Legião Brasileira
de Assistência (LBA), na estrutura desse Ministério os
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dois setores básicos especificamente voltados para a so~
lução dos problemas da Assistência Social no Brasil,
cada qual na sua área especifica de atuação.
A FUNABEM, ao longo dos anos, vem procurando
dinamizar as suas atividades, funcionando atualmente

nos parâmetros de uma estrutura aprovada em 22 de
março de 1983, e alterada a 22 de agosto de 1984.
Os esforços e tentativas de modernização da FUNA~
BEM -

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor,

conservQram-na como uma entidade normativa de natureza educacional, que mantém um corpo interdisciplinar
de profissionais - pedagogos, assistentes sociais, médicos, psicólogos. sociólogos, - e funcionários preparados para o atendimento uo menor. prdcf('ntentente ~,
menor consideradQ, em $ituuçàQ irrcgutnr o brfi\~1 c ~):;
dc[inqn('nh:·$.
Cunt(1rind,, dctcrmin:h,'thl d11 l d n\' 4.51_1,'<'·1, n l·'t I
NAREM HC csforc.;n lhl sc:nthlo tlc dcs~·cntrnhrnr c ll}till
1.nr l) ntendimcntn duN ncl·cssidndt"~ prhll'itftrln!( 1k rnw
clientdtl, ntruvés de instituictkli conRêncrcs <JUC !'mnm
criadas pelos Governos E.,.taduuis.
Hoje, todas as Unidades Federadas mantém órgãos
que executam, nas respectivas ãreas geográficas, a Política do Bem.Estar do Menor, recebendo recursos do órgão central do sistema - A FUNABEM - através de
convênios de cooperação financeira e assistência técníca..
Tudo indics. que, mais cedo do que se presume, a LBA
e a FUNABEM conjugarão os seus esforços, recursos,
atividades e capacidade empreendedora, num sistema
especifico voltado para o desenvolvimento humano e social do Pafs, no qual se enq~adrem, em definitivo, soluções de envergadura para os problemas das famflias
pobres mais vulnerãveis aos impactos da pobreza e da
marginalização, as crianças carentes, os idosos, os defi~
cientes, os desempregados, os migrantes e boias-frias.
Já existem propostas concretas a respeito do advento
de uma coordenação nacional, a nível de Ministério Extraordinário para enfrentar os desafios do desenvolvimento social.
Este, porém, é um assunto que não cabe examinar nos
limites destas breves considerações, exigindo, pela sua
amplitude, complexidade e importância, um pronuncJa..
mento especifico, no momento onnrtuno.
Sr. Presidente
Concluindo, reafirmo a minha convicção, que, certamente, é a rnesma de todos quantos conhecem a FUNABEM e sua dinâmica Presidente Terezinha Saraiva, no
sentido de que, durante os 20 anos de funcionamento da
lnsti~uição, ela foi, sem sombra de dúvida, uma das que
mais se engaíaram, com absoluto empenho de todas as
suas energias, no correto desempenho de sua.~ re.'lpon~a·
bHidades institucionais.
No caso especial do meu Estado, cumpro o dever de
proclamar que a Professora Terezinha Saraiva fez o máximo que lhe era possível, em benefício do povo sergipa~

no.
Por esta razão, éxpresso~Ihe neste momento, o meu
reconhecimento e a gratidão de todos quantos foiam
amparados pela FUNABEM. (Muito bem! Palmas.)
O SR. !'RESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo a tratar vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-

ra n' 140, de 1984 (n~' 616/83, na Casa de origem), que equipara às empresasjornalfsticas, para fins de responsaOilidade civil e penal, as empresas cínematogrâficas, tendo
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Pareceres ravoráveis, sob n'~'s 672 e 673, de 1984, das
Comissões:
- de Constituição e Justiçaj e
- de Educação e Cultura
2
Votação, em turno único, do Requerimento o~' 4, de
1985, de autoria dos Senadores Aloysío Chaves, Nelson
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos
do Art. 311, alínea ..C'', do Regimento Interno, urgênw
cia para o Projeto de Lei da Câmara nt 218, de 1984 .......
Complementar. que crfa o Estado do Tocantins e deterw
mina outra.~ providtncius.
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Votação, em primeiro turno (apreciação preli:rnínar
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nt 18, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposc:ntadorfa especial do m6síco, tendo
PAreceres, sob n'~' 1.032, de 1980 e n'415, de 1984, da
Comissão:
- de Cohstitufçào e Justiça, 1' Pronunclarnento: pela
inconstitucionalidade; z• pronundamento; (recxame soli·
citado em Plenário)- ratificando seu par'Ccer ahterior.

\\'hll,'àl,, rm i'dnwim
lhHt."U,t\\1 Ht1 1)lU'lll\\~lltl.\ 1\1' I\, t.h'
11)S\ tlt• llllhlrill dtl St111lhitll llllllliWJitl 11111'11111 !itllli•J
\\lti\,1\11, l'll\ hll'IHI

1111Hh1 n l'lllltttltui~J\u 1lt1 ( 'nntlll~tt\u l111llllnu'HIIIl 11i' 111
qub I tu tlt:-!>:llmuln 11 lnvcstl~m U!l fnh1~ 1Jllt' l'lllm·urmu

em risco o controle ucionlirio, reln Unhlo, dn Colllfllt~
nhia Yafe do Rio Doce.
(Dependendo da ,atação do Requerimento nt 37/85,
dos Senadores Roberto Otmpos e José.lgnácio Ferreira,
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.)
4
Votação, em primeiro turno~ do Projeto de Lei do Senado n' 22, de 1981, do Senador Jorge Kalume, que dis~
põe sobre enquadramento de professores colaboradores
e auxiliares de ensino e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n's 654 e 655, de 1981. das Comissões:
- de Constituição f!! Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicídade, e, no mérito~ favorável, e
- de Educaç.iio e Cultura, Favorâvel.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n"' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n"'s 184 e 185, de 1984, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela Constitucíonalidade
e J uridicidade; e
- de Legislaç-ão Social, FavoráveL

Votação, em primeiro turno, do Projeto de I .ei do Sen:u/o n'~ 45~ de (979, drl Scnttdor Nelson ÜJtrJeiru 1 que
ac;rest:en!a e modifiett a redação de dispnsitivo da I .ei n'1
5.f(J7, dc 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia dQ
Tempo de Serviço), tendo
Pareceres, sob n's 298 a 301, de 1981, das Comissões:
-de Constituição eJwtiça, pela Constitucionalidade
e Juddicidade ~no métito, favorável, com emenda que
apresenta de n' I·CCJ;
- de Legislação So~ial, contrário, com voto vencido,
em separado, do Senador Humberto Lucena;
- de Economia, Contrário; e
- de Finanaças, Contrário, com voto vencido do Senador Mauro Benevidts.

7
Votação, em primeiro turno, do Proíeto de Lei do Senado n~" 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto
Lllcena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensíno Superior, tendo
Pareceres, sob n"'s 747 e 748. de 1981, das Comissões;
- de Constitui<:ào e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
- d~ Educatào e Cultura, FavoráveL
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ju1úfll'lllfu t•sllllliRt'h·u no Urtt!lll,t.•rfn u ('mtNrfhn Nul•in,
nnl de lntigrnçJ\o e dd outrtUI rmwldêncln,, tcntlo
Parecer, sob nt 1.144, de 1981, da Comisslto
- de Constituição e Justiça, pela injuridicídade.

O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Estâ encerrada a sessão.
(L~vanta-s~ a stssao às 18 horas e 35 minutOs.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSJO DE 18·3-85
E QUE, ENTREGUE À REV!S;{O DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Encaminhei à Mesa, há poucos instantes, um requerimento, pedindo a inserção, nos Anais do Senado Federal, do importantíssimo discurso do PresidenteTancredo
Neves, lido ontem pelo Vice-Presidente José Sarney, no
exercício da Presidência da Repóblica, ao comandar a
primeira reunirio do Ministério da Nova República.
Antes de adentrar-me nas considerações que justifi·
cama proposição que ora anuncio, desejo mecongratur·
lar com os politicas brasileiros pelos procedimentos pos..
tos em prática pelo novo Governo no que tange ao seu
relacionamento c:om o Poder Legislativo. Todos tomaram conhecimento de que, por determinação do Senhor
Presidente ínncredo Neves, o Vice·Presidente em exerd~
cio, Jnsé S11r1WY, convidou, pnra que lomn.sJ;em JJRsenlo
tJa•, rcumtic·. mmi.'>fcríllí,,., us J.fdcrc:" do ( lovernu tln ScK

n;,do c n:1 (':ímam e"'' Con.are11~n N;Jcíomd, $uu J!-xt:~·
létJc:m, JIIJ lt,mM eq!m decisllo, cmpreHttwdo ao11 1.fdr:rc.11 o
status de Mfnistro de Estado. segundo me álirmcw, teve

em mira fazer um maior entrosamento entre o desempe-

nho do ~eu Governo e o Congresso ·Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação inteira ouviu,
com o maior interesse, o discurso presidencial, que deve
fazer parte dos Anais do Senado Federal como um documento da mais alta relevância que significa a formali·
zação das linhas gerais de todos os compromissos assu~
midos pela Aliança Democráti~ que se formou no País
entre o PMDB e a Frente Liberal, com o apoio só do
PTB, do PDT e de elementos jsolados do PDS para ele~
ger Tancredo Neves Presidente da Reptlbfica.
Nesse discurso histórico, estão inseridas algumas pas-sagens que deverão, de logo, ser postas em relevo.
Disse Sua Ex.celência:
"Nâo abrirei mão da posição de condutor ãã- - política econômica do Pafs e não permitirei que o
Ministério se divida em dois: os comprometidos
~~~:~.a ausleridade e os comprometidos com osgas.

E, nesse p:1rticutar, cumpre pôr em relevo a diretriz
h;bk·a que é :t tlc Jix:tçilo de uma linha de rí.llMf)fia e a h-

,{

soluta austeridade na administra~o federal. O Senhor
Presidente da República não transigirá, posso assegurar
ao Senado. Qualquer denúncia que venha a ser feita será
apurJ.da devidamente com a puniÇão exemplar dos responsáveis por qualquer ato lesivo ao interesse público.
O Sr. VIrgílio Távora -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMIIERTO LUCENA- Mais adiante, con-

tin'ua:

que nós devamos:, por exemplo, ao ex~Prcsidente João
Figueiredo, a quem tributamos homenagem de ter con·
tribufdo grandemente para o processo de abertura polí·
tica do Brasil, embora correspondendo a uma mobili·
zação da sociedade brasileira, não se pode negar que du~
rante a sua gestão quem governou, realmente, o Brasil
foi o Ministro Delfim Netto, Secretãrio de Planejamen·
to da Presidêncja da Repdbliéa.
O Sr. Virgffio Távora -

Isso na opinião de V. Ex•

..0 povo brasileiro terá o Governo que exigiu e

que não se teria viabilizado sem o seu apoio íneqiJf..
voco, e sabem os seus Ministros que este será um só
Goverrfo que o Presidente não admitirá que se divida, que se desuna, que se descoordene e, assim, reduza fi. sua capacidade de agir, na busca de solução
para os grandes problemas nacionais."
Ouço V, Ex•, só que V. Ex• aparteia o discurso do Presidente Tancredo Neves.
O Sr. Virgílio Tá"t'ora - Eminente Senador, não nQs
cabe essa honra de apartear discutso de Presidente de
nação alguma, a começar pela nossa, e sim apreciarmos
a transcrição que o Líder do Governo faz do pronunciamento maior daquela autoridade. Paradoxalmente, vamos nos congratular com V. Ex.• pela transcriçlio solicitada nestes Anais, para que justamente possamos, todos
nós com o correr do tempo, lembrar a este mesmo auditório tudo que aqui, com voz tão bem postada, V. Ex.•
nos transmite das idêias presidenciais, máxime daquelas
que, há pouco, ouvimos consubstanciadas em resumo,
aliás, magistral, sobre a unidade que o Governo deverá
ter no campo económico, sem embargo das diferenças
conhecidas das escolas a que se perfilham a1guns dos responsáveis maiores pelo sctor considerado. Ao contrário
do que V. Ex• pensa, o aparte é de congratulações.
O SR: HUMIIERTO LUCENA -O que V. Ex• diz
faz parte do jogo parlamentar. Evidentemente que V.
Ex• deve estar muito eufórico conto discurso pronun·
ciado pelo Senhor Presidente da Re'pd_blica e, sobretudo~
com o fato de sua inserção nos Anais do Senado.
O Sr. Virg.DJo Távora- Fazendo votos para que tudo
nele afumado se transforme brevimente em obje:~ivos
bem rcaUsticos e, ao me:limo tempO, alCançados no mais
curto tempo.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu não tenho ne,
nhuma dúvida disso, e creio que V. Ex• abre, como nin·
guê.m, ao Pl'esidente Tancredo Neves que, em breve assumirá. o Poder e comandará esta Nação com a Nova
Repdblica, um crédito de confian~t1a rouito grande, inclusive porque V. Ext- teve a honra e a ventura de ser um
dos componentes do seu gabinete qu;1ndo ele foi Primei·
ro Ministro, em 1961. Sei üo relaéionamento que V. Ex•
tem com o nosso emínente Presidente da Repóblica.
Quanto às dúvidas de V. Ex.', no que tange a uma
possível divergência de escola na ârea econômica do Governo, o que tenho a lhe dizer ...

O Sr. Vir&~1io Tâvora- Não hã dúvida, não, nem expressamos dOvidas, afirmamos' realidades. São escolas
completamente diferentes, àquelas a que se filiam alguns
dos responsàveis pela política econômica. Não pusemos
dúvida nenhuma sobre o resultado desse choque de idei;,: fizemos uma aflrmação.
O SR. HUMBERTO LUCENA - !;;. que neste Governo que se inicia. no Brasil, Qá re:almente alguém co•
mandando a PrcsidSncia da República. Não baverâ su~
perministros, quem decidirá sobre as linhas polftico..
institucionaJs, econômico .. financeira, social e cultural
será o Presidente Tancredo Neves. Passou·se a fase dos
generais, que eram mais chefes de Estado do que chefes
de governo. como sabe V, Ex•. Por mais homenagens

O SR. HUMIIERTO LUCENA- Prossigo, Sr. Presidente. Eis outro tópico do discurso presidencia.l:
"O President; e o vice-Presidente da República,
bem como os ministros do meu Governo, estarão
em sintonia com o Congresso Nacional. Respeitaremos as prerrogativas dos representantes do- povo
e procuraremos valorizar o relacionamento entre o
Poder Executivo c o Poder Legislativo, através do
diâlogo freqUente e construtivo e das contribuições
que estaremos. sempre oferecendo à tarefa Jegislati~
va e fiscalizadora do nosso Parlamento."
Depois:
'"é indispensável m<~.nter-se a ordem. Sem ordem
não chegaremos a parte alguma. Sem ordem não há
progresso, não há democracia, não há produção,
não hã bem-estar social. Não há segurança para o
cidadão. sua família, sua cidade, seu Estado, sem
que a ordem presida as transformações, sob o man~
to do direito e dos valores éticos da sociedade."
E ainda:
.. Vamoo trabalhar, senhores ministros. Estão
sendo criadas hoje comissões especiais que ajudarão a Presidência da República a cumprir alguns
dos seus compromissos mais inadiàveis com a
Nação.
Está sendo criada uma comissão de alto nível
para tratar da reforma tributária e da descentralização administrativo~financeira.
Ao mesmo tempo, uma comissão está sendo instituída para fazer uma avaliação do universo dosincentivos fiscais e dÓs resultados obtidos atravês
de sua aplicação, com vistas a fazer sugestões para
seu reordenamento e áperfeiçoamcnto, conferindo,
assim, maior racionalidade a seu papel no desenvolvimento das regiões e dos setores da economia maís
carentes.
Estamos em conséqUência, instituindo uma comissão com a finalidade de elaborar um Projeto de
Lei que defina a responsabilidade dos administradores e controladores das instituições financeiras.
tipifiquC as ações lesivas à economia popular e co~
mine as penas cabíveis, de forma a restituir a con..
fiança que a sociedade precisa. ter nas instituições e
nas pesSoas que administram seus recursos finan~
ceiros."
AI o Senhor Presídente da República faz urna menção
expressa aos escândalos financeiros que abalaram, ao
longo dos tíltímqs tempos. a Nação brasileira e ficaram
imp_unes, na sua grande maioria, até à data de hoje.
Continuo:
•~Estamos criando também uma comissão, a ser
presidida pelo Ministro-chefe da Secretaria de. Pla~
nejamento da Presidência da República, para exa·
minar a questão dos beniffcios índiretos concedidoS
peJa administração federal direta e indireta. Tratase de medida consoante com austeridade que exigi·
rei em todos os escaJões do Ooverno. As chamadas
..mordomias" corrstituem um dos símbolos mais execrados do abuso e da prepotência. E chegada a
hora de proceder a um amplo Jevantamento dessa
situação e de propor as medidas cabíveis para reduzir ao mínimo essencial esses beneffcios. respeitados

a dignidade da fllnção pública e o requi'sito da eficiência.
Na mesma linha de pensamento, estamos estabelecendo uma comissão para analisar a questão dos
pagamentos em dólar aos funcionários mantidos
por diversas empresas estatais no exterior.
Estamos também instituindo uma comissão encarregada de examinar o problema da multiiplicidade de orçamentos~ que causa enormes dificuldades à admlnlstraÇ-;to das finanças do setor póblico, e
ao qual tenho me referido freqUentemente."
Realmente, ~ de estarrecer que somente o orçamento
fiscà1 seja submetido ao Congresso NaciOnal, enquanto
o orçamento monetãrio e o orçamento das estatais con..
tinuam sendo elaborados à revelia do Poder Legislativo
brasileiro.
Mais adiante, afirma o Presidente Tancredo Neves:
..Quero ainda ressaltar a necessidade de darmos
alta prioridade aos estudos orientados para a reforma do sistema educativo do País, inclusive de sua U·
niversida.cU.
O objetivo mais alto de minha Presidência e a
reorganização do País. E preciso alicercar a ordem
política sobre a legitimidade democrática.

Estarei criando nos próximos dias uma comissão
constitucional, do mais alto nível que, auscultando
a sociedade civil, colhendo sugestões e negociando
com as lideranças de todos os setores, elaborarâ um
esboço de anteprojeto de Constituição.
O Governo não deve anunciar nada que não
possa ser executado, nem enganar o povo com promessas que não possam ser cumpridas.
Enquanto não for realizado esse trabalho e não
for estabelecida uma prioridade para investimentos
de acordo com as diretrizes do meu programa de
Governo, a ordem é a seguinte; proibido gastar."

e.

O

Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

E, depois;

"Neste rnomento, conclamo o empr~riado
brasileiro, que tem dado provas de e1eva~o?Patrio
tismo, a oferecer também sua colaboraÇão' ao combate nacional contra a inflação. ReconheÇO no lucro o prêmio da eficiência e o motor da atividade económica. Repudio, contudo, o lucro especulativo
e ganho de ocasião."
Naturalmente S. Ex•, que antes já havia se referido a
um 'dos mais graves problemas de ordem económico·
finaceiro que ê o alto endividamento interno, que, segundo se sabe, vai além de 100 trilhões de cruzeiros, quis
repudiar expressamente a transferência de recursos que
tem se operado. nos últimos tempos, da atividade pro·
dutiva para a mais desenfreada especulação financeira
de que jã teve conhecimento o nosso Brasil.
E, por fim; afirmou S. Ext:
.,Convoco o Ministério da Nova Repd.blica para
executarmos a parte que nos cabe desta grandiosa
empreitada."

••E conclamo o povo brasileiro a continuar a
prestar-nos seu apoio nessa dificil missão que cada
cidadão oriente suas ações no sentido de atingir·
mos. na paz social e na conc6rdia, os altos objetivos
que juntamente nós fixamos em praça pá.blica. ao
longo de nossa memorã.vel campanha cívica pela
democra.da."
Ouço V. Ex•, nobre Senador Carlos Alberto.
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O Sr. Carlos Alberto -Senador Humberto Lucena, é
um prazer muito grande apartear V. Ex•. Agora, eu fico
querendo saber se deVo apertear V. Ext porque, V. Ex• se
dirigiu ao Senador Virgílio Távora, dizendo que ele
aparteava não V. Ex:' mas ao Presidente.
Tancredo Neves, Então, não entendi, não sei se aparteiÓ V. Ex•, porque o Presidente está no hospital.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Esté no hospital,
mas falou.
·
O Sr. Carlos Alberto_,.. Então, devo apartcar a quem,
a V. Ex• ou ao Presidente Tancredo Neves?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agora a mim, por·
que já terminei de ier os trechos principais do discurso

do Presidente Tancredo Neves, lido pelo

Vice~

Presidente José Sarney, por ocasião da primeira reunião
ministerial.
O Sr. Carlos Alberto -V. ~·me desculpe, mas na
hora em que o Senador Virgflio Távora pediu o aparte,
V. Ex• falou que ele aparteava o Presidente Ta.ncredo
,~;. :~.·. •
Neves.

f.l''"'

e

O SR. HUMBfiiÍTo LUCENA que eu estava
lendo palavras do ,Presidente Tancredo Neves.
O Sr. Carlos Alberto- Então, cu vou por tabela; aparteio ao Dr. Tancredo Neves. que está no hospital, a
José Sarney, que teu o discurso, e a V. Ex• que faz colocar o discurso nos Anais do Senado Federal. Dentro do
contexto do discurso do residente Tancredo Neves.
Trata-se de uma peça que realmente merece uma profunda atenção para, até, reflexões cm torno do futuro,
porque o discurso foi muito bem elaborado, e nós endossamos o discurso. Apenas lamento que Sua Excelên~
cia s6 tenha dedicado pequenos trechos para um problema que ê: crucial, neste Pais, que é a educação. Eu esperava que o Presidente se dedicasse mais à educação. Outra coisa foi no que diz respeito às mordomias. Diz o
Presidente Tancredo Neves que a ordem é não gastar. E
aqui sempre acompanhei V. Ex•s, eu quando do Governo, oUvia V. Ex's, aqui, criticando as mordomias do
Governo federal, ou seja, as mansões do Lago, as mor.domias dos senhores presidentes de economias mistas,
as grandes mansões. E não sei se o Presidente Tancredo
Néves falou das mordomias. Mas a V. Ex•, como Líder,
eu gostaria, logo hoje, nesta sessão de segunda-feira, começar a cobrar, e a perguntar quando serão vendidas as
casas ministeriais de presidentes de empresas de economia mista, todas as mansões do Lago Sul, que V. Ex•
possa trazer dados realmente concretos, porque esse negócio de ficar dizendo que vai conter ·os gastos, criticando mordomias, hoje no poder, sem trazer os fatos concretos para que aceitemos, vou ter que ficar aqui
cobrando todos os dias. E veja Senador, muitas e muitas
vezes em debates com a Oposição, na êpoca, tive que dar
muitas explicações sobre mordomia, mas agora quem
vai cantar de gato sou eu. V. Ex•s cantaram durante
. muito tempo, e agora. vamos cantar perguntando: quando serão vendidas as mansões ministeriais? A partir de
hoje, vou contar o primeiro dia hoje, quero que V. Ex•
traga para esta Casa, o dia em que as mansões ministeriais, as mansões dos presidentes de empresas de economia mista, de estatais, todos os apartamentos luxuosos
que servem à burguesia- como diziam V. Ex•s. ~este o
primeiro aparte que faço a V. Ex' pedindo que traga fatoS concretos; esse negócio de conter gastos só numa ret6rica. não dá certo, e o povo quer, exatamente, fatos
concretos, por isso vou ficar cobrando Senador.

r,.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Em primeiro lugar,
devo tranqUilizar V. Ex' O Presidente está no hospítal,
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mas seu estado de saúde está em franca recuperação e
dentro de poucos dias_,

fundador da ARENA, foi do PDS e hoje é do PMDB e
está presidindo a Nação.

Mas, já tem Ministros nas

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sua Excelência é
um convertido à plenitude democrática. nobre Senador!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Vou encerrar, Sr. Presidente, para atender às ponderações de V. Ex• Não o fiz antes por uma questão de cor~
tesia parlamentar, ao ter que atender aos apartes que me
foram solicitados.

O Sr. Carlos Alberto mansões do Lago!

O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• aparteou,
agora vai ouvir a resposta.
Dentro de poucos dias o Senhor Presidente Tancredo
Neves estará assumindo o poder que lhe foi conferido
pelos representantes do povo perante o Congresso Nacional e sob a expectativa ansiosa do povo brasileiro.
A propósito, devo saricntar. inclusive, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, a correção absoluta, a ética extraordinária q1;1e vem presidindo a conduta, no exercício da Presidência da República, do Vice-Presidente Josl; Sarney.
Quanto aos problemas relacionados com a educação,
V. Ex' deve ter ouvido, durante a justificativa que fu: do
meu requerimento, que uma das comissões da alto nível
criada pelo Presidente da Repdblica, diretamente subordinada ao Primeiro Magistrado da Nação, foi justamente para cuidar da reavaliação do problema do ensino, inclusive da crise da universidade brasileira, que está ar,
cada vez mais aguda, levando a uma constante paraliSação de todos os campos universitários.
No que tange às mordomias, por igual, há uma outra
comissão de alto nível designada pelo Senhor Presidente
da Repaíblica para equacionar o problema e encontrar a
fórmula para a sua solução.
Não fique V. Ex• pressuroso, porque lhe asseguro que
as medidas de austeridade serão tomadas..•
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli- Fazendo soar
a campainha.)- Pediria a V. Ex• que não concedesse
mais apartes pois seu tempo está esgotado e ainda temos
que dar posse a um Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA - ...inclusive nessa
á.rea. Aliás eu que venho de antes de 1964, como Deputa~
do Federai desde 1958, só conhecia mordomia no Brasil
para o Presidente da República e Governadores. Quem
criou as novas mordomias, de manutenção de Ministros
de Estado ...
O Sr. Carlos Alberto púbríca.

Vamos acabar na Nova RC-

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... do segundo escalão e das estatais, foi o movimento de 1964; foram os generais presidentes, e nós queremos extingui·las e, para isso, é necessário fazer o fogo da verdade. Um Ministro de
Estado no Brasil, hoje, pelo que estou sabendo, percebe
a'-i'emuneração de apenas Cri 4.800.000,00 e enquanto
isso tem a sua disposição uma verba de manutenção sem
limites, além da residência. Portanto e preciso, a meu
ver,- e este é um ponto de vista pessoal meu,- que fi.
xemos para os Ministros de Estado uma remuneração
condigna, - que diria deve ser semelhante a do parla·
mentar a nível federal - para que ent!o se pudesse ex.·
tinguir a mordomia de manutenção que não tem nenhuma razão de ser. Sou de um tempo, nobre Senador Carlos ALberto, em que o Ministro de Estado morava no
seu apartamento funcional de parlamentar, nunca preci·
sou de mordomía e a Nova República vai restabelecer
esse prinéípio de austeridade administrativa, sem nenhuma dúvida. V. Ex• fique tranqUilo.

O Sr. Carlos Alberto- Senador, esperava que V Ex•
esclaresse o meu aparte.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Preoidente, Srs.
Senadores, com estas palavras, deixo à Mesa do Senado
Federal esta proposição que pede a inserção nos Anais
do discurso do Presidente Tancredo Neves, lido p~Io
Vice-Presidente Josê Sarney na primeira reunião rttínisterial. Tenho certeza de que ele constará dos Anais desta
Casa pelo voto unânime do Plenário e com os aplausos
gerais dos Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas..)

:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALEXANDRE COSTA NA SESSÃO DE 19.3-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALEXANDRE COSTA- (MA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr. Senadores:
As medidas moralizadoras anunciadas pelo.. ~·Muda
Brasil" ou pela Nova República SÓ podem merecer apoio
e elogios. Agora mesmo, ouvi um aparte de um dos Senadores mais brilhantes desta casa, o ilustre Senador
pelo Amazonas Fábio Lucena em que S. Ex• dizia que os
delitos cometidos pelos que compunham a Repliblica
Velha teriam que ser apurados e punidos os culpados Pelos crimes contra o erário público. Só aí vai a minha divergência. Concordo em gênero, n1lmero e grau, e o ilustre aparteante encontrará em mim todo o apoiamento
pata que essas medidas sejam tomadas. Mas, acontece.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando se fala em nova
República e em República velha, nos que cometeram delitos e que precisam ser punido~ há de se citar os nomes.
E por que é necessário que se citem os nomes? Porque a
Nova Repóblica, na sua administração, quer política,
quer administrativa, está repleta de homens que compunham a Repdblica Velha.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não.
O Sr. Fábio Lucena- Cite os nomes, então. Se V. Ex•
exige a citação de nomes, então que o faça.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Começa pelo Presidente da República, que era da República Velha.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• acusa o Dr. Tancredo
Neves de ter composto o Governo anterior?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, eu não estou
acusando ninguém, quero que V. Ex' me compreenda.
Quem fez a acusação foi V. Ex'.; estou defendendo ...

O Sr. Carlos Alberto- Espero que V. Ex• seja um defensor••.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• falou, hã
pouco, que fez oposição a nós; não, V. Ex• está engana·
do, V. Ex~ já foi da Oposição, ao tempo que era do
MDB. Depois V. Ex• foi para o Governo e agora é que
V. Ex• está ensaiando os seus primeiros passos na Oposição.

O Sr. Fábio Lucena-Agora, se me permilc V. Ext, eu
lhe dou um nome.

O Sr. Carlos Alberto- No tempo do arbítrio! Veja V.
que o Presidente da RepUblica em exercício foi o

O Sr. Fábio Lucena- Se V. Ex• me permite, w lhe
dou um nome...

Ex~

.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Quero que V. Ex•
diferencie os que cometeram delitos e os que não comete·
ram delitos. Eu digo que V. Ex• tem hoje, dentro daRepúblíca Nova, o Presidente da República que pertencia à
República Velha.
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O SR. ALEXANDRE COSTA- O orador que V. Ex•
aparteou pertencia à República Velha.
O Sr. Fábio Lucena -

Todos nós pertencíamos.

O SR. ALEXANDRE COSTA tencíamos à República Velha.

das transformações exigidas pelo povo brasileiro. Agora,
se me permite, eu lhe dou o nome de um Ministro da Velha Repti.blica ou do Governo anterior, de quem partiu o
grande ~emplo da punição de grandes criminosos, e o
exemplo desse Ministro deve ser seguido pelo seu sucessucessores~

Dou o nome a V.

Ex•. do

Ministro Jarbas Passarinho, que iniciou a devassa contra
os fraudadores da Prev.idência Social. Então, nobre Se~
nador Alexandre Costa, não há de nossa parte, nós do
PMDB c da Frente Liberal, nenhum ressentimento, Ex•,
nenhuma restrição a nomes ilustres que compuseram a
Velha República, porque no escalão ministerial da Re~
públiCa de antigamente, como chamam, V. Ex•encontra~
rá um ou tiois Ministros que tenham patrocinado delitos,
mas encontrará Ministros como o Ministro Jarbas Pas·
sarinho que iniciou a devassa. Isto é elogiável, é plausível
e isto devC ter continuidade pelo atual Governo, desde
que ele tenha, como enfatizou o nobre Senador Henrique
Sa'ntillo, com muita felicidade, a credibilidade que se es·
pera e que~ indispensável para que se restaure também
moralmente a nossa Nação.
O SR. ALEXANDRE COSTA -V. Ex• tem inteira
razão, nobre Senador Fábio Lucena. V. Ex• não me
compreendeu bem. At~aí nós não discordamos em nada,
não há discordância. Concordo com tudo o que V. Ex•
diz. Só o que discordo- e~ a única coisa de que discar.
do - é que V. Ex• não cite os nomes dos delituosos, cite
os delitos e rião cite os criminosos. Mesmo porque V. Ex•
tinha na área. econômica o homem que ê hoje o Ministro
da Fazenda, o Dr. Francisco Dornel!es, que era da área
económica da Repúbtica Velha e é hoje o Ministro da
Fazenda da República Nova, Se erros houve, ele não
pode exim1r·se de tê·los: cometido.

O Sr. FábJo Lucena- Posso citar um nome? Se V. Ex•
quiser eu cito iá um nome ...
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• me apartear
b uma beleza porque V. Ex• é tão inteligente que me conduz, -me 1eva até a falar além do que minhas possibili·
dades admitem ...

O Sr.. Fábio Lucena- S generosidade de V. Ex• que é,
de costume, generoso. Mas, se quiser, eu cito um nome
agora.
O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex• tem. na
Nova República, o Ministro Hélio Beltrão, que ao que
eu sei não deixou lá muito bem das pernas a Previdência
Social, porque, conforme declarou certa vez, já a encontrou com grandes dificuldades.
O Sr. Fábio Lucena- Não apoiado, Ex•! h um exage<O.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu não apurei nada,
Ex•. Apenas digo aquilo que é do conhecimento público,
mesmo porque o quadro que nos apresenta o Senador
Passarinho, 'da situação da Previdência Social, envolve a
todos aqueles que foram seus antecessores.
O Sr. Hflio Gueiros -

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois bem, eu discar·
do de V. Ex• quanto a isso.

Todos nós per·

O Sr.. Fábio Lucena - Quando se fala de Nova Rep-ública, nobre Senador, fala~se da República enxertada

sor ou pelos seus

O Sr. Hélio Gueiros- Ou ele estã íncluído, ou os ounão estão ...

tro~

Inclusive ele ...

O SR. ALEXANDRE COSTA - Inclusive quem?
Ele, Passarinho? Não, V. Ex~ assim está lutando contra
seu colega ao lado que acaba de: elogiar a administração
Passarinho.

O Sr. Fábio Lucena- Eu também discordo, nobre Senador Hélio Gueiros, com toda a nossa amizade, eu dis·
cardo de V. Ex~.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, V. Ex• tem
que compreender o que desejo, que é pouco: ê que V. Ex~
joga com as palavras. joga muito bem; joga com a gramática, joga com a intdigência,joga com toda a sabedo·
ria que possui, para procurar...

O Sr. Carlos AlbertO - Também com a l.Jógua?
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sim. com a Lfngua
portuguesa, nobre senador. Joga com a inteligência e
joga com a sabedoria. Então, vou procurar esclarecer
bem aquilo que V. Ex• sabe que desejo alcançar: é que
não há nem República Nova, nem República Velha, por·
que os homens são os mesmos; os homens de ontem são
os mesmos de hoje. O SFgundo escalão da República de
ontem ê o primeiro escalão da República de hoje. V. Ex•
poderá verificar que estou dizendo a verdade- se hâ cri·
minosos na passada. esses criminosos estão incrustados
na Nova.

O Sr. Hélio Guelros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDR~ COSTA- Se V. Ex• acredit>
em regeneração, eu também acredito.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Como não vim aqui
para acusar, creio que mesmo os de ontem sob nova
orientação, sem se eximir dos crimes, possam prestar
grandes e relevantes serviços, orientados pelo Presidente
Tancredo Neves.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA aõ nobre Senador Hélio dueíros.

Concedo o aparte

Q, Sr. Hélio Gueiros - Nobre Senador Alexandre
Costa, V. Ex• está interessando todo o Plenáio no seu
discurso, tanto qu~ não conseguiu nem lê-lo, talvez V.
Ex• seja até impedido pelo Regimento de ler esse discurso e terá que se valer da válvula de dá-lo como lido. Ape·
nas quero entrar na discussão de Nova e Velha República. Acho, nobre Senador Alexandre Costa. que quando
se fala em Nova Repllblica e Velha República, não quer
dizer que haja elimina.ção de' nomes do passado, nem que
ela seja exclusiva de nomes do presente. ~ apenas uma
mudança de mentalidade, uma mudança de espírito. V.
Ex• não estã entendendo o espírito da coisa, como diz o
anúncio da televisão; o que há é uma mudança de costu·
mes, de hábitos, de filosofia 1 na maneira de governar.
Isso de coincidir nomes do passado não tem nada demais, e. acredito que se devem 'abrir os braços para -apresença de todo!í aqueles qw: podem dar a sua contribuição
à Nova Repúb(ica. V. Ex.•, por exemplo, com seus emi·
nentes e valorosos companheiros do PDS, estão sendo
convocados, como militantes da Nova República. E V.
Ex', ocupando hoje, quase surpreendemente, a tribuna,
está se alistando como militante desta Nova República,
exercendo o seu dever - não é nem direito - de crítica
naquilo que V. Ex• já, de início, está achando que houve
algum equívoco. De modo que quero apenas dizer a V.
Ex• que não existe essa separação, na Nova República,
de homens do passado e homens do presentes; todos nós
somos participantes e cc-participantes da Nova Repúbli·
ca.
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O SR. ALEXANDKt: COSTA- Como V. Ex• coloca
o tema, eu também o compreendo. Não tenho nada para
responder, porque é assim que eu cOmpreendo, tanto que
não me aprofundei, pedi apenas, ao eminente colega, Se·
nadou Fábio Lucena, qu~apontasse os criminosos por·
que quando se anunciam delitos, quando se p~de OU·
nição, se pressupõe, no mínimo, a área de!ituosa para
que essas ações sejam concretizadas •.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• permite citar os nomes?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito.
O Sr. Fábio Lucena- Muito bem! O Relatório Sarai·
va contém acusações que, se levadas ao Judiciário, poderiam colocar o Ministro Delfim Netto na cadeia. O jornalista Alexandre Von Baungarten, que era Intimo do
SNl e foi assassinado não se sabe por quem, deixou um
testamento que, se levado ao Judiciário, poderia colocar
o General Newtoil Cruz na cadeia. Citei. dois nomes, por·
enquanto. ~obre Se~a.dor, o que intere~sa ressaltar é que
acabou a dttadura mthtar. Este ê o detalhe fundamental.
Hoje, o regime é o da discussão aberta, da discussão li·
vre, porque é da discussão, nobre Sen~dor, que nasce a
verdade, que nasce a informação que· nOs possa conduzir
a um regime fundamentado no respeito à dignidade do
homem. Observe o gesto do Ministro dq Trabalho Almir
Pazzianoto, ontem, que anistiou -todos· os lfderes sindicais que haviam sido punidos pelo regimC anterior, inclu·
sive o presidente do PT, Sr. Juiz InãciodaSilva. Observe
ministros que foram cassados e amargaram o exílio,·
como Valdir Pires, como Renato Acher, cujoS nomes
eram proibidos de ser comunicadiJs na imprensa há dez
anos, hoje são Ministros do Estado. Isto que é um novo
regime.
O Sr. Carlos Alberto - Anistiados por João Figueire·
do.
O Sr. Fábio Lucena- Quanto ao Sr. Francisco Dornelle.s, Ministro da Fazenda, S. Ex.• mereceu Clogio
público de um dos homens mais insuspeitos para elogiálo, de uma das maiores autoridades que esta Repúblka
conhece em termos de Ciência Económica, quer com ele
concordemos ou dele discordemos, mereceu o elogio
público do Senador Roberto Campos. Digo-lhe mais,
Senador Alexandre Costa, o Sr. Francisco Dorne!les foi
o homem que o Dr. Tancredo colocou no regime antigo,
esta que é a reatidade, como outros age~t~ O Dr. Tan·
credo é um mágico, entenda isso, Dr. TarlcfeJo era ou~·i·
do em promoção de alguns generais de' fu:érctto, Ex• Daí
estarmos nesta vigília cívica para que Sua Excelência saia
imediatamente do hospital, porque foi sob a autoridade
moral deste homem que se erigiu este regime em que po·
demos discutir ampla e livremente, Senador Alexandre
Costa. V. Ex•, com a sua lucidez, com a sua autoridade,
com o seu passado, com a sua tradição, sobretudo com a
sua dignidade, haverá de proclamar também este reconhecimento. Os homens podem ser os mesmos, mas os
tempos são outros.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não será para mim
que V. Ex• dirá que a ditadura acabou. Aliãs, uma ditadura a que nunca pertenci, com a qual nunca concordei.
V. EX' se se der ao trabalho de consultar os Anais, que1
da Câmara dos Deputados, onde exerci dois mandatos.
quer do Senado Federal, onde estou no final de dois
mandatos, não encontrará uma só palavra minha defendendo qualquer ato arbitrário ou imoral da ditadura que
se findou no dia 15 de março último. Também não acuso
o Sr. Francisco Dornelles. Absolutamente! Tenho S. Ex.'
na consideração de um homem de bem, da melhor quali·
ficução. E que satisfação tenho ao ver esse homem hoje
nosso colega, que considero- e aqui não vão elog:io5 em
buscll de reciprocidades, nem de interesse -esse genial
homem público, que é Roberto Campos, que dcrante
tantos anos foi massacrado pela imprensa, assim cbmo
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vão sendo massacrados outros, como ele, do mais
do espínto p:.íblico.-

0 Sr. Carlos Alberto- Permite V.

Ex~

eleva~

um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA - Concedo.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Alexandre Costa, pediria a V. Ex• limitasse os apartes visto
, que já estamos p,róximoS do inicio da Ordem do Di~.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, ain·
da não entrei no assunto do meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -V. Ex• tinha
um prazo para fazC-Jq, e esse prazo se esgota no Regimento Interno.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente peço
a V. Ex' a oportunidade para concluir o meu discurso7

O Sr. Benedito Ferreiu.- Senad,9r Alexandre Costa,
permite V. Ex' um aparte'?

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Alexandre Costa, a ~~~ài ser generosa.

de uma CPI, na Càmara dos Deputados, isto é, desmora~

--nzar mais uma vez o instituto da CPI, para tentar incriminar o Ministro Delfim Netto naquela saraivada de
mentiras que é o famoso Relatório Saraiva: E agora vai~
ta S. Ex• a revolver esse monturo de mentiras e esse
amontoado de desonestidade intelectual, com que orientou aquela C PI, mas se repetiu a CPI anterior, que tambêm atingiu duramente o Congresso Nacional, que foi a
CPJ da Desnacionalização. Lamentavelmente, isso, S.
Ex•s hoje no Governo, hoje titulares da chamada Nova
República, estejam certos, nós, da Oposição, não lhes
passaremos este tipo de vexame, nem iremos contribuir
para desmoralízar o Congresso Nacional com esse tipo
de falsificações, como fizeram. Estou citando duas CPls,
uma, da Desnacionalização, e esta llftima, chamada Reia" tório Saraiva. Mas, a verdade nua e crua é esta: quan~
do o Ministro Delfim Netto teve a oportunidade de comparecer na Câmara ou no Senado, nenhum dos seus gra~
tuitos acusadores ousaram fazer-lhe qualquer acusação,
porque ele sempre as repeliu, documentadamertte. Logo,
eu não poderia perder a oportunidade do discurso de V.
Exf para pedir ao nobre Senador Fábio Lucena que tenha cautela, que use a sua inteligência, que use os talentos que Deus nele depositou, para o bem, não para desservir a verdade, como ele acabou de fazer.

O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois bem, Sr. Presi·

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer.
O Sr. Carlos Alberto -Senador Alexandre Costa, na
verdade, o Senador Fábio Lucena, que é extremamente
inteligente, muitas e muitas vezes, procura colocar todos
nós em xeque-mate. S. Ex• mui~o perspicaz, tem uma habilidade, um tirocínio político invejável a todos nós. E V.
Ex;o no seu discurso, que ainda não iniciou porque está
no preâmbulo, mas com a atenção da Mesa, acredito venha a se efetivar, teve o aparte do Senador Fábio Lucena, que colocou para o Plenârio a discussão de dois nomes corno sendo responsâveis por escândalos e que seriam punidos, seriam presos, como é o caso do ex·
Mínistro Delfim Netto. Como amigo do Ministro 1 gosta~
ria de di7~r ao Senador Fábio Lucena que, na verdade,
lenho um respeito profundo pelo Ministro Francisco
Dornelles e uma das coisas mais importantes que entendo, na indicação de Francisco Dornelles, para o Ministério da Fazenda, foi exalam ente por ser um homem da
linha do Ministro Delfim Netto, por ser o homem da extrema, confiança do Ministro Delfim Netto, que atuou
durante seis anos ao lado do Ministro Delfim Netto e de
tal forma brilhante, a tal ponto de conquistar o Ministério da Fazenda e ser hoje o atual Ministro. Fala o Senador Fábio Lucena na Nova República. Pois bem!
•Aqui está, acredito, o povo de Anápofis presente no plenário do Senado Federal, que quer conviver com a Nova
República. E hoje temos, na Ordem do Dia, a discussão
em turno único do Projeto de Lei da Câmara que revoga
o Decreto-lei n~ 1.284, que declarou o município de Anãpolis de interesse da segurança nacional. Precisamos dar
u'ma demonstração àqueles que aqui chegaram ao pie, ·nário do Senado Fede~al, vindos de AnápoJis de que, na
verdade, a Nova República existe e vamos revogar hoje,
com a participação do PMDB, com a participação do
· PDS: com a participação de todos, esse Decreto-Jei, por. que só assim poderemos dar evidentes provas de que, na
verdade, a República mudou, começando por restituir o
direito de Anápolis, elegendo o seu prefeito nas próximas eleições. (Palmas prolongadas.}
O SR. ALEXANDRE COSTA- Concedo o aparte
ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Senador Alexandre Costa,
vou ser breve~ Não poderia deixar passar a oportunidade
de repelir uma iniqaídade que o nobre Senador Fábi~
Lucena cometeu, louvando-se em informações verdadeiramente falsas. Falsas porque a nobre oposição ao regime·.unterior. o PMDB. teve que falsificar as conclusões

dente, Srs. Senadores, como o Senador Fábio Lucena,
ninguém mais do que eu aspira a que Sua Excelência o
Pre';)idente Tancredo Neves fique bom i~ediatamente,
que assuma a Presidência da República, que trabalhe
pelo BrasiL O fato de não ter dado apoio à sua candidatura não invalida mais de trinta anos de convívio e de
amizade fraterna que nos une desde o antigo PSD, onde
sempre o admirei e de quem sempre esperei boas ações, e
estas sempre se apresentaram em tudo aquilo que S. Ex•
se dignou dirigir, Esse é o conceito que sempre tive, teM
nho, e haverei de ter.
Continuando, Sr. Presidente, as medidas moralizadoms tomam conta da imprensa, das primeiras páginas dos
jornais e da televisão.
Hoje, eu vi no "Bom-dia Brusil", o Ministro do Planej<~menlo se referir ao fim das mordomias, e a sua expres~
são foi precisamente esta.: "Essa boca livre vai terminar."
-expressão entre aspas. E fazendo a diferenciação entre
os ministros da área econômica e os ministros das outras
áreas, dizja; ..Nós não fazemos diferença entre ministros,
entre nós, Ministros, que somos da área económica e os
ministros gastadeiros'' - esta expressão também entre
aspas.
Vejo que chegam a~;eleradamente essas medidas moralizadoras. Mas, quando anunciadas as medidas,fiquei
surpreso com a designaçiio de comissões de apuração.
Surpreso, porque em qmtse vinte e quatro anos nestas
duas Casas, acostumei-me a ver que, para tudo aquilo
que não se pretendia apurar, eram nomeadas comissões
que deveriam apresentar estudos saneadores.. E desses
estudos, até hoje nào houve soluções.

O Sr. Nelson Carneiro- Com algumas exceções.
O SR.

AL~XANDRE

COSTA -Com algumas ex·

ceções, como tudo, nub~e Senador Nelson Carneiro,
como em toda regra hã r;xceçàO - e V. Ex• é uma exceção em tudo, no grand~ brasileiro, no grande parlamentar, no grande homem público.
Vejo aqui, Se. Pn:sh.h!nte, o Ministro da Administração quando di.l:
"O novo Governo estâ preocupado com a situação de 10.~89 apartamentos do Estado, em que
estão distribuídtJS t.lc furma não muito clara ... "
-Vejam bem: "c.slàtJ distribuídos de forma não mui#
to clara ... " - S~ b.~ vw ú noite ou viu de dia; deve ter
visto à noite, pl.lrqw se Lntl:t de legalidade: ou foram
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distribuídos legalmente ou não o foram. Era o que S.
Ex• desejaria dizer, e nào quis dizer, disse "de forma não
muito clara" " ... entre funcionários e ex-funcionários - alguns já deixaram o serviço público, no nível mais
alto, e conservarum as habitações por decisão judi~
cial; outros conseguiram reentrar no serviço pilblico como contínuos, embora estejam dele desliga...
dos, apenas para conservar o apartamento que ga~
nharam quando altos funcionários do Governo.
Alufsio Alves está com a íncumbência de estudar
qual a ação que o Governo Federal deve formular
para recuperar os bens do Governo."
Mas, se de antemão já sabe o Ministro que nã.o está
claro. que não está legal, P'lr que essa comissão? O quer
dizer essa comissão'! Qual o papel dos parlamentares
que que aplaudem, que estão de acordo com as medidas
moralizadoras? Para esta Casa não será trazido um ato
moralizador que não me encontre à frente para
subscrevê-lo e votá-lo. Devemos colaborar, imediata~
mente, principalmente com os Ministros que ainda estão
querendo se envolver em comissões e perder tempo. Va~
mos ver se na Constituinte também não vão ser incluídos os apa~tamentos. Pelo que se depreende, todo o
problema do Brasil está sendo jogado para a Constituin~
te- na Constituinte se resolve. Até agora nada de conM
creto se deliberou: tudo se prorroga para a Constituinte,
A eleição direta, gritada nas ruas pelo Brasil inteiro, já.
vai para a Constituint~. Fafo isto porque sempre fui pela
ereição direta. Nunca me neguei a votá-la. sabe disto o
Senador Nelson Carneiro. Se o Senado não foi chamado
a essa de!Jberaçào, a culpa não foi minha: o assunto se
esgotou pela Câmara, a r.:ulpa também não foi minha.
Colaborando com o Ministro da Administração. resolvi apresentar um projeto, com a seguinte justificação:

Justificação
O Projeto de Lei n'
, de 1985, atende antiga aspi~
ração dos servidores públicos lotados em Brasília. Isto
porque o que sempre constituiu mísero acréscimo à. insu~
fidente remuneração do funcionário público- o imóvel
funcional - torna-se pesadelo, fonte de preocupações.
familiares, dada a eonstante ameaça da perda do teto ou
mudança da política habitacional1 que regula a maté:ria1
com o exclusivo arbítrio do Poder Executivo.
Se o tratamento deste tema, visto pela 6tica das prementes necessidades do servidor pGblico, jâ por si mes~
mo justiÕc-ci sua apreciação pelos ilustres Parlamenta~
res. outras razões, por certo tão graves, juntam-se à.quelas outras, clamando pelo apoio das iniciativas de aperfeiçou.mento e aprovação pelos nobres Colegas do Congresso Nacional a esta propositura de elevado alcance
social, ao mesmo tempo em que moralizadora de costumes e saneadora da Administração Pública.
Vive a Capital brasileira o clima dC recessão que lhe
agrava os males pela escassez das oportunidades de trabalho, por sua natural força atrativa das aspirações de
melhoria do povo brasileiro. Vêem todos os Srs. Congressistas o agravamento da crise habitacional a debater~
se aqui, ironicamente, nesta cidade planejada, com a es~
cassez do solo urbano, com a paralisação de toda atividade produtiva. Hâ que considerar ser o governo o grande impulsionador da economia de Brasília, pois, sem ele.
sem as suas decisões e iniciativas, paralisa-se a vida econôrnica da capital do País, atingindo os fracos, os débeis,
nas essencialídades .do pão e do teto. Não seriam outras
as ratões que causam a notória expansão da criminalida·
de c da marginalid:1de, que nosdeíxam a todos perplexos
nos dias que corref!J! Agravam~se esses males com o insuportâvcl custo de manutenção de cerca de ll.OOO(onze
mil) imóveis fulicíonuiS sustentados pela União da Capital da República e a absorver recursos que, na modéstia
da avul!açfio, situam-se na casa do bilhão de cruzeiros
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mensais, correspondendo a mais de 5.000 (cinco mil) ve~
zes o salário mínimo vigente.
O ilustre presidente Castello Branco, sensibilidade pe·
las razões aqui enumeradas, regulamentou a alienaçAo
dos imóveis funcionais através do Decreto n' 56.793 de
27-8-65, posteriormente revogado. Tornou-se a União a

detentora de imenso património urbano que boje, ao
mesmo tempo em que e~aure o Teso"uio, cerCiia o desM~
vofvimento económico social de Brasília e torna-se o pesadelo de milharea de familias de bamabés.
Indubitavelmente, há que se coibir abusos e pôr fim a
esse estado de cojsas. A alienação dos imóveis funcionais
a seus legítimos ocupantes. em condições límpidas de
moralidade administrativas e de justiça social, há que ser
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providencíada com a mesma urgência que requer o trata~
mento da paralisação da economia brasílíense.
Reconhece-se nesta proposição que tenho a honra de
submeter aos superiores alvi((es dos meus pares, o
equilíbrio e os melhores propósitos de colaboração com
o bem comum. Nela não se avança em cot'lcessões ínjustificadas, não se concedem privilégios e separam-se corretam ente o imóvel a ser alienado daquele que há de ser
pos,se definitiva da União; contempla-se o social no estabelecimento de prazos e condiÇÕes de financiamento ao
alcance da modéstia e da necessidade do servidor público, desobriga-se a União dos imodestos encargos financeiros que. injustificadamente, sangram o Tesouro Nacional; transfere-se ao Governo do Distrito Federai a ar-
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recadação ae apreciável sorna de impostos sob as mals
diversas rubricas, a começar p_elo IPTU e, o que ê mais
significativo, impulsiona-se o desenvolvimento local com
a destinação obrigatória do retorno dos financiamentos
à expansão da construção de novas unidades habitado·
nais possibilitando a transferência para Brasília de mui·
tos órgãos que permanecem instalados fora da Capital.

São os motivos que exponho e que, com·certeza, hão
de ser ampliados pela acuidade politica dos nobres colegas, convergindo para a aprovação deste Projeto de Lei,
em nome dos superiores interesses da Pátria.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)

,,
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Faço sab~r que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do arL 55,§ I•, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 01, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.129, de 25 de junho de 1984, que reajusta o valor do solto base do cálculo
da remuneraçã~ dos militares.
Artigo único. .1?. aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.129, de 25 de junho de 1984, que. "reajusta o va1~r do soldo base
do cálculo da remuneração dos militares".
Senado Federal, em 21 de março de 1985. -Senador

Jo~

Fragel!i, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 02, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei n• 2.130, de 25 de junho de 1984, que ''reajusta os atnais valores de vencimentos,
salários e proventos dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 2.130, de 25 de junho de 198,4, que "reajusta os..atuais valores de
vencimentos, salários e proven'tos dos servidores civis do Poder Executivo, bem como os das pensões e dá outrlt; providências".
Senado Federal, 'em 21 de março de 1985. -Senador Jo~ Fragelli,' Presidente
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rogação de 'prazo de validade de concursos p6blicos, ·

nos casos e

1.2.2 -

~ondiçõcs

que específica.

Requerimento
1.2.4 -

2 - EXPEDIENTE
2.1 ·- Leitura do Projeto

rojCto de Lei do Senado n' 27/85, de autoria do
~ena dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre o ror-

1.2.3 -

Ny 40/85, de autoria dos Srs. Senadores Hélio
Gueiros e Carlos Chiarelli, solicitando urgência,
para o Projeto de Lei da Câmara n' 199/83 (n'
263/83, na Casa de origem).

Comunicações

De Srs. Senadores, que se ausentarão do País.
Comunicação da Presidência

Recebimento da complementa.çio da documentação neceSsária à tramitação do Oficio n'~ S/12, de
.1985.
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SENADOR MOACYR DUARTE - Comentários a respeito da situação aflitiva e angustiosa em
que se encontram os servidores do CEG RAF.

-Requerimento n" 15/85, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionârio, pela União, da Companhia Vale
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum.

SENADOR HELV[D/0 NUNES - Aspectos
preocupantes da reforma tributária anunciada pela
Nova República.

- Projeto de Lei do Senado n'~ 26/79, que acrescenta parágrafo ao art. 517 da Consolidação das Leis
do Trabalho. Votação adiada por falta de ·quorum.

SENADOR .JORGE KALUME- Telex enviado
por S. Ex• ao Sr. Ministro da Fa:zenda reiter!llldo
aPelo feito da tribuna do Senado, no sentido da ex~
clusão da Região Amazónica das medidas económicas anunciadas pelp Governo.

- Projéto de Lei do Senado n'~ 45/79, que acrescenta e ·modifica a redação de dispositivo da Lei n"
5.107 de \3 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.) Votação adiada por falta de
quorum.

1.2.5- Discursos do Expediente

1.2.6- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
q)le ·designa.
·
1.2.7- Comunicação da Liderança do PMDB

De substituição de membro cm Comíssã:o Parlamentar de InquéritO.
1.2.8- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n' 28/85, de autoria do
Sr. Senador Carlos Chiarclli, que dispõe sobre a
prescrição dos direitos do trabalhador, assegurados
pela Consolidação das Leis do Trabalho.
1.3. -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n• 140/84 (n' 616/83,
na Casa de origem), que equipara ls empresas jor·
nalísticas, para fins de responsabilidade civil e pe'nal,
as empresas cinematogrâficas. Aprovado. Ã sanção.
...:... Projeto ·de Lei do Senado n' 22/81, que dispõe
sobre enquadramento de profess.ores colaboradores
e auxiliares de ensino e dá outras providências. Aprondo em l'~ turno.
- Requerim~nto n'~ 4/85, SOliCitando urgência
para o Projeto,de Lei da Câmara nt 218/84- Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências. Votação adiada por falta de

quorum.

- Projeto de Lei do Senado n9 2/80, que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fun~
dações de Ensino Superior. Votação adiada J?Or faltt
de quorum.
-Projeto de Lei do.Sef,lado n"' 18/80, que dispõe
sobre a aposentadoria especial do músico. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do SeÍlado n'~ 32Õf1SU, que revoga
a Lei n"' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situaçãqJurídica do estrangeiro no Bi"asil, cria o Con·
selho Nacional de Imigração e dã outras providên·
cias. VotaçAo adiada por falta de quorum.

1.3.1 -:- Discursos aoós a Ordem do Dia
SENADOR FÁBIO LUCENA - Polftica do Ministério da Ciência e Tecnologia em relação aos interesses económicos e sociais do Estado do Amazonas.
SENA DO R JOÃO LOBO- Reparo a declarações
do Sr. Ministro da Agricultura Senador Pedro Simon, na parte relativa a retirada de subsídios da a~ri
cultura.
SENADOR BENEDITO FERREIRA- Pronunciamento da Deputada Cristina Tavares feito na Câmara dos Deputados contra o Dr. Rômulo Vilar
Furtado. Secretário-Geral do Ministério das Comunicações.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo às
autoridades federais. estaduais e municipais, nci sen-

tido de assistir as .vítimas das enchentes de fevereiru
último no norte fluminense e na baixada campista.
SENADOR GASTÃO MVLLER - Artigo do
Jornalista Robcrtq Marinho publicado no jornal"O
Globo" sob o título "Posse e credibilidade".
SENADOR JUTAHY MAGALHÃ.ES- Traba·
lho executado por S. Ex• como membro da Comissão Interpartidâria, sobre o voto do analfabeto e
sobre o alistamento eleitoral a partir dos 16 anos,
consubstanciado em duas propostas de emendas à
Constituição.
SENADOR MARTINS FILHO - Falecimento
do Prefeito de Apodi- RN, Sr. Hcli·o Morais Mari·
nho.
SENADOR JAISON BARRETO- Providencias
administrativas com vistas ao desenVolvimento do
setOr carbonifero.

1.3.• 2 - Comunicaçilo da Presidência
férmino Qo prazo para apresentação de emendas
ao Pr9jcto de Resolução nt I[85.
1.3.3 séssào.

t.4 -

Designação da Ordem do Dia da próxima

ENCERRAMENTO.

2-ATA DA 20>SESSÃO, EM 21 DE MARÇO
DE 1985

2.1-ABERTURA
2.2 -

EXPEDIENTE

2.2.1- Comunicação da

Pr~idência

-Recebimento do o·n:cio ·S/14 (n9 98/85, na Ofl·
geni), solicitando autorização do Senado Federal a
fim de que aquele Estado possa realizar operação de
emprêstimo externo, no valor de US$ 15,000,000.00
(quinze milhões de dólares norte-americanos), para o
fim que especifica.
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2.3 -·ORDEM DO DIA

Lei

n~'

5.868, de 12 de dezembro de 1972, que cria o

Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dA outras
-Projeto de Lei da Camara n•· 36/82 (n• 831/79,

-Projeto de.Lci da Câmara n• 61/82 (n• 342/75,
na Casa de origem), modificando os arts. 2t e 6' da

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
ANTERIOR

providências. Aprovado. À sanção.

na Casa de origem). que dispõe sobre a incid&lcia de

' correção monetária nos depósitos judici.~s. Apfovado. Ã sanção.
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2.3.1 - Des1gnação da Ordem do Dia da pr6xlma

sessão.

2.4- ENCERRAMENTO

-Do Sr. GASTÃO MVLLER. proferido na sessão de 8·3·85.
4-MESA DIRETORA
5-LIDERES E VICE-LIDERES.DE PARTI·
DOS

Ata da 19' Sessão, em 21 de março de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinána, da 47• Legislatura
Presidência doS!. José Fragelli, Enéas Faria e Alberto Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES os SRS. SENADORES:
.
'"~ :•,·,....
. Jorge Kalume ~rio M~ia - Fábió Lucena Odacir Soares- AióySio Chaves- Gabriel HermesHélio Gueiros .:.._ Alberto Silva - Helvidio Nunes João Lobo- César Cais- José Lins- Virgflio Távora
- Carlos Alberto - Moacyr Duarte- Martins Filho
- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal
Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- PasSos Pôrto- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior,- João CalmonJosê Ignácio Ferreira.....:.. Nelson Carneiro --Roberto Saturnino- Itamar Franco- Fernando Henrique Cai-doso - Henrique sa:ntillo - Gastão MUller -:-.José Fra. gelli - Roberto Wypych - Enéas Faria -Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli - Octávio Cardn!'!o.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de
. presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
~~-Secretário.

~ lido

o segllinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N•
27, DE 1985

Dispõe sobre prorrogação de prazo de Talldade de
e condições que especlHca.
concursos públicos, nos ~s

O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Os côncursos públicos realizados anteriormente à publicação dest'a lei e homol<?gados, com ·prazo
de validade a se encerrar atê 31 de maio de 1986, têm~se
prorrogado para 30 de junho de 1986. ·
· Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaç~o.

Art. 39

Revogam-se as disposições em coDtrário.
Justlflcaçio

As medidas recentemente tomadas pelas novas autoridades da ãrea económica. do Governo, dentre elas a que
proíbe a contratação de p~soal at~ o final deste ano, na
• Adminitração Direta, lndireta e atê nas Fundações, sem
possibilidade de exceções mesmo para o Presidente da
'República, certamente dstão a demonstrar que a nova
administração veio para realmente- "arrumar a casa",
lipando-a de todo o .. lixo" acumulado nesses anos de
arbítrio incontida, aliado à corrupção mais desmedida.
~ · A Nação não desaprova esta ~edida, senão que a
aplaude e se sente alentada cm sua expectativa de dias

melhores, com os responsâveis_pela coisa públiéa a retomarein o caminho da seriedade, da dec!ncia e atê da eficiência, até aqui quase esquecidas .
Fala-se mesmo - e o próprio Ministro da Adminisfr8.Çâ:o já anunciou alguma coisa a respeito - em estudos pâra tratar de unif1car o.regime d~ trabalho através
do.qual são admitidos e mantidos serv:ldori?S na administração pública: Hoje em dia admite-se pelo Estatuto,
pela CLT, pelo sistema do art. 106 da Constituição (que
atê agor.a ninguém soube explicar convincentemente se
se trata de um .. tertius") e por outras: formas menos or~
todoxas, tudo de modo a transformar os: quadros de pessoal da administração cri:t verdadeira barafunda.
-t chegado o momento, mesmo, de se adotarcm crit~rlo e regramento mais sábios e, pois, permanentes de
admissão de pessoal para o serviço da administração
pl1:blica em todos os níveis, a fim de ,se evitarem os escândalos com que nos brindam a cada rmal de Governo,
geralmente melancólico em idoneidade e respeitabilida. de, mas pródigo na distribuição de inescrupulosas prebendas.
Mas, se os passos iniciais do novo Governo são certos
e vigarosos, nem por isto haveremos de permitir que tripudiem sobre situações legitimamente obtidas, que arrostem direitos e eventualmente cometam injustiças, já
que o objetivo primo(dial é justamente o do restabeleci~
mento do Estado de direito.
·
E de fato, a medida, conqu'anto oportuna e conve·
niente,,não teve o cuidado de fazer ressalva não aos servidoreS adminitidos irregularmente mas aos que vivem
apenas justa expectativa de direito ao se submeterem a
concursos ptl.blicos rigorosos, estando cm vias de veresgotado o prazo de validade desses concursos. Por uma
razão ou outra não pude'ram ser aproveitados, embora
aprovados em provas e títultos, tal como manda a lei em
vigor. Casos há, certamente, em que a validade se exau-:
rirâ justamente. no pedodo em que vigorarA a rigorosa
proibição de contratar pessoal, de sorte que fatalmente
haverá prejuízo.
Impõe-se, por ronscguinte, a medida precotiizada no
presente projeto, que não destoa dos objetivos governa·
mentais.
Sala das Sessões, 21 de março de 1985: -Nelson Car·

netro.·
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço Público Óvil.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O projeto ·
lido serã publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mes~, reqUerimento que vai ser lido pelO Sr.
19-Secretário.

a lido o seguinte
REQÍJERIMENTO N• 40, DE 1985

Requeremos urgência, nos termos do art 371, aHnea
..C'~ do Regimento Interno, para o Prójeto de Lei da
Câmara nt 199, de 1983 (nt 263/83, na Casa de origem).
Sala das Sessões, 21 de março de 1985. -Hélio Gueiros, Líder em exercício do PMDB - Carlos. Cbtarelli,
Uder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requeri·
mento que vem de ser lido será incluído na Ordem 'do
Dia da sessão seguinte Dos termos do árt. 375, III, do
Regimento Interno ..
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
1~-Secretârio.
.
São lidas as seguintes
Em 21 de março de 198S
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.ce12:ncia que
me ausentarei do País a partir de 22 dO corrente,. para,
devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.
36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
participar da Delegação Brasileira à 73• Conferencia ln:terparlamentar,,a realizar-se c:in Lomê, Togo, de 25 a 30
do mês em curso.
Atenciosamente saudações, - Lourh'al Baptista.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País, para, devidamente autorizado
pelo Senado, na forma do art: 36, § 2•, da Constituição e
art. 44 do Regimento Interno, participar da Delegação
Brasileira à 73• Conferência lntetparlamentar, a
reaii'zar·se em Lomé, Togo, de 23 do mês em curso.
Atenciosas saudações, -João Calmon.
Brasfiia, 20 de março de 1985.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar· a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 21 de março do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma
do art. 36, § 2', da Constituição e art. 44 do Regimento
Interno, participar da Delegação Brasileira à 73• Conferência lnterparlamentar, a realizar-se em Lomé, Togo,
de 25 a 30 do mês em curso.
·
Atenciosas saudações - Amarai Furlan.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do Pais a partir de 22 do corrente, para,,
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devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.
36, § 2t, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
participar, como Chefe da Delegação, da 73• Conferência fnterpariamentar, a realizar-se cm Lomé, Togo, de
25 a 30 do mês em curso.

Atenciosas saudações- Saldanha Derzi.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- As comunicações lidas vão à publicação,
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Frage!li)- Na sessão ordinária do dia 14 do corrente foi lido o Oficio nt S/12:

de 1985, do governador do Estacto do Piauf, solicitando
autorização do Senado para realizar operação de em·
préstimo externo no valor d~ USS 60,000,000.00 (sessen·
ta' milhões de dólares), para o fim que eSpecifica.

A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
. . Tendo a PresidCncia recebido os referidos documentos, despachará a matéria às Comissões de Finanças e de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Hã oradores
isncritos
Concedo a palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
,
Concedo a palavra ao nobre Senador josé Ignãcio
Ferreira.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Co~cedo a palavra ao eminent·c Senador Moacyr
Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIQENTE (Jos~ Fragelli) - Concedo a
palavra, por cesSão do nobre Senador Hélio Gueiros, ao
no6rc--scnadõr--HC!Vídi0-N-unes.

O SR. HELV[DIO NVNES PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para uma co·
municação urgente.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para uma comunicação. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Depois da instalação da Nova República- e não vai
nisso nenhuma critica da minha parte- temos observado diariamente, nas duas Casas'do Congresso Nacional,
críticas ao programa traçado. Neste momento, acaba~
mOs de ouvir o nobre Senador pelo Estado do Piauí,
Helvfdio Nun~s que, sem usar linguagem agr~ssiva, fez
uma análise ponderada na c~rteza de que haveremos de
sair do caos em que se encontra a Nação.
Diz a Folha de S. Paulo do dia 20:
O quadro está confuso, e a Nação espera posturas bem delineadas da no~a administração; jã tivemos ampla quota de casuísmos, e o fato de haverem
galgado ainda recentemente seus postos não justifica indefiniç~es das autoridades. ou providências
sobre as quais não haja claras expectativas de resulw
tados.
A nossa Amazônia está constantemente preocupada
depois do "pacote" levado ao conhecimento do Brasil e,
muito especialmente, com a suspensão de finaD.ciamen. tos durante 60 dlas, aquela área ficou apreensiva- com
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justa razão - principalmente. para quem a conhece- e
quem administra um país tem que conhecer a sua geografia fisica, pelo menos - porque os seringais dos dis~
tantes rios, dos longfnquos rios, Sr. Presidente e Srs. Se·
nadares, não podem esperar 60 dias, porque os nossos
adminstradores de ontem, como os de hoje, devem saber
que dependem de estradas chamadas "rios" e esses rios
nem sempre oferecem navegação permanente. viv'em sob
o regime das chuvas. A partir do mês de maio, os altos
rios entram num regime -de pouca água, o que vale dizer,
entram no estio, o que não dará condições para que os
interessados possam transportar suas provisões, o. que
vale dizer, quebras de produção, desânimo, menos trabalho, desemprego. Ora, o Brasil, como já proclamei
várias vezes aqui, não tcril borracha suficiente para-atender o seu parque manufatureiro. O Brasil vC-se obrigado
a importar do exterior_para suprir as suas necessidades,
o que vale dizer, mais sangria de divisas; m!tis dólares
para esses pagamentos. Então, vejo um paradoxo na
apliCação dessa politica abrangendo o universo brasilei·
ro. O que se pede, pelo menos defendo aqui neste mow
mento, é uma exclusão da Amazônia desse pacote que
proíbe financiamentos durante sessenta dias à indústria,
à pecuária e à agricultura.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V, Ex• um aparte'?
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria. Fazendo soar s
campainhas.)...:. A Mesa comun.Íca ao orador que o seu
tempo e o da prorrogação, anteriormente concedido
pelo plenãrio, já estão esgotados.

Solicit~ a V. Ex• que cog.cJua a sua oração.

O S:R· JORGE KALUME- Eu gostaria de debater
porque Çrata-se de um assunto palpitante.
Mas, Sr. Presidente, querendo levar a minha colaboração ao Governo atual, não estqu aqui para criticar,
endereçamos um telex, além do apelo que já fiz desta tribuna, a S. Ex.•, o Dr. Francisco Oswaldo Neves Dor~
nelles;: ~--o-seguinte teo-r:-----Nome: Ministro Francisco Oswaldo Neves Dor~
nelles
End.: Ministério da Fazenda
Cidade: Brasília, Estado - O F
Nv 259, de 21-3·85 -Tomamos conhecimento,
pela Imprensa, das medidas do Governo objetivan~
do combater a iflação pt Não discutiremos o mérito
da iniciativa, contudo não nos podemos omitir
sobre a suspensão, por dois meses, dos financiamentos pelos bancos oficiais, exclusive o do Brasil,
à agropecuária pt A Amazdnia, além de descapitalizada, ainda tem no extrativi~o gunúfero a sua
base econômica geradora de riqueza pt Os altos rios
onde se concentram maioria seringais produtores
borracha têm que se provisionar até abril sob pena
de reduzir grandemente fabrico pois torna-se dificil
abastecimento mercadorias fase estival a partir mês
maio pt Face exposto Vossa Excelência poderâ excluir Amazônia dessas providências permitindo que
bancos oficiais financiem produção e comercialização borracha pt Lembramos Vossa Excelência
que reduzindo produção nacional, que já é insufi·
· ciente a~nder parque manufatureiro, Governô verse-á obrigado maior importação do produto, san·
gtando nossas divisas, e se não fizer também trará
conseqUências .danosas às indústrias que deixarão
de carrear iinpostos pt Contando compreensão
Vossa Excelência, antecipamos agradecimentos pt
Senador Jorge Kalume, - Senador Altevir Leal.
Fica o nosso registro, e. o telex te.m o sentido de apelar
ao Sr. Ministro da Fazenda, na certeza de que S. Ex• nos
atenderâ,
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Presidente,
(Muito benil)

Março de 19%5

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.·
._ Altevir Leal- Eunice Michiles - Raimundo Pa·
rente- Claudionor Roriz- Gal vão Modesto- Ale. xandre Costa- João Castelo- Milton Caóral- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano Franco Moacyr Oalla- Amaral Peixoto- Murilo BadaróAlfredo Campos- Severo Gdm~- Benedito Ferreira
....._ Mil.uro Borges - Roberto Campos- Saldanha Derzi- Jaison Barreto- Lcnoir Vargas- Alcides Salda-1 •
nha.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- A Presidência
convoca sessão c.xtraordinâria a realizaNe hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos projc:tos
de lei da Câmãra n's 36 e 61, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Sobre a mesa,
e:qJediente que será lido pelo Sr. l\'wSecretário.
~ lido o seguinte

Em 2 t de março de 1985
Se.nhor Presidente:
Tendo em vista entendime'ntos mantidos com esta lJ..
derança c a Liderança do PDT, informo a Vossa Excc·
lência, para os devidos fins, que tenho a honra de indicar o nome do .nobre senhor Senador Roberto Saturnino
para ocupar a suplência, em substituição ao nobre senhor Senador Marcelo Miranda, da Comissão Parla·
mentar de Inquérito, criada através da Resolução n' 1.
de 1985, destinada a apurar irregularidades no transporte marítiaio brasileiro e estaleiros nacionais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestqs de elevada estima e distinta consideração. - Humberto Lucena, Uder do PMOB.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Será feita a
substituição solicitada.

O SR; PRESIDENTE (Enêás Fatia}-" Sobre a mesa.
projeto que serlt lido·pelo Sr. tv-Secretârio,
~ lido o seguinte

PROJETO .DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1985
Dispõe sobre a prescrição dos direitos do trabalhodor, assegurados pela consolldaçã,o das Leis do Tra·
balbo.
r~.

y

O Congresso Nacional decretã: ·'i
Art. IV A prescrição dos direitos do trabalhador,
assegurados por esta Consolidação, somente ocorrerá
após 2 (dois) anos, contados da data de cessação do contrato de trabalho.
Art. 2v 1:. revogado o art. 11 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pefo Decreto-lei n9 5.-1-51, de
Jq de maio de 1943.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4q Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O instituto da prescrição tem suas origens no direito
romano, sen4,o que, nos primórdios de sua história. era
aplicado somente ao direito civil.
Se voltarmos às fontes ro anas, vamos verificar que a
prescrição tinha três fundamentos principais, a saber: o
da necessidade de fixar as relações jurídicas incertas, evi- ·
tando as controvérsias; o do castigo à negligência; e o do
interes~ público.
Tendo em conta esses fundamentos é que, modema·
mente, entende-se que o fundamento principal da pres-crição é o interesse sociaL ·
Dessa forma. partindo de um enfoque civilista e do
pressuposto de que a prescrição foi criada para 1!',\tinguir
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as ações, como med1da de ordem pública, vamos verifi·
car que está assentada na busca dos meios destinados a
evitar a. instabilidade, que acarreta empecilhos ao imperativo de harmonia sOcial. Evidente que este enfoque somente tem razão de ser em se tratando de direito civil,
ou mesmo outros ramos do direito, com exclusão do direito do trabalho.
Por isso, nos demais ramos do Direito, exceto o direito do trabalho, o descumprimento de uma obrigação, a
ameaça de violáção de um direito, são situações antijurídicas que perturbam a harmonia social. O instituto prescricional foi instituído, portanto, como meio de restabe-tecer essa harmonia, fazendo cessar o desequilíbrio, provocado pela ofensa ao direito. 1:: que, se o titular d'o direito se conserva inativo, imóvel, abdicando assim de
Proteger o seu direito, deve a· Estado providenciar os
meios necessários para corrigir a inércia.

Se considerarmos esses aspectos 'do instituto prescricional em face do direito em geral, sobretudo do direito
civil, nada a obstar, pois, realmente, o ideal é que as
questões nesses campos do direito não se per.petuem
pelo tempo afora, sem uma solução que possibilite seguZ·rança às partes.
Entretanto, se atentarmos para os principias que presidem o direito do trabalho, eminentemente protecionístas do hipossuficiente, - o einpregado, vamos chegar à
conclusão de que a Prescrição aplicada às relações de
emprego deve ser tratada de modo especial, em face das
notórias desigualdades existentes.
Com efeito, enquanto nos demais ramos do direito aS
partes são sempre iguais em suas respectivas forças, no
direito do trabalho, ao contrârio, o empregado é a parte
fraca, como dissemos, hipossuficiente, que necessita;
como defendem todos osjuslaboristaS de renome, da tu·
tela do Estado para, pelo menos fictamente, serem igualados os seus interesses com os dos empregadores.
Desse fato inconteste da desigualdade e da absoluta
subordinação do empregado para com seu empregador
é que surge nossa proposta de que a prescrição dos direitos assegurados pela Consolidação das Leis do Trabalho
seja bienal, mas contados os dois anos da data de cessação do pacto faboral.
Trata-se de uma forma de resguardar o empregado de
abusos muito comuns cometidos durante a vigência do
contrato de trabalho, quando o obreiro não tem a menor condição de reclamar direitos nc:gad~s, seja pelo
fato da existência da subordinação, seja, como ~ no·
tório, pela inevitâ vel despedida que normalment.e se: efetiva, a título de castigo pela coragem em reclamar.
E nem se diga que se trata de. medida drástica, pois,
como jã frisamos, o trabalhador, enquanto subordinado
ao empregador, vale dizer, enquanto vigente o contrato
de trabalho, não tem as mfnimas condições de reclamar
direitos negados, pois, mesmo que sejam líquidos e ·certos, 'a regra é resultar na demissão, resolvida a título de
punição pela coragem do empregado em reclamar.
Essa situação de absoluta depend!ncia do empregado
para com o empregador não lhe tem permitido que busque, a tempo, a reparação de danos que lhe são causados, como decorrência de descumprimento da legislação
protecionista do trabalho. Somente quando deixa o emprego 6 que tem o empregado reais condiÇões de exercer
o legitimo direito que lhe fora, de fato, retirado, na
constância do contrato indivuaial de trabalho.

Aliãs, foi justamente em face desses relevantes aspectos do problema que o legislador estabeleceu para os
trabalhadores rurais um tratamento justo quanto à. pres·
crição, fazendo constar jã no Estatuto do Trabalhador
Rural e, posteriormente, na Lei nt 5.889, de 8 de junho
de: t973, que a prescrição dos direitos asssc:gurados aos
trabalhadores rurais com vinculo empregatfcio ~ bienat,
contados os dois anos a partir da data de cessação do
contrato de trabalho.
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O que se busca, portanto,~ a um só tempo, revogar o
art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe sobre a prescrição bienal mas contada a partir da
aquisição do ireito, e assegurar tamMm aos trabalhadores urbanos o_ princfpio prescricionai jâ vigente no
meio rural desde 1963, como disSemos, com o Estatuto
do Trabalhador R·ural.
Trata-se de adaptar as condições juslaboristas à. situação dos tempos atuais, na medida em quC juristas

mais sensíveis aos problemas do trabalho, não somente
individualmente, mas também em conclaves internacionais, têm defendido ponto de vista segundo o qual os direitos resultantes das relações de emprego não devem
sofrer nenhuma restrição de ordem prescricional, por serem direitos irrenunciáveis e que se estendem ao pã.tri·
mônio da própria famma do empregado.
.
Não chegamos a tanto, mas achamos mais doquejusto que todos os trabalhadores brasileiros tenham re 'is
condições de poder reclamar direitos negados pelos empregadores, no prazo de dois anos, contados da rescisão
do contrato de trabalho.
Sabemos que os empregadores resistem à idéia ora esposada no presente Projeto de Lei. No entanto, não conseguimos atinar com os temores patronais, visto que somente seriam prejudicados aqueles empregadores que
descumprissem a lei e, em descumprindo-a, estariam a
descoberto da tutela jurisdicional.
·
Ao contrário sendo, se o empregador descumpre a Iei
e o empregado não dispõe de meios objetivos de reclamar na constância do contrato de trabalho e, ao serdespedido, não mais dispõe de prazo para fazê-lo, resulta
desse fato o enriquecimento do enípregador, à custa de
uma situação em que o empregado não tinha reais condições de reclamar em tempo oportuno.
Por tudo isso, temos certeza de que os nobres Pares
deste Senado Federal emprestarão seu apoio à Proposição ora oferecida à sua apreciação, por se tratar de medida de absoluta justiça para com os trabalhadores urbanos brasileiros.
Sala das Sessões, 21 de março de 1985 -CarlosChlatelli.
(Às Comissões de- Constituição e Justiça e- deLe·
gis/açào Social.)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Far1a) tempo dest.inado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado o

OROEM 00 DIA
Item 1:
Votação, em turno único do Projeto de Lei da
Câmara nt 140, de 1984 (n9 616/83, na Gasa·dc: origem), que equipara às empresas jornalísticas, para
fins de responsabilidade civil e penal, as empresas
cinematográficas, tendo
Pareceres favorá'l'eis 1 sob nts 672 e 673, de 1984,
das Comissões:
-de Constituiçilo e Justiçai e
-de Educação. e Cultuna

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 140, DE 1984
(n• 616/83, na Casa de origem)
Equipara ~s empresas jornalísticas, para fins de
responsabilldade clvU e penal, as empresas cinematográficas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. (<1 O§ 49 do art. 3• da Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 39
•.•• -~······· •• _._ •..•.•.•. ··~···
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§ 4"' São em presas jornalísticas, para os fins da
presente lei, aquelas que editarem jornais, revistas
ou outros periódicos. Equiparam~se às enlpres_as
jornalísticas, para firts de responsabilidade civil e
penal, aquelas que explorarem serviços de radiodi·
fusão e televisão, agendamento de notrcias!! as empresas cinematográficas.'~
.
Art. 2'? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrãri'o.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à Sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Jlneas Faria)- Sobre a Mesa,
requerimento que serâ lido pelo Sr. l9..Secretá.rio.
b. lido e aprovado o. seguinte
REQUERIMENTO N• 41, DE 1985
Nos termos do art. 346, itf;m I, do Regimento Interno,
requeiro preferência para o Projeto de Lei do Senado nt
22, de·l981, a fim de ser votado antes da matéria cons. tante do item n9 2 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 21 de março de 1985. -Jorge Kalu-

me.
O SR. PRESIDENTE

(En~as

Faria) -

Item 4:

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n• 22, ôe 1981, do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino e dâ outras
providências, tendo
Pareceres, sob n9s 654 e 655, de 1981, das Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, pela Constitucipnalidade e Juridicidade, e, no mérito, favorável, e
- de Educaçio e Cultura, Favorável. ·
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará ·oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.

1:. o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 22, DE 1981
Dispõe sob~e enquadramento de professores cota..
boradores e auxiliares de ensino e d' outras providên·
clas.

O Congresso Nacional· decreta:
Art. I' Aos atuais professores colaboradores e auxiliares de ensino admitidos até à data de publiCação
desta lei, aplicam-se as dis,PosiçêSes do art. 10 do
Decreto-lei n• 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 2' A partir da data de publicação desta lei, as
iilstituições de ensino superior realizariiô'' concurso
póblico de titulas e provas para o preenchimento dos
empregos de professor auxiliar.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na-data· de sua
publicação.
A~t. 4"' Revogam-se as disposições em contrArio.
O SR. PRESIDENTE

(En~as

Faria) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 4,
de 1985, de autoria dos Senadores AloySio Chaves,
Nelson Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando,

j ...
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nos termos do art. 371. allnca c, do Regjmento ln·

terno, urgênCia para o PrOjeto de Lei da Câmara n'
218, de 1984 - Complementar, que cria o Estado
do Tocantins e determina outras pro~idências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. MaW'o Borges -

Sr. Presidente, peço verifi·

cação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Vai-se proce-

der à verificação de votação reauerida pelo nobre Sena·
dor Mauro Borges.

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus luga·
rcs para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PMDBJ
O Sr. Gastão MUller -.Sim.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Como vota o
Líder do PDS?

O Sr~ Moacyr D~rte - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) - Como vota o
Lrdct .d.o Partido da Frente Liberal?

O Sr. MUton Cabral - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Enéaa Faria) -

Não estão

presentes os demais Udcres. (Pausa.)
Os. Srs. Senadores jâ podem votar.
(Pro~ c-se

à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:'·
Alberto Silva, Alfredo Campos, Benedito Ferreira,
Carlos Alberto, Fábio Lucena, Gastão MUller, Helvídio
· Nun~, João Calmon, João Lobo, Jorge Bornhauscn,
Jorge Kalume, José Lins, Lomanto Júnior, Mário Maia,
Martins Filho, Milton Cabral, Moacyr Duarte, Murilo
Badaró, Raimundo Parent~ Roberto Wypych, Virgílio
Tãvorá.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Qalvão ModeSto, Hélio Gueiros, Mauro Bor8;es.

AliSTEM-SE DE VOTAR O SR. SElVA DOR:
Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Enéaa Faria) - Votaram
usiM" 21 Senadores c "NÃO" 3.
.
Houve 1 abstenção.
. Total de votos: 25.
Não hâ m:imero. Vou suspender a sessão por 'dez minutos. antes acionando as campainhas a ·fim de que os
Srs. Scnàdorcs compai-cçam ao Plenãrio.,
(Suspensa às 16 horas, a sessão é reaberta às 16 e
S minutos.)
O SR. PRESIDE~TE (Enéas Faria).- Esta reaberta
a sessiio. Persistindo a falta de quorum, em plenâ.rio, a
Prcaidência deixa de proceder à verificação solicitada.
O Requerimento n• 4, de 1985, fica com a votação
adiada.
·
Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, todas em fase de votação, constituída do Requerimento n'
15/85; Projetos de Lei do Senado n•s 26/79, 45/19,
2/80, 18/80 e 320/80, ficam com a apreciação adiada
para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
constante da Ordem do Dia.
Há orádores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

mat~ria

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna do Senado Federal, nesta tarde de
angústia, de ânsia, de profunda comoção nacional, para
manifestai:.. Sr. Presidente, a minha fé inabalável, a. minha insuprível convicção de que o Supremo Criador do
universo haverá de devolver, com o auxilio da Medicina
por ele inventada, ao convívio de nossa Nação e com
sua sa6de plenamente restaurada, o eminente Presidente
Tancredo Neves.
Mas venho à tribuna, Sr. Presidente, cumprir o inde- .
clinãvel dever de representante do Estado do Amazonas,
no Senado Federal para mais uma vez, c desta vez, que
não s~rã a última, para chamar a atenção dos Srs. Senadores para a política de racismo que o Ministério da
Ciência e Tecnologia, sob inspiração e ação do Sr. Ministro Renato Archer, vem se desencadear contra vitais
interesses econômlcos e sociais do meu Estado.
Sr. Presidente, em 1967; faz 18 anos, ao termo d0 Governo Castcllo Branco, depois de desencadeada, fazia 10
anos, a política de operação Pan..americana, pelo saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, decidiu
o Governo da República considerar o vasto setentrião
nacional, que se constitui da Amazônia Ocidental, como
ãrea de eqUidade a fim de merecer um tratamento dife-renciado no que pertine às condições peculiares daquela
imensa área do território brasileiro, tratamento que consistira em ali implantar um projeto piloto que se de·
monstrasse apto, capaz. depois de todos os fracassos c '
malogros, para incluir a Amazônia selvática nas fronWras econômicas de nosso Pais.
Nascia, assim, Sr. Presidente, o projeto da inaior importância que qualquer governo já houve por bem de
conceder com relação ao meu Estado.
Este discurso, não fossem os fatos supervenientcs,
passaria por ser o mesmo que pronunciei em Manaus,
diante de uma incalculável multidão~ ao lado do candidato da Alinça Democrática para a Presidência da República. ,
Que superveni!ncias foram essas, Srs. Senadores?
Confonne publica· o jornal O GEobo, de ontein:
~·Arche~ afirma que incentivo da Zona Franca
pode levar empresas à falência.
O Ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, proporá ao Governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, que apenas um segmento da indústria de informática, destinado à exportação, permaneça na Zona Franca de Manaus. No entender
de Archer a política de incçntivos adotada pela
Zona Franca de Manaus poderá provocar o fecha. mento de todas as indústrias de computadores do
País. A Lei de Informática foi feita para todo o País
e não posso permitir que uma área exclua o resto (a·
finnou o Ministro Renato Archer). Segundo o Mi·
nistro, as indústrias de computadores podCrão ser
instaladas na Zona Franca de Manaus com custos
35% inferioreS aos de outras regiões do País, o que
provocará uma grande corrida para a região. No en·
tender de Archer não existe na área qualquer supor·
te universitário ou econômico que permita o desenvolvimento da tecnologia."

Sr. Presidente, suporte universitário não existe, acredito, na cabeça do Ministro Renato Archer, pOrque no
meu Estado êxiste. Temos a Universidade do Amazonas
funcionando há 25 anos, hoje equipada com professores
da maior envergadura intelectual, egressos dos principais
cen~ros Universitários do nosso Pais, como soem ser São
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Paulo, Rio d.e Janeiro, Belo Horizonte,.Fortaleza, Belém
do Pará e outros.
Não se pode alegar, Sr. Presidente, salvo como disse
no exórdio deste pronunciamento,'não se pode alegar,
salvo a pretexto de discriminar a Amazônia Ocidental,
que nós, os amazônidas, não dispomos de suporte uni·
versitário e econômfco que Permita o desenvolvimemo
da tecnologia de iilformática.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador
cena, permite-me um aparte?

F~bio

LuJ

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgílio Távora- Parece que a ~emória dos ho·
mens públicos ê muito fugaz. -Essa Lei de Informática da
qual nos honramos haver sido relator foi aprovada por
este Congresso, por unanimidade de seus membros, com
excessão de um'. Foi aprovada, por unanimidade, naCo·
missão Mista criada para apreciar o projeto. Ainda ficou
explicito, emenda aliás de V. Ex• acolhida pelo relator,
depois de enfrentar dificuldades bem conhecidas de V.
Ex• e de todos aqueles amazônidas que, a seu lado, luta·
ram para a aprovação, pelo relator, fazendo validar con·
vê:nio já existente - não era algo novo - entre a Secre·
taria Especial de Informática e a Zona Franca, fazendo
com que esse convênio constituísse parte integrante da
lei então acolhida, aprovada, aprovada por este Con·
gresso. Foi de propósito que d~os essa faculdade de
continuar a Zona Franca de Manaus a ser um Centro dt
Informática qUe disponha e continue a dispor- não por
lei nossa, mas por leis anteriores - de fa vares que, de
1967 se estendem até 1997.
O SR. FÁBIO LUCENA - E que não podem serre·
vogados, porque foram.concedidos por prazo certo.

O Sr. Virgílio Távora - E ê isto, justamente, o que
queríamos acrescentar. Sabe V. Ex• as dificuldades imen·
sas que foi fazer a conjugação de idéias, as mais diferen·
tes, as mais antípodas idéias que se ailtepunham, no momerlto em que este projeto de lei foi" discutido nesta Casa
Fazer aprovar, por quase unanimidade, este corpo d(
idéias significa, no mínimo, que o Congresso inteiro se
solidarizou com as medidas básicas tomadas para a im·
plantação da Indústria de Informática no _Bpsil. E, den·
. tro destas idéias básicas, não se poderia:~t(.!.r de acordo
com a concentração tínica e exclusiva, cartOrial- vamos
dizi:r- no Sul'do País, no Centro do Pais, de urna atividade que, no fim do século, ultrapassará em investimento, em desenvolvimento, de longe, todas as demais -a
petrolífera, a siderúrgica, a química - só para examinar
aquelas mais dinâmicas. Foi just'amente a criação dos
Distritos Industriais de Exportação na zona da SUDE·
NE e da SUDAM; foi a manutenção do priv:ilégio. da
Zona Franca, como um pólo especialíssimo de Informá·
tica, que deva à consciência de um nordestino a tranqüi
!idade para, então, com aquela reserva de mercado nc
cessârio para o desenvolvimento da nossa indústria d
informática, ficar ciente de que, aumentava o foss
imenso quejâ separa as nossas regiões do resto do Brasil
o Brasil pobre de lá e do Brasil rico de câ.
O SR. FABIO LUCENA.- Agradeço, nobre Senado
Virgílio Távora
O Sr. Roberto Campos -

Pe~ite

V. Ex• um aparte

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, nobre Senador,
assim que conçluir rápidas considerações em torno do
aparte do Senador Virgílio Távora.
O Sr. Roberto Campos- Muito obrigado, nobre Se.
nador.
O SR. FÁBIO LUCENA - Agradeço ao· nobre Sena·
dor Virgílio Tâvora a comovente solidariedade de V. Ex•
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aos seus irmãos da Amazônia. Repito o que aqui enun~
, dei: a presença de V. Ex• na Comissão Mista, o relatório
de V. Ext sobre o projeto de informática, no que pertine
à Região Amazônic-J., significou a segunda contribuição
histórica que o Estado do Ceará deu a minha região, tendo sido a primeira contribuição, ine~timável por todos os
Íítulos, a do povoamento da Região Amazónica. Mas,~
preciso erradicar, através de uma cirurgia, o divertfculo
de Archer e é o que vou fazer. Antes, todavia, tenho a
honra de ouvir o aparte do nobre Senador Roberto
Campos ..
O Sr. Roberto Campos - Muito obrigado, nobre Senador. Associo-·me i!"Jteiramente ao· seu esforço que,
acredito, encontrará eco enl Senadores de toda a Região
Amazônica, e por que não dizer. de todo o Nordeste, que
eventualmente poderá beneficiar-se dos distritos industriais'? Quero chamar·a atenção do Senado para os perigos que correm o programa e o esforço de descentralização industrial e de desconcelltraçã.o de renda baseados
nos incentivos fiscais da SUDENE e da SUDAM.
Levanta-se, agora. _a indústria paulista, como se: a informática e a alta tecnologia fossem sua reserva de caça,
para díficultar;._Qrrih.~raçar o desenvolvimento da informática em.Mar~'ii'S e, quiçá, eventualmente, no Nordeste. Ouço mesnio dizer- espero seja infundada a informação -que o Governador Franco Montoro teria solicitado ser consultado na designação do Superintendente
da Zona Franca ...
O SR. FÁBIO LUCENA- A informação tem fundamento. nobre SenadOr. Permita-me, apenas para elucidar. O Governador Franco Montoro não tentou. S. Ex'
está tentando, continua tentando, interferindo, inclusive,
para obter a nomeação do Superintendente da Zona
Franca de Manaus.
·
Tem toda razão V. Exf

O Sr. Roberto campos - Eu gostaria de protestar
contra essa demonstração de imPerialismo regioz:~al. Manaus é Brasil, como Salvador~ Brasil também. Aquelas
firmas paulistas, que se acham em desvantagem competitiva ou supõem ach..ar~se em desvantagem competitíva,
porque suas con,correntes se instalaram em Manaus, t!m
todo direito de irem para Manaus e, ali, lutarem a briga
competitiva. E. que a desgraçada Lei de Informática lhes
deu um tal apoio cartorial que não querem, realmente, a
;ompetição no mercado e, sim o bafejo da autoridade.
Iss~ não é aceitável.·
O Sr. Moacyr Duarte -
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Muito beml

O Sr. Roberto Campos -São Paulo já concentra, só
na capital, 40% de Produto Interno Bruto e, no Estado,
quase metade do Produto 1nterno Bruto. Não hã nada
de alarmante, se algumas indíistrias decidem dali emi·
grar para Manaus. Aliás, as quatro indústrias, cujos pro·
jetos foram recentemente aprovados pela SUFRAMA,
nem sequer desertaram São Paulo; abriram apenas subsi·
diárias para diminuir seus custos de produção. Atitude
perfeitamente correta e competitiva num sistema de eco·
nomia de mercado.
.Rogo perm lssão para discordar do me~:t caro amigo,
Senador Vírgilio Távora,- e diScordar profundamente.
Ao cÓntrãrio do que S. Ex', indicou, o projeto não teve
uma quase unanimidade. O projeto nunca foi votado individualmente nem globalmente, nem por parágrafos ou
artigos. O que houve foi um voto de Lider'ança, sem que
, os Líderes houvessem consultado os liderados. Obviamente, o Senador, c~mo eu, que havia apresentado um
projeto frontalmente contrário à Lei de Informática, não
o aprovaria. Mas o meu caso nã.o era isolado. Dois outros Deputados haviam apresentado projetes completamente diferentes em fisolofia e estrutura do ...monstren-Ío''. que foi afinal aprovado. São os Deputado:s: {..ui_z .
Antônio Fayet, do Paraná, e $aUes .Leite, de São Paulo.
Este último propunha, pura e simplesmente, a abolição

da SEI. Se tivesse havido uma chamada de votos, certamente, que, vigorosamente, se manifestariam contra.
Talvez, o Senador VirgHio Távora se tenha esquecido,
mas, poucos minutos antes da votação, S. Ex• estava sentado ao lado do Uder Nelson Marchezan, e eu me aproximei do Li der para dizer-lhe que ia pedir verificação de
·quorum, por que não havia quorum no Senado, Eu havia
contado e não havia mais do que 14 Senadores, de um
total de 35. Fui dissuadi-do de pedir a verificação do quo-rum, por dois motivos que então me indicou o ilustre
Líder:
l~': Apesar de incompleto e imperfeito, o projeto, tal
como emergira da Comissão, ainda tinha a vantagem de,
.Pelo menos. d.esmilitarizar o problema, transferindo-o
da ârea do.Conselho de Segurnaça, onde prospera a nê·
voa da intolarância, para os ambientes mais abertos do
CONIN, do Conselho de Informática e Automação. Havia ainda uma segunda consideração, que me foi aponta~
da, a saber que se' previa r)O art. 3"' do Projeto da Comis#
são, inciso IV, uma repartição de poderes entre as dife~
rentes agências do Governo interessadasJlo assunto-. As~
sim presurnia~se que as atribuições relativas a telecomunicações ficariam com o Ministêri:o de TelecomuniCações, por decisão do CONIN, e os assuntos de tecnolo·
gia industrial ficariam com o MIC~ E o que aconteceu? O
Governo Federal votou, o Executivo votou exatamente
aqueles parágrafos que visavam' a uma deseentra.Hzaçào
do poder, na eliminação do domínio autoritário da SEI.
Aplaudo, p~r isso, os esforços de V. Ex• para preservar
os interesses da Região Amazónica e de outras regiões
subdesenvolvidas, que não desejam que certas áreas ín..
dustriais continuem reservas de caças de certos Estados.
Gostaria de lembrar ao novo Ministro e ao novo
Secretário-Executivo da SEI o seguinte:
1 -A criação dos incetivos fiscais para a SUDENE e
SUDAM visou precisamerlte a descentralizar a indústria
--e desconcentrar a renda, hoje excessivamente concentradas no Centro-Sul e, particularmente, em São Paulo;
2- a indUstria de informática e de alta tecnologia em
geral não é monopólio de São Paulo. Se alguns indus·
triais paulistas, ou gaúchos. ou fluminenses, ou cariocas,
desejam se instalar nas zonas da SUFRAMA c: da SU~
DENE podem fazê-lo livremente.
Aqueles que se sentem prejudicados pela concorrência
amazônica em virtude de incentivos fiscais, podem esta•
belecer subsidiárias ou emptesas, quer na SUDENE, que
na SUDAM, ao invés de choramingar a renda do seu vigor competitivo;
·
3 ~ Os critérios de prioridade devem ser revistos em
toda a administração federal. O BNDES deverá dar
prioridade no desembolso dos seus recursos às âreas
onde a produção se perde e o produtor pioneiro sofre
por falta de uma infra-estrutura. Enquanto houver pro·
dução perdida no Centro-Oeste !'Or falta de estradas,
agrciin-aUstrias que clamam por energia elétrica, pioneiros que morrem porendemiaS e reclamam um mínimo de
saneameÍlto, é inaceitável que o BNDES considere prio·
ril.á.rto entregar recursos para aumentar a concentração
do poder financeiro e industrial em São Paulo.
Muito obrigado.
O Sr~ Virgflio Távora - Eminente Senador, por ter
sido citado, pediria a V. Ex• que me concedesse um
brevíssimo aparte.
OSR. FÁBIO LUNCENA -Claro, E•• rna•mep<:r·mita somente dirigir~me a S. Exf o Senador Roberto
Campos, e dizer ao Senado que, se forem derrubados os
projetas de informática, na zona Franca de Manaus, cai~
rá a primeira pedra do dominó enfileirado, porque os ín~
cen!ivos fiscais concedidos à Zona Franca., em 1967, passam, historicamente, por transformar o meu Estado no
portal, da indústria de informática em todo o Pafs. Se vetarem Mana.us, estarão vetando a Nação inteira. AgradeÇo, Sr. Senador Roberto Campos, a solidariedade generosa e comovente de V. Ex~ assegurando-lhe que o
meu Estado e o meu povo ...

O Sr. Roberto Campos - Sena4or, permita-me um
breve comentário. Não sei se esses projetas serão enter..
rados, mas que estão sendo sabotados ê claro. Há quatro
meses a SEI não aprova nenhum projeto para Manaus.

O SR. FÁBIO LUCENA -

Ti

verdade.

O Sr. Roberto Campos- Na idade da alta tecnologia
em que gerações tecnológicos se sucedem a ca.da 18 ine-ses, hâ uma prisão de ventre mental na SEI. Não há
aprovação de projetas.
O SR. FÁBIO LUCENA- Quer dizer V. Elt• que a
SEI, então, está sofrendo de prisão de cérebro.
Mas, Sr. Senador Roberto Campos, dizia eu que o
meu Estado e o meu povo saberão recophecer a atitude
valorosa e substancíosa em que ronsiste o apoio de V.
Ex• a uma causa que não é da Zona Franca de Manaus e
nem do Amazonas, mas é de todo o Brasil e de todos os
brasileiros.
Antes de começar a drenagem do. "divertículo de Ar~
cher", ouço o nobre Senador VIrgílio Távora.
O Sr. Vlrgfilo Távora- Emjnente Senador' Fábio Lu·
cena, com a inteligência, a calma e, por que não dizer, a
placidez com que. em termos absolutamente frios, exa~
mina e apresenta todas as suas idéias, o nobre Senador
Roberto Campos afirmou que: a lei informática, não
como eu dissera, havia sido aprovado por unanimidade.
Queria lembrar a S. Ex• que, lamentavelmente~ não esteve presente S. Ex• quando, por motivos alheios ft sua
vontade, aquela Comissão Mista, em que tanto ele batalhara, quando apreciou; em julgamento final, o projeto.
Lá se verá, se consultadas as atas, que realmente o foi
por unanimidade. E com aplauso, de pê-, de toda a Comissão quando terminados os trabalhos, à ação do relator. Não temos a pretensão de dizer que a lei~ perfeita,
tanto que o decreto-lei lhe sucedeu, e que ainda vai ser
apreciado pelo Congresso, como toda a peça legal semelhante, estabeleceu correções quanto àquilo que era conceituação Qa indústria nacional para efeitos dos efctivos
·da lei. Quanto à votação em plenário, S. Ex• não nos
contradiz, foi realmente por unanimidade, menos um
voto de S. Ex• dito em plenário. Se outros não se mani·
festaram deveriam ter tido razões para tal ...

O Sr. Roberto Carnpos- V. Ex' me permite um aparte?

O Sr. Vlrgnio Távora- ... aqui não dissemos que ha-

via sido por unanimidade em plenário. Una:ni.midade
menos um. Essas outras vozes dissonantes na. hora da
votação não apareceram. Dissonante era a atitude do
PT, para o qual tivemos que aquiescer .na aprovação de
duas de suas emendas, por sinal, transformadas em arti·
gos do projeto e não aceitas pelo Poder Executivo. Tcmos a absoluta certeza de que, Senador Fábio Lucena,
Senador Roberto Campos, demos de nós o melho"r dentro das condições em que, cC~nstituída foi a Comissão
para o exame do problema, dentro do clima emocional
em que tr-..tvada, a poiCmlca que coincidia, inclusive, com
a exacerbação do momento da campanha presidencial.
Essa lei que está aí é para ser aperfeiçoada, como todo
diploma legal, mas acreditamos que aqueles que de 1982
a 1986 tiverem seu mandato na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal até 1986 ou' 1990, conforme o caso, se
honrarão, no futuro, de ter procurado contribuir pa.ra a
solução do problema, cujas resoluções parciais estavam
até então entregues ao arbítrio sim, singular, de meu
círculo fechado de autoridades. militares que formam a
SEI.
O SR. FÁBIO LUCENA- Como sempre, os apartes
de V. Ex• servem, sobretudo, para alargar a meditação e
aprofundar a análise, eminente S~ador Virgflio Tâvo-

ra.
O Sr. Moacyr Du11rte- V. Ex' me permite um
te?

apar~
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O SR. FÁBIO LUCENA- Eu pediria a V. Ex• que
tolerasse apenas dois minutos, nobre Senador.
Um dos projetas que se pretende vetar é o da PRO-

LÓGICA, que tem sede em São Paulo. Em verdade, estA
havendo uma corrida dos setores de informãtica para

Manaus e daf, Sr. Presidente, Manaus pOr acaso não ~
Brasil?
·
Eis o que Manaus oferece, eis o que parte do Brasil

oferece ao restante do Brasil em termos de atrativos
para a indústria de inforniática.
Obra, repito, a bem da verdade, Sr. Presidente, do
Governo do Marechal Humberto de Alencar CasteUo
Branco, meu histórico adversãrio, c a .bem da ve~dade,
do hoje Senador Ro~erto Campos, à época, seu Ministro do Planejamento - .a bem da vCrdade histórical
As empresas com projeto5 aprovados para a Zona
Franca de Manaus gozam dos incentivos fiscais da SU~
FRAMA que são os seguintes: isenção de IPI, isenção
do Imposto de Importaçi\o, isenção do Imposto de Exportação e isenção do ICM.
O Amazonas, convém lembrar, por força da legislação de Manaus, é o único Estado que pode conceder
isenção unilateral de ICM sem a necessidade da reunião
do Conselho composto pelos Secretários de Fazenda
dos outros Estados. Mas isso não é privil~gio, isso não é
favorecimento, isso é eqUidade, vem de Platão, Sr. Presidente, que não se pode tratar de modo igual àqueles a
quem a natureza os fez desiguais. Isto é eqUidade. E o
antónimo da eqUidade, sabe V. Ex•, sabem os Srs. Sena·
dores, é iniqUidade.
Foi para evitar a iniqUidade, que o Governo Federal,
ao tempo do Governo do Marechal Humberto de Alen-·
car Castello Branco, concedeu essa legislação.
Srt Presidente, além do ICM, a isenção do' Imposto de
Operação Financeiras reduzido, bem como programas
especiais de exportação, e como incentivos adicionais,
lotes industriais dotados de infra-estrutura a preços diferenciados, na área do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus: Cr$ 948,00 o m2 , Sr. Presidente, para que
uma indústria do País ou do resto do mundo se implante
.no território brasileiro, na Zona Franca de Manaus.
Mas atentem, Srs, porque pretendem vetar a PROLOGICA. Enquanto a PROLOGICA obtev um fatura. mente bruto da ordem de 85 bilhões de cruzeiros em 84,
o que' significa um crescimento de 227% em instalaçõCs,
referontcmente' ao ano anterior, a empresa SCOPUS,
tamb6m dp São Paulo estâ com um endividamento da
ordem de 64.3%~ conforme dados do balanço anual de
Quem é Quem na economia brasileira d~ setembro de
1984.
Convém salientar, Presidente, que se entende por cndividSmento geral a parcela de recursos de terceiros nos
•
recursos totais usados pelá empresa.
De quem é a SCOPUS? A SCOPUS é do Sr. Edson
FrCgni, Presidente da Associação Brasileira de Indústria
de Computadores, da A BICO MP. E o Ministro Rená.to
AÍ'cher apenas repete no dia 20, o que disse o dono da
SêoPUS, o Sr. Fregni, no dia anterior, isto~: ~••..que
apenas um sCgmento da indústria de informática deve
pcrmancer na Zona Franca de Manaus...u No entender
de Fregni, a politica de incentivos flScais adotada pela
SUFRAMA poderá provocar o fechamento de todas as
indústrias de computadores de todo o Pais.
Logo, Srs. Senadores, se o Sr. Edson Fregni, Presidente da ABICOMP, cujas palavras são endossadas
pelo Sr. Ministro da Ciência e da Tecnologia, pretende
vetar· um projeto viável, exeqUível de uma indústria de
São Paulo em Manaus, a conclusão que se me oferece é
a seguinte: essa sintonia entre Fregni c Archcr significa
uma tomada de posição adrede, o que é grave, porque o
Ministério da Ciência e da Tecnologia não está nem sequer implantado no País. Significa uma tomada de posição adrede, antecipada, não apenas cm defesa da cm~
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presa da informática, endividada em 64%, -do Presidente
da ABICOMP, mas de outras empresas igualmente, cm
sua grande parte, de São Paulo. Como a EDISA, endividada em 204%- duzentos e quatro por cento dos recursos que a EDISA emprega, Sr. Presidente, 204% pertence a tércciros. A GLOBUS, que teve sua falência recentemente pedida por seu maior credor, é endividada em
102%; a LABO em 101%; a POLIMAX em 92%; a SIS·
CO, do GrÚpo MAKSOUD, em 90%, a ITAUTEC, em
84.4%, vale dizer: a FTAUTEC funciona, fabrica com~
putadorcs e pcrifêricos porque o lastro financeiro do
Banco Jtaú o permite, e principalmente agora, Sr. Presi~
dente, porque, sustados os financiamentos dos bancos
oficiais, havcrã uma corrida para a rede financeira particular, c a conseqUênCia disto será a natural, porque
forçosa, elevação das taXas de juros.
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me apenas termi·
nar a leitura do diagnóstico, do divertículo de Ackel. Em
seguida, darei o aparte a V. Ex•
A ELEBRA, endividada em 82%; a SID, em 76%. Sr.
Presidente, a relação é longa, mas todas essas empresas
sob a protcção da ABICOMP, em detrimento de projc·
tos que se quer implantar com viabilidade na Zona Franca de Manaus, nenhuma delas apresenta endividamento
inferior a 44.3%.
Ora, Sr. Presidente, não podemos, pois, tolerar que a
indústria da desgraça comprovada, da indústria da InformãÚca nacional se queira transformar o Estado do
Amazonas, a Zona Franca de Manaus, na necrópole, Sr.
Presidente, dessa ladainha de incompetência, que é o
mfnimo que por mim pode ser classificado, diante desse
·quadro sinistro que mais parece um filme de terror, que a
ABlCOMP teima em omitir da opinião pública brasileira.
O Sr. Roberto Campos- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. FÁBIO LUCENA- Um minuto, Ex•, por gentileza.
Qual é o cdme de uma indústria paulista se transferir .
para a Zona Franca de Manaus? A Zona Fr3.nca oferece
a redução de custos de produção, Sr. Presidente, da or~
dem de 35% i. 40%. E mais: esses incentivos fiscais têm o
en'dosso, a guarida do Congresso Nacional, porque o
Congresso aprovou o decr'eto-lei que institucionalizou a
Zona Franca .Qc Manaus. São incentivoS coriCedidos por
prazo certo, por 30 anos, durarão até o ano de 1997. Só
se se queira rasgar a Constutuição, Sr. Presidente, é que
esses incentivos poderão ser revogados. Porque não só
pela Constituição Federal mas, ainda, pelo Código Tri~
butário Nacional poder algum, autoridade nenhuma
pode revogar esses incentivos, que hoje se demonstram
da maior validade para o crescimento, para o desenvolvi~
mento económico do meu Estado~ para a ampliação das
suas oportunidades sociais, valendo recordar, Sr. Presidente, que antes da Zona Franca se possuíamos somente
cinco indústríais, hoje, temos mais de duzentos pólos industriais ali implantados, o que representa oitenta mil
empregos; empregos esses que, multiplicados por cinco,
são quatrocentas mil pessoas, 50% da população de Ma~
naus, que vivem a expensas, apenas, do distrito industrial criado pela Zona Franca de Manaus.
Repito, Srs. Senadores, o meu Estado rião aceita esse
racismo, não aceita essa discriminação. Não somos contra SãÓ Paulo, pelo contrário, o Amazonas oferece a São
Paulo a oportunidade Ímpar de seus industriais se salvarem desta situação de vexame em que se encontram, desse endividamento conduzido, Sr. Presidente, não sei a
que razões devo creditã-lo.
Mas apresenta condições únicas, singulares, não apenas para São P.aulo, mas para o resto do País; porque,
pela Lei da Informática, Sr. Presidente, somente se poderão criar distritos industriais nas ârca.s da SUDAM e da

SUDENE, em municípios da SUDAM e da SUDENE•.c
em nenhum município dessas regiões existe um que se·
equiPare a Ma naus, no que pertine à existência concreta,
efetiva, eficaz indiscutível de uma infra-estruturajá autosustentada no desenvolvimento industrial do meu Estado.

e

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• consente um aparte?
O SR: FÁBIO LUCENA- Dou-lhejã o aparte. Sr.
Senador Benedito Ferreira.
Querer, como faz o Ministro do Ministério inexistente
da Ciência e da Tecnologia, afirmar que cm Manaus não
existe qualquer suporte universitário ou económico que
permite o desenVolvimento de tecnologia, isto afirmar
significa um tenebrosO' prenúncio para a ciência e <i tec·
nologia em nossa Pátria.
Chego a ter medo, Sr. Presidente, do futuro que nos
espera, quando um Ministro, guindado a um Ministério
da maior importância par o futuro do nosso País, utiliza
esse racismo geopolítico que coOstitui- isto sim- fascismo; porque basta reler as teorias de Vilfredo Pareto
sobre o fascismo para concluir que a css!ncia, que o âmago dessa doutrina totalitária, dessa ideologia absolutista consiste, precisamente, cm conceber a existéncia de
seres incapazes por entre os capacitados privilegiados.
Não! O meu Estado não aceita essa discriminação, e
contra ela Vai reagir, dentro das armas que nos asseguram a Constituição c as leis, e vai reagir, tenho certeza,
com o lúcido apoio, com o indispensável amparo da solidariedade dos Estados brasileiros, agui representados
pelo augusto Senado da Federação brasileira.
O Sr.

Raim~ndo

Parente- Permite V. Ex•

O Sr. Od Sampaio- Senador Fábio Lucena, renovo
meu pedido de aparte.
·
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, permitame apenas, por uma questão de confraria cstaduana,
conceder o aparte ao eminente Senador Raimundo Pa·
rente, e, a seguir, ouvirei com muita satisfação V. Ex•;
Senador Cid Sanípaio.
O Sr. Cid Sampaio- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Raimundo Parente- Eminente Senador Fábio
Lucena, não poderia, como amazonense, deixar de
solidarizar-me com V. Ex• no.m~ento em que cOm a
coragem que lhe é peculiar e co~ã· vecméncia que se faz
Decessâria, defende a nossa ...iÔnà Franca de Manaus,
que é como bem sabe V. Ex•. o mais vigoroso e poderoso
instrumento a impulsionar o desenvolvimento daquel~
ârea, investida que, por incrível que pareça, e lamenta-·
velmente, está sendo comandada, vámos dizer assim, por · um cidadão recém empossado cm um Ministério, que
não se ~abe, até agora, onde vai funcionar. V, Ex' disse
muito bem, um Ministério praticamente ineXistente, e
além do mais, Senada:r Fábio Lucena, muito embora não
conheça pessoalmente o Sr. Ministro Renato Archer, eu
entendo que S. Ex• não preenche as condições necessárias, os requisitos que se. impõem, para desempenhar
uma (unção da mais alta importância, como a de Minis·
tro da Ciência c Tecnologia. O qUe sei ê que S. Ex• é •
Capitão-de-mar-e-guerra da reserva. Mas, quero dizer a
V. Ex• quejã em outras ocasiões teve o meu apoio c a mi·
nha solidariedade, também agora os tem nessa luta que
não começou agora, porque V. Ex• como eu, começamos
há muito tempo, a lutar em defesa da Zona Franca de '
Manaus, que hoje, infelizmente, e sabe muito bem V. Ex•, não é mais aquela Zona Franca de 1967 ou 1968,
com todo aquele elenco de incentivos que nos foi dado
pelo saudoso Presidente Castello Branco. E isso, como
tam~ém sabe V. Ex•, por interesse, e por inf1uéncia de .empresas do Sul do País, especialmente de São Paulo,
cujas pretensões, e cujos pleitos tiveram, lamentavelmente, a acolhida do ex-Ministro da Fazend~. Lutamosço~-
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tra isso, lutamos na Câmara Federal quando éramos De~
pulado, lutamos tambem aqui no Senado, no infcio do
nosso mandato. Infelizmente, não tivemos forças para
impedir que fossem feitas todas aquelas mutilações, que
V. Ex• bem conhece, à legislação da Zona Franca de Ma~
naus. V. Ex• tem o meu apoio e a minha solidariedade.
V. Exb 9 vai voltar à tribuna, como eu, porque não vamos permitir, de maneira alguma, que essas empresas do
Sul do País cujos interesses estão sendo defendidos pelo
Sr. Ministro Renato Archer queiram, mais uma vez, praticar, perpetrar um golpe contra a nossa Zona Franca de
Manaus. Vamos continuar lutando e defendendo a nossa
Zona Franca de Manaus, porque, como bem disse Y.
Ex•, ela é, na verdade, aquele instrumento que precisamos para dar mais força ao nosso progresso e ao nosso
desenvolvimento, que hoje já atinge um nível bem elevado. Muito obrigado a V. Ex• e desculpe interromper o
seu brilhante discurso.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sou eu qu'em agradece,

l

.-"'

nobre Senadsor Raimundo Parente. A sua fraternal solidariedade que não me surpreende por ser natural, imanente e consentânea com os legítimos interesses do meu
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nobre Sena·
dor Fábio LUcena, V. Ex• dispõe de apens 2 minutos
para concluir seu discurso.

O Sr. Benedito Ferrein~- Nobre Senador, V. Ex• não
vai permitir o meu aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Peço a V. Ex•, apenas Sr.
Presidente, para ouvii os três apartes que já me foram
pedidos, antes de encerrar.

O Sr. Benedito Ferreira- O Presidente é um homem
de zona subdesenvolvida ...
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• Sr. Presidente, ê
um homem do Nordeste, e se cair Manaus vai cair o
Piauí~ depois de cair o Pará, o Maranhão e o Ceará será.
a ·vez do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- V. Ex• pode
conceder os apartes.
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex• nobre Sena~
dor Benedito Ferreira.

tamosc;:on~

(

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Fábio Lucena, ·verifico em V. Ex• aquilo que constatamos em Serzedelo Correia, aquele ilustre paraense que nos albOres
da primeira República, numa verdadeira missão apostolar, como um verdadeiro apóstolo em defesa do interior
e, especialmente, da Região Amazôriica, reclamava ~n
tra os absurdos de se preocupar com a periferia e especialmente com a Região Ceritro-Sul do Brasil em detrimento da Região Norte. E ele mostrava, já àquela altu'ra,
como o sistema tributário nacidnal funcionava em desfavor daS regiões subdesenvolvidas, das regiões interioranas.. Jã apontei para V. Ex• e hoje foi constatado aqui,
em pronunciamento do nobre Senador Helvídio Nunes,
o absurdo da perda de arrecadação de São Paulo, porque
este não precisa arrecadar: São Paulo' póde competir e
esmagar o resto do interior brasileiro, com o processo da
não fiscalização, jâ que o Código Tributâfio Nacional,
hoje, impede-9 de fazer alíquotas favorecidas, como fazia no sistema do antigo Código Tributário. Mas, hoje,
São Paulo tem usado, lamentavelmente, como usou ontem a ilustre Deputada Cristina Tavares, de Pernambuco, também um Estado sofrido do Nordeste, exatamente ·
para achincalhar com essa aspiração do povo amazónida
que é a consolidação da Zona Franca de Manaus. E
mais, a pretexto disso S. Ex• assaca contra a honra e a
dignidade de um dos homens competentes deste País,
que é o Dr. Rómulo Vilar Furtado, conservado por todos os Governos, nos óltimos 10 ou 12 anos, pela sua

competência, pela revolução que promoveu no setor de
informação e comunicação neste País, - e mais uma vez
está lá mantido pelo novo Governo, pela sua competência. Mas a ilustre Deputada, inadvertidamente,
prestando-se a esses interesses inconfessâveis, assaca
contra a honra desse cidadão e vai além, e traz, no seu
discurso - discurso que serviu de pretexto para um longo
telex ql)e busca, exclusivamente, espinafrar, achincalhar
e denegrir a SUFRAMA, por apoiar três projetas da
áreas de informática que ali serão implantados. Só que
V. Ex• em prosseguindo as pegadas de Serzedelo Correia,, que foi um exemplo de dignidade no Parlamento,
por coincidência um homem da nossa Região Norte, que
na primeira República deixou marcada, indelevelmente,
a sua passagem pelo Parlamento e'm defesa dos postulados maiores no desenvolvimento daquela região. E, agora, V. Ex• como o novo apóstolo dessa chamada Nova
Rept:íblica, vem colocar-se com a solidariedade- tenha
V. Ex• a certeza de todos os Estados brasileiros que anseiam também em contribuir e desenvolver de maneira
que tenhamos um Brasil harmonicamente desenvolvido e
sem essa odiosa discriminação de rendas como chegamos
a ter aqui um Brasil europeu e um Brasil Biafra; um Brasil paupêrrimo. um Brasil miserãvel, coino se constata
em algumas regiões do Norte e Nordeste. Os meus ·
aplausos e a minha solidariedade a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA Senador Benedito Ferreira.

Muito Obrigado nobre

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro a V.
Ex' que seu tempo está ultrapassado, mas pode V. Ex•
concluir o seu discurso.

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, vou ouvir
apenas os nobres Senadores Moacyr Duarte e Cid Sam~
paio.
O Sr. Cid Sampaio- Emínente Senador Fábio Lucena,
quero felicitá-lo pelo seu posicionamento, não como
nordestino pois V. Exba9 não fala como amazoriense,
mas como brasileiro. Se observarmos este P~;tís, notaremos que sOb vários aspectos a diferenciação que se estâ
criando entre as regjõeS está quebrando os vínculos que
devem existir numa pátria una, entre seus filhos. Já o seringueiro da Amazónia, como o homem do agreste do
N ardeste constituem um tipo tisico diferente do tipo físico do Brasil desenvolvido, vez que lhe são negadas condiçõçs para que ele realmente se desenvolva flsica e intelectualmente como se vem desenvolvendo os brasileiros
das áreas prósperas. Se fisicamente ê gerada e!;sa diferenciação, gera-se também sob o aspecto·intelectual. Os centros e os institutos de pesquisa brasileiros que existem
hoje em número de nove,' oito deles são do sul do Brasil,
e um ónico situa-se .na Amazônia, destinado objetivamente à análise do comportamento geofisico daquela re-gião. Não se trata de desenvolvimento científico.
Recusam-se condições econômicas para que cr~sça renda da população, permitindo até a vida que assegura o
tipo étnico do braslleiro uniforme. Se no terreno·cientffico não são dados ou não são instalados no Nordeste nem
nu Amazônia. institutos de pesquisa científica e tecnológica, que permita a essas regiões desenvolverem os seus
conhecimentos, e se agora, em função mesmo dessa recusa, o País nãO permite que essas regiões cresça:m indus-trialmente, baseadas num incentivo que é o pouco que
resta de uma política que se pensou em implantar no
Brasil, comete-se o maior crime, não contra a Amazônia,
não contra o Nordeste, mas contra o Brasil, porque,
quando não existir afinidade cultural, têcnica, entre as
populações dessas regiões, quando exclusivamente a terra for contígua em um mapa que não agasalhe sentidos
de vlda, condições de vida, conhecimentos, desenvolvimento intelectual semelhante, nessa hora será difícil
manter a unidade deste País. V. Ex• Senador Fábio Luncena, está desempenhando talvez o maior serviço que se

a

pode prestar a esta Pátria, para que ela possa conservarse grande, una e desenvolvida. Muito Obrigado a V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Cid Sam·
paio, como seu aplicado discípulo quero sublinhar que,
por coincidência extraordinária, hoje, 21 de março, ~ um
dos dias equinociais do ano. Sabe V. Ex• que o ano tem
12 dias equinocials e hoje é um deles. O dia ,equinocial,
sabe muito bem V. Ex• 6 aquele em que o sol ilumina
maior parte da superfície terrestre, tornando, por cOnse·
guinte, mais longa a duração da parte do 'dia solar, chamada particularme.nte o dia clareado pelo sol.
E assim sendo. nobre Senador Cid Sampaio, o seu
aparte foi um aparte equinOcial, que ilumino·u muitO
mais, para felicidade do meu Estado e da nossa Pátria, o
meu ensombreado discurso.
Sou-lhe muito grato.
O Sr. Moacyr Duute- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA-' Para concluir, Sr. Presl·
dente, ouço V. Ex• nobre Senador- Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Peço ao
nobre' Senador que seja breve porque o tempo do orador
já ultrapassou oito minutos ..
O Sr. Moaeyr Duarte~ Nobre Senador Fábio Lucena, eu gostaria tamb~m de fazer minhas as palavras inil.
ciais de V. Ex• que se constituíram numa verdadeira
exortação quando pede a Deus, sempre misericordioso,
pela restauração da saúde do Presidente TanCredo N eves. Creio que êsta é a voz e a oração unrssona do Brasil.
No instante em que V. Ex• ocupa a tribuna do Senado
Federal para enfocar problema de tamanha relevância,
como o que aborda, com muita propriedade e proficiên·
chi, V. Ex• não o faz apenas como um representante do
Estado do Amazonas, V. Ex' recebe urna delegação
irilplícita dos demais Senadores de todos os Estados do
Nordeste do Brasil. V. Ex• fala em nome de todos nós,
porque, em verdade. V. Ex• está procurando defender os
interesses económicos das duas regiões ·e'm. estágiO, ou
em vias de desenvolvimento, que são a Região Amazónica e a Região Nordestina. Eu exalto a coragem cfvica de
V. Ex' quando, no limiã.r desta Nova RepÍlblica, estranha, e estranha muito bem, essa simbiose havida entre o
Minístro Renato Archereo Sr. Edson Fregni. V. Ex• faz
muito bem em estranhar essa simbiose, porque' "C:!a só resultará e objetiva exclusivamente contrariar os inte:resses
de riossas regiões, dos Estados que representani'os. Cum·
primento V. Ex• nobre Senador Fábio Lucena, pela sua
coragem. pelo seu patriotismo, e sobretudo pela elo·
qUência e pela energia com que V. Ex• defende os interesses da região que tão bem representa neste ~náculo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a V. Ex• Senador Moacyr Duarte o aparte com que honra o 'meu pronunciamento.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo a V. Ex' Senador
Moacyr Duarte, que a coragetn do homem amazonense ·
não existiria se não fosse a coragem do homem nordestino. o grande Nordeste que desbravou e povoou a Região
Amazónica e cujo sangue nordestino, nós os amazdnidas
com muito orgulho carregamos em nossas veias.
Sr. Presidente. era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! ·
Palmas.)
....
·
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senador João Lobo.
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Concedo a

O SR. JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira.
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, Srs, Senadores:
Com muita insistência eu tenho usadO da paciência ·
dos meus pares para insistir quanto a uma das minhas
maiores preocupações. E hoje, Sr. Presidente, eu volto a
fazê-lo, volto porque..,. em realidade, o nosso Pars, peio
seu gigantismo, pela sua importância cada vez maior no
contexto rriundial, precisa, e urgentemente, passar por·
·um processo de reeducação. Reeducação, Sr. Presidente,
no sentido lato do verbo, nã.o no sentido vulgar dessa
confusão que se faz muito comumente com a mera ins-trução, mas sim, Sr. Presidente. no sentido do verbo latino do educere, do eduzir, do despertar daquilo que hã
de bom em cada um de nós, daquilo que os religiosos
cl;lamam de partícula divina ou a presença de Deus no
homem. E é motivado por esta preocupaç!l.o, Sr. Presidente, é que tenho insistido que se faz urgente que o nosso povo, que a nossa gente - aí sim - seja induzida a
ter 81gum apreço pelos seus homens públicos. Mas, lamentavelmente; mesmo dentre os parlameniares mais
notáveiS, até mesmo dentre aqueles mais bem dotados
pela providência divina, mais das vezes 'se prestam, n~o
aos propósitos de Deus que: ..escreve certo .em linhàs tortas", mas aos propósitos de Satanãs, que escreve errado
em linhas certas.
~:SSa minha preocupação, Sr. Presiaente, caua vez
mais vai-se acendrando, cada vez mais vai-se acentuando
em face dos noticiários da no$Sa imprensa que a cada
dia, a cada instante, a serviçO do propósito diabólico de
denegrir os homens públicos do Brasil.
Tenho aqui, hoje em ~ãos, Sr. Pre'sidente, um discurso que me parece, graças a Deus, não teve maior circulação na imprem:a. Mas, de qualquer form~. ••A Voz do
Brasil .., os Anais do Congresso, especificamente da Câmara dos Deputados, lamentavelmente o registluu, J~es-
te discurso busca-se - como invariavelmente tem ocorrido, malgrado as minhas queixas, os meus lamentos e os
ineus protestos - roubar de um homem de bem, tirar de
um homem pl1blico deste País, a única e verdadeira re·
muneração que o homem público, efetivamente, pode e
deve esperar dos seus concidadãos que é o respeito e a estima. E. muitas vezes, Sr. Presidente, como é o çaso em
tela, com o propósito de servir a uma causa verdadeiramente impatriótica para atingir a Zona Franca de Manaus - como ainda há pouco eu ressaltava em aparte a
S. Ex•, o nobre Senador Fábio Lu~ena - a no~re Deputada Cristina Tavares, presa fácil que foi, instrumento
que foi dos grupos interessados na não industrialização
da Zona Franca de Manau,s. Na realidade, S. Ex•, buscava, na Oimara dos Deputados, achincalhar çom a SUFRAMA, coró os dirigentes da SUFRAMA, porque eles
aprovaiam, recentemente, três projetas que dizem r~
peito à informática e, por razões óbvias, encontraram
guarida e apoio, concedidos pCio Governo ·.federal, sem
nenhum favor, porque, em realidade, ou integramos a
Amazô~ia ou vamos entregar a Amazônia. Mas o certo é
que S. Ex•, a nobre Deputada Cristina Tavares, para
condenar a aprovação desses três projetas pela SUFRA·
MA~ achou de investir contra a honorabilidade do Dr.
Rómulo Vilar Furtad9, que 6 um homem que, se precisasse de um atestac;lo de competência~ se precisasse de um
atestado de honestidade pessoal, bastaria lembrar, Sr.
Presidente, que três ministérios, trê&.ministros de Estado,
três Presidentes da República e o quarto agora, vêm
mantendo aquele homem ptíblico à frente da Secretaria
Geral do Ministério. Sr. Presidente, nem mesmo do mais
Í"adical dos oposicionistas aos goyernos revolucionãrios,
até hoje, eu não tive noticia nesta Casa ou na outra do
Parlamento de onde eu vim, nesses vinte anos, não ouvi
nenh.uma critica de maior relevo ao Ministêrio das Comunicações, tal o sucesso extraordinário que se alcançou
naquele setor. E, no entanto, Sr. presidente, o grande
artífice, o grande gestor, o grande gerente, pois sabemos
todos nós que o Secretário-Geral é efetivamente o geren-
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te da política de um ministério, é o administrador de faM
to. O Dr. Rômulo Furtado tem sido ali, como eu disse, ·o
homem julgado imprescindível, a ponto que na chamada
Nova República, que veio muito com aquele espírito jaM
nista da vassoura -esperamos em Deus, que nãO resulte
e que não tenha as conseqUências da chamada vassoura
que acabou varrendo o varredor- mas o certo é que, Sr.
Presidente, neste veridaval, não tiveram como buscar o
homem mais competente do que o Dr. Rômulo Vilar
Furtado, para continuar gerindo o grande sucesso desses
21 anos de Governos pretéritos à frente da Secretaria
Geral do Ministério das Comunicações. O que é engraçado, o que é doloroso - e seria engraçado se não
fosse doloroso- é a leviandade com que a nobre Deputada, escudada nas imunidades parlamentares, assaca
contra a honra do Dr. Rómulo Vilar Furtado, como se
fora ele o responsável pela.s decisões finais. Ela o acuSa
de praticar ali uma poHtica antinacionalista de fazer negociatas com concessões. Ora, sabe o Senado, sabe o
BrasH, que as concessões de televisão são de competência
exclusiva do Serihor Presidente da República. E as con~
cessões de alguns tipos de canais de rãdio são da competi!:ncia exclusiva do Ministro titular das Comunicações e
outras da competência· exclusiva do Presidente da ReM
pública. Mas não me consta que tenha o SecretãrioGeral condições ou competência ...
O Sr. OdaCyr Soares- Permite V. EX'· um aparte'?
O SR. BENEDITO FERREIRA zer, Ex'

Com muito pra-

O SR. ODACYR SOARES- Eu queria apenas dizer
a V. Ex•, acrescentando alguma coisa ao seu discurso,
que as concessões são da competência exclusiva do Presidente e as permissões são da c'ompetênda do Ministro de
Estado da área no caso, o das Comunicações. Mas, todos os contratos, todas as concessões ou todas as permissões que são outorgadas às empresas de comunicaçõ~
resultam de uma concorrência plÍblica, de âmbito nacio·
na I, na qual os interessados cumprem as normas estabe·
lecidas naquela concorrência, cumprem as condições dos
editais e, no final, tenninam vitoriosos. De modo que,
apesar de as decisões serem afinal do Ministro de Estado
e do Presidente da Rep~blica, elas são sempre pro latadas
em conformidade com os processoS de concorrência
pública instaurados pelo Governo Federal na forma do
que estabelece o Código Nacional de Radiodifusão. De
modo que não tem muito segredo nem muito mistério,
porque essa legislação vem sendo utilizada há muito
tempo no .Brasil, tendo sido atualizada da Revolução
para esta data mas, fundamentalmente, todo a sistema
de ~<!.diodifusão, de som e de imagens hoje em funcionamento no Brasil - todo o sistema decorre dessa legislação, decorre dessas concorréncias. E foram ~s permissões e as concessões todas objeto de atos como conseqUência das respectivas concorrências públicas. De
modo que era apenas esse o esclarecimento que eu, queria
integrar ao discurso de V. Ex•, agradecendo esta opOrtunidade.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Fico-lhe agradeeido porque, realmente, V. Ex• dirime, e eu devo até
penitenciar~me aqui porque, em que pese eu presidir a
Comissão de Comunicação do Senado, esse detalhe
escapava-me. V. Ex• com muita lucidez, extremou de dlÍvida mais este aspecto da questão, pofque, em realidade,
.se ê objeto de uma licitação, embora possa-se criticar a
legislação, porque afinal ê um ato de sobérania do Presi. dente da ReplÍblica optar entre os classifiéados e, mais
das vezeS, atê: ·por razões de ordem político-partidária,
mas, de qualquer forma, não é o Secretário-Geral que
toma essa decisãO.
Logo, Sr. Presidente, este meu pronunciamento, para
o qual eu já tinha pedido a V. Ex' que me inscrevesse e
me concedesse a oportunidade de falar, quase que se tor~
nou superveniente, porque eu já tinha consignado, em
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aparte ao nobre Senador Fãbio Lucena, o meu repúdio,
o meu protesto a esse desserviço que a nobre Deputada
Cristina Tavares está prestando, S. Ex• que é representante também de uma região pobre; no caso, o Estado de
Pernambuco, que, embora não sendo tão fustigado
quanto aos demais Estados nordestinos, mas sabemos
que, Pernambuco também vive dificuldades. No entanto,
S. Ex• não teve a sensibilidade, como mulher, como mãe,
como parlamentar, para verificar que, para prestar serviços aos adversários da SUFRAMA, aos adversários da
Zona Franca de Manaus, há aqueles que querem que o
Brasil continue com todo o seu potencial, com todas as
suas pouP.anças carreadas para o Rio de Janeiro e São
Paulo, não precisaria ela enlamear, tentar enodar a honra de homem de bem, porque, em realidade, os ataques
sem nenhuma consistência, totalmente superficiais, à·
quele que, vale repetir, se houve tão bem à frente da Secretaria Geral do Ministério, que quatro ministros con·
. secutivos, considerando o a tua!, vém mantendo, à frente
da Secretaria Geral, porque, obviamente, não têm ninguém mais qualificado para substituí-lo, em que pese os
protestos da Bancada do PMDB, como mesmo cita aqui
S. Ex•. a Deputada Cristina Tavares. Mas, mesmo arros·
tando, contrariando os seus companheiros de Governo, ·
o novo Ministro mantém ali o Dr. Rómulo Vilar Furtado, por entendê-lo imprescindível. Mas, na verdade, a
nobre Deputada Cristina Tavares outra coisa não queria
senão divulgar este telex que aqui estã, Sr. Presidente,
qUe peço permissão a V. Ex• para encaminhar à Taqui·
grafia, porque 6: um documento, sobscrito por diversas
entidades, por diversos cidadãos que se intitulam representantes dessas entidades, mas que, sem dúvida alguma,
nenhum del~s está preocupado em que tenhamos um
Brasil que cresça harmonicamente, que cresça um Brasil
como o defendido, ainda há pouco, pelo nobre Senador
Cid Sampaio, um Brasil harmónico, um Brasil unido,
como uma família preocupada, em torno de si como um
todo. Parece-me que' esses cidadãos, egofstica e avara·
mente, qu'erem mais, porque querem tudo, Sr. Presiden·
te, mesmo que isso resulte em ressentimentos, que aprofunde -ressentimentos indesejados por todos nós, mas
preocupados em ganhar mais e mais, mesmo que isso signifique o esfacelamento da Fedefação, mesmo que isso
signifique mágoas e ressentimentos, como eu disse e repito, indesejados por todos os brasileiros.
Sr. Presidente, com esSas considerações e pedindo a V.
E.x"' que considere como lido o telex, ag_~Veço a oportu·
mdade que V. ~· me concedeu par~ tu;)nsignar, mais
essa vez, nos ~nais. essa minha preõcilpâÇão, que haja
mais 'respeito pelos horriens públicos, principalmente de
nossa parte. que temos constitucionalmente imunidade,
mas que façanlos uso des~as imunidades, Sr. Presidente,
em defesa da verdacte, da honra, da dignidade, e não
para denegrir, não para subtrair dos homens de bem a única e importante remuneração que se recebe na causa
pública que é o respeito e a estima dos nossos concidadãos.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito beml) ·

DOCUMENTO A QUESE.REFEREOSR. BENEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO:
TLX.NR.0081(85
13-0J-8)
·'De: Abicomp
AA: Exm• Sr• Deputada Cristina Tavares
Excelentíssima Senhora:
As entidades que compoem o movimento Brasil Infoi-m'ãtica. ação que conta com a adesão de cerca de 300 entidades em todo País, vem manifestar sua indignação
diante de recente ato de desrespeito a lei de informática,
praticado pelo conselho da SUFRAMA, mediante reco·
mendaçào do representante do Governo do Estado do
Amazonas.
A Lei de lnformãtíca, recentemente aprovada no Congresso Nacional, após um amplo debate a nível n_acional,·
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define que os projetas de informática a serem implantados na zona· fninca de Ma naus precisam de aprovação
préYia da SEI -Secretaria Especial de Informática. Os
infcios 2.3 e 2.4 do convênio ratificado pelo artigo 29 da
"lei não deixam dúvidas:
,,'"2.3 - Esses projetas (para industrialização, na zona
franca de Manaus, de bens de informática), serão, preliminarmente, encaminhados pela SUFRAMA a apre-

ciação da Secretaria Especial de Informâtica, que os analisará (...) segundo os objetivos e diretrizes da Política
Nacional dé Informática. Em seguida, a SUFRAMA
emitirá pareceres técnicos quanto a aspectos de sua competência.
2.4 - Os projetas que tenham recebido_ pronunciamentos favoráveis da SEI e da SUFRAMA, sêrão ·sub"
metidos ao Conselho de Administração da SUFRAMA
( ... )."
Em sua última reunião (8~3-85), o Conselho da SUFRAMA aprovou três projetas de informática sem o parecer da SEI, em flagrante desrespeito a lei. Estes três
projetas encontravam-se em analise pela SEI, que aguar~
dava a reunião do CONIN- Corisclho Nacional de tflformâtica e Automação, incumbido de definir critérios
para sua aprovaçã.o. Em seu artigo 7, inciso VII, a lei ex i~
.j.-· ge que toda a política regional (como é o caso da zona
franca de Manaus), que afete o setor de informática,
deve se subordinar a Política Nacional de Informática. E
cabe ao CONIN definir os critérios de compatibilização.
Assim, o CONIN deverá garantir O. ,!direcionamento de
todo o esforço Nacional no setor, visando ao atendimen~
to dos Programas prioritários do desenvolvimento eco~
nômico e social e ao fort~lecimento do Poder Nacional,
em seus diversos campos de expressão" (mciso VII, arti~
go segundo).
A Lei de Informâtica foi promulgada pelo Congresso
Nacional visando a construção da· soberania nacional, e
por isso ela Sofre in_tensaS pressões externas. Não-obstan~
te, a Nação tem resistido a todas essas pres'sões. 13. insen~
sato permitir que o interesse exclusivamente regional se
. some as pressões externas, colocando em risco o esforço
nacional.
Diante dessa aprovação, que não apenas põe em risco
a política de informática, mas acima de tudo desrespeita
as instituições basicas da Nação, o mínimo que se pode
esperar dos responsáveis pela demoCracia que ora se
constrói, é a anulação deste ato arbitrário e ilegal. O des~
respeito flagrante as leis e intoleráve.l e inadmisível, e exi~
ge ação forte e urgente.
Aguardando providências de V. Ex~
Respeitosamente, ·
Movimento Brasíl Informática
Assis Aderaldo, Presidente da APPD - Associação
dos Profissionais em Processamento de Dados.
Oáudio Z. Mammana, Presidente da SBC- Socieda~
de Brasileira de Computação.
Crodowaldo Pavan, Presidente da SBPC -Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência.
Edson Fregni, Presidente da ABICOMP- Associação
Brasileira da Indústria de Computadores e Perif~ricos.
Joio Eduardo Moritz, Presidente da FNE - Federação Nacional dos Engenheiros."
O SR. PRESIDENTE (A.Iberto Silva) - Concedo a
palavra ao nober Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB. RJ. - Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O norte fluminense, uma das regiões mais pobres do
Estado do Rio de Janeiro, viven'do, predominantemente,
de atividades agropecúarias, foi violentamente castiga~
do. em fevereiro óltimo, por violentas tempestades,
quando as inundações devastaram vários municfpios e
centenas de propriedades agrícolas, ocorrendo n~o ape~
nas graves prejuíZos materiais,' maS' também a perda de
preciosas vidas humanas.

Onde não houve mortes, como ! o caso de Cardoso
Mo-reira, os prejufzos materiais foram de grande monta,
principalmente nos subúrbios e povoados da baixada
campista, onde os pequenos proprietários rurais e os
""boias·frias" da l~voura canavieira perderam seus últimos bens, consistentes em pequenas lavouras de subsis~
têncía, alguns ~nimais de pequeno· porte, modestos mó~
veis comprados a prestação, pobres barracos humildes
casas de âluguel, levados pela âguas lamacentas.
Esperava o povo que o prereito de Campos declarasse
d estado de calamidade póblica, o que não ocorreu, por-que implicaria, também, na concessão da anistia fiscal,
devendo~se considerar, no caso,' que o orçamento municipal é bastante onerado, não podendo atender a essa
gama de necessidades extraordinârias, ocorrentes nos
distritos e povoados. ,
Agora, decorrido mais de um mês dessas enchentes,
queremos ouvir do Governo fluminense um relato das
providências tomadas no âmbito estadual para acudires~
ses modestos lavradores e:...boias~frias" da baixada campista e do norte fluminense, imperativo que seja minorado o sofrimento da humilde e sacrificada gente rural.
Quando taiS ocorrências se verificam nas favelas dos
grandes centros urbanos, ocorrem, desde logo, providências imediatas. em primeiro lugar como conse!={Uência da
repercussão das intempéries nos órgãos de divulgação,
muito mais próximas.
Em tal caso, não se mobilizam apenas as autoridades
municipais e estaduais, mas os próprios órgãos campo~
nentes do Governo F'ederal, vinculados ao Ministério do
Interior, se mobilizam, para acudir os flagelados.
Assim, principalmente em nome do povo de. Cardoso
Moreira e distritos rurais de Campos, fazemos um veemente apelo às autoridades rederais, estaduais e municipais, no sentido de acudir as ·vítimas das enchentes de fevereiro no norte fluminense e na baixada campista.
Era o que tlnhamos a dizer, Sr Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia q seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
Nestes óltimos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores) o
jornal O Globo publicou um magistral artigo do jornalista Roberto Marinho, intitulado. "Posse e Credibilida~
de".
O documento ~nicia com urna afirmação categórica:
uA Nação perdeu a festa que esperava. Mas ganhou definitivamente 'a confiança no Congresso e na estabilida~
de das instituições democráticas". Mais adiante, o Sr:
Roberto Marinho afirma: ..José Sarney, Vice-Presidente
eleito, tomou posse. Não para cumprir urna formalidade. Mas para governar efetivamente, já".
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mesmo para
constar dos Anais desta Casa, como uma contribuição
histórica, visando deixar bem c(aro .o momento que se
vive para a felicidade de todo o po~o brasileiro.
POSSE E CREDIBILIDADE
Roberto Marinho
A Nação perdeu a festa que esperava. Mas ganhou
definitivamente a confiança no Congresso e na estabili~
dade das instituições democráticas.
Na angústia que aturdiu o País na madrugada do dia
15 ocorreu um .fato novo, de conseqUências indeléveis:
ao invés de consultas a comandos militares omo era
usual nas crises dos tíftímos anos, consultou-se simples~
mente a Constituição. Consumou~se a mudança funda~
mental: persiste a Segurança, garantida pelas Forças Ar~
madas; porém, acima de tudo, temos a Lei.
Foi alto o preço pago. A figura política que até hoje
mais simpatias despertou no povo brasileiro, renovando

Sexta-Feira 22 0343

e consubstanciando esperanças que pareciam perdidas,
esteve com a vida ameaçada. E ~nQ.uanto se temia por
seu destino, difundiã.~se urna tensa preocupado com a·
sorte do novo regime que se instaurava. Em poucas horas, porém, prevaleceu a consciência histórica de que o
período de arbítrio estâ encerrado.
Jos~Sarney, Vice-Presidenteeleito, tomou posse. Não
para cumprir urna formalidade. Mas para governar efe~
tivamente, já.
Hã. impaciência em todos os: setores: e rCgiões do País
com relação ao cumprimento dos compromissos assu~
midos pela Nova República. Não se pode esperar pelo
pleno restabelecimento do Presidente Tancredo Neves,
inclusive porque a maneira mais adequada de se respeitar o comando que a Nação lhe confiou,.~ dar infcio à
ex.ecução de suas diretrius. Não estamos mais na êpoca
em que se podia 'interpretar como "traição" ao Presi~
dente o fato do Vice-Presidentc dedicar-se intesralmente
às Suas atribuições constitucionais.
Os discursos de posse dos diversos Ministros confir~
maram de um modo geral· os rumos anunciados por
Tancredo Neves.
Em seus P.ronunciamentos, os três Ministros militares
afirmaram o propósito de orientar a sua at~açilo de
acordo com ..os textos constitucionais republicanos",
destacando-se a declaração do General Leônidas
Gonçalves de que a misSão das Forças Armadas é a de
ugarantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem".
Francisco Dornelles empenhar-se-A em "atingir a uni.:
cidade orçame târia", visando ao controle global das
contas póblicas. Prometeu recuperar as estruturas patrimoniais das empresas privadas, combater a inflação ~m
todas as linhas de ação da Fazenda, ressaltando que o
.. comércio exterior é o instrumento bâsico a ser utiliza~
do para remover' o estrangulamento externo".
Nesse mesmo sentido Olavo Setúbal preconizou uma
nova "Diplomacia para Resultados", baseada na consciência do "esgotamento das soluções internacionais da
ordem económica de Brettons Woods", devendo
concretízar·se por '"urna vigorosa atuaçãO nas insti·
tuições em que houver interesses diretos para o Brasil",
de modo que nos Acordos Comerciais não mais estaremos submissos às "tomadas de decisões desses fo~os".
Isso significa que a política de exportação do País, especialmente a do café e do açúcar, que deverá ser orlen·
tada pelo Ministro Roberto Gusmão, cm conson"'ncia
com os demais. ministérios da flrea econômica, sofrerá
uma modificação profunda, tal co"mo foi anunciada pelo
novo titular do MIC
Antônio Carlos Magalhães deixou claro que o desc;n~
volvimento da infra-estrutura de telecomunicação do
Pafs será posto a serviço dos programas de educação,
saúde, controle das safras, acompanhamento dos
preços, bem como da segufança e defesa du nossas
fronteiras e das nossas reservas naturais, &gdcolas e mi~

ncrais.
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Em sfntese, as promessas foram reiteradas. Resta
cutnprí-las.
Confia a Nação em que os novos governantes nlo
percam ,tempo renovando críticas aos erros passados,
pois os mesmos são sobejamente conhecidos. Para
corrigf-Ios é que se implantou a Nova República.
A partir de hoje, o Governo consolida a sua credibilidade ou começa a perd!--la.
Era o que tinha. a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - cone<do a
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

ralav~a

-

O SR. jutnhy magalhiies (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Por deliberação da minha Liderança, raça parte, juntamente com o Senador Aloysio Chaves, da Comissão
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candidatos a deputados federais aderiam sê·lo a partir
dos 18 anos.
Seria esta uma maneira de atender aos reclamos da juventude realmente politizada, possibilitando o rejuyenescimento do corpo legislativo nacional que, em breve,
terá (ltividpde constitUinte para produzir a Carta Magna
que, presumivelmente, regularnentarâ a vida e os direitos do cidadão brasileiro no ano 2000.
Diante do exposto, anexo a este Relatório proposta
de. emenda constitucional, objetivando a alteração do
artigo 39 da Constitui-ção 'Federal.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No
, DE 1985
Modifica o art. 39 da Constituição Federal.
Artigo íinico - O caput do art. 39 da Constituição
" Federal passa a ter a seguinte redação:
''Art. 39. A Câmara dos Deputados compõe-se
de até quatrocentos c setenta c nove representantes
do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de dezoito
anos c no exercício dos direitos políticos, por voto
direto e secreto em cada Estado ou Território.

§ 1• ................................... .
§ 2' .................................... .
§ 30 ......................... ~ ........ ..
Brasflia,

'de

SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores;
S com imenso pesar que comunico à Casa o falecimento do prefeito de Apodi, HE:lio Morais Marinho,
que já exercera mandato anterior, de vice-prefeito sendo
pessoa muito estimada de seus comunícipes.
Antigo funcionário da COSERN, tornou-se liderança
municipal por um paciente trabalho junto às bases po-pulares do Município.
Apodi é o Município de maior área geográfica no oeste Potiguar, o segundo em número de habitantes e apresenta imensurável potencial agropecuário.
A perda de seu prefeito, traumatiza a população com
quem nos solidarizamos, neste momento diffcil, esperando de Deus, nosso Pai, consolo à família enlutada e
proteção à comunidade apodiense.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) palavra ao nobre Senado Jaison Barreto.

Concedo a

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronuncia o seguinte discurSo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nosso País possui reservas conhecidas de carvão da
ordem de 22,8 bilhões de toneladas, o que equivale a
58% do·total.das nossas reservas energE:ticas não renováveis.

Ata da

Isto significa, Sr. Presidente, que podemos nos tornar
auto-suficientes em energia de origem fóssil, se aplicarmos uma política condizente com a nossa realidade. O
carvão é, já agora, um formidável fator de economia de
divisas. Em 1984, seu consumo foi superior a 68.000
bjd, uma poupança, portanto, de 770 milhões de dóla~
res naquele ano.
Em que pese a baixa porcentagem de consumo do carvão nacional, que estâ em torno de 2% do consumo de
energia primária. o çarvão propicia mais de 15.600 em·
pregos diretos. A par disto, a lavra de carvão por empre-sas brasileiras possibilita o progresso do conhecimento
tecno~científico, com reflexos no aumento da produtividade na própria área da lavra, assim como em outros setores tecnológicos· ou científicos de setores afins. Ao
mesmo.. teTmpo, os investimentos em moeda .nacional
contribuem de maneira cumulativa para a economia de
divisas, tendo em vista que se estima em USS 50,00 (cin·
qüenta dólares) a capacidade de produção para cada tonelada de minério por ano.
Entretanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, para que
o setor carbonífero se desenvolva, necessita-se de uma
série de providências administrativas, de alcance ministerial, tais como:
a) definição de uma política para o setor, integrada no
contexto geral da política energética;
b) a criação de um órg.ão específico para a coordenação de todas as atividades vinculadas ao ciclo do car~
vão;
c) identificação dos mercados vocacionados para o
carvão e introdução das tecnologias de gaseificação e liquefação;
·
d) implantação de infraMestrutura compatível de
transporte e transbordo dos centros produtores aos cen~
tros consumidores;
e) estabelecimento de politica de preços relativos, que
estimule, permanentemente, a opção pelo alternativo
energético nacional;
f) alocação de recursos em nível adequado para os
projetas de expansão da produção e do beneficiamento,
para a garantia do preço compensador ao consumidor e
para este conVerter-se ao uso do carvão
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, ~necessário que se
revejam os critérios de subsídios em toda a área energética, pois o subsídio ao carvão, quando e onde ocorre, é
sempre diferenciado do estímulo dado ao óleo combustível, à energia elêtrica e ao próprio carvão vegetal,
este 6ltimo indiretamentc subvencionado atra.vés do reflorestamento.
.E. necessário, ainda, que o subsídio não seja inversamente proporcional à qualidade do carvão, pois isto tem
provocado anomalias diversas, a ponto, por ex.emplo,
do carvão cá.tarinense de tipo CE-5.200 chegar mais
caro ao Rio de Janeiro em função do subsídio que recebe. Outra anomalia é qUe o subsidio ao carvão de qualidade inferior, em detrinlento do subsídio ao carvão su·
perior cria uma inversão na economia e na ecologia, cm
razão do dispêndio desnecessário com o transporte de
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enormes quantidades de rejeitas, especialmente cinzas,
.com grande ônus para a economia do País.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a par da
racionalidade que precisa ser adotada no sistema de comercialização do carvão, a cargo da CAEEB, é preciso
que sejam desde logo liberados os recurso'l orçamen·
târios alocados a esse fim (120 bilhões, no ano, dos quais
26 bilhõesjã liberados) e que se reforce o orçamento em
níve.I adequado à normalidade das operações de comercialização do corrente ano.
Era o que queria dizer. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Na presente
sessão. terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n~' 1, de 1985, da Comissão Di·
retora, que dispõe sobre a incorporação dos proventos
·de aposentadoria de servidores inativos do Senado Fe·
dera!, da gratificação de nível superior e dá outras providências.
:
Ao projeto não foram ofCreCi.das emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
matéria serã deispachada às Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão desig·
nando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 mi·
nutos, anteriormente convocada, a seguinte
ORDEM DO DIA
I
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cã~
mara n~'36, de 1982 (n' 831/79, na Casa de origem), que
dispõe sobre a incidência de correção monetária dos depósitos judiciais, tendo
Pareceres Favoráveis, sob nts 938, 939 e 940,
de
1983, das C_omissões:

-de Constituição e Justiça;
-de Economia; e
'
- de Finanças..
- 2

D!scussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mara n~'6l, de 1982 (n'i' 342/75, na Casa de origem), modificando os a~. 29 e 61' da Lei n~' 5.868l de 12 de dezembrq de 1972, que cria o Sistema N~~içftal de Cadastro Rural, e dá outras providências,..·U:pdo
Pareceres Favoráveis, sob 'n"'s 609 e 610, de 1983, das
Comissões:
-de Agricultura, e
- de FiÕanças.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Está encer~
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

Sessão, em 21 de março de 1985

3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Passos Pôrto
iiS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE. SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Katume- Altevir Leal- Mârio Maia- Eunice Michiles -.Fábio Lucena - ~imundo Parente -

Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hê1io Gueiros
-Alexandre Costa- João Castelo -Alberto SilvaHelvfdio Nunes -João Lobo - Cêsar Cais- José Lins
- Virgrlio Távora .:... Carlos Alberto - Moacyr Duarte

- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha - Milton Cabral - A.derbal Jurema - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - G1,1ilherme Palmeira
-Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano FrancoLourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
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- Lomanto Júnior- João Calmon -José Ignácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco Muri!o Badaró - Alfredo Campos - Fei'nando Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferreira Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller-

Robeito Campos- José Fragelli- Saldanha DerziRoberto ·Wypych - Enéas Faria - Jaison BarretoJorge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli
- Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.

. O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A lista de
piesença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

O SR: PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidên:ia recebeu, do Governador do Estado de Santa Catafi1a, Ooficio N~> s/14, de 1985 (Nt 98/85, na origem, soli:itando, nos termos do item IV do artigo 42 da Consti.uição, autorização do Senado Federal à fim de que
·~quele.Estado possa realizar operação de emprêsti o
:xterno, no valor de USS tS,OOO,OOO.OO (quinze milhões

.:fe dólares norte-americ~bs), para o fi_m que espe~ifica.
A matéria será despadiada às Comtssões de Fmanças
: d~ Constituição e Justiça. ·
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno úmcu, ao projeto ae Lei da Câ-

:nara n~> 36, de 1982 (n~> 831/79, na casa de origem), que
disP"õe sobre a incidência de correção monetâ.ria nos d~
::J6sitos judiciais, tendo·
. Pareceres Favoráveis, sob n9s 938,939 e 940, de 1983,.
Das Comrssões:
-de ConstituiÇão e Justiça;
-de Economia; e
- de Finanças.
Em discussào. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. .
I:.m votação.
Os Srs. Senadores que o aproyam queiram permane;er sentados.( Pausa)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
~ o ~eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
r;o 36, DE 1982
(N' 831/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a Jncldência de correçio monetária

nos dep6sitos judiciais.
O Congresso Nacional decreia:
Art. 19 O art. 19 do DeCreto-lei nt 3.077, de 26 de
!Vereiro de 1941, passa a vigorar com a se~inte reação:
"Art .. 19 Quaisquer'importâncias em dinheiro,
cujo levantamento ou utilização depender de autorizâção judicial, .serão obrigatoriamente recolhi~as
· aci Banco do Brasil S/A, à Caixa Económica Feder;l.I, ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, ao
Bancó da Amazónia S./A, ao Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S/A, às·Caixas Económicas
Estaduais ou ao Banco de que o Esiado-membro da
.União possua mais da mêtade do capital social integralizado.
Parágrafo único. Os depósitos judiciais previstos neste artigo, relativos a procedimentos de com~

petência de juízes federais ou estaduais, ficarão su~
jeitos ajpros e correção monetária, calculados e pagos segundo os critérios e percentuais vigentes para
as cadernetas de_ poupança."
Art. 29 A Lei n~' 5.869, pe I J oc ;aneiro de 1973 Código de Processo Civil. passa a vigorar com as seguintes alterações:
1- O inciso I do art. 666 passa a ter a seguinte re- ·
dação:
"Art. 6.66. • ••••••..•••••••••.•••••••••••
[-Em estabelecimentos bancários. na forma do
disposto no art. 1.219 desta lei; ou, na falta de tais
estabelecimentos ou agências suas no local, em
qualquer estabelecimento designado pelo juiz. nas
mesmas condições do citado art. 1.219, as quantias
em dinheiro. as pedras e os metais preciosos, bem
como os papéis de crédito."
II- O art.· 1.219 passa a yigorar com a forma a seguir:
"Art. 1.219. Em todos os casos Cm que houver
recolhjmento de importância em dinheiro, esta será
depositada em nome da parte ou do interessado, em
conta especial, movimentada por ordem do juiz, no
Banco do Brasil SfA, na Caixa Econômica Federal,
no Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, no Banco do'Nordeste do Brasil SfA, no Banco
da Amàzônia S/A, no Banco Nacional de CrEdito
Cooperativo S/A, nas Caixas Económicas Estaduais: ou em banco de que o Estado-membro d~
União possua mais de metade do capital social integralizado.
.
Parágrafo único. Esses depósitos ficam sujeitos
a juros e correção monetária, calculados e pagos segundo os crit~rios e percentuais vigentes para as caM
dernetas de poupança.".
·
Art. 39 Os juros e a correção monetária, para_ os depósitos judiciais em dinheiro já existentes, serão devidos
a partir da data de publicação desta lei.
Art. 49 Esta Iii entra em vigor na data de sua publi~
caç.ão.
Art. 59 Revogam-se as. disposicões em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item l:
Discussão, em turno Gnico, do Projeto de Lei da
Câmara N9 6!, de 1982 (N~> 342j15, na Casa de origem), modificando os arts. 29 E 6~' da Lei N• 5.868,
de 12 de dezembro de 1972, que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá outras providências,
tendo
Pareceres favoráveis, sob N~'s 609 e 610, de 1983-,
das Comissões:
- de Agriculturaj e
- de Finanças.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dicusM
são.
Erii votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernmenecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sançãc.
~ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE ~EI OA CÁMARA
.N• 61, de 1982
(N~' 342/75, na Casa de origem}
Modifica ~s arts. 2~> e 6~' da Lei n_9 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, que "cria o Sistema Nacional de
Cadastro Rural, e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jt O caput do art. 29 e o art. 61' da Lei n' 5.868,
de 12 de dezembro de 1972, que "cria o Sistema Nacio-
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na! de Cadastro Rural, e dá outras providencias", passam a vigorar com a seguinte redação;
"Art. 2~' Ficam obri~adns a prestar declnrnção
de Cad:tstro, no~ pmzos e pum o! fins n que se refeM
re o artigo anterior. todos os proprietários, titulares
de domfnio útil ou possuidores. n qualquer título.
de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária. ex.trntiva vegetal ou agroindustrial. localizada fora da zona urba·
na do Município.
Art. 69 Para fim de incidência do Imposto
sohre a Pmpriedude Terrilorinl Rur.nl, 11 que se refere o art. 29 dn Lei n' 5.172, de 25 de outuhro de
1966, consider:Hc imóvel rural aquele que comprovada mente se destinar à exploração agrícola. pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.locaHzado fora da zona urbana do Município.
Parágrafo ~nico. O imóvel que não se enquaM
drar no disposto neste artigo estarã sujeito ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, a que se refere o art. 32 da Lei "'· 5.112, de 25
de outubro de 1966."
Art. 2t Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposiçóes em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de-signando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-·l-

REQUERIMENTO N• 4, DE 1985
Votação, em turno ú.nic~, do Requerimento n'? 4. de
1985. de autoria dos líderes Aloysio Chaves, Nelson
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos
do Art. 371, alínea e, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de L~i da Câmara nt 218, de 1984 Complementar, que cria o Estado do Tocantins e deterw
nina outras providências.
-lREQUERIMENTO N• 15, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n9 15, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, soliciM
tando a. constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destin-ada a investigar oS fatos que colocaram
em risco o controle acionãrio, peJa União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Req.uerimento n~' 37/85,
dos Senadores Roberto Campos e José: Ignâcio Ferreira,
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.) ,

-3RE.QUERIMENTO N• 40, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n~" 40, de
1985, de autoria dos lídé:res Hêlio Gueiros e Carlos
Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c,
do Regimento Interno, urg!ncia para o Projeto de Lei
da Câmara n~' 199, de 1983 (n' 263/83, na Casa de origem), que exclui, dentre os considerados de interesse da
segurança nacional, os Municípios de Amambaf, Antônio João, Ara! Moreira, Vista, Caracol, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Ladârio. Mundo Novo, Ponta Porã e
Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul.

-4PROJE'tO DE LE1 DO SENADO N• 26, DE 1979
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SeM
nado n~' 26. de l9i9, de autoria do Senador Orestes
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Qué:rcia, que acrescenta parâgrafos ao Art. Sl7 da Consolidação das Lei"s do Trabalho, tendo
Pareceres, sob nts 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Consiltulçio e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
-de Le"slaçio Social, Favorável.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO No 45, DE 1979
Votação, em primeiro tUrno, do Projeto de Lei do Senado nt 45~ de 1979, do Senador Nel~on Carneiro, que
acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei n'
5.107, de 13 de seteinbro de 1966 (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço), tendo
Pareceres, sob n~"s298 a 301, de 1981, das Comissões.:
...: de Constitulçio e Justiça, pela Constitucionalidade
e.Juridicidade e. no mérito, favorável, com emenda que
apresenta de DI' 1-ccJ;
-de Legislaçio Social, contrário, com voto vencido,
em separado, do Senador Humberto Lucena; ·
-de Economia, contrário; e
·
-de Finanças, contrário, com voto vencido do Sena~
dor Mauro Benc:vides.

-6PROJETO DE LEI SENADO N• 2, DE 1980 .
Votação, em primeiro turno, do PrÔjeto de Lei do Se·
nadar n' 2, de 1980 de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dispõe sobre a escolha c a nomeação dos di·
rigcntes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Parecern, sob .r:t's 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
ejuridicidade, com voto vencido, em separado, do Sena~

dor Moacyr Dalla; c
- de Educação e Cultura, favorável,

i
I'

li!
H

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 1980
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar
da Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Senado nt 18, do
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do mtísico. tendo
Pareceres, sob nt 1.032, de 1980 e n' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, 1' Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 2' Pronunciamento: (réexame solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

-8-
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PROJETO DE LEI DO SENADO N' 320, DE 1980
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar
da juridícidade, nos teritlOS do a!'!. 296, do Regimento
Interno). do Projeto de Lei do Senado n' 320, de 1980,
Cle autoria do SenadOr Pedro Simon, que revoga a Lei n'
6.815, de 19 de agosto de 1980, que defin,e a situação
jurídica do estrangeiro.nÓ.Brasit, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras pr~vidências, te'!do
Parecer, sob n' 1.144,.de 1981, da Comissão
-de Constitulçi~ e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã encerra·
da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 36 minuto~.)

DISCURSO PRONUNCIAD() PELO SR.
QASTÃO MVLLER NA SESSÃO DE.B-3-85.
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO
COM INCORREÇOES NO DCN -SEÇÃO I I DE 9-3-85:

Lf

.

.

O SR. GA.STÃO MOLLER (PMDB - MT. Para
uma breve comunicação.) - Sr: Presidente, Srs. Scna-

Tenho dois assuntos a tratar. Hoje é o Dia Internacio·
nal da Mulher, e ao começar este pronunciamento, que.
ro homeq.agear ao mulheres de um modo geral, aqui representadas, no momento, por duas taqufgrafas, duas
jornalistas e uma enfermeira de plantão. De modo global, Sr. Presidente, quero reverenciar, no Dia Internacional da Mulher; no sentido amplo da palavra, a uma
menina de cor, obscura, de uma favela de Cuiabâ, que se
revelou uma grande atleta brasileira, distinguindo-se em
todas as corridas em que tem tomado parte, tendo se colocado por duas vezes em segundo luS;ar na grande Cor~
rida de São Silvestre em São Paulo. a Jorilda, a pequena Jorilda, que faço a representante da mulher para con·
signar as hor11enagens minhas c do PMDB que ~este ins-tante lidero, à mulher, no seu dia consagrado intcrnacio~
nalmente. Que seja neste ano, portanto, a Jorilda a
mulher-símbolo na amplitude internacional. (Pausa).
Sr. Presidente, ·outro assunto me traz à tribuna:
Existem discursos, entrevistas, enfim, manifestações
das figuras de destaque da vida brasileira que não po·
dem ser esquecidas. Deve-se registrá-las nos Anais, por
exemplo, no caso cm pauta, do Congresso Nacional,
onde militamos como representantes do povo de Mato
Grosso. a entrevista do Presidente Tancredo Neves.
No dia 17 de janeiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o Presidente eleito do Brasil, Dr. Tancredo Neves, demonstrando que vai haver mudanças na vida política e
administrativa do País~ deu magistral entrevista à im·
prensa brasileira e estrangeira, no Plenário da Câmara
dos Deputados. Nessa oportunidade, o Presidente Taocredo Neves, "deu as linhas mestras de seu governo" e
mostrou a toda a Pátria e também aos de outras Pátrias
que 6 o homem talhado para dirigir o Brasil, neste mo~
mento, tão angustiante da nacionalidade. O Brasil inteiro aplaudiu a entrevista, paralelameitte, a demonstração
cabal do Presidente Tancredo Neves que mudanças exis-tirão, no seu Governo. O contato pessoal com a imprensa, de forma ordenada c respeitadora será um fato normal do seu Governo. O Pr~idente Tacredo Neves não
terá porta..voz. Ele dialogará com a imprenda e assim
colocará o povo brasileiro e estrangeiro, a par dos acontecimentos e das providéncias tomadas.
Leio, Sr. ~residente e Srs. Senadores, a referida entre~
vista para que conste dos Anais do CongreSso Nacional:

e.

O Presidente eleito, Taizcredo Neves, deu as linhas mestras
de seu Governo na ·;ua primeira entrevista formal após a
vitória. no dfa IS.
Os temas dominantes foram itiflação, divida e, é claro, demoC'racia.
AS MUITAS FACES DA
NOVA REPúBLICA
~~como .democratas que somos, sabemos que não
compensaram as vantagens d'e ordem material com
terríveis restrições impostas à Nação nesses óltimos 20
anos". Esta declaração, contida na resposta ~jornalista
Sonia Carneiro, da Rádio Jornal do Brasil, o Presidente
eleito Tancredo Neves procuroU diferenciar com toda a
clareza o Governô civil que pretende realizar dos GovernOs militares· que dirigiram a Nação nos tíltimos 20
anos.
Durante quase duas horas, respondendo· à cerca de 50
perguntas de diferentes jornalistas presentes a sua Primeira enticvista coletiva, o Presidente eleito, Tancrcdo
Neves, foi deixando claro a cada pergunta as ..mudanças" prometi~as durante a campanha. .
.
"O nosso compromisso é realizar um governo austero, dignO'~ de irreprovável moralidade administrativa.
No nosso governo, qualquer deslize que se pratique com
a confiança do povo, será ·punido severamente de acordo com· as Ieis administrativas", disse ao responder uma

Março de 1985

pergunta de Maurflio Grilo, da Rádio Itatiaia, de Belo
Horizonte.
Ao falar sobre o Pacto Social, o Presidente eleito mais
uma vez deixou ~aro que seu Governo não apostará em
superprojetos, cm obras faraônicas, mas apostará nos
trabalhadores: "Isso tem que ficar permanentemente
explícito, porque os trabalhadores já não têm mais nada
o que dar, e eles vêm corando na própria carne, porque é
sobre os seus ombros que tem sido lançada a responsa·
bilidade da manutenção da ordem politica e social do
Brasil nesses últimos 20 anos."
O clima da entrevista foi de granac civilidade e o Jornal de: Brasflia esteve presente através de duas perguntas: uma do analista Haroldo Hollanda, sobre as contradições entre inflação e desenvolvimento; e da do repórter Luiz Artur Toribio.
Ao final desta sua entrevista coletiva, o Presidente
eleito Tancredo Neves confidenciou a um dos seus asses·
sares sua satisfação peta "forma organizada'' com que a
entrevista se desenvolveu e registrou também a preocu·
pação dos entrevistados com os temas econômicos.
Barbosa Urrta Sobrinho - "Situo-me no campo da
inflação, que é o maior problema que o Brasil encara
nesse momento. Gostaria, por isso, de perguntar: com
uma inflação de 220%, a maior já verificada no Brasil, e
com o compromisso de procurar combater a recessão e
proporcionar novo's ambientes aos empregos c aos sa~
lários do operru:iado nacional, gostaria de perguntar cm
que momento e que período as medidas tomadas pelo
seu governo irão refletir-se em realidades perceptíveis
para todos os brasileiros·e para todas as famflias que
compõe a nossa nacionalidade. Naturalmente que não
esperamos mila8:res, porque milagres nessa ãieii seriam
de todo impossíveis, e depois, se a conhecemos bem, sabemos como podem ser os milagres no B.rasil.Mas gos·
taríamos, por isso, de perguntar que tempo será necessãri9 para que esse trabalho, esse esforço, se reflita em
medidas ·práticas que dêem ao povo brasileiro a satisfação de contar com um novo gOverno, que se destina
exatamente a propugnar por todas as medidas que vão
Prçporcionar a sua felicidade. ~ a primeira pergunta.
Tancredo Neves - Qúero agradecer a opor:tUf!1:dade
que se me depara de poder falar à imprensa de
Pafs
e à imprensa internacional aqui representada, ioJ:o- em
seguidà à ffiinha eleição para Presidente da RcpúbUca.
Quero, com isso, manifestar meu apreço e miilha admi·
ração a esses que se dedicam à atividade jornalística. E
não encontraria maneira mais expressiva para simboli·
zar todos os meus sentimentos, a não ser exaltando á fi-.
gura dessa exemplar personalidade brasileira que é Bar·
bosa Lima Sobrinho. (Palmas.)

foe'ü

Ele um dos mais intransigentes. dos mais decididos e
dos mais determinados lidadores da democracia brasileira. Ele, um dos mais devotados defensores da liberda·
de de imprensa em nosso País. Ele mesmo, pela sua própria vocação e convicção, uma das penas nÍais ilustres,
mais vibrantes, mais dignas e corajosas de que se honra
a imprensa brasileira. Ao iniciar.essa nossa conversação,
eu queria/de início, deixar bem assentado que a grande
tarefa de meu governo deve ser a retomada do crescimento económico, que precisãrá resultar na criação de
novos empregos, na melhor remuneração da força de
trabalho e melhor redistribuição da renda nacional.
Essa retomada do processo de crescimento não se sus·
tentarâ em bases sólidas sem· que haja uma reversão do
processo inflacionário,' o sancam~nto financeiro do se·
tor ptíblico c se màntenha o equilibrio das contélS externas.
Passo agora a responder a primeira pergunta formula·
da aqui pelo nosso eminente mestre Barbosa lima
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Sobrmho: "Como conciliar uma inflação que já vai à

230% com o processo da retomada do desenvolvimento
económico?'' Ainda há pouco, falando à imprensa do
Pafs, tive a oportunidade de responder a essa pergunta
de maneira muito explícita, muito clara e muito objetiva, e vou-me permitir valer-me dessas declarações, pois

que elas guardam perfeita sintonia com a interpelação
muito honrosa que acaba de ser feita.

A inflação - dizia eu - tem tantas e ~ão grandes re.
percussões negativas, sobretudo para os setores mais carentes da população, que torna dispensável, discutir a
nécessidade de combatê--la com rigor e persist€:ncia.
A inOação tem componentes politicas, económicos e
até mesmo psicológicos. Para combatê-la, temos que
atuar simultaneamente c com a mesma força Q.OS três
campos.
No campo politico, cabe-!'los persuadir através do
diâlogo, as lideranças partidârias e os diversos .segmentos representativoS da sociedade civil, de que a vit~ria
sobre a inflação exige o engajàmento de todos. E:tiste
uma distribuição dos custos da política antiinflacionária
que deve ser compatível com as possibilidades de cada
um. Não é justo ~ue esses custos recaiam unicamente.
sobre os ombro~~-e Um determinado segmento social.
No campo eêOnómico a ênfase tem de concentrar-se
no esforço para melhorar a produtividade do gasto
público, com o combate sistemático a todos tipo de desperdício ou de despesas suntuárias, criteriosa seleção de
prioridades na aplicação de recursos, privilegiando
aquelas que gerem retornos mais rápidos, utilizem mãode-obra intensiva e tenham maior repercussão social.
Deve existir maior controle na expansão das atividades
do Estado, Sobretudo aquelas não diretamente vinculadas às funções privativas do poder paíb1ico. São exatamente essas ativídades as que mais tem Pressionado para
.·.. o aumento do déficit do setor. p6blico que eSta longe do
controle desejado, ao contrário do que apregoa o Go~.
verno.
A política monetária e creditícia tem de ser reorientada da maneira a reduzir ao estritamente indispensável a,
emissão de títulos da dívida pública e direcionar o crédito Para os setores que ofereçam maior contribuição geração de empregos e de renda.

à

. No chamado componente -psicológico, o Sxitoda poi!tica antiinflacionária exige que o governo seja exemplar
em matéria de austeridade e de eficiência administrativa,
como forma de infundir, na população a indispensâvel
confiança nas medidas que venha a adotar para conter a
alta dos preços.
SCIT,I credibilidade gove!namental, qualquer política
antiinflacionária está fadada ao fracasso e esta credibílidade somente será obtida através de urn comportamento
Sóbrio, sereno, democrático, firme: e coerente de todos
os que detenham função de governo.
Pergunta, o nosso eminente mestre, que medidas de-vem ser tomadas visando.a retomada do desenvolvimen~
to econômico e a criação de empregos. Respondo; a retomada do desenvolvimento e a elevação do nível de em-.
pregos constitui, re~lmente, prioridade indispensável
"para que possamos superar a. cri8e, equacionar os
problemas que nos afligem et so!Jretu.do restituir aespe.
rança ao nosso povo.
· Entretanto, ~ eficâcia de qualquer mudança politica
econômica está sujeita à pré-condição sem a qual sim~
. pies adoção de al,ternativas tr&cnica.s estará condenada ao
insu.cesso. Refiro-me à preliminar política que invoca os
aspectos de conflinça, eredibili~ade, e apoio popular.
Assegurada esta preliminar e restabelecida a credibilida~
de a situação poderá. desanuviar e as alternativas técni~
cas. passarão a definir as condições indispensáveis. Por
isso mesmo vou constituir um Ministério da alta qualificação e indiscutível id~neidade.

u A partir de 15 de março,
mudarão no Brasil, primeiro
a mentalid.ade, segundo o
comportamento. terceiro o
estilo e quarto,

o

acatamento a todos os
direitos e liberdades
democráticas"
Com a ajuda dessa equipe e com base nos estudos, que
atê Já já estarão inteiramente concluídos, serão imedia~
tamente implementadas as medidas indispensáveis à retomada do desenvolvimento e à elevação do nfvel de em~
prego.
Que medidas são essas?
Bem, não obstante às dificuldades com que nos debatemos e à maior inflação de nosaa história, existem condições que nos permitem antever a possibilidade de urna
recuperação econômica. O ciclo dos grandes investimentos necessários à construção de nossa infra-estrutura e à
instalação de capacidàde satisfatória nas áreas de insuinos básicos, bens de capitál, etc., está praticamente en~
cerrado. Existe, aliás, capacidade .ociosa em vários setores. industriais. Não necessitaremos de grandes investi~
mentes, se reorientarmos a retomada em direção aos .setores que além de absorver maior quantidade de mãode-obra, atendam simultaneamente à satisfação das.carências básicas da populaçào em matéria de alimentação, vestuário, educação, habitação~ saúde, saneamento etc.
.
O Pais tem capacidade industriai ociosa e alguma disw
ponibilidade para crescimento das !mportaç3es~ o que .
garante aumento da prodUção sem pressões inflacionárias e sem danos maiores ao equilfbrio das contas externas.
·
Almt disso, de imediato, pretendo lançar um progra·
ma baseado em obras pC!blicas espalhadas por todo o
território nacional, sobretudo em âreas carentes. voltadas _para saneamento, melhorias urbanas, programe.s de
habitação popular, etc., o que beneficiarão as classes so. ciais menos favorecidas. Estas obras públiãts consumirão grandes quantidades de mão-de-obra e serão possibilltadas finaceiramente por um remanejamento de despesas piiblicas, desviando verbas que hoje são alocadas
ao consumo suntuário do Governo ou em obras faraónicas e desnecessárias. Este programa terá ainda o mêrito
de ser executado desccntraiizadamente pelos Estados e
Municípios, através de transferências de recursos.
Pretendo, ainda, adotar, tão logo seja empossadD,
medidas que resultem no estimulo à ind6stria de cong.
trução civil, sobretudo de habitação popular, tendo em
vista sua contribuição para a aplicação da milo-<le-obra
no apoio às pequenas e médias empresas, tradicionalmente utiJizadoras de mão-de-obra, através .de maior
disponibilidade de créditos a elas dirigidos; no decJdic!o'
apoio à agricultura, imprescindível para a garantia do
abastecimento, das exportações e do emprego, ~obretu:
do assistindo ·o pequeno e médio produtor de alimentos.
Indaga ainda o eminente mestre para o lapso de tem·
po necessário para se promov~ o ajustamento do
equilibrio financeiro e económico do País. muito difi~
cil prever-se, com precisão, cronométrica o que se pode
a[cançar nesse objetivo, Podemos porém assegurar que,
no que depender do Governo, todas as medid<is serão
tomadas com rigor para que encontremos realmente,
com rigor e ao seu tempo, o equilíbrio da economia brasileira .
~verdade que a inflação brasileira não tem causas externas e essas escapam ao nosso controte.. .. maior decisão, maior determinaÇão".
Audálio O antas- Audálio Dantas, Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Temos a certeza, Sr.
Presidente, de que as indagações que aqui trago seriam,
neste momento. de todos ·as 25 mil jornalistas brasilei-
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ros, cuja participação nas lutas pela democracia, todos
nós sabemos, custou a muitos de nós inclusive a vida,
como o jornalista WJacHmir Hertog, ern 1975. Em nome
desses jornalistas trago a V. Ex• duas indagações: a primeira é sobre a questão da legislação de informação do
País. Toda a legislação autoritária, cerceadora da liberdade de informação, mantida nesses 20 anos, continua
em vigor, inclusive o Decreto-lei que instituiu a cen,sura
prévia ep1 I969. Ao mesmo tempo, Os jornalistas, e cert~nlente a sociedade como um todo, indagam a V. Ex•
q'uals as medidaS que estão sendo pensadas no sentido
da ímpl;;tntação de políticas democráticas de comunicação, uma vez que essas políticas democráticas de comunicação - cfetivafficnte democráticas -não interessam apenas aos jornalistas, mas interessam a sociedade
como um todo e ao próprio regime democrático. Quais .
as medidas que o Governo de V. Ex• pensa tomar no
sentido de que sejam estabelecidas essas políticas, principalm~nte no que diz respeito ao acesso aos canais de
rádio e televisão, lioje excessivamente mantidos nas
mãos. do Poder Executivo e privilegiadores de certos
grupos e não da sociedade como um todo?
Tancredo Ne-ves - O nosso companheiro Audálio
Dantas, esse velho lutador tambbn das causas liber·
tárias em nosso País me formula duas perguntas. Uma
diz respeito à reformulação da lei d~ imprensa. Evidentemente ela está ainda inspirada num forte esptrito de
autoritarismo. Podemos, de imediato~ realizar algumas
reformas na Lei de Imprensa para democritlzA-la, mas
tenho para mim que só com a implantaçào da Assembléia
Nacional Constituinte vamos realmente lixar Parâmetros definitivos para que tenhamos uma Lei de Imprensa
à altura da nossa tradição e mais do que isso Aaltura da
nossa cultura. A que af está se fosse realmente aplicada
seria um vexame, um opr6bio para a cultura brasileira.
A segunda pergunta diz respeito à democratização dos
instrumentos de comunicação. Evidentemente, nesse setor, prevalece ·a maior intensidade ainda o espírito autoritário. Sabemos que as concessões de rádio e de televisão são dístribufdas por esses critE:rios exclusivamente
politicas, partidários e até personalistas. A primeira ide, ia que me ocorre, sem entrar no exame detalhado da ma~
téria através da consulta feita às entidades de classe nelas interessadas mas parece ser a criação de um Conse-lho Nacional de Comunicações que tenha realmente
participação direta não apenas na decisão da concessi.o
de râdio e de televisão, mas, sobretudo, na fiscalização
do seu fUncionamento. ·

Audálio Dantas -·Muito obrÍgado, Presidente.
Carlos Castello Branco - (Jornal do Brasil)
P.ergunto ao Presidente Tancrcdo Neves se pretende
manter no exercício do Governo a mesma estrutura dos
serviços de assessoramento da PresidCncfa da RepóbJi..
ca, em especial do ServiçO Nacional de Infonnações. E
se em caso a fi mativo se pretende manter o status de Ministro, dado atualmente aos chefes desse serviço.
,
Tanc:redo.Neves- Respondo com a maior honra a
pergunta que me t feita por este notável jornali!_.ta que ê
Castello Branco. O entendimento do Chefe da Nação
com a imprensa é sempre feito nos regimes dem~âti~
cos, através de padrões previamente acertados. Decorre,
realmente, do entendimento entre-o Governo e os jornalistas ou as entidades que os representam. Posso nãC?
obstante assegurar que o tratamento que pretendo manter com a imprensa no País ão será em nenhum momento inferior àquele dado pelos presidentes das nações
mais democráticas do mundo como na ·França, na ItA1ia,
na Inglaterra, como nos Estados Unidos.
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·"Reabrir os processos para
punir os torturadores
do regime militar seria
implantar no BrasU o

revanchismo. E nio
cuidarfamos do
presente e
nem do futuro"
Quanto ao processo de serviços de comunicação feito,
hoje, ainda em termos muito rlgidos, é, pôr nosso pensa~
mento em contato realmente com os jornalistas e suas
entidades de classe adotando o procesSo mais eficiente
para que esse entendimento assa s_er mantido sempre
em rirvel de. cordialidade, de bom entendimento e de
competência. Com relação ao Serviço Nacional de ln~
formações tenho que alegar o seguinte: em primeiro lugar, todas as nações do mundo possuem o seu serviço de
informações. Não há nenhuma nação que possa dele
prescirÍdir. Os serviços de informações mais eficientes
são os das repúblicas socíálistas, Nenhuma nação que
atingiu o éstâgio e a importância que o Brasil tCm hoje
no conceito internacional pode prescindir de um serviço
de informações. O mal não está no serviço de infor~
mações desde que ele é exercido, executado e praticado
democraticamente, E que no Brasil ele assumiu um carâ~
~ter poiicialesco ou um carâter realmente profundamente
vexatório e violentador das nossas tradições democráticas. O que riós preiendemos é colocar o Serviço Nacio·
nal de Informações dentro das suas estritas finalidades
t6coicas' como órgão de assessoria e realmente de infor·
mações do Góverno.
Charles Vanhecke (Le Monde)- O Senhor foi eleito
por uma coalizão que reúne forças contraditórias que
vão desde a direita liberal até a esquerda e ao mesmo
tempo quer fazer reformas sociais profundas. Então, a
minha pergunta é a seguinte: quais são os interesses que
o Senhor está disposto a atingir com essas reformas e,
nesse caso, não corre o risco de romper a coalizão Q!lC o
levou 'ao poder? ·
Tancredo Neves - Eu acho que essa sua preocupação ~
reatniente legitima, mas não tem procedência. Evidente·
mente, fomos eleitos por uma sustentação de formas as
mais díspares do ponto de vista da conotação ideológica
ou da orientação do seu pensamento ·polftico. Disse-me
outro dia um motorista em cujo táxi eu entrava e ele me
pe~guntava:- f'O Sr. é o Dr. Tancredo Neves? Eu respon~i que sim e ele disse:- ..0 Sr. é danado: reuniu do
índio até o Cardeal (Rísos). Realmente eu tenho nessa
minha heterogeneidade de forças que me apóiam não
um aspecto negativo da minha candidatura, mas, antes,
um aspecto positivo,
que realmente na sustentação
desses diversos setores de pensamento político que me
apóiam eu encontro realmente autoridade política e,
sobretudo, autoridade para comandar o processo de
mudança dll transformação por que a Nação reclama.
Nós não estamÇJs nessa campanha para. executar um
programa de iniciativa ou da responsabilidade do Presidente da República. N& temos um compromisso com a
Nação; e esse compromisso está estereotipado num do·
cumento em que criamos a Aliança I?emocrática c no
mesmo instante em que eu era lançado cândídato dessas
forças politicas a execução desse programa ê: que me
cabe levar a efeito. E esse programa~ feito com muito
discerniménto, com muito equilíbrio e com mu~ta visão
política na realidade ele consagra todas aquelas refor·
mas e todas aquClas mudanças que a Nação está a recla~
mar. Vamos realmente levar a efeito as mudanças nas
reformas institucionais, vamos Ieva:r a efeito mudanças
políticas e sociais reclamadas por este País.
Abrangendo inclusive a reforma IÍlonetária, a reforma
universitária, a reforma educaciona4 a reforma agrária e
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todas as outras dentro desse programa fixado por essas
correntes políticas que nos apóiam.
Sérgio Gregory (TV Manchete} - Presidente, quais
serão as bases para a renegociação da nossa dívida ex~
terna?
Tancredo Neves- A divida externa está sendo nego·
ciada neste momento pelo atual Governo. Trata~se de
problema da competência e da responsabilidade do
atual Governo. Espero que essas renegociações estejam
concluídas até o dia em que eu tomar posse. Antes não
me cabe senão buscar informações a respeito e acampa~
nhar essas negociações. Não estou recebendo, sobre o
assunto, nenhuma informação oficial do Governo. Uma
vez concluídas essas negociações, não me resta outra ini~
ciativa, de acordo com a tradição secular do GOverno
brasileiro, senão acatar os nossos entendimentos inter·
nacionais. E aqueles compromissos assumidos 'que o
Governo a ser empossado não estiver em condições de
cumprir terão de ser objeto de renegociações dentro dos
processos vigentes entre as nações civilizadas.
Leda Beatriz (Estado de Minas)- Dr. Tancredo Ne·
ves. V. Ex• co~t'a a criação de um Ministério da Defesa
que reuniria os Ministérios Militares?
Tancredo Neyes- A criação de um Ministério da ~e
fesa é uma velha aspiração do Brasil. Já lutava por ela o
saudoso ex~Presidente Castello Branco e tem sido uma
tese de palpitante interesse sempre debatida. A criação
do Estado Maior das Forças Armadas, em plena atividade, criou, por assim dizer, um embrião, um germe, um
estágio de preparação para que possamos alcançar esses
objetivos.
Mas fião creio que haja.entre as nossas Forças Arma~
das uma preparação técnica e política adequadas para
que possamos, de imediato, criar o Ministério da Defesa.
Francisco Figueroa (Agência de Notícias da Espanha)
- O seu partido propôs o engajamento da No a Repó.blica na luta pela democracia no Cone Sul. Eu queria
perguntar ao senhor: o que vai fazer concretamente para
a defesa das liberdades ou dos povos que lutam pela li·
berdade na América do Sul?
Tancredo Neves - O progresso da democracia, a lut~t
pela dernocr<~.cia do Cone Sul estâ hoje, mercê de Deus,
muito avançada. À República da Argentina é hoje uma 1
nação na plenitude de um regime democrático. O Uru~
guai, deniro em breve, vai empossar um presidente elei~
to cm toda a sua força para exercer um governo plenamente democrático. Onde temos problemas é no Chile.
A posição do Governo brasileiro e de toda a consciência
nacional é de apoio integral às forças democráticas que
lutam nesse País pela instauração das instituições livres.
(Palmas.)
José Silva Pinto (0 Jornal. Lisboa)- Costuma-se di·
zer que para onde vai o Brasil, vai o resto da América
Latina. ·
·
Pensa V. Ex• que a. democracia no Brasil poderá in·
fluenciar outros países da região?
"Não existe nenhuma nação
no mundo mais séria no
respeito aos seus
compromissos financeiros
que o Brasil. Ao contrário,
temos sido vítimas de
lesões à nossa economia
praticadas por outras nações"
Tancredo Neve~- Evidentemente que sim. O entrosa~
mento, a articulação, a perfeita interdependência das dí·
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versas nações da América do Sul umas influenciam as
outras:. O Brasil, pela sua extensão territorial e pela con·
dição de confrontar com quase todas as nações america·
nas, senão todas, tudo que se passa evidCJltemente dentro do nosso território tem as suas influCncias nos territórios das nações amigas e vizinhas.
Haroldo Hollanda (Editor de PoUtica do Jornal de
BraSJ1ia)- Sr. Presidente, volto ao tema do desenvolvimento econômico simultâneo com o combate à inflação.
Na França o Governo Mitterrand, no seu início, na Ar·
gentina o Governo Alfonsin, também no início da sua
administração, tentaram promover o desenvolvimento
econômico e combater a inflação. As tentativas feitas
neste sentido em ambos os países se frustraram, Pergunto: em que exemplos económicos o senhor se inspiraria
para realizar essa empreitada?
Tancredo Neves- Cada inflação tem a sua peculiaridade. A inflação na Argentina não é a inflação no. Brasil. E Argentina é uma nação auto sufici~nte em petróleo
e auto Suficiente em grãos, mas não possuio parque industrial da complexidade e da imensidade que possui o
Brasil.
Evidentemente quç não quero entrar no exame e nem
na crítica dos processos adotados na Argentina para o
combate à inflação, mas posso dizer que hoje, no exame
e no estudo da inflação brasileira não hã mais segredo
para ninguém. Todos sabemos como contê-la, porque
eliminá~la é impossível, debi:lá-la seria um sonho, mas
sabemos como neutralizar os seus efeitos maléficos.
Ainda há pouco, reSpondendo ao Professor Baróosa Li·
ma, deixei bem explícito, de maneira bem clara, como
promover a transição de uma inflação para um regime
de desenvolvimento económico e, mais do que isso, as
medidas que podem e devem seradotadas, e serão adotàdas, para que a retomada do desenvolvi~.ento econômico se faça sem abal!JS, sem choques e sem exacerbação
do processo inflacionário.
. Agnelo Alves (Tribuna do Norte de Natal1 Rádio Ca·
bogi de Natal e Rádio Difusora de Mossoró)- Sr. Preosidente, V. Ex• enfatizou, na primtira resposta, que are-toinada do desenvolvimentO é a meta principal. Pergun·
to a V. Ex•: e o Nordeste? cO~o eie·se,vai inserir nessa
retomada de. desenvolvimento para a Nova República
brasileira?
·
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·Tancredo Neves- O processo do Nordes_;e r tenho
dito e de máneira a mais enfática possível ..!: Íerá a pri·
· meira, a .maior, a mais importante e a mais ábsoluta de
todá:s as prioridades do meu Governo. (Palmas) O Nordeste é um caso especial. Nós nos temos entregue ao estudo desta região brasileira co.m o maior empenho e o
maiOr interesse. Ainda quando Governador de Minas.
elaboramos um projeto de exame da conjun.tura ~ardes·
tina e este projetO' foi levado à consideração do Conselho da SUDENE. ESteve e está em debate nas Universi
dades do Nordeste e nas: entidades de claSse· e lã no,
mostrando que evidenteinente o problema do Nordeste,
pela sua complexidade, exige realmente medidas de uma
abrangência total. O maior problema do Nordeste não
a seca, não é a carência d'água, o maior. problema d•
Nordeste é a assistência, a protc:Ção e a colocação do ho
mem em padrões compatíveis com sua dignidade. (Pai·
mas)

Temos que valorizar o homem nprdestino e por isto
temos que adotar além das políticas clássicas de com;,a.
te às secas, ,de todos conhecidas, um vasto programa
educacional e de recuperação social e humana daqueiCs
nossos irmãos. Muito obrigado.
Antônio Brito (Rede Globo de Televisão)- Sr. Presi·
dente, V. Ex' tem dito que seu Ministério será formado
em base, em critérios políticos, visa~do a composição
entre diversas forças que o levaram à Presidência daRepública e com base nos compromissos da Aliança De·
mocráti~.
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Pergunto, tendo em vista o carâter especifico e as difi~
•culdades da situação econômica: estes mesmos critérios
políticos serão utilizados na composição da área econômica do Minist~rio~ ou aí se deveria buscar ou se buscará com mais empenho, maior unidade ideológica, progr~rnâtica

e atê operacional entre os componentes da

ârea económica do Ministério?
Taflcredo Neves - Evidentemente que a heterogeneidade das forças que me apóiam não sé pode refletir na
execução de uma politica administrativa. TemOs com-

promisso com um programa, mas este só pode ser execu, tado se organizarmos um Ministério coerente, uniforme,
competente e dinâmico. Sinto-me nluito feliz a essa altu-

·ra, e digo isso em homenagem às forças políticas que me
apóiam. Nenhuma delas, em nenhum momento, me fez
qualquer exigência com relação a nomes ou a grupos
para a composição do Ministério. Por conseguinte, não
·tenho nenhum compromisso, nem com o meu partido,
nem com os outros partido& que me apóiam, visando a
colocar essa ou aquela pessoa nesse ou naquele ministério. Evidentemente que essa liberdade de ação poderia
at~· permitir·me nomear um Ministério de notáveis, de
capacidades, mas, se es~ Ministério não tiver laços polí~
ticos, em que pese to~à ~notabilidade dos seus integrantes, será sempre um ''mandarinato, não será. nunca um
Ministério. Para ser eficiente, um Minist~rio tem que
ter, ao lado do critério da competência e da probidade, a
sustentação política. Por conseguinte, o Ministério não
pode ficar divorciado, de maneira alguma, daquelas
forças que, se expressam partidariamente no Congresso
Nacional, porque é com elas que governarei. Não será
um governo exclusivamente do Executivo, mas um Sovemo democrático, com a integração do Executivo, do
Legislativo-e do Judiciário. Dessa maneira, organizarer:nos um Ministério de base política sem a qual não podéria administrar, mas recrutando os melhores, os mais
capazes e os mais eficientes, para que possamos alcançar
as' metas dos nossos compromissos com a Nação. (Palmas.)

META ECONÓMICA~ O
SANEAMENTO NACIONAL
Antônio Brito - Muito obrigado.
Sônia Carneiro (Rádio Jornal do Brasil) -Sr. Tancredo, depois de 21 anos a eleição de um civil representa
a restauração parcial ou integral da democracia no Brasil? O que é que ainda falta e qual a avaliação que o senhor faz hoje da Revolução de 64?
Tancredo Neves - A avaliação da Revolução de 64
. demanda.ria uma: exposição longa e que não poderia ser
feita num debate que exige realmente o aproveitamento
de tempo para que todos possam fazer as suas indagações· e darem as suas respo:;otas. Mas poderíamos resumir a Revolução de 64 no seu aspecto polftico e no seu
· aspecto material. No aspecto político foi o retrocesso,
no aspecto político foi realmente a usurpação dos direi- ·
tos, das liberdades democráticas. No aspecto político foi
realmente um retrocesso de conquistas democrâticas
que nós tínhamos até conquistas definitivas. Mas no aspecto material não seria injustiça se nós negássemos que
ela trouxe realmente um 'grande avanço em alguns setores como das Telecomunicações, setores da energia elétri~. setores de. vias de. comunicações. Foi realmente
· uma contribuição qlle nos colocou de unia posição de
vigésima oitava Nação do mundo, em termos de Produto Interno Bruto, para que nós' pudéssemos a1can'çar
· hoje a sétima posição entre aS nações do mundo em Pro-·
duto Interno Bruto .. E o velho tema é a velha discussão
política, que se o mais importante é a restrição da liberdade'· e eficiência administrativa ou mais liberdade com
restrição e eficiência administrativa. Evidentemente,
corno todos nós sabemos, como democratas que somos,
que não compensaram as vantagens de ordem material

Com as terríveis restrições impostas à Nação, nos últimos
vinle anos. (Palmas.)
Maurílio Grilo (Râdio Itatiaia, de Belo Horizonte)Presidente, nos últimos cinco anos o Pafs foi abalado
por sucessivos escândalos financeiros. O governo revOlucionário não conseguiu impedi-los. Este sel-á um dos
maiores desafios do seu governo: Como combat~los?
Tancredo Ne-ves - O nosso compromisso h realizar
um governo austero, digno e de irreprochável moraJ.fdade administrativa. No nosso governo, qualquer deslize
que se pratique com o dinheiro do povo será punido severamente, de acordo com as no~sas leis. (Palmas.)
Carlos Chagas (0 Estado de S. Paulo):.__ Presidente
Tanc:redo Neves, insisto na pergunta anterior. A anistia,
admite-se, apagou tudo, dos execráveis atas de terrorismo aos mais execráveis atas de repressão ao terrorismo.
No entanto, terâ a anistia apagado realmente os atos de
corrupção - Coroa-Brastel, Delfin (empresa)- todos
esses atas praticados pelos governos anteriores ou à
sombra deles? Como V. Ex• os trataria? Consideraria·
tais atas aos extintos, apagados pela anistia, ou colocaria o seu governo a serviço da apuração dessas práticas
malsãs'?
Tancredo Neves- A anistia não pode abranger esses
casos. porque ela foi realmente decretada, sancionada
pelo Congresso e pelo Executivo antes que eles eclodissem.
São casos posteriores'que não poden4 por conseguinte. ser beneficiados pela anistia. Quero lembrar ao meu
caro amigo; Carlos Chagas, que esses casos têm sido objeto de Comissões Parlamentares de Inquérito, que as
têm esmiuçado em todos os seus aspectos, em todos os
seus detalhes, em todas as suas origens e conseqUências.
Todos eles já estão, neste momento, entregues à Justiça.
Já estão no Poder Jpdiciário. O que temos é que confiar
realmente na ação Cio Congresso que está exercendo
uma atividade patriótica na apuração desses casos e
confiar na ação da Justiça brasileira que merece todo o
nosso respeito e toda a nossa confiança.
Etevaldo Dias (Revista Veja)- Sr. Presidente, du·
rante a sua campan.ha. por alguns momentos. temeu-se a
ação de golpes militares. Hoje, teme-se que os grupos de
ext,;:ema direita possam perturbar o seu governo. A minha pergunta é a segunte: se o senhor tem esse temor e
quais as medidas que seu governo pode tomar para evitar um novo Riocentro.
.
'Tancred.o Neves- Confio muito nas forças democráticas do Pais. Acho que essas forças de direita ou de esquerda, levadas ao extremo, que pretendam a subversão
do regime, encontrarão na própria sociedade a resistência .aos seus propósitos, aos seus intentos.
Walter Marques (Gazeta Mercantn)- Sr. Presidente,
as condições do pacto social que o senhor propôs na
Confederação Nacional do Trabalhador na Indóstria
ainda não foram definidas. A hipótese de uma tltgua
nos embates sociais durante seis a nove meses para abrir
o espaço político necessário ao início de seu programa
de governo, esbarra na multiplicidade de intcrlocadores
· sociais. O senhor pretende promover o pacto conVocando entidades de classe ou o Pailamento detém representatividade suficiente para ccnduzí-lo? Eu acrescento,
ainda, se o Sr. me permite, um adenda: em que termos o
seu gOverno. pretende restabel~r a reciprocidade entre
as partes, o governo, as empresas e os trabalhadores, o
governo, as empresas estatais e seus empregados, o governo e os funcionários p11blicos da administração d.ire-ta e indireta?
Tancredo Neves - Bem, o problema do pacto social
não é sequer uma inventiva, o pacto social realmente ê
vital ~ vida das democracias. A nossa eleição o que é senão um pacto poHtico de grandes proporções? Nós tivemos realmente que organizar esse pacto, e foi com o
apoio dele que conseguimos a maioria no Col~gio Elei~
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torai, que permitiu a nossa eleição. O pacto político vai
prosseguir, o que serâ a Constituinte senão um grande
pacto nacional, que vai realm("nte determinar de maneira definitiva as nossas estruturas po.lrticas, sociais e eco..
nômicas? O que n·ós estamos pensando ~ sugerir não só
com a participação do governo, mas com as classes empresariais e trabalhadores, um entendimento mínimo no
campo social para que possamos enfrentar a inflação
com muitas possibilidades de êxito. Não chega a 11er
uma inventiva brasileira, ela foi posta em prática com
grande sucesso na Espanha, de Felipe Gonzalez, c nos
dias de hoje o presidente Alfonsín está. colocando em debate no seu pafs o seu esforço, a sua tentativa para que o
pacto social argentino, visando melhorar as condições
econômicas do povo argentino, possa alcançar o seu resultado favorável e- colimar os seus objetivos. ê. com essa
idéia que nós divisamos estudar todos os pontos de atrito entre governo e empresários, entre governo e trabalhadores, entre empresários e trabalhadores, não exlgin·
do mais nenhum sacrifício dos trabalhadores (Palmas) e
isso tem que ficar permanentemente cxplfcito, porque os
trabalhadores jâ não têm mais nada o que dar, eles vêm
cortando na sua própria carne, porque sobre oa seus
ombros é que tem sido lançaÇa a responsabilidade da.
manutenção da ordem política e social no Brasil nessês
últimos vinte anos. Mas. é preciso um denominador comum que possa realmente possibilitar ao governo rtalizar medidas que facilitem e que alcancem o objetivo de
debelar a inflação, se não debelar, que é impossível. mas
amenizá~la e contê-Ia nos seus efeitos e se alcançarmos
esses objetivos a classe mais beneficiada será a classe dos
trabalhadores. (Palmas.)
Ariosto Teixeirá (O Globo)- Sr. Presidente, a Nação
tem assistido nos últimos tempos ao espctáculo antifede- .
rativo e até mesmo vexatório dos governadores vindo à
sede do poder central mendigar recursos, pedir dinheiro,
suplicar dinheiro para poder levar a cabo as suas administrações. Que urgência o Sr. atribui a uma reforma
constitucional que devolva aos Estados c também aos
Municípios a sua autonomia administrativa e ath mesmo poHtlca. em alguns casos?
·
Tancr~do Neves - Evidentemente o problema financeiro de Estados e ,Municipios é dos mais graves c posso
dizê-lo com autoridade pofque fui governador durante
quase dois anos do meu Estado. Isso decorre realmente
das defort,nações que o centralismo imposto ao Brasil
nos últimos anos gerou para as nossas entidades regionais. Estados !:' MunicípioS foram absorvidos nas suas
receitas mais importantes. e isso gerou para eles uma si- ·
tuação das mais precárias na manutenção de suas responsabilidades dos seus serviços públicos peculiares. S6
há uma solução para esse problema: é a reforma tributária que vise realmente promover uma distribuição
mais justa dos recursos nacionais. (Palmas) Não uma reforma tributária com objetivos meramente fiscais, mas
uma reforma tributária que venha também acompanhada de objetivos sociais, porque através dela podemos
dar uma contribuição importante à divisão da rCnda na•
cional, para torná.-la mais justa e mais humana.
Miriam Leitão (Abril Vfdeo)- Sr. Presidente, recentemente,
uma entrevista com V. Ex• c perguntei se
aéhava que era reva.nchismo ou justiça pedir a puniçlo ·
de quem matou vários brasileiros e tOrturou muitos ou~
tros. como, por exemplo, o Deputado Rubens Paiva c o
jornalista Wladimir- Herzog. V. Ex• me disse que a anis-'
tia havia apagado tudo, que era melhor construir o futuro do que pensar no passado. Mas continuo com a mes-ma dúvida. Quero saber, Dr. Tancrcdo, se não fere o seu
espfrÚ.o de justiça o fato de que criminosos fiquem sem
punição?
Tancredo Neves- Evidentemente. minha filha, os fatos ocorridos no Brasil foram deveras lamentáveis. Mas
alcançamo~. oor decisão praticamente unânime do Con-
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gresso Nacional, a anistia. Ela é abrangente e é recípro~
ca. Ela atinge todos os lados e todos os departamentos,
todos os sctores da vida social brasileira. Reabrir esse
problema seria implantar no Brasil o revanchismo e n6s
não cuidarfamos·do presente e nem de futuro. Todo o
nosso tempo seria. pequeno para voltarmos realmente a

esse rebuscar, a essa revisão, a esse processo de

inqui~

rição sobre o passado. Não creio que a sOciedade brasi~

!eira aspire por isso.
"O êxito da potrtica

aptlfnOadonárla exige
que o Governo seja exemplar

em austeridade e etlclêncla
adÚilnistrativa para que
o poYo tenha confiança
indispensável nas medidas
a serem adota~as"
Henrique Gonzaga Jr. (Folha de S. Paulo)- Sr. Prew
sidente, como se sabe, o sistema financeiro tem sido o
grande privilegiado pela política econômica nos últimos
governos. V. Ex• entende que é chegada a hora de os
banqueiros arcarem com uma maior parcela de sacriftcios no enfrcntamento dos problemas econõmicos ou
acredita que eles jâ deram a sua contribuição?
Tancredo Neves- Bem, a contribuição dos banqueiros ao desenvolvimento econôntico nacional ,tem sido
das mais relevantes e não é preciso que se ponha isso em
destaque. Temos hoje no Brasil perto de 85% do cr~dito
estatizado. O Estado é responsável pela distribuição de
85% do crédito. Até os radicais da nacionalização dos
bancos foi posta em prática na França pelo presidente
François Mittcrrand não tem se revelado, realmente.
· au.spiciosa c nem proffcua para aquela Nação que está
atravessando, neste momento, alguns problemas econdmicos graves e dizem os economistas que foi essa desestatização bancâria precipitada ·que ,gerou realmente
grande parte dos problemas que o francês está cnfrcn..
tan.do, no momento.
Na Espailhâ, Fclipc. Gonzalez com, talvez, mais argúcia e mais clarividência, quando indagado por que ele
não nac1onaiizava o& bancos eie respondeu:
Aqui na Espanha temos pert~ de 75% do cradito estatiudo. D~ que resta não preciso nacionalizar, porque
tenho um Banco Central da maior eficiência, da maior
·capacidade e da maior força de controle. Não acredito
que haja no mundo um Banco Central com mais poderes do que o do Brasil, porque o Banco Central no Brasil
é muito mais do que urna organização financeira, ~ quase um estado ao lado do Estado ou um estado dentro do
Estado, porque ele legisla, julga e executa sem que haja
qualquer possibilidadC de revisão das suas decisões.
·Acho que o problema da atividade bancária no Brasil
que tem sido realmente favorecida pela corüuntura financeira de duas naturezas. Primeiro exigir muito rigor
do Banco Central na fiscalização das atividadcs bancárias. Segundo exacerbar o imposto de renda para que
possamos, atrav" dele, forçar as instituições financeirae
de um modo geral a dar umu maior contribuição à ius.
'tiça social em no~so País.
François Castéran (Agência France Press)- Sr. Presidente, com relação à divida externa)· o PMDB chegou
a falar de moratória cm caso de pressões intoleráveis dos
credo;cs ou de ameaça à soberania do Brasil. Eu gosta·
ria de saber do Senhor se concorda com esta posição?
Tancredo Neves - Tenho manifestado de maneira
inequívoca que sou contrário' à moratória unilateral. A
moratória não i'esolverâ nenhum dos problemas finaJ:!:ceiros do Brasi1. A moratória significar! uma suspensiio-brusca dos nos.s.os pagamentos com os nossos credores,
o que significaria um abalo total na nossa economia. As
nossas reservas não são suficientes para que possamos
pancar um jogo desta víol!ncia. Temos que assegurar a

importação de nossas matérias primas, temos que assegurar a nossa reimportação de petróleo. Temos que assegurar nossa importação de petróleo, hoje, felizmente,
com a crise menos aguda do que há dois anos. Temos
que assegurar um mínimo de estabilidade económica
para que o País possa alcançar seu desenvolvimento. Se
Suspendermos nossos pagamentos aos nossos credores
estaremos criando condições eoonômicas das mais graves, porque a medida cm que não pudermos fazer face
aos nossos pagamentost ficaremos sujeitos inclusive a
medidas vexatórias, ao seqUestro, à penhora dos nossos
bens existentes no exterior ou situados no exterior. Não
me animo a participar da tC.se da moratória unilateral c
nem vejo necessidade dela. O que precisamos é pagar o
que devemos. _um compromisso de honra da Nação.
Dizer que o Brasil não ~ uma Nação séria ê uma infâmia, uma balela, uma agressão, porque não existe nenhuma nação do mundo mais séria no resgate dos seus
compromissos financeiros do que o Brasil. Pelo contrãrio. temos sido vftimas algumas vezes de lesões em
nossa economia, lesões praticadas por outras nações ca·
pitalistas. (Palmas) Devemos promover sempre a negociação. ~ na base do entendimento que poderemos real~
mente vencer nossas dificuldades; jamais com medidas
drásticas, contundentes, se temos tudo para promover
essa negociação. O que não podemos é na negociação
com os nossos credores aceitar clãusulas punitivas, o
que é pior. clãusulas que violentem a soberania nacional. {Palmas) Devemos aos nossos credores dinheiro e
· dinheiro se paga com dinheiro, Não se paga dinheiro
com fome. miséria e o desemprego dos. cidadãos brasi1ei~

t

ros. (Pulmas.)
Lurs Gutemberg (Semanário Jo~, Jornal da Semana
lnteira de Brasília)·- No compromisso com a Nação o
senhor estabeleceu o seu compromisso de restaurar a autonomia sindical, a liberdade de organização sindical e o
direito de greve. Perguntaríamos se esse compro~isso se
estende tambam ao fim dos sindicatos autorizados cartorialmentc pelo Minist~rio do Trabalho e por ele controlado com o uso do imposto sindical, principalmente
permitindo que essa situação estabeleça o controle do
sindicato nas mãos de pelegos e minorias radicais aci·
dentais. Pergunto se a exemplo de outras· democracias
ocidentais o Brasil vai liberar a organização sindical am~
p1a?
Tancredo Neves- Sem dúvida que este é o nosso prow
pósito, o nosso compromisso: assegurarmos a autonomia sindical ampla e isso quer dizer pôr termo às· intervenções, às demissões sumárias dos seus dirigentes, o
afastamento pela faNa dos mesmos· de suas funções e,
sobretudo; a supressão pela viol.ência das cartas sindi·
cais. Gostaríamos de ver, realmente, o sindicato no Brasil entrar numa nova fase, que seria a fase de plena autonomia que vem desde a sua organização pré-fixada em
lei at! realmente o pJeno exercício das suas finalidades
especificas. Com rClação ao imposto sindical, não acre-dito que os sindicatos estejam realmente animados a
abrir .mão dessa fonte de receita. Temos é que estudar,
talvez, uma maneira mais democrática para que o sindicato receba, com o nome de imposto sindical ou qus.lquer outro nome, esse fortalecimento dos seus recursqs
financeiros, dependendo sempre e cada vez mais da ação
estatal, ou seja, do Ministério do Trabalho~
Hêiio FerÕandes ('Í'ribunà da ·Imprensa)- Presidente
Tancredo Neves, algumas das expressões e das palavras
mais pronunciadas hoje no Brasil são as seguintes: dívida externa, exportar é a solução, explosão da base monetária e inflação. A dívida externa~ causa c rcaJimen·
tação da inflação. A explosão da base monetâria e causa
e conseqUência da inflação, A exportação desvairada,
criminosa c incentivada, como se faz hoje no Brasil, prejudica o mercado consumidor interno e sobrecarrega a
inflação. Anteontem, logo depois que o senhor foi ungi·
do, saR:rado e sacramentado como o novo Presidente do ·
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Brasil, o Sr. declarou que iria combater a inflação e não
sacrificaria o desenvolvimento do Brasil. Eu pergunto
então ao Sr. com a maior tranqUilidade·e satisfação: o
senhor acha que juntando apenas do índio ao cardeal, o
senhor vai conseguir apoio para unir e reunir palavras e
expressões tão conflitantes, tão chocantes, tão hostis en·
tre si?
·
Tancredo Neves- Todas essas palavras a que o meu
caro amigo se referiu resume- se numa sô que é: a inflação. Em verdade, c a inflação que gera o endividamento, o déficit público, o desemprego. obriga as exportações tão onerosas a vida da eConomia brasileira, como
estarno:s presenciando no momento. De man~ira que, o
que ê preciso é imprimir uma maior austeridade na vida
púbHca brasileira para que possamos atingir a inflação
no seu fulcro, e atingida a inflação no seu fulcro passar·
mos para o saneamento financei o nacional. Providência, aliã.s, que tem que ser tomada simultaneamente. A
nossa política tem que ser; pôr termo às obras chamadas
faraónicas. Felizmente todas as grandes obras faraôni·
cas em curso que estavam demandando gr"andes sacrificios financeiros do Pais ou jã estão terminando ou prestes a terminar. Sacrificamos muito o homem brasileiro
par.a realizarmos grandes obras. Basta agora de erigir esses monumentos em ferro e cimento e voltar novamente,
patrioticamente a cuidar do homem, no estômago, quer
dizer, na sua alimentaçãot no seu vestuário, na sua educação, na sua saúde, na sua casa própria, o seu sanea·
mento porque é esse o objetivo do nosso Governo, sem a
preocupação de realizar obras monumentais, mas reali·
zar uma obra que faça o homem brasileiro acreditar na
sua Nação, a confiar nela e a confiar no seu Governo.
Roberto Fernandes (Jornal do Brasil)- Presidente, o
senhor pretende convocar eleições diretas para as capi·
tais ainda em 198'5'?
Tancredo Neves -:- Meu pensãrmnto é este, mas evidentemente que não é decisão que dependa do Presidente da República. Acham-se no Congresso, já em fase de
votação, diversas emendas constitucionais visando às
efeições diretas nas capitais. Essa decisão, por ~onse~
guinte, evidentemente não no ponto em que se; éQ&ntra
o problema entre n6s, vai depender menos do· P1_esidente
da República do que muito mais do Congresso Nacio·
nal. E a decisão do Congresso qualquer que e1a seja te tá
o meu acatamento.
Miro Teixeira (Rede Bandeirante de T~levisão1 Presidente no seu discurso o senhor fez menção aos trabalhadores. que foram muito importantes no começo de
sua vida pública c que ao longo de sua vida pública também o senhor procurou sempre corresponder a essa confiança. Ocorre que os trabalhadores vêm tendo os seus
1alârios achatados, confiscados e têm sido vitímas até: de
raudes como houve a fraude anunciada em l912 cm que
os índices para os reajustes salariais foram a~ulterados.
Existe alguma esperança, presidente, desses !ndices serem corrigldo$ e dos salários dos trabalhadores volta·
rem a ter realmente o poder de compra que deveriam ter
hoje corrigindo a inflação?·

"0 Nordeste é um caso
especial nà País e ser' a
primeira, a maior, a
mais importante e a
mais absoluta prioridade
do Governo. A falta de
água nilo é o problema
IDaior d'a região"
Tancredo Neves- O problema salarial todos sabem é
dos mais graves e dos mais complexos do nosso País.
Nós sabemos muito bem pelos estudos dos economistas
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e técnicos e experts e por essa grande organização brasileira que ê o DIEESE, e que é realmente um instrum~ntQ
dos mais eficientes rio esclarecimento de, pontos ambíguos e obscuros na economia nacional, que o limite do
salário é a inflação.
Na medida em que o salário acompanha o índice inflacionário e não o ultrapassa ele não inflaciona: mas,
todas as vezes que o salário ultrapassa o índice inflacionário ele inflaciona. Quer dizer que nós estamos num
jogo perigoso porque dando salário~ nominais aos trabalhadores nem sempre estamos dando salârio efetivo,
real. O probleina por conseguinte, do salário brasileiro.
é fazer com que a inflação se elimine c nós possamos
combater o custo de vida para que ele seja realmente
' compatibilizado com o salário do trabalhador. Todas as
yezes que pudermos reajustar o salário do trabalhador
até aquele limite em que ele não ultrapasse a faixa ver~
melha da inflação, nós o faremos e o faremos com ocoração em festa. Mas, não vamos iludir o trabalhador
dando a ele falsos salários, salârios meramente nomiriais, que vão sempre tendo, como o crescimento da in. 'fiação, cada vez menos poder aquisitivo. O problema salarial do Brasil está. por conseguinte. em conseqUência
do S:!lneamento da eco.Q~i.~ nacional e os trabalhadores
são, por conseguinte, !'~.maiores interessados em que se
promova esse sanea.rfiertto financeiro do Pafs porque
ninguém consegue realiza'r o milagre: de um salário elevado sem promover uma inflação muito elevada. O
eXemplo mais recente é na' Argentina, em que uma política salarial adotada para atender às reivindicaçõe dos
seus sindicatos fez com que uma inflação de 300% chegasse a uma de 750%. A Argentina tem 15 milhões de
habitantes. O Brasil tem 130 milhões de habitantes.
Uma inflação desse nível talvez a Argentina possa suportar mas o Brasil não tem condições de suportá-la.
Manoel Vilela de Magalhães (O Estado de S. PAulo)
-·'sr. Presidente, ao responder a primeira pergunta· v.
Ex.f fez referência a programas pa.ra gerar empregos. No
entanto, quase sempre esses programas dão oportunidade de emprego a mão-dc·obra po'uco qualificada. Como
seu Governo encara a falta de oportunidades no mercado de trabalho aos milhares de jovens que se formam
anualmen'te em f!OSSas universidades?
Tancrcdo Neves- Só há uma safda, meu caro Vilela:
promover o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico não absorve ·apenas a mão-de-obra
não qualificada, mas absorve a mão-de-obra técnica, .
profissional de' alto nível. O que não podemos é conti~
nua r na situação em que estamos: fazendo da recessão
um instrumento e combate à inflação, em que através
dela apenas. ampliamos a ârea do sofrimento, da miséria, do desemprego, sobretudo desses empregos profissionais altamente qualificados que estão hoje condena.
dos à marginalização social.
.Mârio Nelson (Rádio Jovem Pan)- Sr. Presidente,
V. Ex' tem respondido a diversas perguntas da maior
importância sobre problemas p'olíticos, sociais e econô·
nícos. Certamente os colegas que me seguirem voltarão
lesses temas. Mas eu queria abrir um breve espaço para
ocar num assunto que interessa diretamente a milhares
1e brasileiros e movimenta bilhões de cruzeiros todos os ·
mos: o esporte. Estamos às vésperas de uma. Copa do
\fundd, estamos saindo de umª' Olimpíada, da qual só
neta& do mundo participou, cujos resultados conti·
tuaram sendo altamente insatisfatórios. ~ um assunto
[Ue diz respeito a todos nós. O senhor também já sofreu
'já tentou vibrar nas competições nos óltimos anos,
<nde temos colhido resultados insatisfatótios. Qual a
oa diretriz: o que é que o senhor pretende fazer para
ue consigamos sair desse ~tado muito ruim e abrir
ma perspectiva mais favorável?
-
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Tancredo Neves - Tem sido esse o tema realmente
das respostas que tenho dado até agora. O Brasil hoje é
uma Nação estacionada, uma Nação paralisada, uma
Nação contida no seu desenvolvimento conómico em
razão apenas de um problema que se chama inflação.
Ou temos; capacidade para dominar, para resolver os
problemas da· inflação, ou vamos todos continuar agravando a situação atual cm que nos encontramos.
Álvaro Pereira (Rede Globo de Televisão)- Alguns
partidos políticos, corno OPT, PDT, vão assumindo claramente uma posíção de oposição ao futuro Governo.
Eles questionaram a legitimidade do Colégio Eleitoral e
defendem eleições diretas o mais breve possível. Gostaria de saber se o senhor estâ preocupado com essas pres-sões. Se o Senhor acha que essas pressões poderão prcju~
dicar de alguma forma a realização do seu programa de
Governo.
Tan-credo Neves - De forma nenhuma. Acho que a
oposição é normal na vida democrática. Eu não gostaria
de um Governo unânime. Isso seria ruim para o Governo e seria ruim para a Nação. Desejamos a oposição e
desejamos.que ela se apresente com todas as caracterfsti~ ·
cas de oposição democrática, quer dizer, uma oposição
esclarecida, uma oposição severa, mas uma opOsição altamente responsá~ei.
Luís Artur Toribio (Jornal de Brasflia)- Como o se·
nhor pretende dar solução de continuidade a alguns dos
programas de desenvolvimento da Revolução de 64, o
Programa Nacional do Âlccol, o Programa Nuclear
Brasil/Alemanha, o programa hidrelétrico, o Pr:ojeto
Grande Carajás e o programa de auto~suficiência em petróleo da Petrobrás?
Tancredo Neves- Vamos por partes: o programa do
álcool foi um sucesso. Hoje ninguém põe em dt1vida que
realmente nós encontramos no Pro 'lcool um grande instrumento do nosso desenvolvimento económico. Talvez
hoje na execução do programa Proálcool devamos
racionalizá-lo no sentido de impedir que áreas que realmente são v_ocacionadas para a produção de alimentos
estejam sendo aProveitadas para a produção de cana
(Palmas.) isso com o sacrifício. da política alimentar brasileira. A meu ver ê a falha do Proâlcooi porque o excesso de produção não me preocupo, porque para o álcool
haverá sempre mercados externos prontos para absorvalo.
Com relação ao acordo nuclear com a Alemanha nós
temos dito e repetimos que é nosso pensamento mantê·
lo, mas ele está rec amando uma revisão, uma revisão
severa que não apenas o coloque tecnicamente dentro
das melhores condições de evolução da tecnologia no
campo nuclear, mas, sobr6tudo, em condições compatíveis com a nossa situação financeira que nos possibilite
capacidade de poder promover a ampliação e o aprimoramento da técnica nesse setor, sem sacrificio da econo·
miá nacional. Em suma, nós não podemos nos marginâ.Iizar das conquistas científicas, na conquista do átomo .
Temos que acompanhar todas as etapas do processo nuclear porque é hoje uma nova demissão do mundo, e O
Brasil não pode ficar distante dessas conquistas teCnológicas. Mas, em relação ao acordo específico com a Alemanha, acho que a solução mais racional será mant~-lo,
fazendo aquelas revisões que a nossa comunidade cien·
tifica e técnica está recomendando aos governos. Com
relação ao programa energético, demos um grande
avanço nesses t11timos anos. O Brasil realizou a maior
usirta hidre}étrica do mundo, que ~ ltaipu, e a terceira
maior usina hidre1étrica do mundo, que é a que se acaba
de realizar agora no Norte do País. Muitas outras usinas
estão em execução. Se não me trai a memória, são vinte
e oito. O Governo não pode ter outro programa senão
promover meios para que essas usinas em construção sejam ultimadas e que não se realize nenhuma outra obra
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nova enquanto essas usinas não estiverem realmente terminadas a sua construção e já em fase de produção.
Tarso de Castro (Folha de S. Paulo)- Presidente hâ
uma tentativa permanente de. intervenção americana na
Amêrica Central. Dentro da sua poHtica externa, qual
será a posição do Brasil. se efctivada uma intervenção?
Tancredo Neves - Manter a mesma política que o
ltamarati tenha seguido até agora. Somos. pela autode~
tcrmínação, somos pela não interverição e enviaremos
todos os meios ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, para que seja assegurada plenamente a sobe-:
rania das nações_ da América Central. (Palmas.)
Murilo Melo Filho (Manchete e TV Manchete)- Dr.
Tancredo. V. Ex' foi, eleito dentro de um clima de gran~
dcs esperanças e expectativas populares, que estão ai
aguardando o verdadeiro milagre. Pergunto a V. Ex• en~
tão quais as medidas de impacto c: de emergência que V.
Ex• pretende adotar, logo após sua posse, a fim de evitar
u~a

decepção popular?

Tancredo Neves- Não temos a preocupação de reali~
zar medidaS de impacto apenas para efeitos demagógicos porque isto seria realmente agradar o povo em um
primeiro momento e depois gerar para o futuro urn'a decepção ainda maior. Mas realmente estamos muito
preocupados com os problemas sociais do Brasil e mt:didas já estão sendo postas cm prâtica para assegurar ao
povo mais alimentação, assegurar ao povo melhores
condições de moradia, implantando uma nova polrtica
no BN H e sobretudo, assegurar ao povo absoluta segu~ ·
rança, com uma Previdência Social mais adequada as
suas necessidades.
Emflio Braga (Correio Braziliense)- Sr. Presidente,
considerando que o Poder Legislativo é um poder autónomo, mas considerando também que o Poder Executi·
vo, i: constituído de vontade política e que tem enorme
capacidade de mobilização político-parlamentar, queria
perguntar a V. Ex• o seguinte: V. Ex• tem anunciado à
Nacão o desejo de encaminhar ao Congresso algumas
reformas preparatorias à Constituinte, como a reforma
,partidária, a reforma eleitoral, a Lei de Segurança Na·
cional, acredito que também a reforma' tributária e uma
reforma na área da legislação trabalhista. Gostaria de
saber de V. Ex• quando estas reformas serão encaminha~
das ao Congresso, s.c elas serão votadas cm bloco ou
não, a quem caberá a iniciativa das reformas c sendo
elas preparatórias da Constituinte, gostaria de saber se
não alcançada a maioria de dois terços para aprovar ai~
gumas delas, a Constituinte não estaria inviabilizada.
"Medidas de Jmpacto
demag6gic:as serviriam
apenas para agradar o povo
em um primeiro momento
e depois gerar, para
o futuro, um nível de
decepção

ainda maior"
Armando Roliemberg (Revista Isto t- )-Dr. Tancrejo, hã uma grande expectativa em torno da tiberali·
zação da legislação que regula a formação e o fu~éiona~
menta dos partidos. Embora seja este um problema a ser
decidido no âmbito do Legislativo, qual a opinião de V.
Ex• sobre o assunto? A refonna partidária deve preceder
a Constituinte? Os pá.rtidos ditos clandestinos devem ser
legalizados a tempo de disputarem o pleito de 86?
Tancredo Neves- O problema da reforma partidária
eleitoral deve ser realmente encarado, ·examinado e re-solvido ainda neste ano de 1985. Não vejo como
convocar·se uma Assembléia Constituinte sem que te-;
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nharnos essà área perfeitamente ajustada às aspirações
democráticas do Pafs. A nossa Lei Partidária é por demais democrática, ela é: muito solene. ela~ muito pesa~
da, Ela precisa ser realmerlte agilizada para qur; os partidos possam se organizar sem maiores dificuldades, sem
maiores entraves. Alguns tenias da reformulação parti-

dária do Brasil serão colocados na proposta do Executivo ao Congresso, mas sem dÔ.vlda que o Congresso, que
vive mais di.rctamcntc o problema, hã. de trazer a sua
contribuição para 4ue o problema encontre a melhor solução reclamada gelos interesses nacionais. Com relação
à reforma eleitoral; os nossos partidos de Oposição têm

uma longa }uta. Nós sempre fom.os contra a sublegenda,
nós sempre fomos contra a vinculação levada a cxtre~
mos, nós fomos sempre a favor d~ aliança partidária.
Nós temos esse problema trágico c dramático que é o
distrito eleitoral c não compreendo que se possa convocar uma Constituinte no Brasil com voto distrital. Pessoalmente, não entendo (Palmas}, de maneira que acho
que são problemas, realmente, polít~cos graves que têm

que ser examinados oportunamente -pelo- C-ongresso Nacional. Achamos que a reforma partidária e a reforma
eleitoral tem que anteceder à Constituinte para que essa
Constituinte possa, realmente, expressar, na sua força
icpresentativa, todos os diversos segmentos da população nacional ..
Com relação cm reconhecimento dos partidos clandestinos tenho dito e repito: é um problema de reforma
Oa Constituição. Por conseguinte, é um problema que se
insere na competência do Congresso Nacional que se
não estâ vai ser chamado a examinar o problema no momento oportuno. A decisão que o Congresso Nacional
adotar; evidentemente, será acatada por toda a Nação.
Jackson Diehl (Wa~hington Post)- Quando V, Ex•
visitar Washington ou tiver Contado com o Governo dos
Estados Unidos quais, serão os temas prioritários dJt
conversa?
Tancredo Neves- Bemt na minha visita a Washing~
ton, o que está. programado é um entendimento com o
Presidente Ronald Reagan e uma visita ao Congresso
Nacional. A visita ao Congresso será, sem dúvida, uma
vi::~ita de cortesia, de mera cordialidade. Não comporta
colocação de nehum problema político econômico ou
social do Brasil, mas na conversa que irei ter com o Presidente Ronald Reagan traçarei a ele o quadro na reali~
dade nacional·e o que nós pretendemos levar a efeito. E
a colocação que podemos receber dos nossos amigos dos
Estados Unidos.
Carlos Horácio Eichelbaum (Carin - Buenos Aires)
- Desejo pedir a V. Ex• que faça uma descrição das
prioridades da polftica externa do seu Ooverno.
MEDIDAS DE IMPACTO,
SEM DEMAGOGIA
Tanaedo NeYes- A política extCrna do nosso Governo não pode deixar de ter a importância que tem, uma
dimensão de primeira grandeza. A nossa política exter~
na executa ciclos concêntricos, há prioridade absoluta
para cOm a América. Depois temos a prioridade para
com as nações .européias e depois as prioridades para as
nações do Oriente Médio. Com relação à polftica levada
a efeito pc:Io nosso Governo com relação ao Continente
será sempre incrementar por todos os meios possíveis
todas as medidas e todas as iniciativas tendentes a uma
nlaior integração dos nossos povos. Com relação aos
Estados Unidos a noSsa política externa está hoje nÍl.!ito
balizada. Não temos problemas polfticos com os Esta·
dos Unidos, temos problemas económicos. Os Estados
Unidos ferem a nossa economia de maneira muito con·
tundente através. de sua politica de juros que é uma das
causas fundamentais da exacerbação inflacionária *"~'~"
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nosso País. E em segundo lugar, através de sua política
protecíonista que-é realmente uma. iniqiiidade de vez que
o Brasil representa no global do comércio norte··
americano, hoje, menos de 2% deste volume e, apesar
dessa insignificância da nossa presença no mercado dos
Estados Unidos, os nossos produtos como o aço, os nos-sos produtos de couro, e os nossos téxteis recebem injus..
tificâveis sanções de.ordem protecionista na zóna norte,
não obstante continua s~ndo nosso maior parceiro económico. Dos 12 bilhões de saldos positivos em nossa balança comercial esse ano, 6 bilhões advém dos Estados
Unidos. Com relação à politica européia e realmente
manter nossa tradição que é da melhor cordialidade, c
da maior eficiência, procurando tanto quanto possível
absorver no continente europeu não apçnas sua tecnologia, ciência e cultura, mas também ampliar nosso mercado para com aquelas nações. Temos uma posição muito
. singular diante da África. Temos com muitos pafses africanos vínculos decorrentes até da mesma língua e isso
nos cria lá uma situação de muita receptividade, o que
tem permitido ao Brasil coiaborar para a soiução dos
problemas africanos e ocidentais. Temos o problema da
África 'do Sul que para nós é extremamente penoso, ou
seja, o apartheid, posto em prâtica naquele país e que é a
condenação u'niversal da consciência cristã de todos os
povos (Palmas) e nenhum povo combate com mais violência o apartheid do que o Brasil. Temos o problema da
África do Sul com relação à Namíbia e tt posição do
Brasil é muito conhecida, ou seja, somos pela plena soberania da Namfbia--e que o controle dessa nação seja
entregue aos seus habitantes, aos seus filhos. Com relação ao problema da Ásia os problemas do Brasil são
mais deliçados. Temos uma posição excepcional com re~
lação ao Japão que é hoje um dos nossos melhores par~
ceiros no campo econômico. Estamos ampliando as nossas bases de entendimento com a China e temos em OU·
tras nações mercados auspiciosos para a colocação de
nossos produtos. Em suma. a política externa do Brasil é
uma politica pragmática, ou melhor, é uma polltica objetiva que preservamos acima de tudo os princípios bá.si~
cos da nossa política e>;terna, a luta pela paz:, a luta pela
autodeterminação e a luta pela não interv~nção na vida
dos povos de todo o mundo.
Lufs Wrs (TV Cultura de São Paulo) - Dr. Tancredo,
o senhor assume o Governo com a virtual unanimidade
da opinião pública, do índio ao cardeal como o senhor
mesmo disse, o senhor assume o Governo com ampla
maioria parlamentar, o senhor assume poderes que o regime de 64 confere ao Presidente da República, o senhor
assume o Governo, como o senhor tem reiterado, sem
nenhum compromisso prévio com grupos ou pessoas.
Diante disso tudo eu lhe pergunto: Dr. Tancredo, o que
o senhor pretende fazer para não cair na tentação, muito
compreensível, de ser um Presidente Imperial?
Tancredo Neves - Esse perigo não ocorre de maneira
nenhuma. ~ mais fâcil eu deixar de ser Presidente a ser
Presidente da República imperial. A minha formação,
as minhas convicções, meu estilo de vida e os princípios
os quais acredito e os quais tenho guardado invariável
fidelidade por todo esse tempo não me permitirão exercer a Presidência da· República, a não ser na observância
rigorosa dos mandamentos da Constituição e das leis c o
mais religioso acatamento aos Poderes que integram a
soberania nacional.
Newton Flora (Rádio Bandeirantes de São Paulo)Presidente Tancredo, os preços dos gêneros alimentíCios
sobem diariamente. A Sunab jamais funcionou neste
País e fala-se muito num acordo de cavalheiros.- O se~
nhor também acredita nesse acordo de cavalheiros para
que os preços dos gêneros de primeira necessid<i.de não
subam tanto no País, prejudicando principalmente a
classe pobre?
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Tancredo Neves - é tudo o mesmo problema. Sobem
os preços porque não se contém a inflação. Sobem os
preços, porque a agricultura no Brasil foi abandonada,
Estamos hâ cinco anos colhendo 50 toneladas de grãos,
enquanto a população cresceu neste período em escala
apreciável. Então, temos realmente que voltar à atividade agrícola, prestigiando, amparando c estimulando
realmente uma maior produção de grãos do Brasil para
que haja uma maior oferta no mercado e havendo uma
maior oferta caem os preços. Sabemos muito bem que
nesses últimos cinco anos a agricultura no Brasil foi to·
talmente marginalizada. Ela está enfrentando problema
de crédito, problema de transportes, todos os subsídios
foram suprimidos, e quando se suprime todos os subsi·
dias, como acontecC no Brasil e na maioria das nações
civilizadas, atribuem~se Úma política de preços justos
aos produtos da agricultura c no Brasil suprimimos to~
dos os subsíÇ.iÔs e não demos prCços justos aos produtos
agrícolas. De maneira que dá um grande desânimo no
setor agropecuário que precisa ser estimulado neste mo~
mcnio. E quanto ao abuso, à ganância, à lntermedi~;tção
desavorada que exacerba o preço dos produtos de consumo popular em determinadas quadras. O Governo só
tem duas saídas: ou faz a intervenção, limitando os
preços que é uma política desastrosa que não consulta,
ou, tem que promover a importação desses produtos
para que haja realmente excesso de produto na praça e o
abastecimento possa ser normalizado.

-'
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-Muito obrigado.
Luís Madri (Qiãrío de Lisboa) - Sr. Presidente, projeto
de emenda constitucional do Deputado Roberto Freire,
membro da. Comissão Nacional Provisória pela legali·
zação do Partido Comunista Brasileiro, que já lhe foi
entregue pelo próprio autor, tem o apoio c j! foi assinado por mais de 2/3 dos integrantes da Câmara dos De~
putados e do Senado Federal, por isso a leitura e a tra·
mitação será. prioritária na reabertura dos trabalhos legislativ-os em março. Pergunto: qual é a posição do novo
Governo sobre a legalização dos comunistas. Faço um
pequeno adenda: se repetia ãqui o exemplo da redemo~
cratização grega, portuguesa, espanhola, argentina c:
uruguaia?
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Tancredo Neves- Já declarei há pouco que esse é um
prOblema de decisão do Congresso Nacional. Trata-se
de emenda constitucional que nem sequer ~ai;)er exami~
nada pelo futuro Presidente da Repúbliea:~Toffiando o
Congfesso essa ~ecisão do recoithecimento dos partidos
clandestinos não resta, não apenas ao PresJdente da República mas todos os órgãos da Nação acatar essa decisão do· Congresso Nacional. b. preciso, de inicie, que se
estabeleça o seguinte: muitas dessas refórnlas não são de
iniciativa pl'ivativa 'do Executivo. O Congresso pode
promovê~las a todo e qualquer momento, e acredito
mesmo que o Congresso, que está agora realmente vi·
vendo uma nova atmosfera, resolva exercitar essas suas
prerrogativas, mas não deixaremos de colaborar com o
OongressQ, enviando aqueles projetas de reforma abso·
Iutameilte imprescindíveis à modernizaÇão do País c a
sua maior democratização. E para que isso aconteça ê
necessário que Executivo ·e Congresso encontrem real. mente urh clima de harmonia e de entendimento. Essas
reformas podem chegar ao Congresso tanto espaçadamente como globalmente, e o Congresso encontrará
dentro do seu regimento a melhor metodologia de
estudá-Ias e aprová~las.
Vi!Ias Boas Correa (Jornal do BrasU)- Acho que cs·
tã na hora de inicialmente, agradecer e celebrar a volta
dessa prãtica democrática e civilizada que é a entrevista
coletiva de um Presidente da República à imprensa.
(Palmas.) E quero fazer~lhe aqui uma cobrança amigá·
vel: que isso não seja apenas uma estréia de um pr~i-
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dente eJeno, mas não empossado, mas se incorpore
como uma prática regular do Governo. Bom, Sr. Presidente, quem fala por fim, tem um assunto menor. Mas
não ,creio que esse seja um assunto mei1ó!. ACho que a
autoridade do novo Governo vai ficar muito dependente
de alguns atas que marquem uma posição. Um deles i:
este problema pequeno, mas grande,·que E: o problema
das inordomias. Eu lhe pergunto: o senhor já tem .uma
i decisão amadurecida sobre este problema? Se a solução
vai ser a solução radical e definitiva de estirpar as mordomias, ou o senhor vai cair naquela solução paliativa
que até agora não deu certo? Os últimos decretos para
regular a mordomia, na verdade, consolidaram, amplia'raro e sofisticaram a mordomia. O senhor vai resolver a
mordomia com um murro na mesa ou passando a mão
de leve sobre a cabeça?
.Tancredo Neves- O problema é realmente uma aspiração nacional. Que nós 'vamos acabar· com as morda.
.. mias, iremos acabar com elas. Agora, existem diferentes
tipos de mordomias, Existe a mordomia que assegura o
pa4rão, vamos dizer, aliJ!lentar de funcionários gradua• dos. 'Essas nós pode~~s Jtéàbar com elas de imediato.
· Quem quiser beber e cbin.ef bem que o faça as suas custas (Palmas). Mas o Estado é que não pode de maneira
nenhuma assegurar a mordomia alimentar a seus fun- ·
cionários graduados. Já a mordomia da resi~!ncia, o
problema ~ mais complexo, porque, em pri'meiro lugar,
se nós colocarmos em hasta póbHca todos os imóveis
. oficiais ou entregues a:o uso de funcionârios póblicos em
Brasflia, nós não encontraríamos aqui nem mercado
para absor.vC-las. No tocante realmente à mordomia decorrente da moradia, ninguém vai ter mais ajuda, casa
de graça até que urna comissão de estudiosos prdcure
dar a orientação e o destino a essas casas. Os que vierem
a .o__cupã-las, terão que pagar o aluguel correspondente.
Jos~ Carlos Bardawil Revista Senhor - Presidente,
seria muito grato a V. Ex•, se me desse a honra de esclarecer algumas dúvidas nacionais sobre o seu Minist6rio.
Primeira: V. Ex•, vai anuticiar alguns nomes do seu Ministério antes da sua viagem ao exterior? Segunda: Quais
seriam as pastas a serem desde jâ preenchidas? A terceira, enfim: V. Ex• vai aceitar o conselho de alguns de sey.s
assessores que lhe têrií recomendado exigir dos futuros
minis"tros o compromisso de não serem candidatos em
1986, sob pena de V. r;x•, ter de realizar uma quase completa reforma ministerial já no segundo ano de seu Governo'?

Tancredo Neves ,_ O problema ministerial estâ muito
'rclacionadó com a subjetívidade do candidato eleito à

Presidência da República. S um problema que tem de
ser resolvido e estudado com as diversas lideranças par
8

tidárias do País, e só o Presidente' está em condições de
odizer como e quando deve ser tornado público o nome

dos escolhidos.
Roberto Miíller ( Gazet~ Mercantil) - St. Presidente,
V. Ex•, tem dito por diversas vezes que o limite da tole.rância, do desejo de respeitar os acordos com os credores estrangeiros é a soberania nacional. Pretende V. Ex'"
que a quesião da soberania nacional, no caso da dívida
externa, seja definida pelo Congresso Nacional? Em ou~
tras.palavrã.s, pretende V. Ex•·Cncaminhar essa questão,
·,certa altura, para a· discussão do Parlamento?
Tancredo Neves - Evidentemente não· tenno nenhuma refle:tão sobre o assunto, mas acho que o Congresso
a.cional não pode nem deve ficar distante de· um
blerna dessa complexidade. Se, pelas necessidades dias pelo interesse nacional, essas negociações tem de
encaminhadas com a velocidade que reclamam, isto
quer dizer que o Congresso Nacional venha a ficar

distante delas, Se não for informado antes, sê-Jo-á de·
pois de realizadas essas negociações.
Flávio Tavares (Jornal Excelsior do México) -Sr.
Presidente, volto ao tema da dívida externa. A dívida externa está sendo renegociada e encaminhada pelo atual
Governo no seu aspecto técnico financeiro. Pergunto:
Como pretende o Presidente Tancredo Neves enfrentar
o aspecto político da dlvida externa? Através de uma
unidade dos países devedores, como Mêxico e a Argenti~
na, ou através da negociação polftica com o G,overno
dos países credores?
Tancredo Neves - No caso, o que dita o comportamento das nações devedoras é a realidade económica e
financeira de cada um deles. O Senhor está no México e
acompanhou de perto. O presidente de La Madrid fez
uma negociação bilateral, embora sentindo e sendo, em
princípio, partidârio de negociações feitas coletivamente
com as nações devedoras. O mesmo está acontecendo
com a Argentina que está sendo levada a uma negociação bilateral e o Brasil. Devemos reconhecer que Cartagena e Mar Dei Plata foram duas conquistas
avançadfssimas. Tanto em Cartagena, como em Mar
Dei Plata já ficaram realmente estabelecidas os princípios que criaram realmente como que uma comunidade
de nações devedoras que possa, em determinado momento, agir conjuntamente naquilo que diz respeito aos
pontos que são comuns ao endividamento destas
nações. Acha que isto é um processo que cst~ em curso,
tende a desenvolver-se e tende a consolidar-se. (Palmas.)
Carlos Henrique {SBT- Sistema Brasileiro de Televisão) - Dr. Ta11credo, o Brasll já formou quadros cápa~
zes nas áreas de cultura e de ciência. Mas esses quadros
têm-se mantidO á margem do processo decisório. Que
novos mecanismos de assessoria ou de consultaria o senhor pretende inaugurar no seu Governo para que chegue até o Palácio do Planalto a melhor informação que
permita ao Governo a melhor decisão, usando essa massa critica que nós temos e que está ai, à margem do pro·
cesso?
Tancte4o Neves - Temos de criar órgãos adequados
para poder examinar essa massa imensa de informações,
nos seus diversos aspectos, na Sua procedência, na sua
legitimidade, à fim de que possam ser incorpoiada à ci·
vilização brasileira, como conquistas. O setor da cultura, da tecnologia e da ciência, no Brasil, estão reclamando reformulação ampla e profunda, e com a ajuda dos
çstudiosos, _dos competentes e dos ex:perts pretendemos.
levar efeito CS§a reformulação.
Humberto G·ianini ANSA - lmprensalntemaclonal
Italiana - Sr. presidente, na hipótese de que o Brasil
não possa cumprir seus compromissos internacionais,
1ue posição a dotaria seu Governo na integração de um·
doca latino-americano para tratamento da dfvida externa?
Tancredo Neves - Se não puder:mos pagar os com-·
promissos assumidos pelo Brasil, hipótese que considero
muito remota, porque nossa potencialidade~ impressionante, só nos resta o caminho da'renegociação:.e dizer
aos credores que nós não temçs condições de pagar e
que só podemos pagar dentro de determinadas condições, apresentar a esses credores essas condições e em
torno delas iniciarmos uni longo contencioso. Não é do
interesse dos credores levar o Brasil ao estrangulamento,
da mesma maneira que não ~ interesse do Brasil criar o
pânico no sistema monetái'io internacional. De maneira
que nós haveríamos nessa hipótese extrema de encontrar
a fórmula e a situação adequada para saírmos das dificuldades. Quanto ao entendimento latino-americano eu
acho que é um dos aspectos mais importantes da iate-
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gração continental. Teremos de criar entre as nações devedoras do continente uma mentalidade comum, sem
radicalismo, mas com muito realismo, que nos permita
criar padrões que sejam compatíveis com a possibilidade
de pagamento de: cada uma desSas nações sem que isso
implique em travar o processo de desenvolvimento eoonômico. (Palmas.)
Lygia Girão (Sistema Globo de Rádio) -O slogan dP
sua campanha foi mudanças-já, a que muda prioritaria·
mente no Brasil a partir de 15 de março?
Tancredo Neves -Primeiro a mentalidade, segundo o
.comportamento, tercei'ro o estilo de Governo, quarto, o
acatamento de todos os dirêitos e liberdades democráticas, de que ~ exemplo esse espetáculo que estamos aqui
assistindo, coisa que hll vinte anos não se realiza igual
no País. (Palmas.) Finalmente, a iniciativa, desde o pri·
me.iro momento para que as reformas institucionais e
sociais sejam submetidas à consideração do Congresso
para obter a colaboração dele a fim de que essas mudanças não fiquem apenas em palavras, mas tamb~ em
institutos legais.
Fernando Martins (Revista Afmal) - PreSJdente. eu
não tenho a pretensão de selec:ionar frases mais importantes do seu discurso de anteontem, mas hA nde um
trecho que me chamou a atenção em especial~ quando o
senhor relaciona sociedade democrática com. estado frâ·
gil. Isso me permite supor que haverá. uma ação funda·
mental no sentido de fortalecer a sociedade, portanto,
enfraquecer o Estado. Eu gostaria de saber como ~que o
senhor iniciaria essa operação de desconstrução da força
estatal no Brasil. O senhor pensaria, por exemplo, em
iniciar um processo de desestatização na economia? ·
Tancredo Neves - Em primeiro lugar, o enfraqueci·
menta do Estado do Brasil tem que; ser feito pelo fortal~
cimento do Congresso devolvendo ao Congresso as suas
prerrogativas fundamentais. (Palmas) Em segundo lugar, no cainpo econômico, acompanhando a ação das
empresas estatais, muitas delas são essenciais, silo fun·
damentais ao desenvilvimento econômico do País, mas
aquelas que não se tornarem necessârias, poderit ser privatizadas para serem entregues a empresas nacionai~,
quando muito associadas a ein.presas estrangeiras e
nunca exclusivamente as empresas estrangeiras, porque_
eu não sei qual o maleficio maior, se o da desnacionali·
zação, ou se da estatização. Isto, em acontecendo, n6s
temos que realmente buscar um tratamento adequado
paÍ'a que essas empresas estatais possam atingir a sua fi.
nalidade sem se transformarem em focos de inflação, em
ónus pesado à economia nacional.
Fernando Martis -

(Muito obngado).

Ferreira Neto (Abril-Vídeo. Rede Capital de Comunicações) - Sr. Presidente, faço minhas as palavras de
.Villas Boas Correa ao saudar essa maneira democd.ticil
em tràtar assuntos da imprensa e através dela falar à
Nação. A Nação estlt curiosa. V. Ex• foi eleito anteontem, está de parab6ns, ncSs todos queremos
cumprimentá-lo, acredito que falo em nome de todos
~aqueles colegas que aqui se. encontram·, o Brasil todo
!gostaria de apertar as suas mãos. Mas, estamos muito
! preocupados, eu particularmente. V. Ex• resolveu fazer
1uma viagem à Europa no mOmento 'em que os rigores do
inverno estão aí séndo noticiados pela própria imprensa
e ficamos bastante apreensivos com isso. Y. Exba9 te~
uma missão nobre mas não seria preferível transferir
essa viagem para outra oportunidade?
Tancredo Neves - Infelizmente, não. Eu não vou
numa viagem de passeio, numa viagem de descanso.
Essa minha viagem tem um sentido político da maior
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significação e da maior impórtância. EU não me decidi·
ria a essa viagem se ela não fosse realmente acompanhada de uma missão que eu posso exercer como candidato
eleito, mas não poderei exercer como candidato empossado. De maneira, creia, que essa viagem tem para o gàverno que vou desempenhar a maior importância, a
maior significação. Em segundo lugar, essa viagem é
tambetn um atestado que eu dou ao mundo que o Pafs é
hoj~ -uma democracia plenamente institucionalizada e
uma civilização que encontra a sua estabilidade na confiança que inspira nas instituições políticas.
Ferreira Neto -

Muito obrigado.

Lincoln Brun (representante das Emissoras de Rádio

e Televisão Educativas)- Qual será a grande priorida~
de do seu governo para a Educação?
Tancredo Neves - A refonna completa de todo o sistema educacional brasileiro c, de maneira fundamental,·
da universidade. A universidade brasileira estã boje es·
facclada. A univcrsidãde brasileira está reclamando - e
esse é um clamor nacional - algumas politicas que venham a colocâ~Ja em compatibilidade com os anseios da
sociedade. A unversidade brasileira sofre cm todos os
seuS aspectos. Ela precisa .de uma mudança de mentali~
dadc. de estruturas, de t~lcas c .de métodos para que
possa ser recuperada cm todos os seus objctivos.
Ossíam Britto (O Liberal, de Belém do Parã)- Sr. Presidente, uma pergunta amazônica: tanto em Bel~
quanto cm Manaus e Territórios Federais observa-se
que nos seus pronunciamentos, durante a peregrinação ·
cívica empreendida, V. Ex• quase sempre deu ênf"sc ao
Nordeste, região com tantos problemas quanto a Ama·

pressupostos, exige rigorosa aplicação ou princípio da
separação dos poderes. E a atuação do prezado presidente em face do descalabro hoje reinante no qual preponderam um Executivo fortíssimo contra um Legislativo e um Judiciário infelizmente, dependentes do poder
maior.

Tancredo Neves - Evidentemente que o Executivo
forte, o Executivo. transformado em super poder é uma
característica do Estado autoritário. Porque estamos caminhando realmente para uma democratização das nos~
sas instituições, nós temos que manter o Executivo no
máximo da sua eficiência, da sua força de realizações e
da sua capacidade e solucionar os problemas nacionais,
mas em nenhuma maneira se superpor nem ao Legislati·
vo e nem ao Judiciário.
·

Yuri Bespelko (Agência Tass) - Sr. Presidente, V.
Ex• já recebeu a mensagem do presidente Chemenko
felicitando-o por ocoasião da sua eleição à presidência
da Repüblica Federativa do Brasil e os votos de êxito
para sua gestão. Sr. Presiden'te, em abril deste ano
comemora-se o 40° aniversário do reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética. E
mais. este é o 40° aniversário da vitória das forças aliadas sobre a Alemanha nazista. Como se sabe, o Brasil e
a União Soviêtica combateram juntos contra o nazi·
fascismo. E tambêm este é o ano do 401) aniversário da
formação da Organização das Nações Unidas. Entre os
P.rimeiros membros dessa nobre organização estavam o
Brasil c a U.nião Soviética. Sr. Presidente, pergunto, sob
a ótica dessas três importantes datas históricas, como é
que V. Ex• vê no futuro as perspectivas das relações entre Brasil e União soviética no seu governo?

zõnia. Por quê? A SUDAM, o BASA c a SUFRAMA

são órgãos de desenvolvimento, permanentemente sem
recursos para atender aos programas de sua ação. Por
isso, foram eleitos Governadores da Oposição na Ama. zônia. Digo algo, Excelência, a respeito - como alento
aos que estão 'esPerançosos com a Nova República- já
que foi divulgado que o Sr. Deputado Rozemburgo Ro~
mano, do PMDB de Minas Gerais, cncaminhou.lhe u~
estudo para criação d~ 15 novos Estados brasileiros sen·
do 5 no Pará.
Tancredo Neves - Quero ponderar ao meu caro ami·
go que as observações de que tenho me omitido em refe·
rência ao Norte e à Amazônia são improcedentes. Fize·
mos--:- juntamente com o Deputado Ulysses Guimarães
e outros líderes políticos da Aliança Democrática, inclu·
sive o Senador José Sarney, que ~ meio nordestino e
meio homem da Amazônia, tanto quanto falamos em
Manaus, quanto falamos em Bel&n, quanto falamos em
Porto Velho, tivemos oportunidade de colocar, em toda
a sua nitidez, os: problemas da Amazônia - e criamos
durante a campanha o simpósio de técnicos dos mais.
abalizados para toda a reformulação da problemlitica
amazônica. E esse trabalho está concluído e será um dos
roteiros da nossa atuação política em direção à Amazô·
nia. Não subestimamos a. Amazônia. Sabemos que ali
existe um outro B.rasil - diria melhor - ali existe um
outro contineqte e preservar a Amazônia, torná·la sempre cada vez mais brasileira, recuperá· la económica e so·
cialmente 6 realmente uma das tarefas que nenhum go~
verno do Brasil pode dela se demitir.
Flávio Mendes (Revista Visão)- Sr. Presidente, hã
opiniões de Que os esforÇos brasileiros na busca da estabilidade deniocrática serão sempre infrutíferos at~ que
se absorva a convicção da necessidade de um verdadeiro
estado de direito. 'Vencem-se crises, mas outras advêm
mais graves. O verdadeiro estado de direito, entre outros

TaPcredo Neves- Acho que realmente são aconteci·
mentos relevantes, e o Itamaraty, pelas suas seções com·
deVe estar realmente adotando todas aquelas
iniciativas necessárias para que essas datas sejam con·
dignamente comemoradas. Tenho um particular empenho para que isso aconteça, porque me reservo à responsabilidãde e a iniciativa de haver promovido o reatamento de relações do Brasil com a Rússia. Foi no meu
governo, como primeiro-ministro, que pudemos real·
mente restabelecer os nossos entendimentos democrãti·
cos. Hoje os nossos objetivos são os mesmos de então,
manter a humanidade cada vez mais unida, dentro dos
objetivos da paz, fazendo com que se respeite o princípio da não intervenção das potências estrangeiras mais
fortes e poderosas contra as potências estrangeiras mais
. frágeis e mep.os militarizadas.
peten~es,

EM AÇÃO, O ESPIRITO MINEIRO
Rui Nogueira
Especial para o JBr
O espírito mineiro existe. Agora não hã mais dúvida
alguma. O doutor Tancrcdo Neves, se encarregou de
desfazer de uma vez por todas essa dúvida de tamanho
nacidnal.
Durante quase duas horas de conversa ele encarnou tJ
lado mais nobre desse espírito mineiro, a .mineiridade,
que é uma arte diferente da mineirice, que é uma artima·
nha. Comportou-se como um zagueiro de área, jogando
um futebol elegante e ao mesmo tempo decidido, sem
pudor de dar um chutão pro mato. Afinal, o jogo era de
campeonato. Vez por outra distribuiu umas botinadas.
Provavelmente, a maior de todas sobrou para a representante da Agência France Press.
Foi preCiso T;mcredo Neves ser eleito, para que, quase
30 anos depois, os brasileiros devolvessem com juros e
correçào monetária a afronta que um dia o todo podero-
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so De Gaulee nos jogou dizendo, o Brasil não era um
País sério. Ontem, depois de responder à pergunta do re·
presentante da Fr~nce Press sobre divida externa e mora·
tória, ele aproveitou para fechar o ra.ciocfnio afirmando
qut::. "esse negócio de se dizer que o Brasil naõ é um País
Sério, é uma tremenda balela". Só faltou acrescentar ...
uma balela francesa.
Se na resposta ao represen~ante da France Press ele
parou pela meia palavra (o resto para um bom entendedor estava explfcito),jã ao tratar do Chile ele não deixou
por menos. Do jeito que s'ó um mineiro poderia ter dito
ele acabou deixando claro, que o imperador Pinochet
não seria seu convidado para a posse em 15 de março.
Caso ~erzog e revanchisnio

O grande teste, o momento em que Tancredo foi encostado à parede, veio de uma repórter da Abril Vídeo.
A pergunta da reporter da Abril Vídeo, foi sem dúvida, o
termómetro com que os militares, ontem, mediram a co·
letiva do presidente eleito. Ela quiS saber se Tancredo
não iria tomar nenhuma atitude em relação aos assassinos do jornalista Wladmir Herzog, que apesar da anistia,
óu talvez por causa dela continuam impunes.
Tancredo deu a volta na cadeira, que estava meio de
lado, pigarreou no melhor estilo mineiro começou a res·
posta dizendo•. "Minha filha". Depois foi direta à única
saída que lhe restava, nã.o criar falsas expectativas neste
campo. Reconheceu que f9i um entre os muitos atas da
ditadura brasileira, mas o seu governo não vinha para fi.
car caçando fantasmas. Ainda teve tempo para ensinar
que a Argentina ficava mais em baixo.
Revo.lução de 64
Sem ficar em cima do muro, Tancredo jUlgou a Revo·
lução de 64. Deve ter passado a noite lendo algum livro
de filosofia grega e estudando a técnica de compor os silogismos. A revolução na sua opinião teve dois componentes, um político e outro material. O político, segundo
o Presidente eleito, foi a desgraça da Nação, a partir do
momento em que castrou a:s liberdades democráticas .
No campo material, não há como negar o desenvolvi·
menta alcançado. Como quem diz não dá para negar números.
Mas até aqui ele ainda estava em cima do muro. logo

a seguir fechou o raciocínio e aproveitoU' para descer o
muro: quando acrescentou";._ "Eu me pergun_tQ se valeu o
sacrifício das liberdades o desenvolvimentq q~e alcançamos". Ele mesmo respondeu;, ''E claro qu·e não".
O PT teve a botinada certa, na hora ;erta e na medida
exata. Um repórter botou a questão dq Pacto Social em
discussão. Tancredo fez, então, o melhor momento da
partida. O Pacto. Voltou a repetir Tancrcdo, não e senão
uma idéia. Uma idéia que uma vez colocada em prática,
a única certeza que se tem ê a de que mal não fará aos
trabalhadores. Pode, evidentemente, não 'vir a fazer Já
muito bem, mas também mal não farâ, Falou, em segui·
da de sal~rios, a torcida gostou, levantou-se na arquibancada e aplaudiu. Lula deve ter cos'sado a barba.
Mas a Revolução de 64 teve ainda outra abordagem.
Desta vez, com algu111 desdém. Tancredo rejeitou pata o
início do seu governo a política de aplicação de. "medidas de impacto". Com um sorrisos nos lãbios ele renegou a demagogia que cerca, 'geralmente, essas medidas.
Basta lembrar o governo Mêdici.
O espírito mineiro foi colocado mais uma vez em prática quando a pergunta ao Presidente eleito veio do representante da Agência Tass. Este começou lembrando
que estamos no ano da comemoração do reatamento das
reluções diplomáticaS entre Brasil e URSS. E quis saber
como será no seu governo esse relacionamento. Tancre·
do agradeceu a lembrança pela comemoração, delicada·
mente recordou que foi exatamente como Primeiro·

l
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Ministro que isso aconteceu, e aproveitando a deixa vinp
da da União Soviética, para dar a dica;... As superpotên~
cias não devem usar a sua força para submeter outras
nações menores e de força menor. O correspondente da
Agência Tassjâ deve ter mandado o recado ao Krernlio:_

n<~ ONU não devemos contar a voto do Brasil para as~
suntos de gênero Afeganistão. Obviamente, faltou perguntar ao Dr. Tancredo o que ele acha da permanêncía
dos Estados Unidos em Honduras. na Coréia do Sul, em
El Salvador etc .

Sexta-Feira 22 0357

Como deixou claro a maioria dos jornalistas, o fato de
Tancredo conseguir unir de índio a cardeal não significa
a certeza de um bom governo. De qualquer forma, e em
sinal positivo.
.Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
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1.1- ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Menugem do Sr. Presidente da

R~pdbUca

N• 80(85 (n• 199/85, na origem), encaminhando atestado mé:dico dos profissionais que assistem o Pre·
sidente eleito Tancredo. Neves.
1.2.2 - Comunicaçio do Senhor Presidente da Re--

pública
Referente à d-esignação do Senador Humberto Lucena para exercer as funções de Líder do Governo pe·
ran te o Senado Federal.
1.:2.3 - Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n' 29, de 1985, que altera
dispositivo da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de

1966. a fim de·permitir a utilização do FGTS também
para gastos com ampliação e reforma da casa pró·
pria.

1.2.4 - Comunicação
Do Sr. Senador Odaclr Soares, sobre o regístro de
chap-a do Instituto de Previdência dos Congressistas
-.IPC, para o bi~nio 1985(1987.

1.2.5- Discurso.s do Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
;-Problema racial na África do Sul. Ameaça de gre~
ve na Companhia Siderúrgica Nacional. Solução
para a situação dos empregados do Banco Sulbrasi*
leiro.
. SENADOR N!VALDO MACHADO- Entrevista
concedida à imprensa pelo Ministro da Educação
Marco Madel.
1.2.6 - Leitura de projetos

Projeto de Lei do Senado n' 30/85, de autoria do
Sr. Nelson Caneiro, que autoriza as Comissões Exe-

cutivas Nacionais dos Partidos Pollticos decidir
sobre a realização de Convenções.
Projeto de Lei do Senado n' 31/85, de autofia_do
Sr. Jaíson Barreto, que estabelece normas para vôo
por instrumentos e dá outras providências.
1.~.7-:--0fido

Do Sr. Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas, comunicando·o registro de chapa única para administração daquele Instituto, para o biênio 1985il987.

1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n~' 45/79, que acrescenta
e modifica a redação de dispositivo da Lei n~' 5.107,
de 13 ·de' setembro de Í966. Aprondo, com emenda,
após usarem' da palavra os Srs. Nelson Carneiro c 0dij.cir Soares. À Comjssão de Ré!dação.
Requerimento n' 4 j85, solicitando urgancia para o
Projeto de Lei da Câmara n• 218f84~Complementar;
que cria o Estado de Tocantins e determina outras
providências. Votaçio adiada por falta de quoruin.
Requerimento n' 15/85, solicitando a constituição
de Comissão Parlamentar de Inquêrito destinada a
investigar os fatos que colocaram em rfsco o Controle
acionádo, pela Uniãot da Companhia Vale do ·Rio
Doce. Votaçio adiada por falta de quorum.
Requerimento nt 40/85, solicitando urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nt 199j83 {n~ 263/8'3, na
Casa de origem), que exclui, dentre os conside!a'dos
de interesse da segurança nacional, os Municípios de
Amambaf, Antonio João, Arai Moreira, Vista., Cara·
col, Corunlbá, Eldorado, Iguatemi, Ladário, Mundo
Novo, Ponta Porã e Porto Murtinho, no Estado de
Mato Grosso do Sul. Votaçlo adiada por falta de
quorum.

Projeto_ de Lei do Senado n' 26j79, que acrescenta
pafágrafo ao art. 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votaçio adiada por falta de quorum•
Projeto de Lei do Senado n~ 2/80, que dispõe sobre
a escola e a Jlomeação dos dirigentes das Fundações
dC Ensino Superior. Votaçio adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Lei do Senado n' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto dé! Lei do Senado n' 320/80, que revoga a
Lei n~' 6.815, de 19 de agosto de !980. que defim:: a si·
tuação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras providen~
cias. Votaclo adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos ap6s a Ordem do Dia

SENADOR JORGE KALUME- 809 aniversário
da emancipação politica do Município de XapuriAC. I Encontro de Vereadores do Estado do Acre,
ora em reaJizaçi\o em Rio Branco.
·

SENADOR VIRGTLIO TÁVORA - Análise de
decreto-lei e de decretos baixados pelo Senhor Vi<:ePresidente da República no exercício da Presid&lcia,
publica~os no Diário Oflclal da União de IS de.
março do corrente ano. e em especial o Decreto nt
91.146, que cria o Ministério da Ciêtlcia e Tecnologia
e dispõe sobre sua estrutura, transferindo-lhe os ór.
gãos que menciona. é! dá outras providências.
SENADOR ODAC/R SOARES- Criticas devereadores de Ijuf- RS~ contra a revista em quadrinhos Chico Bento, da Editora Abril.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Reivindica~o do Sindicato

dos Trabalhadores nas Indústrias

Me~lúrgicas, Mecânicas e

de Material Elétrico, de
Cruzeiro- SP, para instalação de uma Junta Regional da Previ,dência Social naquela ci'dade.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Artigo publi·
cada no Jornal do Brull edição de 14 de março do
corrente ano. sob o títulq, ~'Adeus às Armas".
SENADOR CARLOS ALBERTO- Conclusões
do IV Congresso Nacional dos Estivadores, recente-mente realizado em Brasília.
1.3.2 - Desfgnaçio da Orde.m do Dia da prdxima

sessão.
1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr .. Helvídio Nunes, proferido na sessão de
21-3-85
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EXPEDIENTE
CENTRO GR~FICO DO SENADO FEDERAl

1 ,,

DI~RIO DO CONGRESSO NACIONAL

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS

J~presso sob a ·tesponsabilidade do Mesa do Senado Federo

Oiretor-Geral do Senado Federal
NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO

ASSINATURAS

Oiretor Executivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

Diretor Administrativo
MARIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00

Dirotor Adjunto

firagem: 2.200 exemplares.

3 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
;óNGRESSISTAS
-Ata da reunião ordinária realizada r:m 26·2~85
__.. ReSoluções n~'s I a 4, de 1985

- Pareceres do Conselho Deliberativo (ou-

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO

tubrof84, novembro de 1984 e dezembro de 1984).

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES

.4-MESA DIRETORA

Ata da 21\1 Sessão, em 22

de m~rço de

1985

3• Sessão Legislativa Ordinâria, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto e João Lobo
:iS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

jÍ

li
l

Jorge Kalume- Mário Maia- Fábio Lucena- Q.
dàcir Soates - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo -José Lins
-:-Virgílio Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho
- Humberto Lucena - Marcond~:s Oadelha - Cid
Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcante Passos Pórto - Lomanto Júnior- Nelson CarneiroItamar Franco - Murilo Badar6- Gastão Muller José Frall:elli.
.

ó SR: PRESIDENTI!: (Yassos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, d~Jaro·aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noss~s trabalhos.
O Sr. {t.Secretário procederá à leitura do expediente.

1:: lido

o segum.te

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE
DA REPOBLICA
MENSAGEM N• 80, DE 1985
(N'? 199/85,. na origem
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Como é póblico e 110tório, o Excelentíssimo Senhor
Doutor !fancredo de Almeida Neves, Presidente da Repóblica eleito, continuâ. impossibilitado de comparecer
perante o Congresso Nacional a fim de prestar o com~
prQmillso constitucional exigido para sua posse.

Caracterizado o motivo de força maior a que alude o
parágrafo único do artigo 76 da Constituição, tenho a
honra de encaminhar a Vossa Excelência, para os devidos fins, atestado médido subscrito pelos profissionais
que assistem Sua Excelência, datado de 21 de março de
1985.
Brasília, 21 de março de 1985..- José Samey

· O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto)- A comuni·
cação lída vai :à publicação. ;
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. I'·
Secretário.

b lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO. SENADO N• 29, DE 1985
· Altera dispositfvo da Lei n'? 5.107, dC- b de se-tembro de 196f;i, a fim de permitir à' uiilizaçio do
FGTS também para gastos com ampUaçio e reforma
da casa pr6pria.

GDF -·SECRETÁRIA DE SAÚDE
Fundação Hospitalar do Distrito Federal
,
ATESTADO
Atestamos, para os devidos fins, que o Presidente elei~
to, E(<.bm'? Sr. Dr. Tancredo de Almeida Neves, interna~
do no Hospital de Base do Distrito Federal, continua im-.
possibilitado de comparecer perante o Congresso Nacional para prestar o compromisso constitpcional exigido
para sua posse.
Brasflia~ 21 de·março de 1985.- Dr. Renault Mattos
Ribeiro- Dr: Fr"anc:lseo Pjabeiro Roc:ha- Dr. Gustavo
d.e Arantes Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa comunicação que vai ser lid<i pelb Sr. 1~Secretãrio.
'
'
·
~ lida a seguinte

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federa.I:
T~nho a honra·de cOmunicar a Vossa Excelência a designação do Senhor Senador Humberto Lucena para·exercer as funções de Líder do Governo perante o Senado
Federal.
Brasília, 18 de março de 1985.- José Samey.

O Congresso Nacional decret~:
Art. {9 A alinea b do inciso II do art. 89 da Lei n'
5.107, de 13 de setCmbro de 1966, passa a vigorar com a
seguinte redação:
.

b) aquisição de moradia própria e pagamento
das respectivas prestações, nos termos do art. 10,
bem como ampliação ou reforma da casa própria já
adquirida.

~rt. 2"? Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.·
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Ao.Jongo destes últimos aOos de atuação parlamentar
é grande o número de cartas ou solicitações várias que o
signatário tem recebido no sentido de pleitear alteração
na legislação do FGTS, com vistas a permitir a utilização
do saldo em conta vinculada também para fins de amP,Iiação ou reforma de casa própria.
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Na verdade, se o FGTS visa à constituição de um patrimônio para o trabalhador e se a ca.s~ 4~ sua moradia
consubstancia bem patrimonial da maior importância,
nada deveria impedir a iniciativa de obras que melhorem, ampliando ou simplesmente reformando o.p~dio.
Sala das Sessões,
-- Ntlson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' ·5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá· outras providências.

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes condiÇões, conforme se dispuser em
regulamento:

I - Rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que se
refere o artigo 6"' ou por declaJ:ação_da empresa, ou ainda

por decisão da JusÍiça· do Trabalho, seja por justa causa
nos. termos do artigo 483 d_aCLT, seja por cessação da a~
.tividade da empresa Otjj~e~Q,.t~rmino do contrato de trabalho por prazo estipulàdo, ou ainda no caso de aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderá ser livremente movime~tada. '
- Red'aç!io deste item dada pelo Dc<:reto·lei n' 1.432, de S de dezembro
de 1975 (DO. 5·12-1975).

. II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa
,.. causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá.
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência da
Sindicato da categoria do empregado, ou na. falta deste
com a do representante do Ministério do.Trabalho e Pre-vidência Social (MTPS) nas seguintes situações, devida~
mente comprovadas~
a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b) aquisição de moradia própria e pagamento das respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta Lei;
c) necessidade grilve e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a ativídade de
natureza autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino.
-- Redação dos in~isos deste artigo dada pelo Deereto-lci n' 20, de t4-9-1%6 (DO. 15·9·1966),

III- Durante a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hi~
póteses previstas nas letras b e c do item II deste artigo.

............................................... 6
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Legis~
lação Social, J

. O SR. PRESIDENTE (Passo& Pôrto) - O projeto
lido será publicado e remetido àS comissões competcntes.
, Sobre a mesa, comunicação que vai sCr lida pelo Sr. 19 .

Secretário.
É lida a seguinte

Exçelentíssimo Senhor Presidente
_ Comunicamos a Vossa Excelência, para as providên~
{ ciâs necessárias, que para a Administração do Instituto
~de Previdência dos Congressistas - IPC, biénio
1985j!987, foi registrada, dentro do prazo legal, uma 11~
. ·nica. Chapa com os seguintes candidatos:

li.-''" ""'"""' -· """

~·~

-Para Vice-Presidente: Deputado Raymundo UrbaM
no
Antecipando os agradecimentos, aproveitamos a O·
portUnidade para reiterar a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço.
Atenciosamente. - Sen~cj.or Odaclr Soares.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -A comunicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos. ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder do PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pfesidente,
Srs, Senadores:
Três motivos me trazem hoje à tribuna: o primeiro, de
repercussão internacional, dolor-osa repercussão internacional - é o drama que ainda uma vez vive a popuM
lação negra na África do Sul. A população nativa daqu.ele País ainda ontem teve que enfrentar a fória policial, deixando no. chão, caminho do túmulo, numeroaos
de seus componentes.
O mundo inteiro clama contra a monstruosidade do
•partheid. Na ONU jâ não têm assento os delegados da
África do Sul; os protestos se multiplicam a cada dia em
todos os países, mas a brutalidade não cessa, a brutalí·
dade continua e esta. não pode deixar de merecer, dé um
pafs CÔmo o Brasil, a condenação mais veemente. Os
mortos da África do Sul são um constante protCsto contra a prepotência de urna minoria que quer continuar dirigindo uma Nação que não foi sua nas origens.
Realmente, essa nódoa que caracter.iza a atuação do
Gover~o branco, na Ãfrica do Sul, urge ser riscada do
mapa e as nações livres do mundo devem se reunir para
continuar protestando contra aquela brutal viol@:ncia.
Sr. Presidente, Outro motiVo que me traz A tribuna e
este ~ de fácil solução, porque dentr.o das fronteiras do
Brasil- ~ a sitUação de ameaça de greve na Companhia
Sider6rgica Nacional, com a paralisação de mais de vin~
te mil operários. Essa ameaça paira at~ que seja possível
o entendimento capaz de solucionar a situação em que
se encontra aquela companhia sem recursos, para aten~
der à decisão recente do Tribunal Superior do Tral=!alho
que, julgando o dissídio coletivo de·1983, assegurou aos
operários uma produtividade de 4% e as cem horas extras de trabalho.
São vinte mil trabalhadores da maior usina sidertlrgica dq, País, da mais antiga e da mais tradicional.
Sei, Sr. Presidente, dos esforças do ilustre Presidente
da Companhia Sider6rgica Nacional, o engenheiro Benjamin Mário Batista. Mas, o problema não se resolve
apenas com palavras; hA necessidade de recursos para
que a Companhia possa, ao menos, pagar. em parcelas o
grande d~bito sob sua responsabilidade, e que alcança a
elevadíssima soma de 50 bilhões de cruzeiros.
Os operários compreendem que a empresa não Pode
saldar essa dívida de uma só vez. Pleiteiam um parcela..:
mento, de modo que essa importância vá sendo quitada,
de tal sorte que, no deCorrer do tempo, acabe saldada.
Sei dos esforços da atual Diretoria, ~as é preciso que esM
ses esforços, esses clamores cheguem ao Governo Fede~
ral, para que os Ministros encarregados de orientar a .
poH~icâ económica e tmanceira do País atentem para a
gravidade do problema e pelas conseqUências que tra- .
riam à economia nacional tantos milhares de empregados, de braças cruzados, na cidade de Volta Redonda.
Por fim, ainda uma vez, volto a focalizar o drama vivido pelos que não colaboraram para a hora ingrata do
Banco Sul Brasileiro; são os empregados, ainda os mais
modestos, que hoje no Rio de Janeiro, na Cinelândia,
continuam a vigília à espera de que seja dada solução
para sua situação, Eles foram, de um dia para outro,
despedidos, criando não só no Rio Grande do Sul, mas
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em todos os lugares onde o Banco Sul Brasileiro possu(a
uma agS:ncia, novo drama social.
Esse, o apelo que tenho feito d~ta tribuna c hoje rei~
tero, Sr. Presidente, já que não me ~ possível ali estar,
como desejava, na Cinelândia, nesta tarde, para me solidarizar com aqueles funcionârios, aqueles servidores do
Banco Sul Brasileiro, em busca de uma decisão que dê
tranqüilldade a eles e às sUas famflias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex• não estA presente.
Coi1cedo a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISilO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO J:OSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Eunice Michítes- Raimundo Parente- Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves Alexandre Costa - João Castelo - Carlos Alberto Milton Cabral - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- João Cal·
mon- Jos~ Ignâcio Ferreira- Amaral Peixoto- Alfredo Campos -:- Severo Gomes - Mauro Borges Rob~rto Wypych- Álvaro Dias- En~as Faria -Jor·
ge Bornhausen - Lenoir Vargas - Carlos Chfarelli Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (P•ssos Pôrto)- Sobre • mesa, projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr, 19Secretârio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 30, DE 1985
Autoriza as Comissões Executivas Nacionais
'dos Partidos Políticos decidir sobre a realização de
Convenções.
'
O Corigresso Nacional decreta:
Art. l" S facultado às Comissões Executivas Nacionais de Partidos Polfticos decidir sobre 'a realização de
Convenções para renovação de seus Diretórios Munici·
pais e Regionais, bem como prorrogar, atE: por mais 1
ano, os mandatos de seus órgãos de direção, de ação e
de cooperação.
A'rt. 29 ~ta lei entrar! em vigor na data de sua
publie~~ção .
Art. 39 Revogam-se as distwsições em contrário.
·Justificação
1. Os Partidos Polrticos, criadÔs a partir da vigencia
da Lei n"' 6.767, de 20 de dezembro de 1979, registrados
perante o EgrE:gio Tribunal Superior Eleitoral, deverão
realizar, nos próximos meses, Convenções para a renovação de seus Diretórios.
2. A realízação de tais Convenções, principalmente
nas áreas municipais e regionais, estâ sujeita a ocorrer
dentro de um período em que as bases partidárias vivem
momentos de incerteza quanto às perspectivas de alteração na legialação poHÚcÇJ-eleitoral. J Aexiste no Cona
gresso Nacional, em pleno funcionamento, uma Comissão Interpartidária, destinada a estudar e propor mudanças na atual legislação eleitoral e partidária.
3. O prudente, neste momento, ~ o sobrestamento
da realização das Convenções para a renovação de Dire-tórios Municipais e Regionais, at~ que se definam e se-
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jam estabCleci'das essas novas regras. São alterações, algumas já anunciadas, envolvendo desde: a fundação, a
organização e o funcionamento dos Partidos Políticos,
as inelegibilidades, as sub-legendas c a própria fideli·
dade partidária.
4. Ao alterar dispositivos da Lei Orgânica dos Partidos Pollticos, a Lei n' 7.090, de 14 de abril de 1983, permitiu aos Partidos, livremente, dispor sobre a ftxação

das dataS das Convenções destinadas à eiCição de seus

Dirct6rios c a própria duração de seus mlf,ndatos. Foi
um passo importante para se ajustar a legislação ao
princípio de que bs Partidos Pollticos devem ter sufi-

f
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p
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cientes liberdade para se governarem internamente.
S. O presente projeto, trãnsformado cm lei, proporcionará aos Partidos PoUticos, neste importante moJllento da vida brasileira, decidir sobre a realização de
Convenções para a renovação de seus Diretórios Municipais e Region'ais. bem c:omo prorrogar a vigCncla de
mandatos de seus órgãos de dircção, de ação de cooperação, pelo menos por mais um ano, até que sejam adaptadas à legislação ordinária as alterãções sugeridas pela
Comissão Interpartidária do Congresso Nacional, en·
carregada de propor as mudanças constitucionais c legislativas necessárias às exigências da nova vida nacio·
nal.
Sala das SessõeS, 22 de março de 1985. -JUtahy Magalbies - Nelson C~elro.
·
· (À ~omissão de ConsrltuiçBo e Justiça.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1985

Estabelece normas para vôo por Instrumentos e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decre~:
Art. IV Na aviação civil, somente aeronaves multimotoras poderão realizar vóo por instrumentos (ifr)
efou noturno.
Art. 2' As tripulações das· aeronaves da Aviação
Geral para vóos por instrumentos efou noturnos serão,
obrigatoriamente, constituídas de dois pilotos- çomandante e co-piloto.
Parágrafo t1nico. · Salvo quando os pilotos forem proprietários.. como pessoa tisica, das aeronaves, deverão
eles ser titulares das Licenças de Piloto de Linha Aérea,
Piloto Comercial Senior, Piloto Comercial ou de Instrutor de Pilotagem, conforme as exigências dos equipamentos que tripularem, segundo a legislação em vigor.
Art. 3'1 Esta Lei entra em vigor na data de sua. publicação.
Art. 4t Revogam-~e as disposições em contrário,
Justillcaçio
A segurança dos vôos é tema de permanente preocu·
pação por todos os setores da Sociedade, se.qdo que, em
todós os tempos, o Congresso Nacional tem sido chamado a pronunciar-se e contribuir para seu crescente aperfeiçoamento.
Ainda h4 pouco, por ocasião d~ "Semana da Asan, receberam todos os Partidos fund~mentada exposição de
motivos da Confederação Nacional dos Trabalhadores
cm Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos em que, a
par da enumeração de falhas que tl:m ocasionado os aci.dentes, são apontadas medidas da mais variada natureza, para redução dos seus riscos.
' As propostas, somando cerca de oitenta itens, vão desde as de ca.ráter estrutural, a longo ou médio prazo, até
as de caráter imediato, dependendo de providências meramente administrativas, da fiscalização mais rigorosa.
ou de iniciativas do Poder Legislativo.
Dentre outros, três aspectos preocupam-nos sobremaneira:
-A permissibilidade para que aeronaves monomotores voem em condições metereológicas adversas ou em
vôo noturno.

- A falta da obrigatoriedade destes aparelhos possuirem tripulação múltipla.
-A incapacitação do piloto, por problemas desallde.
Em documento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes. Aéreos, subscrito peló seu Presidente- Sr. Silvio Minto.....-, e pelo seu Vice-Presidente.
-Comandante Aloysio Ribeiro-, além da minuciosa e
conviccnte abordagem dos aspectos têcnicos, declara-se
que a incapacitação do piloto é um fato concreto, e que inúmeros a~identes - como abalroamentos em áreas terminais de aeroportos- aconteceram por causa da "intensidade de tarefas'! acumuladas exclusivamente sobre
o piloto.
Enquanto diversos acidentes com aeronaves cOm um
só piloto são enumerados, ainda no documento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aéreos são registrados diversos casos de incapacitação
de pilotos em pleno vôo, mas que não acarretam acidentes porque um segundo piloto assumira os comandos e
concluira as operações de pouso.
O referido documento data de 1980, quando foi levado, pela primeira vez, ao diretor-geral do Departamento
de A viação Civil. Mas, tendo sido ratificados os seus termos pelo I Congress6 Nacional dos Trabalhadores em
Transportes, realizado em Fortaleza, em 1981, voltou a
Confederação mencionada e suas entidades filiadas a
entregá-lo, em abril de 82, ao DA C, quando era seu dire-tor o Ten.~Brigadeiro Waldir Vasconcelos.
Desde então, até os dias de hoje, têm sido im1meros os
casos de aeronaves de um só motor que realizaram pousas forçados com êxito, - p9rque voavam de dia c em .
condições favoráveis de tempo. Ou casos de incapacitação, aqui mesmo no Brasil, envolvendo aeronaves com
dezenas de passageiros, os quais não resultaram em consequências fatais exclusivamente porque o segundo piloto completou o vôo.
Felizmente, nci transporte aéreo regular, isto é, nas linhas aéreas i!1ternacionais, dOmésticas e regionais, as tripulações são constituídas, pelo menos, por dois pilotos.
O mesmo acontecC'com as aerona~es multimotoras que
operam no transporte não regular (táxi-aéreo), conforme
exigência do Departamento de A viação Civil através de
norma interna, a IAC3.237, de março de 1978, ora substituída pela de nt 3.206, de 29-2-85. O que nosso projeto
pro pugna ê que os mesmos critérios, pelas razões expostas e· diante dos fatos concretos, sejam estendidos às aeronaves da denominada Avíação Geral (de Serviços·
Aéreos Especializados; Serviços Administrativos; Ser~
viços para Indústria e Comércio; etc.), com a presença de
dois pilotos, independentemente do iã.to de que disponham ou não, tais aeronaves de;, "piloto automático",
pois, na expo.!iição de motivos citada, com muita propriedade é afirmadQ:
·
O piloto automático não vê, não ouve, não fala;
sobretudo, não pensa nem decide. Finalmente, em
caso de morte ou incapacidade do Comandante
(problemas cardiológicos, intoxicações, etc.), o. "piloto automático" não o substituirá."
Para conhecimento dos conscientes argUmentos da Fe~
deração Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aéreos anexamos o Seu trabalho e, também, a recomen·
dação do lCAO sobre Medicina de Aviação e, finalmente, o documento que a Confederação Nacional dos Trabalhadores enl Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos
enviou aos líderes dos Partidos em que, dentre outras
proposições do. ''roteiro de segurança de vôo", aponta a
necessidade do co-piloto nas aeronaves multimotoras.
Esta, a nossa preocupação.
Sala das ~essões, 22 de março de 1985.- Jalson Barreto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transporte, Comunicações e Obras Públicas.)

o SR. PRESIDENTE (Passos PôrtD)- os· projetas
lidos serão publicadçs e remetidos às comissões compe·
tentes.
Sobre a Mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.
11'-Secretário.
b lida a seguinte
INSTITUTO DE PREVIDENCIA IJ'OS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n• 4.284/63)
Of. n• 078/85-IPC
Brasflia, 22 de março de !985.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunicamos ·a Vossa Excelência, para as providências necessárias,. que para a· Administração deste Instituto, biênio 1985/1987, foi registrada, dentro do prazo le·
gal, uma única Chapa com Os seguintes candidatos:
- Para Presidente: Senador Odacir Soares
-Para Vice-Presidente: Deputadp Raymundo Urba·
no.
Antecipando os agradecimentos, aproveitamos a o·
portunidade para reiterar a Vossa Excelência protçstos
de consideraçã'o e apreço. ·
Atericiosamente, Deputado Furtado Leite, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã flnda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a'Mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 19 -Secretârio.

t;: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 42,,DE 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia a fim de que a
matéria constante do item n' S seja submetida ao Jillenário em 1' lugar.
Sala das Sessões, 22 de março de 1985. -Nelson Car·

neiro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aprovado o
reqUerimento, passa-se a apreciação, em prirr,eiro lugar,
do item n' 5.
,- 'r 1
Votação, em primeiro turno, do p·r~jeto de Lei do
Senado n' 45, de 1979, do Senador Nelson Ca:-neiro,
que,acrescenta modifica a redação de dispositivo
da Lei n'~ 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço), tendo
Pareceres, sob nl's 298 a 301, de 1981, das Comis-

e

sõe~

- de Constitulçio e Justiça, pela Constitucionali·
dade e Jur.idicidade no mérito; favorável, com emenda que apresen'ta de n9 1-CCJ;
- de Lezislaçlo Social, contrário, com vencido,
em' separado, do Senador HumbC?rto Lucena;
·
- de Economia, Contrário; e
- de Finanças, Contrário, com voto vencido do
Senador Mauro Benevides.

e;

Em votação o projeto.,
Para encaminhar a votação, cQncedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para cnca·
minhar a votação. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna para sustentar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e a emenda oferecida
pelo nobre Senador Helvídio Nunes, que foi relator da
matéria.

...
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O art. i' e ó art. 29 do projeto visam a corrigir uma dis·
criminaç-ão injustificada na-lei do Fundo de Garantia.
PeJo casamento da empregada, é possível levantar o
Fundo de Garantia; pelo casamento do empregado, não
é possível levantar o Fundo de Garantia. ~ainda a velha
mania da superioridade masculina, que acha que só a
mulher necessita de recursos para casar, quando, muitas
vezes, e todos nós sabemos, no mundo de hoje homens e
·m'ulheres se somam para comprar móveis, preparar ocasamentO, iniciar uma nova vida,
·
De modo que, Sr. Presidente, os outros pareceres, que
não me demorarei em examinar, se fixam apenas· no art.
39, Esse art. 39 ê exatamente aquele, cuja exclusão foi pedida pela Comissão de Constituição e Justiça, com o que
estou de acordo, não obstante a brilhante parecer, o brilhante vOto vencido do Sc!nador Humberto Lucena na
Comissão de Legislação Soc,ial. Mas como não hã unanimidade quanto ao a.rt. 31', meu apelo ê para que o Senado
aprove o projeto com a emenda da Comissão de Consti-·.
tuição e Justiça, que retirà o art. 39 do- projeto. Assim, a:penas sé fará essa modificação. Não só a empregada,
quttndo casa, pode levantar o Fundo de Garantia, mas
também o empregado poderá fazê-lo, porque eles assumem encargos finarÍcei_ilps.,.e económicos que é preciso reparar.
t?.}:
Era o que tinha a ·dizei. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Em votação o
projeto
COncedo a palavra ao nobre Líder Odacir Soares, para
encaminhar a votação.

O SR. ODACIR SOAREs (PDS- RO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden-te, Srs. Senadores:
A nossa posição é muitO simples. Na'realidade, o projeto em discussão' e em votação, em seguida, moderniza a
legislação do Fundo de Garantia e perinite que não apenas a empregada como também o empregado, possa
utilizar-se do Fuitdo de Garantia· para, às vésperas do
seu casamento, completar, aquilo que se chs.ma, o seu
enxoval. E na outra parte, na parte do próprio art. 31', a
meu ver, o dispositivo também deve ser mantido na forma da redação original conferida pelo Senador Nelson
Carneiro, porque tambêm modifica para melhor a referida legislação.
De modo que nós estamos aqui no Senado, nesta tarde, melhorando a Jegislaç_ão social existente no Pafs, permitindo que uma camada maior da população possa dela
·
valer-se e possa dela utilizar-se.
De modo que a liderança da Oposição nada tem a acrescentar ao projeto, votando no momento adequado
pela sua aprovação.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votação do
projeto sem prejuízo da emenda..·
,
·
Os Srs. Senadores que·o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
AProvado.
't;:

~ seguinte o projeto aprovado. '
PROJETO DE LEI DO SENADO
.
N"' 45, de 1979

Acrescenta e modifica a redação de disposltiYos da

l i - ............. ·...................... ..
e)

Casamentô do emPregado;

Art. 29 O item III, do art. 89 da Lei nt 5.107, de 13 de
setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redaçã.c:
.. ··Art. 81'

III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas alineas 2b"....c" e
.. e" do item II deste ~rtigo."
Art. 39 O art. 8t da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a vigorar acrescido de item IV, com a se·
guinte redação:
••Art. 89

JV- ocorrendo rescisào, pelo empregado, sem
justa causa, a conta ainda poderá ser utilizada, independentemente da ocorrência das situações previstas no item H deste artigo, mas somente quanto âo
prinCipal, impedido o saque das parcelas relativas
aos juros e à correção monetária."
Art. 4~' Esta le.i entrará em vigor na data da sua
publicação
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRE!~HlJENTE (Pas;os Pôrto)- Em votação a
:menda.
Os Srs. Senaaores que a aprovam queiram nermanecer
como estão. (Pausa.)
Aprovada.
A matéda irâ à Comissão de Redação, a fim de serredigido o vencido para o 29 turno regimental.

S. a seguinte a emenda aprovada.
EMENDA N• 1-CCJ
Exclua-se o arl. 31' do Projeto.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1984

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 01:
Votação, e'm t)Jrno t1nico, do Requerimento nl' 4,
de 1985, de autoria dos líderes Aloysio Chaves, Nelson Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno,
urgêhcia Para. o Projeto de Lei da Câmara n~' 218, de
1984-Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências.
Em votação o requenmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Mauro BOrges cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de

Garantill do Tempo

d~

Serviço).

O Congresso Nacional decreta:
.Art. {9 ·A alínea._ "e", do item II, do art. 81' da Lei n"'
5~107, de 13 de Setembro de 1966, passa a vigorar com a

.. seguinte

red~ção.

"Art. 8"'

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sendo evidente a falta de núrTtero em plenário, a Presidência vai acio·
nar as campainhas, durante alguns minutos, a fim de: aguardai' a chegada dos Srs. Senadores.
Está suspensa a sessão.·
(Suspetrsa às 15 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às /5 hora.; e 54 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)-:- Está reaberta
a sessão. Persistindo a falta de quorum, em plenário, a
Presidência deixa de proceder à verificacão solicitada.
A votãçãti dO- Requerimento ·n, 4/85, fica com a votação adiada para outra oportunidade.
Igualmente, as demais mat~rias da Ordem do Dia, todas em fase de votação constituídas pelos Requerimen•
tos n~'s I 5 e 40 de ·1985; Projetas de Lei do Senado n~'s
26/79, 2, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciação
adiada paTa a próxima sessão 6rdinâria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALVME (PDS- AC. Pronuncia o

~guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs:. Senadores:'
O gf:neroso, altivo e heróico povo xapuriense está comemorando hoje 80 anos de elevação de Xapuri a cidade, por Decreto de 22 de março de 1905, do saudoso Prefeito interino, Capitão do Exército Odilon Pratagi Brasi~
Iiense.

A cidade de Xapuri, (ocalizada à margem direita do
rio Acre e na confluência do rio que lhe deu o nome,
tornou·se ainda mais conhecida por ter sido palco da insurreição de 6 de agosto de 1902, recebendo por isso o
,
título .d~. "lpiranga Acieano"
Sempre foi florescente graças à pujança do seu comércio que no passado era alicerçado na produção gumífera.
Embora perdida a hegemonia da pro~ução extrativista,
soube manter-se com a mesma altivez económica, graças
a sua agricultura e pecuária intensivas.
Gostaria de proclamar alto e bom som o meu desejo
de estar presente às festividades ao lado de seus bondosos habitantes. Mas o momento político obrigou~me a
permanecer em Brasílla, em vigflia cíVica. Todavia,
volto-me mentalmente ao seu acolhedor e generoso am~
biente e sinto minha alma rejubilar-se como se fora um
·
reencontro fraternal!
Saúdo o povo e a cidade de Xapuri nas pessoas amigas
do seu dinâmico Prefeito Jorge Akel Hadad, que sempre
mereceu o apreço e a estima de se:us munícipes, e do Pre.~
si dente da Câmara. João Antônio de Carvalho que, com
seus colegas de representação, tem sabido exercitar o
mandato que lhes foi conferido. Concluo com a minha
saudação afetuosa a Xapuri neste se11 solene dia!
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Coincidentemente, na capital acreana, está se realizando o l"' Encontro de Vereadores do Estado do Acre, sob
a coordenação do Vereador Edmundo Pinto e apoio de
seus pares Vereadores Jos~ Augusto Aralljo de Faria,
Helder Cotta Paiva, Paulo Cavalcante Pinheiro de Andrade, Francisco Marques Marinheiro, José Aníbal Ti*
ndco, Marcifiano Reis Fleming, Airton Chaves da Rocha, Mauri Sêrgio MoOJra de Oliveira, Adauto Teixeira
de Paiva, Manoel Israel Lira, Omar Marques Gomes e
João José Co.rreia de Araójo e a Comissão Organizadora
composta de FranciscO Evangelista de Abreu, João José
Correa de Araújo e António Macedo Bezerra, Chefe do
Gabinete CíviJ do Governador.
O programa que lerei em seguida bem demonstra a se*
riedade do evento.
A iniciativa, além de projetar os VereadOres acreanos
por certo oferecerá subsfdios valiosos para o cumpri*
mcnlú da patriótic:tl missão do Vereador.
Congratulo~me com os edis do meu Estado, pela reali*
zuçào do encontro, com meus votos de êxito. (Muito

bem!)
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JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:

Eis o programa do ev.ento:

Lê

1." ENCONTRO DE:: VEREADORES DO ESTADO DO ACRE
De 22 a 24 de Ma<ço de !985
Local: Auditório do BANACRE
Rua Marechal Deodoro
Rio Branco- Acre

10:00

-Debates

12:00

- Encerramento

14:30

-Conferência: "0 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL''

.;
Dr. Amaury Chaves Atha.yde:
• Composição

PROGRAMA

- Os Vereadores
• Funções da C!mara
·Material Regimenta

Dia 22/03 -

Sexta-feirA
19:00

dos

- Impedimentos
·Atribuições d
-Comissões
-Fiscaliz

par~

ça-

on-

20:00

15:00

Conceito
.
-Ante projeto e Pr'Ojeto de Lei
-Iniciativa das Leis
". Controle e' Tramitação
-Quorum

12:00

TARDE

- Maiorja

. Emendas

·Rejeição ou aprovação
- SanC;ão

-Veto
• Promulgação

14:30
. 19:30

-Descanso

• Sessão Solene de Encerramento do 12 ENCONTRO DE
VEREADORES DO ESTADO
DO ACRE.

i

·;'~

... ,.i'

O SR. ·PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, como Lfdei, ao nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como
Lfder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Cumprindo a promessa que o P·os fez de, no seu papel
de oposição, proceder de maneira construtiva e não destrutiva, vamos traçaf uma rãpida crHica do que roí inserto no Diário Oficial de IS de março, assinado pelo Vice~

Presidente: da República no exercício das funções de Pre-

sidente.
Inicialmente, havemos de constatar que a emissão da.
queles decretos-leis, tão condenados no passado justa·
mente pela nobre Oposição, continuou. Fomos brin!ia·

dos com os Decretos-leis n's 2.273, 2.274 e 2275, de uma
só vez, e uma grande soma de decretos complementares
aos mesmos. Seria longa a enumeração de todos os que
aqui temos listados. Mas gostaríãÍnos de chamar a atenção, principalmente do eminente Senador Severo Gomes, aqui presente, e do nobre Senador Itamar Franco
. - um defensor acérrimo de uma lei que foi votada no
fim da sessão legislativa passada, e o outro que é, aqui~
como que o guardião da boa execução das nossas tarefas
legislativas- sobre o que estãestatuído na página 4.708,
no Diário Oficial,
O Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente tem os seus cargos criados pelo Decreto ..leí n9
2.274; o Ministério da Cultura, pelo Decreto-lei n' 2.27~ 1

e o Ministério da Ciência e Tecnologia, p~lo Decre~o-lei
n' 2.275.
Mas esses decretos apenas criam os ministérios e estatuem que o Poder Executivo vai cria~ os cargos respectivos para o seu funcionamento. Os_ decretos seguintes decretos e não decretos-leis- de n<:~s 91.142 a 91.150, versam sobN a organização desses diferentes ministérios e
também de modificações na constituição da Diretoria da
Caixa Económica Federar, do Banco Central e transposição de órgãos da Secretaria· de Planejamento da Presidência da República para o Ministério da Fazenda.
Estes atas comportariam uma longa discussão. Mas
vamos nos situar justamente naquele que organiza o Ministério da Ciência e Tecnologia-. Há o decreto-lei que
manda criar os cargos, esse não discutimos, e há o decreto- ato, portanto, do Poder Executivo- de n' 91.146
que, assim, diz e:m sua ementa:
"Cria o Mmisténo da Ciência e Tecnologia',·dispÔe sobre sua estrutura, transferindo-lhe, os órgãos
que menciona e dâ outras providências."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art. 29 deste decreto,
vejam bem, decreto, e não decreto-lei, apenas vai de encontro, vai frontalmente contra a lei votada, praticamente à unanimidade por este Congresso, Le:i n9 7.232, de 2810-84, ou seja, a chamada Lei da Informática.
Não nos parece- ficando só na preliminar, que depois irfamos ao mêr:ito- que tenha sido feliz a iniciativa
consubstanciada no item I desse artigo.

Qual foi a grande luta havida nesta Casa, na Câmara
dos Deputados, no Congresso, enfim? PrOduziu uma Lei
de Informática que respõndesse praticamente aos anseios dos diferentes segmentos da população brasileira,
bem representados nas duas Câmaras, t\,lta e Baixa, do
Congresso. Como o CONIN - Consélho Nacional de
Informática e Automação - por ela criado pode, a não
ser por outra lei, deixar de ser vinculado á Presidência da
República? Não íafno's nem discutir o mérito da medida
instituída pelo Congresso, qual seja a maneira de demacratizar, de dar igualdade de proriunciamCnto aos diferentes membros do Poder executivo, que iriam discutir ·
uma matéria tão abrangente quanto hoje~ a Informática, que praticamente atínge todas as ativídades huma·
nas. Não concebemos como uma lei, recém-votada por
este Congresso, seja modificada por um decreto - não é
decreto-lei,· mas por um simp!es decreto. Achamos que
houve um laps~ pela pressa com que foi c:xarado.
O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Severo Gomes- Devo reconhecer que não esperava outra coisa de uma Oposição e de uma crítica construtiva.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- E não pode haver
mais construtiva, não é?
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O Sr.Severo Gomes- V. Ex• leva isso a~ à gentileza
. de comentar, como comentou'hoje, cerca de talvez meio~
dia e meia, esta matéria

O SR. VIRGILIO TÀVORA- Sempre o fazemos,
nUnca atacamos de surpresa.
O Sr. SeYero Gomes - Eu, então, também me surpreendi, como V. Ex•, pois lutamos aqui para que oCONIN estivesse ligado diretamente à Presidência da República. Procurei imediatàmente o Ministro da Ciência~
da Tecnologia, e ele então me disse que houve realmente
um equivoco, desses que ocorren;t num começo de Governo ...

'o SR. VIRGILIO TÀVORA- Mas justamente~ a
nossa contribuição, Senador. Aqui nós não estamos,
como dissemos, a não Ser numa posição construtiva,
dando uma contribuição, que julgamos vâlida.
O Sr. Severo Gomes- E S. Ex•, me assegurou qUe fará todo o esforço para que no Diário Oficial de amanhã
haja u.m outro decreto corrigindo e restabelecendo as
coisas como devem ser, que 6 o efetivo respeito à Lei.
Muí!o obrigado.
~·'
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos muno a
contribuição de V. Ex•, e jâ que tem acesso a tão excelso
pretório, leve, tarn bém, outras contribuições. Não há
S:ozo nenhum nisto, há apenas o desejo de ver uma lei,
pela qual V. Ex•, o Senador Itamar Franco, enfim, o
.grosso deste Congresso ~acionallutou, e citei apenas os
dois, porque foram dois daqueles que mais nos ajudaram
num trabalho tão árduo quanto o de ser relator desta
matéria. Portanto, a cital;ão é justa. Estamos nos referin·
·do aos dois, como a todos os nossos colegas, para que,
·justamente, esses pequenos senões, - que embora aparentemente pequenos na forma, desfigurando completamente a idéia geral da lei Votada, - sejam sanados.
O Sr. O dadr Soar~s -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR.,VIRGILIO TÁVORA- Pois não Senador.
O sr: Odaclr Soares- Parece que esses senões que.V.
Ex• adjetivou como pequenos, na realidade não são tão
pequenos assim,· poÍ'que modificam, de forma inch,tsive
juridicamente errada, ...

O SR. VIRGii.IO TÁVORA-~ que aqui gostamos
de usar um pouco de ironia. V. Ex• jã conhece a nossa
maneira de falar.
O Sr. Odadr Soarês - Modificam, repito, inclu~ive
de forma juridicamente errada, conforme está expressamente confessado no aparte do Senador Severo Gomes,
uma legislação que foi exaustivamente debatida, discutiMda e exaustivamente aprovada pelo Congresso Nacional.
Mas esses pequenos senões nio parãm ar; enquanto o
Governo continua editando decretos-leis, as Lideranças
do própriO Governo, nO Cong~so Nacional, se encarregam de esvaziar aquela ·Casa, no momento mesmo em
que matérias importantes, que foram apresentadas ainda
no curso da legislatura anteJ:ior, deveriam 'ser objeto da
apreciação do CongreSso Nacional, cOnforme ocorreu
ontem, inclusive, com o projeto do Deputado do PMDB
do Paraná, Luiz Henrique, que extirpa do texto constitu~
clona! os dispositivos que permitem ao Poder Executivo
a expedição de decretosMieis. E tem mais. Quando se continua· discutindo, ainda, essa questão das .mansões, das
mordomias, o Governo pretendendo baixar um ato rcgu·
lamentador da ocupação dessas residencias, na rea.lida·
de, essa matéria estã praticamente vencida,"porque, conforme noticia hoje o Jornal do Brasil, jâ existem Ministros que. desde o dia 15 de março, ocupam as mansões,
como estã aqui expresso no Jornal do Brasil de hojç,~ uos
Ministros do Trabalho, Almir Pazzia~otto; das Forças
Annadas, José Maria do Amaral; e do Gabinete Militar••
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Rubem Bayma Denys, passaram a morar no Lago Sul,
desde o dia 15 de março". De modo que me parece que
-são contradições que o novo Governo está vivendo, e
contradições que não deveriam estar existindo, porque o
Governo está apenas no seU começo. De modo que são
essas as considerações que eu faço ao discurso de V. Ex•

penas pour é pater /e burgeas, este Fundo. laméntavel..
mente, n~o foi compreendido pelo Governo o qual meu
Partidp dava suporte, e teve vetado todo artigo que o englobava, que o criava, que lhe dava organicidade.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecido a V. Ex•
Queríamos apenas dizer que tudo isso ~ prova de que
todo governo, tem os seus defeitos, sejam eles quais fo· .
rem, tem seus senões. E procurado justamente cortares~
ses senões, foi a razão de aqui estarmos nos pronuncian-'
do conforme prometemos. E se o fazemos em relação a
essa lei, é porque é uma lei recentíssima, uma lei que praticamente teve a unanimidade do Congresso Nacional,
com exceção - pelo menos do voto - do Senador Roberto Campos, a aplaudi-lo.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- La'men·tA-vell Edissemos aqui, quando tomamos todos nós conhecimento
deste.ato, que~ um ato que não tem justificativa., a não
ser o desejo de impor urna vontade. Mas estâvamordi~
zendq: não vamos discutir se for justa ou injusta. Lamen·
tavelmente, foi Vetado~ e em sendo vetado até que este
Congresso derrube o veto presidencial, ele inexiste. ~ incontestável ao mesmo tempo, fazemos um apelo a V. Ex•
para que jJJstamente juntem os esforços a todos aqueles
homens bem intencionados que existem nas duas Casas,
independente de qualquer cor partidária, para que quan..·
do ·este veto apreciado for, não seja mantido, pelo menos
nesta parte que é básica, que & fundamental. Nlo há um
cientista ligado ao setor que tenha opinião diferente,
quanto esse passo fundamental para o desenvolvimento
·
da nossa tecnologia.

O Sr.

ltama~

Franco- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não.
O Sr. Itamar Franco - No meu entendimento, assiste
inteira razão a V. Ex•, V. Ex• não quis nem questionar os
decretos-leis criando os ministé:rios.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Não. Não entramos
neste terreno. Senão iríamos nos estender muitíssimo, e'
desejamos centrar e pedir o apoio de V. EX' para, pelo
menos, corrigirmos C$5es pontOs tocantes a informática.
Há vários outros iteits.
O Sr. Itamar Franco - 13. isso o que eu diria a V. Ex•
Eu não quero nem questionar neste instante, porque não
é o nócleo do pronunciamento de V, Ex•, a criação de
ministérios atravês de decretos-leis, que no meu entendimento há o abuso na criação de certos ministérios por
decretos-leis. Nem vamos invocar, aqui, o Decreto-lei n9
200, as. atribuições do Senhor Presidente da Repóblica.
Não é o casO. Mas quero dizer que V • .Ex• tem razão.
Como é que se pode ir contra a Lei n9 7.232, citada por
V. Ex•, um decreto alterar esta lei. Isso não existe, não é
possível ser realizado. O Senador Severo Gomes diz que
i.sso vai ser alterado novamente por um decreto. O que
não pode é, exatamente, um decreto alterar uma lei. Nós
espera~os que essas coisas não voltem a acontecer. Mas
V. Ex• vai encontr-ar Outras irregularidades nesse decreto.

O SR.VIRGILIO TÁVORA- Vamos sim.
.O Sr. ltami.r Franco - O problema do texto v~tado
que é restabelecido por um decreto.
O Sr. Odaclr Soares- Deve ter sido um lapso do
computador.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador
Seveto Gonies; abusando da bondade de V. Ex•, vamos
examinar outro item deste artigo; 13. exatamente o item
V~ porque o a~put do artigo· diz:

.. ~~Ficam transferidos para o Ministétio da Ciancia
e Tecnologia os seguintes órgãos e entidades..•"

O item V, deste artigO, diz assim:

O Sr. Itamar Fnnco -

criaçlo~

e: verdade.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - ... e para tomâ·lo rea·
lidade contam'os com o apoio de V. Ex•s, porque Informãtica sem um Fundo de pesquisas que tenha meios pro~
porcionais aos objetivos colimados, sabe V. Ex• que ê a-

Vale o grifo lamentAvel.

O Sr. Severo Gomes- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA nqbre Senador Severo Gomes.

Com muita honra,

O Sr. Severo Gomes- Eu estou inteiramente de acordo com V. Ex• Eu perguntaria, apenas, se ainda nós. temos prazo para derrubar esse VFto.lsso sempre esteve na
nossa mente, não é? E no inieió <i o governo nos mobilizamos para isso, atê em· virtud~ da situação prccárla a
saóde do Preside~te.
·
·

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas ainda ni!o foi co!
locado em votação.
O Sr. Severo Gomes - Quer dizer, então, que ainda
temos prazo para isso. Então, vamos juntar as nossas
forças e vamos tentar fazer com que aquilo que pensA.vamos como certo, e pensamos ainda, possa vigir.
. O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas devemos ir mais
adiante. Um dos pontos mais controversos, recordam-se
V. Ex•s, foi a transformação daquela Comissão Nacional
de Informática em Consellío.
O Sr. Itamar Fnac:o -.Senador Virgflio Távora, se V.
Ex• me permite, esse prazo do veto vai, no Congresso
Nacional, at~ o dia 8 de abril de 1985.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Então, temos mais do
que tempo e fazemos um apelo para o Sr. Prdiden~, tlo
cioso das nossas prerrogativas, Que nil.o deixe esse veto
passar por decurso de pràzo, e sim que seja submetido a
votação. Se o Congresso achar que pode existir Informl·
tica sem um .Fundo com meioS proporcionais aos objeti·
vos a serem' colimados, nós nos rendemos ~ evidencia. ·
Mas que haja seu pronunciamento. Mas. se nlo, fizer...
mos um esforço para manter aquilo que o Con8resso, no
alto da sua sabedoria, houve por. beni introduzir como
peça basilar de toda essa politica de Informática.
O Sr. Fiblo Lueena -

"""Fundo Especial de Informática c Automação,
criado pela Lei n• 7.232, de 29 de outubro de 1984.'~
Ora, eminente Senador, este Fundo, de cuja
muitíssimo nos. orgulhamos e...

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. F.o;Jó Lucn•- Tem toda razllo V. Ex• nacr{ti..
ca construtiva e na sugestão que apresenta a respeito desse decreto esdr!lxulo. A expllcaçi!o do Senador Severo
Gomes é deveras singular, nobre Senador VirgRio Távora, mas a riiim não conVence. O Governo tem o dever de
saber o que é decreto e de exercer a atribuição de decretarde açorda com a ConstituiÇão. Diz aqui o art. 81:

... ~'Compete privativamente ao Presidente da Re-póblica: III.- sancionar, promulgar e fazer publi-
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car as leis, expedir decretos e regulamentos para a
sua fi.el execução."
·

Const:lho delibt:rava .sobre todo o aspecto e não apenas
sobre uma parte, artigos bem explícitos foram aprovado.

Então, nobre Senador Virgflio Távo'ra, é evidente que

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

um deCreto, ao ser expedido pelo Presidente da Repdblica, ele se destina apenas a estabelecer regulamenta~es
para a lei a que ele se refere. Logo, não tem, de fato, cabimento alegar que se decretou por equívoco e pretender
se corrigir o equívoco com outro decreto. Ma~. nobre Se·
nador Virgflio T~vora, a propósito, eu quero que V. Ex'
estenda ~s suas considerações, também construtivas, não
a um decreto, mas a um fato que eu considero mais grave
do que este. Há um decreto-ICi, que é o Decreto-lei n'l
2023, de 27 de dezembro de 19.84, que altera o conceito
de empresa nacional, para os fins da Lei de Informâtica,
assinada pelo Senhor Presidente João Figueiredo c pelo
Sr. Ministro Daniio Vcnturini. Este sim, nobre Senador,
6 um caso grave, gravíssimo, porque além de violentar a
Constituição, sabe V. Ex• que pelo art. 55 o Presidente
pode baixar dec~tos--leis apenas em três caso~: segu.
rança nacional, finanças póblicas inclusive normas tributárias. e criação de cargos p6blicos e fixação de vencimentos. O Governo anterior acostumou-se, viciou-se em'
editar decretos--leis abrangendo todo o campo Ie:Sislativo
quC envolvia a sociedade brasileira. Dcerctos·leis sobre
salários. foram editados, n6merosos decretos·leis, sobre
tributos, sobre rendas, tudo, nobre Senador, ao arrepio
dos mandamentos con~titucionai.s. Este sim é um
decreto-lei da maior gravidade, que merece a atenção de
V. Ex•, pela sua responsabilidade histórica de relator do
Projeto de Inrormática aprovado pelo Congresso Nacio·
naI. Pelo texto d~ lei, eu gostaria que V. Ex•, com sua sabedoria, me ensinasse- eu vou perguntar a V. Ex• o-seguint~: O CONIN, anteriormente chamava-se Comissão
Nacional de Inrormação. Depois, acrescentaram e Auto·
·mação. Correto?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Exato.
O Sr. Fábio Lucena- QUem acrescentou, quem fez a·
ditivo, c por qUe este aditivo foi feito. Gostaria que V,
Ex• me respondesse para me ensinar.

O SR. VIRGILIO TÁVORA'-- Nlio. não temos a
pretensão ...
O Sr. Fábio Lucena....:.. Mas eu peço c exijo·que V. Ex i
me ensine, respondendo a :sta pergunta.

.O SR. VIRGILIO TÁVORA- O anteprojeto de lei
quê veio do Executivo centrava praticamcflte toda a cxe·
cução da polftica de informática numa Secretaria de ln·
fórmática. Era Secretaria de Informática que já existia e
continuou a existir. Paralelamente, veja bem; paralela·
mente c subordinada ao Conselho de Segurança Nacio·
nal, havia previsão da criação de uma Comissão Nacio·
na! de Informática, com funções meramente consultivas.
E uma das grandes modificações feitas por este Congresw
so roi justamente transformar a Comissão em um Conselho Deliberativo. Não mais consultiva, mas deliberativo
sobre todos os assuntos atinentes ao campo da informá·
tica c da automação. Não Sabemos se fomos suficiente-mente claro. Antigamente, quem deliberava sobre este
assunto era a Secretaria Especial de Informática~ subordinada ao Conselho de Segurança Nacional. E no t:nCS·
mo ph de igualdade, como órgão auxiliar daquele Conse·
lho. estava prevista esta Comissão Consultiva. Foijustaw
mente para fazer com que. houvesse uma unidade em
toda a política de Informática c Automação que, ao invés de Comissão, criou-se um Conselho, tirou·se-lhe a
subordinação ao Conselho de SCgurançà Nacional,
colocou·~o sob a subordinação direta do Presidente da
República, que era o seu Presidente c que poderia desig·
nar algum Ministro para executar essas funções de di·
reção. Essa a explicação que damos a V. Ex' Então
abrangia todo o campo da informática, da automação.
Para não haver a menor dúvida a respeito de que este
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ouvimos V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Darei, em seguida, o meu aparte..•

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos dando uma
expiicação, não sabemoS...

O Sr~ 'Fibio Lucena - Estou satisfeito porque confir.
mou o entendimento razoável que eu tinha a respeito,
nobre Senador. Mas vejo como o autoritarismo conseguiu ludibriar o Cong~esso Nacional e usar até da sua
boa fé, nobre Senador Virgilio Távora. Veja as razões
por que esse decreto~lei é indiscutivelmente inconstitucional, o Presidente da República não pode editar
decretos-leis sobre informática. Nilo pode. Sua Excclê:ncia pode editar sobre segurança nacional, finanças p6blica, inclusive nomias tributárias c criação de cargos ·
públicos, não sobre: Política ,Naciona~ de Informática.
Então. veja como o Congresso fpi ludibriado pefo autoritaris.mo anterior c até a boa fé de V. Ex• como relatoi
da Comissão .•.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Foi muito depois, foi
em dezembro, esta lei é de outubro.
O Sr. Fl(blo Lucena- A Lei de Informática é de 4 de
outubro e mereceu o seu brilhante parecer. Pelo parágrafo .1" do art. 12, determinou que as ações com direito a
voto ou a dividendos fixos ou mínimos, portanto, com
direito poténcial do voto. devem ~orresponder, no minimo, a dois terços do capital social c pertencer a pessoas,
com as qualificações que especifica, etc. Este Çispositivo
deixou de fora do conceito de empresa nacional .as se·
guintes empresas:
Sid Componen'tes
Sid Informática
Comínd Procs. de Dados
Elebra Informática
Elebra Eletrônica
Nacional Informâtica
Unibanco Sistemas
Labo Eletrônica
Scopus Tecnologia
Itaú Tecnologia
Digilab
Incremento lnformãtica
Bandeirantes Proc. Dados
Eletrodados
BMK Proc. de Dados
Tecnologia Bancária
Sharp, Bradesco e outros
Sharp. Bradesco e outros
Comind
Docas de Santos, Bradesco, Medidata
Docas de Santos
Banco Nacional
Unibanco
Investec, Unibanco
Scopus Part.
Itaú
Bradesco
Auxiliar
Bandeif'J.ntes
Mercantil do Brasil
BNC
Unibanco, Nacional, Bamerindus, Real,
Mercantil de São Paulo
Todas essas e~presas ficaram fora da conceituação de
empresas nacionais, porque o autoritarismo anterior lu·
dibriou a boa fe do Congresso Nacional. Foi necessârío

um decredo·lei ínconstituctonal, para que essas empre-sas, que são nacionais, pudessem.e possam ser consideradas nacionais pela Lei de Informática que as considera
não nacionais. Observe, Senador Virgflio Távora, que
isso é da maior gravidade.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA. Eminente Senador, só
interrOmpendo, antes de dar o aparte ao eminente Senador Jutahy Magalhãe~, que jã o pediu, solicitavam ape~
nas o testemunhO do Senador Severo Gomes e do Sena·
dor Itatpar Franco sobre a luta que foi, eminente campa·
nheiro, para que se tivesse uma defini~ão aceitável do
que fosse empresa nacional, para efeito da lei em ques-tão, e pode-se dizer que foi fruto este acofdo de um bom
senso extraordinário que, no fim das discussões, domi·
nou a apreciação da matéria.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• há· de se recordar que na
discussão mais dramática ...
O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro ao orador, Senadór Virgnio Tá·
vora, que o seu tempo já foi ultrapassado em ~5 miilutos.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Nobre Presidente,
aqui neste Plenário se discute até a esfericidade da terra,
e f3zcmos um apelo a V. Ex• que não olhe o relógio c
deixe-nos, pelo menos, esclarecer o que é tão fundamen·
tal para o futuro deste País.
"'··
O Sr, Fábio Lucena - Nobre Senador Virgílio Ta·
vóra, V. Ex• há de se recordar que, no dia 3 de outubro,
ao cair da noite., quando V, Ex• se preparava para apre·
sentar o texto final do seu pareCer...
O SR. VIRGILIO TAVORA- Era a oitava versão.
O Sr. Fábio Lucena- A oitava versão. Eu· era o único
Senador presente no gabinete de V. Ex•, e pude testemu·
nhar não apenas o seu esforço, mas o seu cansaço e até a
paciência, eu diria uma paciancia cósmica, porque eu
nunca vi tanta calma c tanta paciência, capacidad'e de
rião se irritar, situação dificil, como eu vi ao longo da-.
quelas três ou qUatro horas cm que me demorei no gabi·
nete de V. Ex•, onde estava pre~ente o Secretário Espe-clal de Informática. Mas observ~ se revogar o decreto,
tem que ser revogado, peço até ao nobre Senador Severo
Gomes que p~oponha,
.(,:..i

O Sr. Itamar Franco- Não'Pode esse decreto, Sena·
dor!
O Sr. Fábio Lucena revogado.

Decreto·lei 2.203 tem que ser

O Sr. Itamar Franco -"'7 Correto.
O Sr. Fábio Lucena -Inclusive, alterou a composiÇão
do Conselho Nacional de Informática e Automação.
Não pode alterar um conselho que foi estipulado por lei.
Então. tem que ser Í"evogado. Agora, observe o que vai
acontcx:er com a revogação do decreto. Essa que é a
questão. Revogando o decreto, prevalece o texto da lei
que o decreto·lei alterou, c, pelo texto da lei, as empresas
nacionais deixam de ser nacionais. Vale dizer; se ficar, o
bicho pega, se correr, o bicho agarra. A situação é delica·

da.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Permita lembrara V.
Ex• que é facflimo mandar um projeto, mandar apenas
um projeto do atual Governo que é tão cioso justamente
do respeito à Constituição, ou·justamente ...
O Sr. Fábio Lucena- Um projeto, modificando a lei.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Justamente, consubs~
tanciando o que esse decreto-lei disse.

r
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O Sr. Fábio Lucena- Perfeitamente. Revoga o decre~
to e ericaminha o Congresso Nacional um projeto, modi~
ficando. Espêro ter contribuído para a discussão de um
fato que considero importante, nobre Senador. Desculpe
tê-Jo impedido ...

quê? Esse decreto lembrado pelo Senador Fábio Lucena
deve estar ainda em tramitação no Congresso Nacional,
ou, se o atual Gq_verno desejar, pode retirá-lo pois ar,
perde os seus efeitos e revoga o decreto~ lei. Então, seria
uma forma de solucionar essa questão.

rnaís que o Executivo as concedesse. Déveria
Legislativo e não o Executivo ...

O SR. VIR.GlLIO TÁVORA- Concedemos o aparte
ao eminente Senador Jutahy Magalhães, com os nossos
regrets, desculpas, por ter tanto tardado no atendimento
do aparte.

O Sr. Fábio Lu"cena - Nobre Senador Virgílio Távora, se me permite, gostaria de lembrar que, desde o Ma~
rechal Castello Branco até o Presidente João Figueiredo,
foram editados 98 mil decretos ...

esta é a Nova RepiibJlca. Nós precisamos alterar,
inclusive, isso tamb6m, não deixar ao sabor do
Executivo essas concessões.

O Sr:Jutahy MagaJbies- EU ê que agradeço a V. Ex•
e aos Srs. Senadores a oportunidade de ouvir esclarecimentos a respeito de matérias tão importantes. Em pri~
meiro lugar, desejo parabenizar V. Ex• por estar exercendo o papel de Oposição vigilante, atenta e disposta a
prestar serviços inclusive ao próprio Governo, com a
Oposição do tipo que V. Ex• vem fazendo, dando opiniões que permitirão revogar um ato errado do Governo.
Eu queria apenas fazer ligeiros comentários sobre os diversos assuntos aqui abordados. Em primeiro lugar, o
veto que V. Ex~ tratou no seu pronunciamento. O prazo
vai atê o dia oito de ~r.iJ. Devemos lembrar que o dia
oito de abril é uma, fegU~da-feira, posterior à Semana
s~·nta. Portanto, 'SÓ temos a próxima semana, como prazo para votação, num período de termos número para
t.entar derrubar esse veta.
·

O -Sr. Jut.ahy Magalhies - Mas ningu~m está discutindo esse problema, Senador Fábio Lucena, estamos
concordando que houve exagero .•.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com vistas ao Senhor
Presidcn te a observação de V. Ex• ...
O Sr. Jutahy Magal"hães decreto-lei parece gue...

Em segundo lugar, o

O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fàzendo soar a
campainha.)- A Presidência informa que o-tempo de
V. Ex~ está esgotado há vinte minutos. Pediria a V. Ex•
-que encerrasse o _seu pronunciamentõ.
O Sr. Jutahy ·Magalhães - Sr. Presidente, acredito,
inclusive, aproveitando o meu aparte, dizer· ao Senador
Virgílio Távora que, se não me engano, a liSta de óradores estava encerrada quando S. Ex• solicitou a palavra,
como Líder. Então, S. Ex• poderia pedir a palavra, como
orador, e teria mais uma hora para falar.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não o faremos por
tailto tempo, Sr. Presidente, "não vamos abusar da boa
vontade de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Perfeitamente.
Se o Senador Virgílio Távora pedir a palavra como ora·
dor, a Presidência concederâ, com muito prazer. EncerR
rado o prazo da Liderança, o Senador Virgílio Tâvora
tem a palavra, como Senador inscrito.·

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador Jutahy Magalhães, agradecendo a lembrança de V. Ex•,
continuamos a ouviRia.
O Sr. Jutahy Magalhães - Quanto ao problema le.
vantado pelo Senador Fâbio Lucena de um decreto-lei,
sabemos que, no Governo passàdo, houve um exagero a
respeito de decretos~ leis. A questão de segurança nacia·
na! era sempre levada em conslderação,-para que se fosse
apreseÓ.tado decretos~lejs a esse Congresso. Nós todos
esperá. vamos que, logo no início do atual Governo, fos~
sem retirados os decretos-leis que estavam aqui no Con~
gresso, porque era um pensamento da Oposição sempre
.coptrãrio. Mas o que nós vemos é que foram outorgados
outros decretos-leis. Para quê? Exatamente, porque o
Governo atual estava cometendo um grave equívoco, es~
tava criando ·Ministérios em quantidade, além daquele
permitido pelo Decreto-lei nt? 200. E acho que, quando
e!~s acordaram para o problema, a única medida que ha·
via para sanar as dificuldades era a criação desses novos
. , Minis~érios, através de decretos-leis, pois não tinham
como fazer de maneira diferente. Então, nós temos o

O Sr. Fábio Lucena - ... e 2.270 decretos-leis. Pois
bem, o Vice-PresidenteJasé Sarney, no exercício da Presidência editou meia dúzia de decretos. Somos contrár1os
à institucionalização de decretos e de decretos-leis, mas,
eminente Senador, é preciso considerar a situação especialfsslma que está vivendo o Pafs. Se V. Ex•, Senador
Virgflio Távora, estivesse na Presidência da República,
de que recursos constitucionais disporia V. Ex', neste
momento excepcíonal, delicado, que o Pais está vivendo,
para poder governar, para exercer o mínimo de suas atribuições de Chefe de Governo, senão o decreto'?

O Sr. ~Jutahy Magalhães- Senador Virgílio Tãvora,
se V. Ex• permitir eu gostaria de continuar co~ o a par·
te...
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nobre Senador Fábio
Lucena? responderemos a V. Ex~ depois da continuação
do aparte da nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr, Fáblo Lucena - "t claro que não desejamos a
instítucionalização .do decreto, a perenização!
O Sr. Jutaby Magalhiles- Vê V, Ex• que a, Oposição
muda um pouco de opinião~ antigamente,. achava que os
Decretos-leis eram atos de força do Governo, mas não
importa o nórnero. importa a tese. Então, se o Decretolei não é a medida apropriada para transformar a
vontade do Governo em lei, há o projeto de lei que deve
ser enviado para a discussão no Congresso Nacional,
atr"avês das medidas e prazos normais. Essa, seri~. no
entendimento da Oposição a forma demor.:rática para a
decisão do Congresso a respeito de projetós e mensagens
enviadas ao Congresso pelo Executivo, e não o Decreto~
lei. Sr. Senador, queda também aproveitar a
oportunidade do meu aparte, fugindo um pouco do
prob[ema levantado por V. Ex•, fugin~o bastante, para
dtzer que no Ministério das Comunicações, por exemplo,
- fiá o ato do Sr. Ministro de fazer um levantamento a
respeito das concessões de rádio e televisão, a partir de
outubro do ano passado. Perguntaria qual era a
diferença entre os atas praticados em outubro e os
praticados em setembro. Por que considerar que errados
são aqueles praticados num determinado período? Por
que não vamos exarTtinar quais os atas errados, se eles
existirem realmente, a partir de lt. de janeiro de 1984?
Será porque algumas concessões nâo devam ser
reexaminadas? Então, .esta. a crítica· que quero fazer
tambêm ao Governo, aprOveitando os Srs. da Maioria.
de hoje, para· ver se podem levar esses assuntos ao
Governo para fazer com que estendam esse prazo de
outubro de 84 para 1'1, de janeiro de 1984, por exemplo,
já que é um prazo apenas de acordo corri a vontade da
pessoa.

O Sr. ltama.r Fta.n.co - Permite V. Ex• um aparte'}
O SR. VIRG!LIO TÁVORA -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco - Apenas para dizer ao Senador
Jutahy Magalhães que seria muito mais democrático
submeter essas concessôés pelo Legislativo, n~o permitir

O Sr. Jutahy magalhies -

o Poder

Concordo plenamente.

O Sr. ltamar Franco- Acho que precisamos mudar,

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o aparte do eminente Senador pelo
Amazonas, Fábio Lucena, foi respondido pelo contraparte ao aparte de S. Ex~, dado pelo eminente Senador
Jutahy Magalhães.
·
Mas nós não estamos aqui discutindo o m~rito da
emissão desses decretos-leis, spbre o qual teriamos muito
o que falar. Nós nos preocupamos, numa critica que
julgamos construtiva, em justamente centrar toda a
atenção da Casa nesse decreto, sim, que, se uma vez não
expungido dessas flagrantes inconstitucionalidades c
aberrações, se posto em execução, derrubarA toda· a
díretriz de urna lei que, com tanto trabalho, com tanto
sacrificia e com tanto espírito de cooperação das mais
diferentes tendências desta e da outra Casa, conseguiu
ser votada para orgulho nosso.
O Sr. F!fbio Lucena- Senador, é somente o seguint~:
Ex• me

eu disse Conselho Nacional de Informática e V.

corrigiu para Comissão.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nilo.~ o seguinte...
O Sr. Fábio Lucena - Mas na lei está escrito
Conselho, mandei buscar, fi.quei pre~cupado ...
O SR. V!RG!LIO TÁVORA- Nilo, perdão, V. Ex•
não entendeu. No anteprajeto governamental figurava
como Comissão. O nome do órgão, no anteprojeta
enviado pelo Governo, ...
O Sr. Fábio Lucena- Vinh!l. "comissão".

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Comissão, que tinha
funções meramente: de assessoramento; n6s
transformamos em Conselho, com funções executivas, e
o ·subordinamos à Presidência da RepG.blica, cujo titular,
aí, novamente chamamos a atenção do eminente
Senador por São Paulo, Severo Gomes, que o art. 6t,
letra a § 2"', dá esta aberração: órgão interministerial,
presidido pelo Ministro de Estado- Conselho Nacional
de Informática, CONIN,:?
Outro ponto que esperamos que S. Ex•, com seu
prestígio ...

O Sr. Severo Gom~s - Tenha, Sr. Senador Virgflio
Távora, a certeza de que levarei todas essas observações
construtivas ao conhecimento do Ministro da Ci!nciâ e
Tecnologia, e também quero crer que tudo será
corrigido. Est:imos todos qe acordo, está tudo muito ·
claro.
O SR. VIRGILIOTÁVORA~ E aqui, maisu!l1'1l vez,
repisamos. Não· viemos discutir felicidade ou não da
emissão desses decrctds-leis e dessa enxurrada de
decretos. E sim, dentro de. um decreto, pontos que
revogavam lei votada, recentemente por este Congresso.
Para os Senhore<;- terem idéia, o CONIN vai se reunir
pela. primei r~ v~ no alua] Governo, porque, o exPresidente F1gueJredo, dada a premência do tempo,
assim foi dito, dada a trariscedência dos ass:untos a serem
percutidos, houve por bem transferir a seu sucessq,r a
respoqsabilidade. inclusive da fixação de pontos básicos
da Política de Informática, inclusive da controvertida
questão da Zona Franca de Manaus, contra as quais
interesses que realmente não podemos cqnfundir com os
do Brasil se levantam.
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Sr. Presidente; jâ abusamos da bondade de V. Ext,
bastante, e doS nobres Senadores. Este ~ um aspecto

levantadp que vai dar o exemplo do tipo de

Opo~ção

que pretende o PDS levantar nesta Casa, Não oposição

destrutiva, não aquela oposição que troca fatos
concretos por palavras bombásticas, mas justamente, a
oposiçãO daqueles que 'desejam que o Governo, fazendo
jus à confiança que· hoje estA depositada nele pela

maioria do povo brasileiro que, indiretamentc, o elegeu,

não o decepcione.
Por essas razões

~

que aqui

dizemo~:

todos os atos .

governamentais que estiverem ao nosso cpnhecimcntonão somos oniscientcs, o.nip!esentcs ou onipqtentes -

falhas, senões a corrigir, e serão aqui discutidos, aqui
debatidos e aqui criticados.

Era o que tinhamds a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Joio Lobo) - A propósito, a
Mesa.comunica aos Srs. Senadores qüe o "Projeto de lei
n'. 10/84, vetO pal'(:ial, Mensagem n'. 112/84, entrarâ
em pauta no dia 27 às 19 horas, e o seu prazo final é no
dia 84-85, quando, Se não votado, será aprovado por
decurso de prazo. Concedo a palavra ao nobre Senador
Odacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO, Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
-No1ina1da-ano ·pa!Wddo-;-por-iniciatíva- á&- Vereador
Cláudio Silva Rufino, do PDT, a Câmara Municipal de
fjuí. no Rio Grande do Sul, solicitou ao Ministério da
Educação e Cultura que proibisse a circulação da revista
em quadrinholi.. u.Chico Bento11 , da Editora Abril, bem
como as tiras com essa personagem, publicadas
diadamente em ~rCa de setenta joniais brasileiros.
Os edis daquele Município ga6cho argumentaram, na
oportunidade, ni1o ser admissível que uma publicação de
envergadura nacional utilizasse linguas;em incorreta.
O assunto foi parar na Comissão Nacional de Moral e
Civismo e no Conselho Federal de Culturá.
Na ComiSsão, o filólogo pernambucano Evanildo
BCchara," num parecer de cinco j,ãginas, asseverou que
''"hã de se recomendar que u palavras sejam escritas
oorretamente para qualqúer ntvcl de leitores; cm se
tratando de publicações para crianças, o que era
recomendação deverA passar a exig!ncia". No mesmo
sentido manifestou~se o escritor Abgar Renault, membro
da Academia Brasileira de Letras e Relator da questão
no Conselho Federal de Cultura, para quem_. "Chico
Bento"' exert~;. "papel evidentemente descducativo junto
às crianças a que se destina", al~m do qu~ .. "se uma
publicação de qualquer gênero desvia o leitor infantil do
que é certo e cria em seu espírito confusão pcrtubadora e
danosa, deve ter a sua leitura condenada".
._. ''Chico Bento.,, Sr. Presidente, 6 uma personagem
criada hã vinte e dois anos pOr Maurício de Sousa,
inspirada cm seu tio-avô, um caipira do Vale do Paraíba
que fala exaiamente com o mesmo Iingulijar das crianças
do interior paulista, do cerrado golano c do Triângulo
·
Mineiro.
b, no dizer do seu autor,. ~·o caboclinbo caipirinha de
p~ no chão, um. jeca-tatuzinho, que diz muita coisa
séria".
O Código de btica que i-ege as atividades das editoras
de revistas cm quadrinhos no Brasil, Sr. Presidente,
recomenda, entre outras coisas, que elas não devem
sobrecarregar a mente das crianças como se fossem um
pr_o{angamento do· currículo escolar. Elas devem, ao.
contrário, contribuir para a higiene mental c o
divertimento dos leitore$, juvenis c infantis; e permite,
ainda, as gfrias c as frases de uso popular.
Dinah Silveira de Queiroz, inicialmente uma dlis
Uderes da campanha contra as histórias cnl quadrinhos,
tempos depois mudou de opinião notadamente em
Õecorrência do abrasileiramento dos quadrinhos,

Adolfo Aizen em set,l. •cos Mandamentos das Histórias
em Quadrinhos" recomenda expressamente:
~· ••Dar feitio original e ambiente brasileiro às
histórias que se situem em lugares indeterminados;
empregar ditoS c expressões nacionais, cm lugar dos
ditos e das expressões de outros idiomas, ou de
outros pafses; dar nomes brasileiros às personagens;
usar linguagem dO povo, espontânea, corrente,
natural.u

A julgar procedentes as críticas fonnulada's pelos
Vereadores de Ijuí, deveríamos, também, Si-. Presidente,
· condenar grande parte da obra de Monteiro Lobato O -MC:~tre -de nossa Literatura Infantil-'- em especial as
história·s d;, "Jeca Tatu", que também reproduzia a fala
do nosso do nosso homem do campo; devertamos
condenar toda a produção musical dt Adoniram
Barbosa; deveríamos proibir as duplas caipiras e o
Mussum, do programa_. "Os Trapalhões" da Rede
Globo; deveríamos impedir a publicação de algumas
histórias em quadrinhos impprtadas, com<?'é o caso da
que retrata a personagem.. "Horte[íno Trocalctra", há
tantos anos veiculada sem que contra ela se levantassem
os que agora pretendem arvorar-se em defensores da
formação educadonal de nossas criançãs.
E o que fala,r de Guimarães Rosa, José LJ.ns do Rego e
Jorge· Amado, para ficar em uns poucos exemplos de
autores que, em seus romances regionais, retrataram o
linguãjãr êiii'ãcterístiw do caboclo no Nordeste, na
Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo e cm outros
Estados? Deveriam eles, também, ser proibidos?
No momento em que a televisão brasileira faz um
grande esforço no sentido de nacionaliz&;r o seu
conteddo e a sua temâtica, até abrasileirando conceitos
arq.eriCa.nos. de direção, e lança ao ar progiamas · que
espelhartt fielmente a nossa realidade social e cultural, a .
iniciativa dos edis gadcholi,. no mínimo, pod1' ser
quafificada de inoportuna.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDENTE (Joi!o Lobo)- Concedo a pa·
lavra 'ao nobre Senador Nelson ·Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB ~ RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)...;_ Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
As Juntas Regionais da Previdência Social configuram
repartições indispensáveis para o funcionamento efica;z
do sistema previdenciárío, no interior do Pais, não se
compreendendo ·a carência de telis instrumentos, dos
quais depe'nde a sol~ção, em primeira instância, dos recursos dos bcneficiãrios dessa assistência social.
Rccebenos, recentemente; do Sincicato dos Trabalhadores nas lndllstrias Metaldrgicas, Mecânicas e de Mate..
ria! Elétrico de Cruzeiro, assinado pelo 'seu Presidente,
Sr. José Firmo, um ofício em que, reivindicando para
aquela cidade uma Junta Regional da Previdência Social, declara que existem apenas duas na Capital de São
Paulo, para julgar os recursos de cento e cinqUenta agências de cidades do interior do Estado, al~m daquelas
existentes na própria capital.
Como conseqUência dessa situação, um simples recurso de beneficio na Previdência Social demora no mfnimo
dois anos para ser julgado, em prejuízo do~ trabalhadores.
Evidentemen~e. não· temos compctCncia ·para criar
Juntas Regionais da Previdência Social. A iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, que pode fazê-lo mediante
simples decreto.
Quando se fala em reforma administrativa, acode-nos
à memória a norma da eficiência dos' serviços, que resulta, necessariamente, na completude dos instrumentos
oferecidos. Não pode funcionar a Justiça Trabalhista, na
primeira inStância, se nilo existir, em todo o País, número suficiente d~ Juntas de Conciliação e JUlgamento, que
recebem os recursos e reclamações dos trabalhadores,
pois para atende-los é que foi instituida, no País, essa
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justiça paritária, onde há vogais que representam os empregados.
A carência dessas Juntas no in~erior do País resulta em
prejuízo da classe prolctâria, tendO os reclamantes.gucse
deslocar .para apresentar suas reclamações, também prejudicadas, pelo mesmo motivo, os reclamados.
Mas, no caso das Juntas Regionai"S de Previdência So~
cial, a, sua carência é muito incómoda e prejudicial, primeiramente porque é muito maior. Se hâ, ,apenas, duas
junias dessas no Estado de São Paulo, onde o número de
recursos à Prévidência Social representa um terçO dos
processos existentes no País, imagine-se nas outras uni·
dades da Federação.
Daí porque endereçamos um apelo ao Ministério da
Previdência c Assístência Social, no sentido de redimc:n- ..
sionar as Juntas de Recursos da Previdência Social em
todo o País.
Era o que tínhamos a· dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.

.o SR. GASTÀO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na última 5• feira, di'!- 14-3-85 Q. ..Jornal do BrasiJI',
publicou um magistral artigo intituladq, ··Adeus às Ar·
mas". No referido editorial, o pensamento ali inserido~
da grande maiqria do povo brasileiro.
Faz-se1 neste documento~ uq~a radiografia plena do
velho regímen qu~ se exauriu, no dia 15 dd .corrente.
Lembre-se que o Pensamento·· do citado periódico, foi
publicado antes do episódio· da doença do Presidente
Tancredo Neves.
·
Eu diria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que n~o se
deQ ...Adeus às Armas'', mas como se diz vulgarii.lentc, o
Brasil depois de 20 (vinte) anos,. "deu baixa" das forças
armadas. O povo brasileiro libertou-se da tutela militar c
partiu para novos rumos, agora, plenamente, democrâti-

ca •
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para constar dos
Anais, o editorial, assim citado e.comentadq:
ADEUS ÃS ARMAS
Termina com o General João Baptista Figueiredo o ciclo de presidentes militares escolhidos por voto indireto;
e com ele, a tutela das Forças Armadas sobre a vida polí·
tica brasileira.
Este ciclo teve uma fase eminentemente revolucionária
- a primeira - que incluia o compromisso de um rápi·
·do retomo aos quadros institucionais. O sonho, como se
sabe, acabou com o segundo golpe militar de 1968 que
jogou o país no AI-S e na plena ditadura.
A ditadura começou a arrefecer com a proposta de
"distensão" do Presidente G~isel, que coincidiu com a
escãlada dos casuísmos. Queria-se encontrar uma saida;
mas o autoritarismo atrapalhava os movimentas (sendo
justo reconhecer que o poder pessoal do Presidente tam·
bêm serviu, naquele momento, para evi;tar a reincidência
no militarismo cego).
O J?residcnte Figueiredo assumiu nésse clima ambí·
guo. em que se planejavam ao mesmo tempo eleições e
expedientes para vencê-las. Teve o set.J:, ..mãgico da corte" na figura do General Golbery, a quem coube inventar uma reforma partidária que eliminasse o bipartidarismo estêril e plebiscitârio. A reforma gerou o PP do Sr,.
Tancredo Neves, que parecia ~ ...alternativa confiâVel"
de que o'pa1s sentia falta. Mas o PP desapareceu na pró·
pria artificialidade da mágica de gabinete.
Foi nesse momento que a figui-a do Presidente Figueiredo chegou a apresCntar~sc como uma ponte para a
transição entre os regimeS. O Presidente jâ ~meçara a
perder a sua autoridade em conseqüência do episódio do
Riocentro; mas estava ali, afinal de contas, um Chefe de
Estado cuja imagem contrastava: com a severidade ger-

os desejos d
dencial que,
redesenhar a
tigos e mais
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mâníca do seu antecessor;' que cmrcedera a anistia e
deixava-se empolgar pela campanha de que resultaria a
primeira eleição direta de Governadores.
1 Esse João
popular e atívo não sobreviveu àquela
eleição. Se tivesse um grama de sangue político, teria
pe~cebido as conseqüências daquele momento histórico;
teria visto que ali começava a nascer um Brasil renova~
do.
!ylas o Presidente não tinha a menor vocação para a
política. Amargurou-se com uma suposta derrota; abdic.ou virtualmente das suas funções quando ainda lhe restavam mais de dois anos de Governo; distraiu-se com
viagens inócuas; e assim se armou o cenário final de um
·regiffie que tinha vindo para renovar e purificar, mas que

termina em odor de corrupção e em meio ao maior desgoverno de que se tenha memória.
Pelo lado económico, também se pode reconhecer que
o :!?residente recebeu do antecessor uma carga pesada, representada p-ela elefantfase do setor estatal e pelos projetas monumentais. Figueiredo retardou oonsideravelmen·
te o ritmo do Aco'rdo Nuclear; fez o mesmo com a Açominas e com a Ferrovia do Aço; mas não tinha corno parar esses e outros projetas, nem tinha garta, competência
ou lucidez para en.frentar o monstro estatal.
A esse respeito, a abulia. final do Presidente teveconseqfiências trágicas - re.tlet'idas numa dívida interna de
proporções aSsustado.ráS'. t:·verdade que quando o abismo" tias dívidas (internas i, externas) !JlOStrou toda a sua
profundidade, foi feito um esforço por parte das autoridades econômico-financeiras para aliviar o lastro e repor
o navio em movimento. O lastro jogado fora, entretanto,
vinha substantivamente do setor privado! enquanto os
príncipes da burocracia se trancavam em seus camarotes.
Mesmo" esse esforço de recuperação foi comprometido
pela ausência crescente da instituição presidencial. Assim como, pela simples presença de um novo Presidente,
a credjbilidade política do país gera efeitos benéficos no
plano económico, a «era Figuei~edo" assistiu, pelo efe~to
coptrário, ao descrédito das próprias medidas têcnicas
eventualmente eficazes.
,
Quem não era eficaz tamOém nlio precisava
preocupar.se com isso. O regime eriminou a figura da
substituição de Ministros como forma de sacudir a administração; é a ausência de comando político criou uma
profusão de feudos, onde o segundo e o terceiro escalões
mandam às vezes bem mais q1.1e um Ministro. Como não
se cobrava nada, e como o país parecia adOrmecido,
Hifundiu~se como praga a filosofia do enriquecimento a
qualquer custo. A sociedade viu-se em meio a ..estouros"
financeiros de proporções nucleares, recoberto:> pelo co~
gumelo atômico da Previdência.
Admitindo-se que o Presidente não tinha mesmo gosto
para a administração, ~utra postura pessoal teria ao menos criado alguma forma de exemplo. Mas o Presidente
abandonava-se cada vez mais ao seu mundo subjetivo,
aos s~uS ressentimen~os e miopias. Perdeu a noção do
seu papel, a ponto de apresentar-se em trajes esportivos
para u111à entrevista d~, ..despedida". SeUs tlltimos pro~
nundamentos excediam visivelmente a ínfonnalidade.
Ao longo de toda essa história, manda a verdade que
:ie diga que o país viveu em liberdade. N~o havia P.resi- '
dente, mas tambl!rn não havia intolerância nos pátios de
Brasília; e, por conta disso,.a consciência nacional foi~sc
refazendo na base do esforçO próprlO-e do contágio pro~
~ressivo. Tivemos, então, o grande ano político de 1984,
que mudou a face das coiSas. Ambíguo at~ o fim, o Presi~
.dente viu-se tentado a coritinuar; mas também n§o mostrou teimosia ante a marcha dos acontéCimentos.
·Por esse lado, será reconhecida a sua· tolerância, que
gerou a anistia, e o acatamento final do resultado de uma
eleição que tinha sido imaginada pira beneficiar o regittle. Mas será preciso esquecer rapidamente (cumprindo
os desejos do General Figueiredo) uma imagem presi~
dencial que comprometeu o cargo, e que quase obriga a
redesenhar a Presidência, Com base em modelos mais anJig~ e mais adequados.

Dos 21 anos de militarismo que assim tenninam. fica
pelo penas o consolo de ver extinto o messianismo intervencionista que vinha desde os tenentes de 21. A tutela
militar estava latente desde o inicio da República. Teve a
sua oportunidade - e longa. Ficou provado que a
NaÇão caminha melhor com os seus próprios pês.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João I .obo) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARWS ALBERTO (PDS - RN. ~ronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Julgo do meu dever trazer a esta Casa as principais
resoluções produzidas no IV Congresso Nacional dos
Estivadores, a cuja sessão de encerram~nto, dia. 21
tlltimo, tive a honra de comparecer. Registro aqUI A>mo aspecto relevante desse evento - o grau de
maturidade e consciência política adquirido pela classe
traba:Jhadora brasileira, que, sacrificada pela recessão
dos últimos anos, não perdeu a consciência democrática
e -o ânimo ao diálogo e à negociação.
Desta tribuna, gostaria de registrar as principais
reivindicações que resultaram do referido Congresso e
que, de resto, resumem as expectativas da classe
trabalhadora com relação ao anunciado pacto social da
Nova República. O que se deduz do ternário que, a
seguir. alinharei é que os trabalhadores não mais se
dispõem a tergiversações. Entendem - e com ampla
razão - que já pagaram ô nus acima de suas
possibilidades. E que o tal pacto terá de resgatar-lhes o
mínimo de dignidade reclamado pela cidadania.
Passo agora a transcrever as questões postas pelos
trabalhadores, envolvendo aspectos trabalhistas,
sindicais, sociais e previdenciários. Diga~se. ainda, que
tais reivindicações foram aprovadas pelo consenso da
;ategoria reunida no mencionado Congresso. São elas:
1) Imediata convocação da Assembléia Nacional
Constituinte, visando a elaboração de uma verdadeira
Carta Magna, revogadora da atual Constituição
Federal, o'Utorgada pelo poder dominante, sem
participação da população brasileira, destacando que
essa nova Lei Maior deverá ser fruto da opinião
consensual de todos os segmentos nacionais, exclufda a
anunciada elaboração prévia de projeto governamental,
que certamente lhe dará caráter impositivo inaceitável
pelas classes obreiras e pela sociedade brasileira em
geral;
2) Discussão do anunciado Pacto Socral,' aesde que a::.
classes obreiras tenham prévio conhecimento da ,
proposta concreta do poder governamental;
3) Adoção de efetivas medidas visando a erradicação
do desemprego, que atinge a nível insuportâvel a famflia
brasileira, a qual serà conseguida atravês da imediata
reforma da· nefasta política económica adotada pelo
governo passado, bem como através da reativação dos
meios de produç:ão hoje· estagnados;
4} Instituição de uma verdadei'ra Reforma Agrária
nos moldes reivindicados pelos órgãos sindicais dos
trabalhadores rurais, representados pela CONTAQ;
5) Adoção de uma eqUânime distribuição da renda
nacional, porque ,os valores mais significativos s6 têm·
beneficiado pequena parcela da população, em
detrimentq da maioria esmagadora de povo brasileiro•
No âmbito da problemática sindical, propugnamos o
seguinte:
·
6) Ab-Soluta autonomia e liberdade sindicais;
7) Fomento do principio da unicidade sindical e
unificação real das duas correntes do movimento
sindical brasileiro da atualidade;
8) Refonna da Lei de Greve, para que não haja
restrições às denominadas. ...atívidades essenciais'\ nas
quais se inclui a estiva e outras pÍ'ofisSões;

9) Participações efetiva dos trabalhadores nos órgãos
governamentais afetos a seus interesses, como: BNH,
SUNAMAM, gestor do PIS, SINPAS e outros; e
10) Apoio aos órgãos técnicos, dos trabalhadores
como o DIEESE,.DJAP, DIESAT e outros.
A propósito dos assuntos trabalhistas, o CongresSo
aprovou os seguintes ternas:
II) Revogação das leis lesivas aos trabalhadores e, em
especíal, à estiva (art. 22 de Decreto-lei n• 5/66, Decreto
n~> 90.927 f85 e filosofia da Resolução n~> 2.733 da
SUNAMAM, que lesionou vários direitos adquiridos
dos estivadores, causando a cornpressividade de nossos
salários;
12) Restabelecimento urgente do pagamento à estiva
por metro cúbico, no que couber, conforme previsto no
art. 270 da CLT;
13) Combate efetivo à inflação e adoÇào da garantia
do salário, tudo isso em combate ao desemprego;
14) Fim dos privilégios e das manobras dos
armadores nacionais, estrangeiros e de segmentos do
Governo Federal visando à implantação da famigerada
••estiva livre";
15) ênfase do preceito constituCional que confere à
empresa o carátC:r da função ;ocial, assegurando-nos
participação nos frutos do desenvolvimento nllclOnal. de
modo que, a automação e a mecanização dos sistemas
operativos de estiva resultam em bem estar-geral e nlo
em desemprego e miséria para. os estivadores e
enriquecimentos para a classe patronal.
Sobre os problemas sociais que afetam o povo
brasileiro, especialmente os estivadores, merecem
destaque os seguintes temas previdenciârios aprovados
no Congresso:
·
16) Reforma da legislação previdenciária no tocante
aos valores iniciais e ela revisão periódica dos benefícios
pecuniários, para que eles acompanhem o índice
inflacionário;
17) Eliminação da íncid!ncia de descontos, a
quaisquer tftulos, sobre os beneflcios da previdência
soc(ali
18) Igualdade entre o valor da pensão por morte do
segurado ao que ele receberia se estivesse vivo;
19) AgHização dos processos de concessão de
beneffcios de quaisquer naturezas, pondo fim à
inaceitável burocracia reinante.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente
sessão, designando para a sessão de segunda~feira a
seguinte

ORDEM DO DIA
.1
Votação, em turno único, do Requerimento n' 4, de
1985, de autoria dos líderes AloySio Chaves, Nels~n
Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei- da Câmara n"" 218, de 1984Complementar, que cria o Estado do tocantins e
determina outras prOvidências.

Votação, em turno único, do ReQuerimento n' 15, de
1985, de a1:1toria do Senador Humberto Lucena.,
solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar os fatos que colocaram
em risco o controle acionário, pela União, da
Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requ~mento nv 37/85,
dos Senadores Roberto Campos e Josi: Ignácio Ferreira,
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.)
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3
Votação, cm turno único, do Requerimento n"' 40, de

1985, de autoria dos líderes H~lio Gueiros e Carlos
Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara no 199, de 1983 (n' 263/83, na Casa de o<igem),
que exclui, dentre os consideràdo,S' de interesse da
segurança nacional, os Municípios de Amambaí,
Antônio João, A.ral Moreira, Vista•. C).racol, Corumbá,
Eldorado, lguatemi, Ladário, Mundo Novo, Ponta Porã
e Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n'~' 26, de 1979, de autoria do Senador Órestes
Qu~rcia, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da
Consolidação das Leis dO Trabalho, tendo
Parece~es. sob n"'s 184 c 185, de 1984, das Comissõe~:
·-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicid~de; .e
- de Legislação Soclalt favorável.
5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
SenadO n"' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto
, Lucena, que dispõe sobre a escolha e. a nomC1açãó dos
dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n"'s 747 e 748, de 198l, das Comissõe~:
-de ConstituiçJo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicldade, com voto vencido, em separado, do
Senador Moacyr Dalla; e
- de Educaçio e Cultura,· favorável.

Votação, em ptimeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade nos termos do Art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 18,
de 1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre apo~ntadoria 'especial do músico, tendo
Pareceres, sob no 1.032, de 1980 e no 415, de 1984, da
ComissAc;>:
-de Constituiçlo e Justiça, 1' pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 2"' pronunciamento: (reexame
solicitadO em Plenário) - ratificando seu parecer
anterior.

7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9
6.8IS, de 1.9 de agosto de 1980, que define a situação
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho
Nacional de Imigração e dã outras pr'ovidancia&,·tendo
Parecer, sob n' 1.144, de 1981, da Comissão
- de Co~tituiÇio e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- està encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às' 16 horas e 58 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HELV!DIO NUNES NA SESSÃO DE 21/3/85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- P!. Pronunc.a o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante alguns meses a palavra de ordem era mudar.
Chegou-se mesmo a cunhar a expressão. "muda Brasil",
que se apropriou das paredes, coloriu os muros, invadiu

praças e jardins, inclusive o leito das estradas asfaltadas,
tomou conta do País.
l::xceção Feita das qu~; acontecem abruptamente, sem
.aviso prévio, quase sempre resultantes de violentas
comoções sociais~ estou entre os que niio acreditam, pelo
menos fanaticamente, em mudanças com larga
antecedancia ariunciadas, sobretudo no que diz respeito
aos seus aspectos de abrangência e de profundidade.
Prefiro ficar com a lição do Padre Vieira, que embora
carregue o peso de muitos anos ainda· guarda gritante
atualidad~ tudo muda, até as pedras mudam; o essencial
é evoluir ao invés de involuir.
Penso que todos, ou pelo menos a grande maioria,
desejam mudanças. Mudanças que impliquem correções
de rumos, que signifiquem maior participação nos frutos
do progresso, que representem ordem económico·sociai
mais justa, que conduzam a um ordenamento jurídico
verdadeiramente sustentáculo das instituições e . dos
direitos dos cidadão?.
Todos afirmam a necessidade de mudanças. E as
querem e desejam~ Mas mudanças que não esqueçam as
lições e os frutos do passado, pois que a ex.celancia dos
resultados de hoje depende muito de uma correta
avaliação dos sucessos de ontem; mudanças que
importem adequação à realidade presente, mas que
permitam alcançar, tanto quanto possível, situações no
futuro. AJiâs, em verso genial, Camões ensinou;, "que o
de que vive o mundo são mudanças".
As mudanças que a chamada Nova RepO:blica diz que
vai promover, portanto, não devem causar medo.
Tivessem o propósito de provocá·lo, melhor seria que
não fossem propagadas, pois que do contrário
preveniriam os delinqUentes, dar-lhes-ia tempo para
apagarem, !Otal ou parcialmente, as provas ou indícios
dos ilícitos cometidos.
Esto~, em que o anúncio das mudanças tem, a par de
presumível significação de alteração de hábitos,· de
filosofia de comportamentos, de costumes, de práticas
políticas, de critérios de valor, mais um caráter
propagandístico, de criação de expectativa, de ·
realimentação de .esperanças, o que jã não é pouco, do
que de efeitos prãticos. b- que não tenho dúvidas dos
pro.pósitos que animam, dos objetivos que a
Administração éJ.ue se inicia pretende alcançar. Ao
contrário, acredito nos governantes, at6 que os atos ciue
praticam, a ação que desenvolvam, em Conjunto,
permitam formar uma idéia do valor de suas realizações,
nos mais diferentes campos da administração.

O mais são promessas, manifestações de inteqção com
maior ou menor credibilidade. O tempo será, como
sempre, o juiz implacãvel.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tenho pelo Presidente Tancredo Neves o maior
respeito e cultivo ao Vice-Presidente Doutor José
Sarney, antiga amizade. Sem embargo, e apesar da
enfermidade que acometeu, infelizmente, o Presidente
eleito, tenho para mim que o discurso no último
domirigo transmitido a toda a Nação, de modo especial
. na parte que .diz respeito a matérias que agora vou
focalizar, não passou de declaração de intenções,. da
repetição de promessas formuladas nas administrações
anteriores.
Diz a sabedoria dos políticos que toda vez que não se
~c:seja resolver um problema nomeia~se uma comissão
para examinã~lo. Claro que a regra tem exceção, mas o
ensinamento dos políticos expressa regra geral.
Todos concordam em que a substituição do Imposto
de Vendas e .Consignações - JVC pelo Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM, no sistema
tributãrio nacional, ao tempo do saudoso Presidente
Castello Branco, representou grande avanço em termos
de técnica ltgislativa, além de instrumento de política
econômico.financeira voltado à integração, inclusive no
aspecto de flatureza política, do País.
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Aperfeiçoado ainda ao tempo do seu criador, a partir
·do Presidente Costa e Silva, manisfestações
governamentais foram espalhadas dando conta da
necessidade e da urgência de introduzir modificações na
sistemática do ICM. Surgiu, ass1m, a primeira Comissão
para estudar a matéria.
No governo do Presidente Médici, conservado o
Ministro do Planejamento da administração anterior,
iguais promessas foram feitas com vistas à refonnulaç.ão
do mecanismo do ICM, que se revelO\! ao longo do
tempo instrumento exportador de impostos de Estados
pobres para os Estados desenvolvidos. Apareceu, então,
··
a segunda Comis~ão.
O Presidente Ernesto Geisel, logo na primeira reunião
miriisterial, realizada em 19 de março de 1974, afirmou:
.. ;,No que diz respeito às desigualdades econômicas.
regionâis cabe, em primeiro lugar, aprimorar os
mecanismos de u~iliza~ão dos incentivos do Imposto de
Renda ... E, em segundO lugar, aperfeiçoar o sistema de
distribuiç~o das rendas tributârias, de modo a permitir
maior equilíbrio entre as taxas de desenvolvimento das
diferentes Unidades da Federação. Neste particular,
cabe dizer que o Imposto sobrC a Circulação de .
Mercadorias... ainda distribui inadoquadamente a renda
fiscal entre regiões."
O Dr. Mãrio Henrique Simonsen, no primeiro
pronunciamento como Ministro da Fazenda, assegurou:
.. ••f: preciso aperfeiçoar os mecanismos de distribuição
das rendas fiscais entre as diferentes Unidades da
Federação ...".
·
E no decorrer do governo do Presidente Geisel, sendo
Ministro da Fazenda o prof. Mário Henrique Simonsen,
fói constitufda mais uma Comissão.
'
Com o PrCsidente João Figueiredo o quadro não
sofreria, ainda, as mudanças reclamadas.
Antes mesmo da investidura no cargo, o último
Presidente afirmou, em Teresina, que jã dispunha de
estudos conclusivos, e que tão logo assumisse o governo
daria ao País nova sistemática de distribuição do ICM.
~ certo que, sem falar nas pequenas variações de
aliquota praticadas nas administrações precedentes, o
governo recé:m~findo foi o que mais altenções realizou
na ârea tributãria-fiscal, traduzidas não apenas na
promessa de criação de um Fundo Especial, arrecadado
de todos os Estados, mas principalmente na adoção de
ali quota diferenciada segundo q destino das mercadorias
e na mais sólida participação dos Estados e Municípios
na distribuição do bolo fiscal, através da Emenda
Constitucional n9 23, de 19 de d~mbro de 1983.
.
Como é natural, a exemplo dos interiores, o governo
João Figueiredo também criou a sua Comissão, mais
pomposa, por sinal, do que as dos seus predecessores,
vez que comissão interministerial, naturalmente para
revisionar os estudos que anunciou existirem antes de
sua posse na Presidência da República.
Agora, na primeira reunii\o do Ministério, em nome
do Presidente eleito Tancredo Neves, o Vice· Presidente,
no exercício da Presidi!:ncia, José Sarney, houve por bem
de criar oito comissões para estudarem e sugerirem ·.,.,..
mudanças nas ãreas institucional, econômica e social, a
serem adotadas pela atual administração. E dentre elas,
como não poderia deixar de acontecer, figura a que
deverá tratar da refonna tributária e da descentralização
administrativo-financeira, assim defmida no discurso
presidencial preambular de criação:
.. Entre os aspectos a serem por ela examinados, está o
da superposição de tarefas entre os vários nfveis da
administração pública, redundância que dever:á ser
eliminada através da melhor repartição dos encargos
entre elas, com o fortalecimento de ação dos Estados e
Municípios. A comissão deverá também atent::!.f para a
necessidade de tornar o regime tributário mais justo,
buscando maior correspondência entre os níveis de·.
contribuição e a capacidade contributiva. Esse trabalho ·
servirá de base às propostas a serem encaminhadas ao
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Poder Legislativo c, eventualmente, à Assembléia
Constituinte."
..
Crédulo e otímista por fndole, confesso que a criação
de tal Comissão, nos moldes em que o foi, não atendeu
as minhas expectativas.
Com efeito, sabe-se que a medida recém-acolhida eStá.
recomendada nos estudos da Comissão parâ. o Plano de
Ação do Governo, que atb sigla ganhou - COPAG,
estudos cujas conclusões foram aprovadas pelo
Presidente Tancredo Neves. Assim sendo, para que nova
comissão? Para proceder estudos mais amplos, mais
completos? Mas nessa hipótese, para que a· anterior, que
se reuniu ao longo de três meses?
. Além disso, a primeira ~missão foi integrada por
pes.soas notáveis, todas atualmente engastadas, à
execeção do Dr. José Serra. que preferiu permanecer na
Secretaria do Pianejam~nto de São Paulo, na
admínstração da Nova Repilblica, a saber: Hêlio
Beltrão, Presid.ente da Petrobrás; Sérgio Freitas, Diretor
da área ~xterna do Banco Central; Sebastião Vital~
Secretário-geral do Ministério da Fazenda; Sérgio
Quintela, Presidente do Conselho Monetário Nacional;
Celso Furtado, representante do Governo brasileiro na
comunidade económica européia, _e Luciano Coutinho,
Secretário~geral. do Ministério de Ci!ncia e Tecnologia.
Outro aspecto preocupante é o que se relaciona com o
prazo dentro do 'qual a comissão ora criada cumprirá sua
missão. Está explicito no aludido discurso que o
trabalho da Comissão servirá de base às propostas a
serem remetidas ao Poder Lcgisl8.tivo. Mas o discurso
não pãra ai. Vai mais longe. E acrescenta que poderão
ser enviadas, eventualmente, à Assembléia Nacional
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (En~ Faria. Fazendo soar a
campainha.) -Nobre Senador Helv:ídio Nunes, a Mesa
interrompe por alguns instantes V. Ex• para consultar o
Plenário, e não havendo objeçào, prorrogar por 15
minutos o expediente, para que V. Ex• possa concluir a
sua oração ainda dentro do tempo que lhe cabe. (Pausa.)
(
Não havendo objecõe." está ororrogado o expediente.
O SR. HELVIDIO NUNES- Muito obrigado. Sr.

......... :t

ao

Presidente Enéas Faria.
Mas, todos sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
mesmo porque foram repetidas as declarações, que o
Presidente Tancredo Neves advoga, sustenta e
trabalhará no sentido de que a Assembléia Nacional
Constituinte só se instale a partir de março de 1987,
eleita que será. em novembro de 1986.
Ora, Sr. Presidente, se está dito nas palavras que
informam a criação da Comissão, que a matéria que essa
Comissão recentemente constituída irâ elaborar será
remetida à Assembléia Nacional Constituinte, isto
significa, Sr. Presidente, que essa Comisslo, na prâtica,
nada vai realizar, nada vai produzir, porque, na melhor
das hipóteses, o que essa Comissão elaborar será
remetido como subsídio à Assembléia Nacional
Constituinte, que terá o poder ni.aior de agir e de ditar
noi1nas para todo o Pafs.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, voltarei brevemente ao
assunto. Entendo que a mat~ria é da mais alta
significação para o País, tanto que vários Deputados e
Senadores há muitos anos no Congresso pedem e
reclamam uma reformulação completa no Sistema
Tributário Nacional, nele embutido imposto sobre
circulação de mercadorias.
Voltarei, repito, a cuidar do assunto. Voltarei com a
preocupação exclusiva do cumprimento de um dever,
pois que essa matéria interessa ao Brasil inteiro.
Ainda no dia 17 passado o Jornal do Br~tsli trazia uma
página inteira com ·o seguinte cabeçalho: ... Os Estados
pressionam o Governo pela reforma tributária". A
notícia começa trazendo as queixas c as reclamações do
· Estado de São Paulo, Estado com as maiores taxas de
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cre-scimento populacional, e onde o resultado da
arrecadação do ICM apresentou uma queda de 19,4%.
No E-stado do Rio de Janeiro a situação não é menos
preocupante, pois que as compras de merc8dorias
efetuadas em outros Estados somaram 18 trilhões no ano
próximo pretérito.
Segundo informa o JornAl do Brasil, o Rio Grande do
Sul perdeu em 84 cerca de 250 bilhões com as isenções
nas operações interestaduais e outros 400 bilhões com as
imun.idades impostas às exportações de protudos
manufaturados.
No Pará, de acordo com o Governador Jader
Barbalho, busca-se urna reforma visando fortalecer as
finanças do Estado, a curto prazo, seja pela isenção de
ICM na exportação, seja por outros mecanismos que
acudam de pronto as necessidades daquela Urtidade
federativa.
Alagoas pede uma modificação nos royaltles e afirma
atravCs de um dos seus líderes, o Senador Guilherme
Palmeira, que o modelo injusto ainda víge e pune os
Estados e ameaça o regime federativo.
A Bahta afirma que a reforma tributária deve s~r
encarada sob duas óticas: a primeira, a centralização
para fortalecer Estados e municípios, tendo em vista os
dois Brasis, o· Brasil Sul, que tem economia forte, e o
Brasil Nordeste com economia ainda fraca. O Paraná
sugere uma solução corretiva. A Secretaria de Finanças
analisa a questão da reforma tributâria, pede uma
solução imediata dos problemas de caixa dos Estados e
municípios e sustenta a necessidade de uma mini:.
reforma tributária, negociada c aprovada pelo
Congresso.

O Amazonas entende que o problema das dificuldades
por que passa é mais decorrente da inflação galopante
que assola· o Pafs. Minas Gerais considera necessárias
três mudanças emergenci3.is. O Rio Grande do Norte
prentede a redução a zero nas alíquotas de ICM, e
Pernambuco, segundo o Secretário da Fazenda, a tese
que deve ser adotada é a que sustenta uma reformulação
t~ibutária em atendimento a duas questões básicas: a
distribuição de recursos eritre as regiões, principalmente
o Norte e o Nordeste, e a redistribuição de renda entre as
pessoas, de modo a beneficiar as mais pobres.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, encerro estas
considerações na tarde de hoje dizendo que se. poderá
lembrar, na oportunidade, que as promessas feitas, ao
tempo dos governos do Presidente Médici, do Presidente
Geise[, do Presidente Costa e Silva e do Presidente João
Figueiredo) são promessas que foraril formuladas por
administrações autoritárias. Saímos ·de um regime de
força e agora estamos vivendo a plenitude de um
conúbio democrático, agora, as coisas serão tratadas
dífererttemente. Queira Deus que o sejam, Sr. Presidente
e Srs. Senadores! São os votos que faço, são os votos que
formulo.
A grande diferença que se pode apontar, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, é que nos regimes
autoritários pode-se falhar, e nem sempre é possível
cobrar um esclarecimento dos motivos pelos quais a
falha aconteceu. A democracia, Sr. Presidc:nte e Srs.
Sen'.ldores, consoante aquilo que se exige hoje, aquilo
que se espera, aquilo que se reclama, ·não pode falhar.
Quando o regime autoritário falha, recorre-se ao
corretivo, recorre~se à democracia. E quando a
democracia falha? E se a deinocrada falhar, a quem os
Estados menos favorecidos deste País poderão recorrer?
Mas não me cinjo apenas, nesta oportunidade, aos
desejos, às conveniências, aos direitos dos Estados mais
pobres e menos desenvolvidos. Acho e tenho sustentado
nesta Casa, ao longo dos anos, que uma reforma
tributária interessa ao País inteiro e o Pafs democrático,
o País das mudanças, o País da esperança não pode
falhar. Sr. Presidente e Srs. Senadores, não pode falhar.
Muito Obrigado! (Muito bem! Palmas.)
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Reunião Ordln:frla, realizada em
26 de feyerelro de 1985
Âs dezesseis horals e trinta minutos .do dia vinte e seis
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco, sob a
presidência do Senhor Deputado Furtado Leite e com a
presença dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Ju..
tahy Magalhães, Gastão MUUet c Deputados Francisco
Studart, Nilson Gibson, Raul Bernardo e Fernando Cunha, reóne-se.. em sua sede, o Conselho Deliberativo do

Instituto de Prevld!ncia dos Congressistas -IPC, a'fun
de tratar assuntos diversos. Lida c aprovada a ata da
reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os traba~~. - Pauta do Senhor Presidente, O Conselho Deli..
berativo resolve: a) apreciar e aprovar, por unanimida·
de, quatro projetes de resoluções, que se consubstanciam nas Resoluções n6meros um, dois~ três e quatro,
todas do ano em curso, que tratam, respectivamente, de
disciplinar a conces.são de auxilio-doença; do reajuste
das pensões concedidas pelo IPC; do reajuste das gratificações concedidas aos servidores do Congresso Nácionai à disposição do IPC; e amplia pata trinta milhões o
teta máximo de empréstinlos aos se&urados; b) apreci~r
e aprovar, consoante o disposto no artigo doze, inciso
III da Lei mlmero sete mil e oitenta e sete, o Balancete
Patrimonial c o Demonstrativo das Receitas e Despesas
relativas aos meses de outubro~ novembro e dezembro
de mil novecentos e oitenta e quatro, e. o Balanço Patrimonial referente ao período de primeiro de janeiro a
trinta e um de dezembro de mil novecentos c oitenta e
quatro; c) revogar a decisão do IPC conceder empr6sfimos por prazo improrrogável de Cento c vinte dias,
aprovada em reunião do dia dezessete de agosto de mil
novecentos e oitenta e tr!s; d) apreciar e aprovar, unani.J;rimcnte, os deferimentos do Senhor Presidente ad referendum do Conselho, nos seguintes processos: 1- de
ave!bação de mandato dos seguintes parlamentareS: Ossian Alencar Araripe, Fllivio Portela Marcflio, Virgaio
de Moraes Fernandes Tâvora, Jo'ão calista Lobo,
Emflio Haddad Filho, Ronaldo Passos Canedo, Nelson
Marchezan, Luiz de Gonzaga >Andrada Vasconcelos,
Walmor Paulo de Luca, Wilmar PaUs, Irincu Colato.
2- de inscrição como segurado facUltativo dos seguintes servidores: Bernardo Beserra de Macedo, Walter Bispo dos Santos, Agassis Nylander Brito, Fioravante SalerÍlo Filho, Suely Chaves Barbosa, Gidalia Soares.
Marcus Antonio Amorim ·dos Santos, Jorge Marques
Ferreira, Celso José Gonçalves, Zélia Fernandes
Gonçalves, Dinalva Silva de Azevedo, Maria Gcorgete
da Silva Santos, Gaspar dos R(!is Oliveira, Luiz Gonza·
ga Malveira, Gilberto Soares Fernandes, Adelina Feriunata Ferreira. 3- de conccssi!o de pensão a: Mària de
Assis Repoblicarw Rodri&ues Martins, Fr!!-nclsca Suamy Oli'O'eira Saraiva, Virgínia Neves Murta Gonçalves.
4- de revisão de pensão: Bento Ga:nçalves Filho, Jorge
Paulo Nogueira, Silvio Fernandes Lopes. 5- de concessão de auxflio·doença a: Thales Pinto da Rocha, Solon
.:!e Souza, Lucia Leite Filho, Edson Santana Vieira, An· ·
tonio Cordeiro Pontes, Neuza Rita Dercillo Monteiro,
Cyro Gomes, Jarbas de Andrade Vasconcelos, Liulai
Leite. Lacerda, Antonio Marques Silva Mariz, Luda
Santos Tomelin, Arigo de Almeida, Silvia Ribeiro ·Tomé. Inoc!ncio Gomes de Oliveira, Geraldo Bulhões Barros, Geovaili Pinheiro Borges, Raimundo Nonato R.
Co.rdeiro, Osvaldo Jos~ do Espírito Santo, Wildy Viana
das Neves, João Carlos de Petribu Dé- Carli, Maria Salomé Pereira da Silva, Livfa Alvim éerri, Teobaldo de
Vasconcelos Barbosa, Djalma Marinho Muniz Falcão,
Aldo da Silva Fagundes, João Batista Ramos, Joaquim
Mariano ·Dias Menezes, Homero Santos, Orlando Ri·
beiro Cervo e Raimundo Augusto de Oliveira. 6- de
consessão de auxílio-funeral a: Maria das Neves Cha-
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teaubriand Diniz e Maria Elizabeth Barreto Mendonça.

1;

7- de desligamento do quadro de segurados do IPC
dos se~intes servidores: Agostinho Ferreira Leite, Cel~
so Jose Goriçalves e Esther Alves Barbosa. Em seguida,
o Senhor Presid.énte, propõe seja consignado em ata um
voto de pesar pelo falecimento do saudoso ex.~Presidente
do IPC, o ex-Deputado Bento Gonçalves, que é aprovado por unanimidade. Em continuação, o Conselho Deliberativo aprecia' e aprova, por unanimidade, os parece..
res cons~antes nos seguintetõ processos: 1- de con~essão
de pensão a: Alice Dea Carvão e Francisca Suamy Oliveira Saraiva, ambos pelo deferimento, nos termos do
parecer do Relator Senador Gastão MUller; Terezinha
de Jesus Alves, pelo deferimento,· nos termos do parecer
dO Relator Deputado Raul Bernardo; Maria das Neves
Chateaubrland Diniz e Jorge Luiz Moura, ambos pelo
deferimento, nos termos do parecer do Relator Deputado Fran·cisco Studart. 2- de integralização de Carência
do Deputado Adroaldo Campos Filho, pelo deferimento, nos termos do parecer do Relator Deputado Nilson
Gibson. Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas
. c quatro minutos é encerfada a reunião. E, para constar
c·u Pedro Alves de Freitas, Secretârio, lavrei a presente
Ata que depois de lida c aprovada será assinada pelo Se~
nhor Presidente. - As.: Deputado Furtado Leite, Presidente
Regulamenta a concessão de auxíllo.doença e dá
· outras prov.ldêm::ias.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas- IPC. no uso de suas atribuições, re·
solve:
Art. 1'1 Conceder através do Fundo Assistencial do
IPC, dentro dos limites estabelecidos e em virtude de
despesaS com trataroento de :N~úde, auxflio-doença ao
seu segurado, que requererá para si e seus dependentes
assim considerados pela legislação do IPC.
Art. 2"~ O processo constará de requerimento e declaração de que nenhuma outra entidade reS!iarciu as
despesas apresentadas, assinados pelo segurado ou seu
rep'resentante legal, anexados dos originais dos seguintes
documentos:
I - notas fiscais'. laboratoriais ou hospitalares, cons~
tando respectivo CGC ou CPF; e
II-:- recibos de honorários médicos, mcluindo o
CRM, comprovando a efetivação do pagamento.
Art. 3' Para efeito do ressarcimento não serão consideradas as despesas com acompanhantes, telefonemas
e eXtraordinários.
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Art. 6'~ O Fundo Assistencial do IPC indenizarão
contribuinte obrigatório ou facultativo, na forma desta
Resolução~ até 3/10 (três décimos) do montante das
contribuições do segurado deduzidos os valores dos beneficias ao mesmo concedido.
· Art. 7 11 Ao segurado pensionista do IPC serâ deferido auxflio-doença até o valor máximo de 50% (cinquenta por cento) das despesas apresentadas, não podendo,
em nenhuma hipótese, ser superior à pensão.
Art. 8'~ Para a finalidade do art. 6'~ as contribuições
e os beneficias serão computados a contar de fevereiro
de 1979.
Parágrafo Único. Para o segurado quejã tenha sido
beneficiado, a soma das contribuições será Considçr.ada
a partir da concessão do último auxílio.
Art. 9'1 Esta Resolução entra em vigor na data da
sua publicação.

Art, 1()'1 Revogam~se as disposições em contrário.
Brasflia, 26 de fevereiro de 1985.- Deputado Furtado
Leite, Presidente - Senador Nelson Carneiro, ~onsc
Iheiro - Deputado Francisco Studart, ConsCthéiro Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado NU~
son Gibson, Conselheiro - Senador J utahy Magalhães,
Conselheiro - Senador Gastão Müller, Conselheiro Deputado Fernando Cunha, Conselheiro.
Reajusta os atuais valores das pensões concedidas
pelo Instituto de Previdência dos Congressistas IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas -·IPC, ante o disposto no art. 43 da
Lei n'l 7.087/82, combinado com o art. 46 do Regula~
menta Básico e consoante o determinado no art. 1'~ do
Decreto-lei n"~2.204, de 27 de dezembro de 1984, resolve:
Art. I'~ Reajustar os·atuais valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos ConSressistas
- IPC, em 75% (setenta e cinco por cento).
Art. 2"~ Esta Resolução Cntra em vigor na data de
sua publicação, cqm efeitos financeiros a partir de J9 de
janeiro de 1985.
Art. 3~ Revogam~se as disposições em contrário.
Brasília 26 de fevereiro de 1985.- Deputado Furtado
Leite, Presidente - Senador Nelson Carneiro, Conselheiro- Senador Gastão Müiler, Conselheiro- Depu~
tado Francisco S"tudart, Conselheiro - Deputado Raul
Bernardo, Conselheiro - Deputado Nilson Glbson,
Conselheiro- Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro
- Deputado Fernando C1.1nha, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 03/1985

Art. 4' O praia Para habiütãção é de noventa dias
improfrogáveis, a contar da data do pagamento das despesas pelo segurado.
Art. $\' A Seção de Benefícios instruirá o processo
que será submetido através da Diretoria Executiva à
aoreciação c aprovação do Presidente do IPC.

Reajusta os atuais valores das gratifica-;:ões dos
servidores do Congresso Nacional, à disposição do
Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressitas- IPC, ante o disposto rio inciso IX,

Março de 1985

art. 12 da Lei nY 7.087/82, considerando o estabel~ido
no art. 2'1 da Resolução n'~ 08/83 -IPC e consoante o
que determina o art. I'I do Decreto-lei n'~ 2.204 de 27 de
dezembro de 1984, resolve:
Art. 1'1 Reajustar em 75% (setenta e cinco por cento) os atuais valores das gratificações aprovadas pela
Resolução n' l0/1984.
Art. 2"~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir de I' de
janeiro de 1985.
Art. 3"~ Revogam-se as disposições em ·contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1985. - Deputado Furtado Leite, Presidente - Senador Gastão Müller, Conselheiro- Deputado Fernando Cunha, Conselheiro- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro - Deputado Francisco ·Studart, Conselheiro -.Deputado Raul Bernardo,
Conselheiro- Deputado Nilson Glbson, ConselheiroSenador Jutahy Magalhães, Conselheiro.
RESOLUÇÃO N• 04/1985
Altera dispositivo da Resoluçio
outras providências.

n'~

.09/1984 e di

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas- IPC, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1\' Fica estabelecido que, observada a-disponibilidade financeira do IPC, o teta máxii;no para empréstimos aos segurados é de Cr$ 30.000.000 (trinta milhões
de cruzeiros).
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3'~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2ó de fevereiro de 1985. - Deputado Furtt·
do Leite, Presidente - Deputado Fr.ancisco Studart,
Conselheiro - Deputado Nllson Gibson, ConselheiroDeputado Raul Bernardo, Conselheiro - Senador Jutahy Magalhães, Conselheiro - Senador Gastio
Müller, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha,
Coriselheiro.
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabelecida pelo art. 12 item uiii" da Lei n' 7,087, 9t 29 de dezembro de 1982, tendo procedido ao exame: do Balancete Patrimonial e do Demonstrativo de Receitas e Despe·
sas referentes ao período de l'~·l a 31·10-84 e do De·
monstrativo de Receitas e Despesas Qo mês de ·outubro/84, é de parecer que os mesmos se encontram cor·
retas e em boa ordem, satisfazendo, assim, as exigências
l~gais.

Brasflia - DF, 26 de fevereiro de 1985.- Senador
Nelson Carneiro, Con~eÍheiro - Deputado Francisco
Studart, Conselheiro - Deputado Nilson Gibson, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro- Se~
nadar Jutahy Magalhães, Conselheiro- Senador Gastão Miiller, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha,
Conselheiro.
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PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

zembro de 1982, tendo procedido .ao exame do Balancete Patrimonial e do Demonstrativo das Receita!> e Des·
pesas referentes ao período de 01.01 a 31-12-84 e do De-

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da competência estabele~

zembro/84, é de parecer que os mesmos se encontram
corretos e em boa ordem satisfazendo, assim, as exigên~
cias legais,

rDonstrativo das Receitas e Despesas do mês de de-

cida pelo Art. 12 item III da Lei n' 7.087 de 29 de de--

1'.'.:1/, ,,.. ~~- l":tl·l"tlr·~:J.~ •f"'(:J'~~J!'"ff'T•s

Brasília-DF, 26 de fCvereiro de 1985. -Senador Nelson Came1ro, Conselheiro - Deputado Francisco Studart, 'C'Onselheiro -:- Deputado Nllson Glbson, Conselhe1ro -- Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Se-.
nadar Jutahy Magalhiles, Conselheiro -Senador Gastão MUller, Conselheiro - Deputado Fernando Cunha,
Conselheiro.
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República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO II
CAPITAL FEDERAL

'10 XL- N• 019

TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE '1985

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 22• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO
DE 1985
.
I.\- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 _:_Oficio do Sr.. !"'-Secretário da Câmara dos
Deputados
Encamínhando à'revisão do Senado autógrafos do
seguinte projeto:
·
'
- Projeto de Lei da Câmara n'~ 2/85 (nl' 4.794/84,
na Casa de origem), que aftera a Lei n9 6.567, de 24
de setembro de 1978, para incluir o basalto n'o regime
especiul de exploração por licenciamento. ·

1.2.2- Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n" 32/85, de autoria
- do Sr. Senador Nelson Carneiro, qu~ altera dispositivo da Conso(idação das Leis do Trabalho, estabelecendo limite mínimo de gratificação para os bancários que exercem cargos de confiança.
-Projeto de Lei do Sénado n' 33/85, de autoria
do Sr. Senador Hélio Gueiros, que altera a redação
do art. li da Consoli~ção das Leis do Trabalho e dá
outras providências.
·
1.2.3- Requerimento
N 9 43/85, de autoria do Sr. Senador Roberto Campos, ~olicitando informações do Poder Executivo, referente ao Projeto de Lei do Senado n~" 4, de 1985.
Deferido.

1.2•. 4 -

Discursos do Expediente

SENADO.RES HEL./0. GVEIROS, JORGE KAL.UÚE e NEI..SON CARNEIRO

1..1'-QRDEM DO DIA
-· Requerimento n' 4J85, soli-Citando urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n' 218, de 1984Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências. Votaçio adiada por falta de "quorum''.
-Requerimento n~" 15Í85, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionârlo, pela União, da Companhia Vaie
do Rio Doce. Votaçilo adiada por falta de. ••quorum".
-Requerimento n' 40/85, solicitando urgCnciâ.
para o ~rojeto de Lei da Câmara n' 199/83 (n'
263J83, na Casa de origem), que exclui, dentre os
considerados de interesse da Segurança Nacional, os
Municfpios de Amambaít Antônio João, Arai Morei·
ra, Vista, CaraCol, Corurnbá, Eldorado, Iguatemi,
Ladário, Mundo Novo, Ponta Porã e Porto Murti·
nho, no Estado de Mato Grosso do Sul. Votação adiada por falta de: .. quorumn.
-Projeto de Lei do Senado n~" 26/79, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leh do Trabalho. Votação adiada por falta d~. "quorum".
-Projeto de Lei do Senado o\" 45/79, que acrescenta e modifica a redação de dispositivo da Lei n~'
5.107, de !3 de setembro de !966 (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço). Votação adiada por falta de
"quorum".

- Projeto de Lei do~ Senado n\'1 2/80, que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votação adiada por falta
de "••quorum".
-Projeto de Lei do Senado nv 18/80, que dispõe
sobre. aposentadoria especial do músico. Votação adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n~' 320/80, que revoga
a Lei n~> 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jUrídica do estrang"eiro no Brasil, cria o Conselho NuciOnal de Imigração e dá outras providências.. VotaÇão adiada por falta de "quorum".
1.3.1 -:- Comunicaçio da Presidência
Referente à realização de e(eição .Para Presidente e
V ice-Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES

Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessao de
21-3-85.

Do Sr. José Jgnácfo Ferreira. pronunciado na sessão
de 13-3-85.
3-MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

.LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS
Diretor~Geral.

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federo!

do Seriado Federal

NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO
ASSINATURAS

Diretor ExeCutivo
JOÃO MORAES DA SILVA

Via Superfície:

DiretOr Administrativo
MÁRIO CÉSAR PINHEIRO MAIA

Diretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

CrS 6.000,00

PEDRO ALVES RIBEIRO

Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Diretor ~djunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

Ata da 221!- Sessão, em 25 de março de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRES,ENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euní~
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo P<irente Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa
-João Castelo- Alberto Silva- Helvídio NunesCésar Cais - José Lins -·Virgílio Távora - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Nivaldo Machado- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- José Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalla- Nelson
Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badar6- Amaral
Furlan - Henrique Santillo- Mauro Borges - Benedito Canelas- Gastão Müller- Jose: Fragelli- Mar·
ceio Miranda - Enéas Faria - Jorge Bornl)ausen Lenoir Vl:!rgas - Carlos Chiarelli - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sesslo.
Sob.a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. J9wSecretário procederá à leitura do Expediente.

. t lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
D9 Sr. )9-Secretârio da Cãniara dos Deputados, enca~
. minhando. à revisão autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1985

(N• 4.794/84, na Casa de origem)
Altera a Lei n~ 6.6:57, de 24 de setembro de 1978,
para incluir o basalto no regime especial de expio~
~açio p·or Ifcenciamento.

O Congresso Nacional decreta.
.
Art. !9 O art. ]9 da Lei n9 6.567, de 24 de setembro
_de 1978_, passa a vigorar com a seguinte redução.

"Art. {9 O aproveitumento dus substâncias minerais enquadradas na Classe I [a que se refere o art.
59 do DecretO~ lei n" 227. de 28 de fevereiro de 1967 ~
Código de Mineração -. de.argilas empregadas no
fabrico de cerâmica vermelha, de calcário dolomftico empregado como corretivo de solos na agricultura c de basalto a ser empregado como pedra de revestimento ou ornamental na construção civil farse-:1, exclusivamehte, por licenciamento,. na forma
das disposições desta lei, ressalvada a hipótese pre·
vista no art. 12."
Art. 2"' Os requerimentos de autorização de pesquisa de basalto a ser empregado como pedra de revestimento ou ornamental, pendentes de decisão, serão arquivados por despacho do Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral- DN PM, assegurada aos
respectivos interressad.os a restituição dos emolumentos
que hajam sido pagos.
Art 39
cação.
Art. 49

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

ca vermelha e çle calcário dolomítico empregado com0
corretivo de solos na agricultura far-se~á, exclusivamente, por licenciamento, na forma Jus disposições desta
Lei, ressalvada a' hipôtese prevista no art. 12.
Parágrafo único. As substânó:t:-. .nlner:lis refendas
neste artigo. quando ocorrentes em itrea vinculada a con·
cessão de lavra ou manifesto de mina. poderilo ser apmveitutlas mediante aditamento aos respectivos títulos, na
forma prevista no art. 47, parágrafo único, do Código de
Mineração.
Art. 12. Por motivo de interesse do [l)t~lento da produção mineral do Pafs, mediahte propostB'fundamental
do Ministro das Minas e Energia,. o~ Pi,:i>tJente da Re·
pública poderá .estabelecer, por decreto, a aplicação,
para substâncias minerais. de que trata o an. I>', dos regi·
mes de autorização de pesquiSa e de concessão de lavra,
previstos no Código de Mineração, em determinadas
.
áreas ou regiões. ·
Parágrafo único. Na hipótese de que trata este arti·
go, a área será declarada em disponibilidade para pes·
quisa, por edital do Diretor~Geral do DNP~[,
procedendo-se na conformidade do disposto nos~ 29 e
39 do art. 65 do Código Çe Mineração .

LEG/SLAÇÀO CITADA

DECRETO,LEI N• 227,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

LEI. N• 6.567,
DE 24 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre regime especial para exploração e o
aproveitamento das substâncias minerais que e~ecífi
ca e dá 'outas providências.
O Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta
sunciono a seguinte lei:

e: eu

Art. ]'i' O aproveitamento das su~stâncias minerais
enquadrudus na Classe II, a que se refere o art. 59 do
Decreto~ lei n9 227, de 28 de fevereiro de 1967 (CÓdigo de
Mi ncmçào ), de argilas em pregadas no fabrico de cerâmi-

Dá nova redação ao Decreto~lei n9 1.985 (Código
de Minas), de 29 de janeiro de 1940 •
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o :art. 99, § 29, do Ato Institucional n9 4, de 7
de dez em b:ro de 1966;
Considerando que da experiência de vinte e sete anos
de aplicação do atual Código de Mlnas for~m colhidos
ensinamentos que impede aproveitar~
Considerando que a notória evolução da ciênda e dJ,
tecnologia,· nps anos após a 2' Guerra Mundial introdu·
zirarn alterações profundas na utililaçào da~ subst;jn.:t:.t.>
minerais;

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)
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G:unsidcrando que L:umpre àtualizar as disposições le·
gals de

salvagu~trda

dos superiores interesses nacionais,

que e\'oluem com o tempo:

Con:;idemndo que ao Estado incumbe adaptar as nor~
mas que reguktm :Hividades.especíalizadas à evolução da

"técnicâ a fim de protegCr a capacidade competitiva do
'Pais nos mcrcudos internacionais;
. Consider:.tndo que, na colimaçào desses objetivos, é
oportuno ud<lptar o direito de mineração à conjuntura;
('onsidcrando mai$ qu:.into consta da Exposição de
Motivos n1• 6·6-7GB de 20 de fevereiro de 1967, dos Se-

nhores Ministros das Minas e Energia, Fa:lenda e Plane-jumento e Coord~tn<t<;ào Econômica, decreta:

CODIGO DE MINERAÇÃO
CAPitULO I

Das Disposições Preliminares
Art. I"' Compete à União administrar os recursos
minerais, a indústria de produção mineral e distribuição,
o. comércio e o consumo pe produtos m'inerais.
Art. 19 Os regimes _qe··aProveitamento das substâncias· minerais. paw os Jréitos deste Código sãO:
1- "Regime de Concessão", quando-·dePe!lder de
Decreto de conceSsão do Governo Federal;
11 -"Regime de Autorização e Licenciamento~',
quandC) depender de expedição de Alvará de Autorização do Ministro.das Minas e Energia e de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro do produtor no órgão próprio do Ministério da Fazenda:
lfl- regime de matrícula, quando depender, exclusivamente. do registro de garimpeiro na Exatoria Federal
do' local da 'jazida: e
IV- Regime de MonopolizaçãO, quando, em virtude
ja Lei especi;.l), depender de execução di reta ou indireta
jo Governo FederaL
,Art. J? Este Côdigo regula:
I - os direitos sobre as massas individualizadas de
mbstúncias minerais ou fósseis, encontrados na superfí.:ie ou no interior doi terra formando_ os recursos minerais
Jo País;
I I - o regime de seu aproveitamento; e
lll - a fiscalização pelo Governo Federal, de pesqui~a. da lavr3 e de outros aspectos da indústria mineral.
Parú_grafo único. Compete ao Departamento Nacio:lal da Produção Mineral (DNPM) a execução deste CóJigo e dos diplomas leSais complemen-tares.
Art. 4" Considera-se Hjazida" toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando à suJêrficie ou existente no intCi-ior da teri-a, e que tenha valor econômico: e "mina", a jazida em lavra, ainda que
mspensa.
Art. ~ Classificam-se as jazidas, para efeito deste
Código, cm 9 (nove) classes:
Classe I -jazidas de substâncias minerais metalfferas;
. Classe II -jazidas de substâncias mineraiS de empre.. go imediato na construção civil;
·
Classe III - jazidas de fertilizantes; ,..
Classe [V -jazidas de combustíveis fósseis sólidos;
Classe V - jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas;
Classe VI -jazidas de gemas e pedras ornamentais;
Classe VII -jazidas de minerais industriais, não incluídas nas classes precedentes;
Classe VIII -jazidas de águas minerais;
! Classe IX jazidus de águas subterrâneas.
• § ii' A classificação acima nãõ abrange as jazidas de
oombustivcls líquidos, gases naturais~e jazidas de substâncias minerais de uso na energia nuclear.
§ 2» A especificação das substâncias minerais, relaàonadas em cada dàsse, constará de Decreto do Governo Feder<~l. sendo alterada quando o exigir o progresso
ietnulógico .

.

J

·

§ 3~ No caso de substância mineral de d~stinação
mt.Yitíb1ii',·:.-ua c:i<~ssificação resultará da aplicação predomimmtc.
§ 41' Cabe ao DNPM dirimir dúvidas sobre a classificação das jazidas.·Art. 69 Chtssificam-sc as minas segundo a formarepresentativa do direito de lavra, em duas categorias.
"Mina Manifestada", u cm lavra, ainda que transitoriamente su.spcnsa u 16 de julho de ! 934 e que tenha sido
manffcShtúa na conformidade do art. lO do Decreto n"'
24.642, de lO de julho de I934, c da Lei n~ 94, de 10 de setembro de 1935.
"Mina Concedidn", quando o direito de lavra-é consubstanci<tdo ern Decreto outorgado pelo Governo Federal.
Parágrafo úilico. Consideram-se partes integrantes
da mina:
a) edifícios, construções, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados á mineração e ao beneficiamerltO
do pi'oUuto da lavra, desde que este seja realizado na
área de concessão da mina;
b) "servidões'' indispensáveis ao Úerdcio da lavra;
c) animais e vekulos empregados no serviço;
d) materiais necessários aos trabalhos da lavra, quan*
do dentro da área concedida; e
e) provisões ·necessárias aos trabalhos dª bwra 1 para
um período de 120 (cento e vinte) dias.
( ;j Comis:oào de Min'as e Energia.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetqs de lei q !JC serão lidos pelo Sr.
]~'-Secretário.

São lidos os seguintes
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lmpôe-sc, _portanto, a alteração aqui projetada que
n:1o mais permitirá tais abusos.
Sala das Ses.o;õcs, 25 de março de 1985.- Nelson Car~
nciro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 5.452, DE Io DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TITULO III
Das normas especiais de tutela do traba.lho
CAPITULO I
Das disposições especias sobre duração e condiçll3es de t'ra.. ·
batho
SEÇÃO I

Dos bancários
Art. 224. A duraçfio normal do trabalho dos empregados em bancos e casas ba'ncárias será de seis horas
contfnua~ nos dius útei5y com exceção dos sábados, perfa:tendo um total de trinta horas de trabalho por semana.
· § ]9 A duração normal do trabalho estabelecida nes-.
te artigo ficará compreendida entre sete e vinte e duas
horas. assegurando-se ao empregado, no horário.diârio,
um intervalo de quinze minutos para alimentação.
§ 2Q As disposições deste artigo não se aplicam aos
que exercem funções de direçãci, gerência, fiscalização,
chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros car~
gos de confiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 3Z,· DE 1985
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, estabelecendo limite mínimo de gratificação para os bancários que exercem cargos de -confianç-a.
_Ç) CQI-Igresso Nacional dec-reta:

Art. 19 O§ 29 do art. 224 da Consolidação das Leis
do Trabalho p<tssa a vigorar com a seguinte redação;
§ 29 O disposto neste urtigo não se aplica aos
que exercem, em caráter permanente, funções de direçiio, gerência, fisclllizaçiio, chefia e equivalentes,
desde que o valor da gratiticriçào não seja inferior a
cinql!enla por cento (50%) do salário do cargo efeti-

vo.
Art. 2'~
caçüo.
Art. 39

Esta Lei entra cm vigor na data de sua pub!iRcvogam~se

as disposições em contrário.

/Às Comissões de t'nnstltuicão
gi.\·/açcio Soda!.)

t:!

Justiça e deLe-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 33, OE 1985•
Altera a redação do art. II da Consolidação das
Leis do Trabalho e dá outras providências:.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l"' O artigo II da ConSolidação das Leis do · ·
Trabalho passa a ter a seguinte redução:
Art. I r. Não havendo disposição especial em con·
trúrio, a prescrição dos direitos assegurados por esta
Consofidaç1:\o e pela legisluçào que lhe é complementar,
só ocorrerá após 2 (dois) anos de cessação do contrato de
trabalho.
Arl. 2c.> Ficam revogados os artigos 119 e 149 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
Art. J'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicaçào, revogadas as disposições em contrário .

Justificação
A redução do§ 29 do art. 224, CLT, é, infelizmente,
imprecisa, do que decorrem muíta burla consubstanciada em comissionamentos irregulares, assim como em
classificarem-se como de confiança muitas funções meramente burocráticas, com o só objetivo de não ficarem os
empregadores obrigados a pagar horas extraordinárias.
De outra parte, tal procedimento prejudica tambêm os
b.ancádOs que são compelidos a cumprir jornada superior a 6 (seis) horas diárias, com gratificação de um terço
ou menOs dos salários.
Registrem-se, ademais, casos de bancários que são colocadas em funçõe.s que ensejam a prorrogação da jornada. apenas em caráter excepcional e por alguns dias, com
o objetivo único de que passem u cumprir horário diário
superior às seis hows legais.

Justificatão
Como ensina Clovis Bevilaqua, ~ ..prescriçã-O é a perdu du açào atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva em comi_eq!lência do não uso dela, durante um determinado espaço de tempo" (Teoria Geral do
Direito Civil, pág. 37).
Pouco institutos possuem o carâter universal da pres~
criçUo. Mas, no Direito do Trabalho, ela assume uma reJev[incia c conotação fora do comum, porque o credor da
rel:u;Uo jurídica laboral é, na maioria das vezes, o trabaJh:t;.h~r e nem sempre a ele se pode imputar negligência
na cobrança du dívida de que é titular, porque dificilmente. durunle a constância do vinculo contratual,
preenche as condições plenas parã a ação, em face da situação de dcpçndência cm relação ao empregador e à in-
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segurança em rela<;ão ao emprego, mormente nos regimes onde ele não 6 juridicamente assegurado de modo

eficaz.
Daí por que legislações Cstrangeiras ex1stem que, ao
contrário da Consolidação das Leis do Trabalho, mandam contur a prescrição a parfir da exlinçào do contrato
laboral, a exemplo de como Procederam, em nosso Pais,
o Estatuto do Trabalhador Rural e, atualmente, a Lei n'
S.889j13, que cstatui as normas reguladoras do trabalho
rur~I.

Hodicrnumcnte, a CLT manda contar a prescriçãoque é bienal- do ato infrigente de disposição nela contida {ar!. li). Tal como redigido, esse preceito possui múltiplos inconvenientes. Em primeiro lugar, poderia levar a.
crer, como jã foi entendido de alguns, que essa regra
prescricional só se aplicaria às suas disposições. Em segundo lugar, a singeleza da sua r~dação obrigou a jurisprudência a construir enunciados para regular questões
omissas c projetar situações singulares. Foi nesse sentido
que o Tribunal Superior do Trabalho elaborou a Súmula
n' 64, dispondo qu~ "a prescrição para reclamar contra a
anotação da Carteira Profissional (boje Carteira de Trabalho e Pn:vidência Social) ou omissão desta, fluí da
data de cessaçaão do contrato de trabalho"; e a Súmula
n" 168, segundo a qual, "na lesão de direito que atinja
prestações periódicas, de qualquer natU.reza, devidas ao
empregado, a prescrição é: sempre parcial e se conta do
vencimento de cada uma delas e não do direito do qual
se origina". Por fim, a inexistência de um regime amplo,
eficaz e ~cguro de garantia de emprego no Brasil atual,
recomenda que se umplie a disposição do art. 10 da Lei
n~' '5.889 f73, aplicável apenas ao trabalhador rural, para
atingir o operãrio urbano, em face das contingências comuns a ambos no momento atual da vida jurídica nacional.
Visa, pois, este projeto, corrigir essa distorção, uniformizando ci tratamento de um instituto importante, ao assegurar, igualmente, par.J os empregados sujeitos ao regime da CLT. a contagem do prazo prescricional, a partir da cessação do contrato de trabalho. E como, em razão dessa uniformização, os preceitos da prescrição
sobre o salário-mínimo (art. 119 da CLT) e a respeito das
fÚias (art. 149 da CLT), tornar-se-ão desnecessários,
previu-se a sua revogação, o mesmo acontecendo com a
riorma da prescrição relativa ao trabalhador menor, pelo
que ficou preservado o art. 440 consolidado.
Como se vê, trata-se de uma proposição· oportuna e
necessária. que virá contribuir para o aperfO::içoamento
do nosso Direito do Trabalho, há tanto tempo hibernado por preocup<.~ções economistas e sem nenhum sentido
social.
Si.!l<t das Sessões, 2:5 de março de 1985.- Hélio Guei~

ros_
(Às Comissões de Conslltu{ção

~
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glslacàU Social.)

O SR. PRESIDENTE (José F'ragelli)- Os projetas lidos serão publíCad<?s e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I'l-Secretário.
E:: lido c deferido o scg~inte

REQUERIMENTO N• 43, DE 1985
Senhor Presidente:
Com base no artigo 239 - item I, alínea B, do Regi·
menta Interno solicito informações para estudos esclarecedores sobre o Projeto de Lei PLS 4, de 1985, que se encontra nesta Casa.
Nessas condições solicito ao Exm'l Sr. Presidente do
Conselho Nacional de Petróleo que informe ao Congresso Nacional:
-Qual a estrutura de preços dos seguintes derivados.
discriminando·se as diversas parcelas componentes do

-preço, em valores absolutos e em participação percentual
(inclu~ivc o lmpostl> Único sobre Combustíveis):
-gasolina
-óleo diesel
-óleo combustível
-·gás liquefeito
-nufta
-Qual a destinação dada aos valores arrecadados em
1983 e 19g4, especificando-se montante e destinatãrio.
-Qual a parcela distribuída aos Estados e Munici~
pios em 198_3 c 1984 e que porcentagem representa do total arrec-..1dado. ·
Justificação
Solicito a Vossa Excelência requerer do Conselho Nacional do Petróleo informações sobre a ...Conta Pe. tróleo", pelos motivos que passo a discriminar:
No noiiciãrio da semana passada (Gazeta Mercantil,
de 14 de março), o Presidente do Conselho Nacional do
Petróleo declarou que o novo presidente da PETROBRÁS, Hélio Beltrão, receberá a empresa com um
déficit superior a Cr$ 1.3 trilhões.
Este é o débito da PETROBRÁS com o Conselho Nacional do Petróleo, em função da defasagem entre o
dólar - petróleo embutido nas estruturas de preços, e a
tax.a cambial real.
Assim, caso a PETROBRÂS não tivesse a "boa ventadi;" do Banco Centrul c do CNP, o balanço encerrado
cm 31-12-84 teria apresentado um lucro mlnimo, ou praticamente zero, pols a denominad1;1. "Conta Petróleo" em
31-12 alcançava valor superior a dois trjJhões de cruzeiros.
ACresce que o Co11gresso tem sob exame dois projetas
que visam ao pagamento de "royalties" pelo petróleo explorado na plataforma marítima. Isso sublinha a necessidade de ter o Congresso Nacional o balanço atuaHzado
da "Conta Petróleo".
. SeFia, portanto, indi~pensável que o CNP divulgasse
as estruturas de preços de derivados de petróleo, a fim de
se ter uma idéia das dc~tinaçõcs dadas aos enormes valores envolvidos na venda da gasolina, diesel, óleo combustivel, gás liquefeito, nafta etc.
Ê interessante notar que seria suficiente aumentar os
derivados de petróleo- gasolina, óleo combustível, diesel, gás liquefeito e nafta - em apenas crS 20,00/litro,
-ou seja 1.3% do preço médio, para alcançar-se a receita
de CrS 1.0 (hum trilhào de cruzeiros).
Sem a disponibilidade desses dados não seria possível
ao Congresso. Nacional pronunciar-se, com conhecimento de causa, sobre a justa reivindicação de pagamento de
"royalties" dos Estados adjacentes_ à plataforma subma~
ri na.
Sala das Sessões, 25 de março de 1985. - Roberto
Campos.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Serão solici~
tadas as informações requeridas.
Há oradotes inscritos.
.
Cotlcedo a palavra do nobre Senador Fábio Lucena.
(Pausa.)
·
S. Ex' nào estú presente.
Concedo a palavru ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR- Hl!:LIO GUEIROS- (PMDB- PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, mos~ram as estatísticas que, ano .passado, o Brasil
teve um movimento de exportação da ordem de 27 bilhões de dólares, com as importações chegando a J3 bilhões e 900 milhões de dólares, havendo assim, um supen"tvit de 13 bilhões e 100 milhões de dólares. A partirdesse dado, que se csperu que se repita este ano, eu me permito Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer as considerações que passo a ler, endereçando-as às autoridades
competentes ..

·-
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, as constantes dcsvalori·
zaç.ões da moeda para estimular exportações e a centraJi. ~
zuçüo rígida das opemçôes cambiais, no Banco Central, _
pam controlar os pagamentos devidos ao exterior, são
hoje responsáveis por conslderãvel parcela da pressão in'::,~
Jlacionária, empurrada pelas emissões de moeda, para
atender aos encargos cambiais transferidos ao Tesouro
Nacional e por remarcações de preços, quase sempre ligados à paridade cambial do cruzeiros em relação ao
dólar americano.

Sabe-s-e que hoje os compromissos do Governo c de
um gr<.~nde elenco de empresas estatais absorvem consi·
derável parcela de divisas para a amortização da dívida
externa br.isi!eira. Os dados não são muito conhecidos,
mas, a dívida externa consolidada, assumida pelo Governo e pellls empresas estatais, deve ser muito superior à
parcela 'assumida pelas instituições particulares a longo
pr<.~zo e a curto prazo tambêm.

1

Tudo indica que estes fatos estejam ligados aos canais
incomuns da rígida centralização cambial, imposta pelos
negociadores oficiais dos interesses .cambiuis. Estes afetam a totalidade dos negócios realizados pelos exporta- '
'
dores e pelos importadores do País.
Como conseqílência, norece no País o cambio negro
de moedas estrangeiras, eufemisticamente conhecido
comQ "mercado paralelo"; -·o público 6 estimulado a '
entesounu; ~·moedas fortes" valorizando-as mais ainda;
e, as pessoas que operam com exportaçr\o e importação
encontram vantagens em manter depósitos no exterior,
por questões de reservas de liquidez, para sustentar negócios de pronto pagamento, livres dos entraves oficiais
do câmbio no Brasil.
Estes fatos poderiam ser equacionados de forma dife.
rente, a partir de uma liber~ção gradual das operações de
câmbio, regulando um fluxo setetivo de bens e de ser·
viços, em relação ao mercado externo, pam se obter re·
suJtados mais favoráveis para o cruzeiro.
A liberação cambial gradatíva poderia adotar como
parâmetro os dispêndios de divisas previstos pelo Governo e empresas estatais, como margem de reservas e provimentos pura compromissos imediatos do Governo, em
moedas estrangeiras.
Nas esferas oficiais, estes valores são conhecidos e po'dem ser previstos com razoável segurança. Satisfeita a
parcela destes compromissos, a rgargem da receita de
moedas estrangeiras provenientes. ~as exportações e de
outras formas de ingressos ""poderia representar uma
quantidade de divisas liberada pelas autoridade !inancd·
raspara ser convertida livremente dentro do País, com a
participação de estabelecimentos bancários autorizado5
a aceitar depósitos, em moedas estrangeiras, e realizar
operações de câmbio.
A figura supõe que o export~dor tem o direito de manter um depósito, em moeda estrangeira, em determinado
estabelecimento banc-ário, dentro do país, podendo, alternativamente, segundo suas necessidades internas de
cruzeiros, converter o seu depósito, ao preço ajustado
com um comprador. O importador, por sua vez, também
tem o direito de adquirir a moeda estrangeíra, negociando sobre tais depósitos, nas melhores condições de oportunidude, para atender seus compromissos externos.
Estus duas forças de mercado podem ser acíonadas
para criar e desenvolver um mercado cambial legítimo
dentro do País, sem necessidadê de emissões freqUentes,
para promover a conversão de divisãs com a rigidez co-.
nhecida no atua( regime cambiaL
Tais medidas, de certa forma, representariam um estímulo às exportações e um desestimulo às importações,·
na medida em que a oferta for meno,r.do que a demanda
de divisus. E.sta posição. pode ser sustentadu com mcca:
nisnios compensatórios de natureza cambial e turifária'.
A entrada de recursos externos sob forma de imcsti·
menta, em setores selecioml.dos, pode ser encar:.~da C'úmo
um reforço para consolidar os esquem:1s sugendo$, na
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medida em que possa contribuir para equilibrar o balanço de pagamentos, com i.ngressos de divfsas. Cofltudo, o aumento de ingresso de investimentos estrangeiros
dependeria de uma definição negociada com os partidos
políticos e as classes produtoras.
.
A questão cambial e as elevadas taxas da inflação estão intimameritedigadas a muitas questões complexas a
serem reformuladas pelo novo Ooverno. Nestas condit:;ôe.'l, acredito que esta seria uma boã oportunidade
para a realização de estudos aprofundados visando a implantação gradativa de um sistema de mercado com
base eni maior liberdâde cambial, enquanto se. "r~abili
ta"·a Jiyre illiclativa dentro do Pais.
Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguintr:: discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Sorri de alegria com a notícia, que li nos jornais de
Brasília e do País, sobre a venda que a EMBRAER fez
para a Inglaterra dos seus aviações Tucano.
Mais uma '{eZ, o nosso. País provou que avança no
campo da aeronáutica; mais uma vez estamos comprovando que somos capazes de abrigar a mais avançada
tecnologia do mundo. E por que não, se foi o brasileiro
imortal Santos Dumont o inventor da aeronave? Temos,
inegavelmente, que ter a hegemonia porque o destino as~
sim traçou para ·o Brasil.
Diz o Jornal de Brasota do dia 23 sobre a vitória dos
aviões Tucano, que passo a ler para que conste dos Anais
do Senado:

•·o vice'-presidente no exercício da PTe8idênCiã da
Regública, José Sarney, enviou ontem urna nota ao
miniStro da Aeronáutica, brigadeiro Moreira Lima,
expressandO a sua satisfação e orgulho pela vitória
do aviãQ ..Tucano" na concorr!ncia lnternacional
promovida pela Real Força Aérea da Inglaterra.
Foi mais do que a decisão de um negócio em que
a nossa vitoriosa EMBRAER competia com as empresas internacionais mais qualificadas de um setor
sofisticado e dificil. Foi ainda uma demonstração de
maturidade não apenas da empresa de São José dos
Campos, de seus dirigentes, técnicos e trcibalhadoM
· res, mas de um grande número de outras empresas
de nosso Pafs., ..sem as quais o avião_ ..Tucano" não
teria sido criado", diz um trecho da nota.
Finalmente, ele pede ao ministro da Aeronáutica
que tr<;tnsmita ao presidente da EMBRAER, Ozires
Silva e demais dirctores e funcionários da empresa,
as suas felicitações efusivas."
~o que estou fazendo nesta oportunidade, Sr. Prt;Sidente: transmitindo aos dirigentes da EMBRAER a ale8;rià não só do representante do Acre, tenho certeza, mas
de toda a Casa e, por que não dizer, de todo o Brasil.
O Jornal de Brasília, também com a su1;1, "Opinião" de
23 de março, registra uA vitória dos Tucanos", com o
editorial que pela sua profundidade bem merece figurar
nos Anais da nossa Casa:
A VITÓRIA DOS TUCANOS

.

l mportante sob todos os aspectos é a notfcia de
que vencemos difícil concorrência para o fornecímenlo de aviões de treinamento à RAF inglesa. Não
foi" só uma vitória de nossa tecnologia. representou
bem mais do que isto.
Jâ não é de hoje que o Brasil vem abrindo seu espaço no mercado internacional de armas. Pacifistas
exaltados pensam que este fato não engrandece nos·
so País e nos desmerece diante dos que são contra a
corrida armamentista. O raciocínio, se bem que baseado em idéias generosas, não resiste à análise.

Vivemos em um mundo em armas, num mundo
em ·que, infelizmente, a agressão não é fato isolado
nem tão pouco frequente. ·Esta é a realidade apesar
de nossa posição, no conjunto das nações, ser favo~
rávcl a uma mudança, a uma política de limitação
dos armamentos. O mundo ê cOmo é e não como o
desejaríamos. Para nossa independênciaj temos de
conseguir a maior autonomia possível na produção
dos meios para nossa defesa. b o que tem sido feito
e a conseqUência é nossa presença no mercado dos
armamentos.
A vitória do Brasil na concorr!ncia de Londres é
importante não só pelos resultad~s financeiros que
trará, e eles não são desPrezíveis, mas também como
uma confirmgção de nossa posição no mercado interna.cional. Não podemos raciocinar soment~ em
lermos da mercadoria agora fornecida. Todos aqueles que são capazes de se afirmar tecnologicamente
neslc domínio, o são também nos demais. O fornecimento de 130 Tucanos a Londres é um resultado
que promove e estimula todas as nossas exportações
industriais.
Chegarmos lá não foi fácil nem foi um caminho
só de triunfos comerciais. Tivemos uma. ação de
conquista gradual de nossa posição no mercado
mundial mas ela se oonso\ida ~om cada evento,
como este de Londres. A bem da verdade. ainda não
podemos nem sonhar em compeÜr quanto às armas
sofisticadas mais modernas, mas jã entramos firme
no campo da tecnologia clássica. Se ainda não somos capazes de produzir armas como os Exocets,
por exemplo, já concorremos com as nações mais
avanGadas cm vários domínios de armamentos.
Do ponto de vista das reações interrías, pode-se
prever que o complexo de,inferioridade que muitas
vezes domina nossos exportadores já não tem senti·
do. Neste domínio, a confiança é muitas vezes indispensável ao êxito. A venda de 130 Tucanos fará tanto bem a'o Jtnimo de nossos exportadores, quanto à
~ossa balança de pagamentos.
Hoje já é permitido otimismo sobre nossa capacidade de concorrer, se bem que ainda não em todos
os domínios. Mas o Brasil se prepara, mais e mais,
para surpreender. E superar-se.
O Correio Brazilfense também em Sua edição do mesmo dia, de sábado 23, sob o título Triunfo brasileiro, faz
comentário idêntico de exaltação a nossa EMBRAER e
aos nossos técniCos, que eu pedirei pa,ra Ser transcrito
nos Anais.
E o Jornal do Brasil de hoje, 25 de março, dá nova
notfcia; ••Novo avião da EMBRAER". É para provar
que nós estamos evoluindo, que nós estamos sendo procurados, que nós já estamos num patamar dos mais elevados.

"No início de junho, dUrante o Salão Aeronáutico deLe Bourget, a EMBRAER e a Shorts(irlandesa) deverão anunciar planos para a produção conjunta de um, avião para 45 passageiros. Os dois
fabricantes assinaram um acordo básico de coopCração, com essa finalidade, no dia 18 de maio do
ano passado.
No 211 semestre de 1984, importantes projetistas
da Shorts foram vistos trabalhando em São Jos!' dos
Campos com técnicos brasileiros. Na época.
pensou-se que se tratava do desenvolvimento de
nova versão do Tucano, visando à concorrência da
RAF. As primeiras especulações sobre a aeronave
de 45 usscnt()s,já conhecida como ..450", dão ~;.:onta
que se Lrataria de um Shorl "360", esticado c com
asa~ maiores.
Tal aparelho teria scção de fuselagem quadrada,
~abine não pre.c;surizada, velocidade reduzida c raio
t!c açâo muilo limitado. Não acreditamos que a
EMBRi\ER se lance em meados da década de 80
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em projeto tão primário. Afinal, o Brasfllá (30 assentos) é pressUrizado e .se caracteriza exatamente
pela elevada performance e Pelo emprego de tecnologia avançadíssima'. O. ..450" teria que competir
com o Fokker. ••so" e com o ATR, ..42" (francoitaliano). Ambos são muito velozes, e têm elevada
raziio de subida, raio de açilo bastante longo e cabine pressurizada."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eis a vantagem da associação da troca de tecnologia, da aceitação da tccnoloM
gia estrangeira. O Brasil ganha com isto e ganha também
quem nos trouxe a tecnologia, faturaremos mais, ganharemos mais e avançaremos na 'tecnologia para, num futu~
ro bem curto, nós sermos senhores dessa maneira de
fabricar av.iões dos ITtaís sofisticados. Quero, nesta oportunidade, congratular-me corn a EMBRAER e éom 0
Ministério da Aeronáutica por essa vitória que tanto nos
orgulha e dizer que o Brasil, que nasceu sob o signo da
cruz. e que todo brasileiro acredita na sua Pátria, na
grandeza de seus filhos. Estou ~erto.de: que o Brasil vai
continuar voando, subindo. alcançando as alturas no
campo da tecnologia, numa prova evidente de que não
podemos desmerecç:r o pioneiro da aviação que foi o sau~
doso,· o inesquecível, o imortal Santos Dumont,· que
como diz a nolfcia da época'\- fez a Europa Curvar-se.
Mas é isso, Sr. Presidente c Sr.s. Senadores, vim a esta
tribuna iinbuído desse propósito que tanto nos erigrandece.

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• me permite urn aparte?
O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer,
nobre Uder Senador Murilo Badaró.
O Sr. Murno Badaró- Senador Jorge Kalume, a pro·
pósito dessa extraordinária vitória da tecnologia brasileira etn matéria de aviação e de fabricação de aviões com a
venda para 1,1 .. Royal Air Force" na Inglate~ra, çfe aviões
Tucano, gostaria de acrescentar uma informação ao dis~
curso tão oportuno de V. Ex• que essas negociações biM
laterais vêm se prOcessando sob os aUspícios da
EM BRA ER e com a ajuda extraordinária, eficiente do
nosso grande Embaixador na Inglaterra, Mârio Gibson
Barbosa. Por uma dessas coincidências muito felizes,
quundo na qualidade de Ministro de Estado da lndC!stria
e do Comércio visitei a Inglaterra, uma das autoridades
inglesas que me concederam a honra de uma audil:ncia
foi exatamente o Ministro da lnd6stria e do Comércio
inglês, Mr. Norman Tebitt. E dentre os assuntos que estavam na pauta e na agenda das conversações. um desses
assuntos foi exatamente o problema da venda doS aviões
Tucano para a Inglaterra, qbe competia com um seu similar, o .. Pilatus", de fabricação sufça. Este fato, Senador Jorge Kalume, realizado ao tempo do Governo Figueiredo. mostra o quanto o Brasil amadureceu, não .só
do 'ponto de: vista da sua tecnologia na rabricação de
avião. e V, Ex•'sabe muito bem que naquela área des'ão
José dos Campos localiza-se, talvez, hoje, o maior n6cleo
de formação de cérebros e de recursos humanos altamente qualificados para o País, mas, principalmente, a vitória da tecnologia brasileira em materia de construção
de avião. Esse sucesso internacional da EMBRAER, da
engenharia brasileira, da indústria brasileira faz muito
bem ser assinalado por V. Ex• neste oportuno pronunciamento que faz nesta tarde, no Senado brasileiro.

e

O SR. JORGE KAJiUMF..- Nobre Senador Murilo
Badar6, V. Ex•. cnm a autoridade de Ltder c de exMinistru de tJm:t dM. Pastai'!: lm.portantc!l, veio enriquecer
Mf)~~n pmnunciamcntc). H:~~e t~temunho dá a dlmemllo,
d<i ~ acuid<tdc do nossCl Ministério das Rclaçc'Ses E:deriorc~. que eo;,teve l:tmbém sob o comando do Ministro Saraivil Oucrrciw. como também da maneira como foi
condu.dda a comercialização, na Inglaterra, pelo nosso
Embaixador Gilson Barbosa •

~~~--~~~~~~~------------------------------------------------~· ~
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Queremos, nesta oportunidade, cumprimentá-los pelo

êxito desse trabalho em prol do Brasil. A V. Ex•. que nos
trouxe esse testemunho, nobre Senador Murilo Badaró,

os meus agradecímen tos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)·

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JORGE KALUME EM SEU DISCURSO:
TRIUNFO BRASILEIRO
Mais um credenciamento internacional para o Brasil.
Mais uma prova de amadurecimento do nosso País, no

domínio de tecnologia de alta especialização e posta sob
exigCncias de uma compétição onde somente os melhores
entre os melhores fevam a palma.
A Empresa Brasileira de Aeronáutica acaba de vencer
a concorrência internacional aberta pela,, .. Royal A ir
Force''- RAF,'intcgrante do segmento aéreo do sistema militar da fnglaterra.
Qualidade, eficiência, alto desempenho operacional e
custos finais constituíram os padrões de aferição para escolher, entre as dezesseis empresas internacionais mais
desenvolvidas e aparelhadas tecnicamente, aquela que
deveria fornecer tecnologia c ter licença para a fabricação de 130 unidades de treinamento avançado para adestr<tr os oficiais da Força Aérea Britânica em'sua formação curricular.
·
A licitação internacional levou em conta, para avaliação dÔs méritos finais, única e exclusivamente, a capacidade técnica dos modelos, cuja seleção final recaiu no
·"Tucano ... O estágio final da licitação colocou em julgamento os modelos .. Pilatus", de origem sufça; o. "Firecracker", fabricado na própria Inglaterra; e Q... Wamíra
II", procedente da Austrália. Para o julgamento decisivo
ticara.m apenas o avião suíço e o aparelho brasileiro, que
venceu afinal.
Antes de quaisquer outros registras vale ressaltar a
mensagem do Embaixador da Inglaterra, creditado junto
ao Governo brasileiro, manifestando sua satisfação pelo
evento, que o deixa "encant~do e de maneira ·nenhuma
surpreso". De forma consagradora diz ainda, o diplomata britãnico; ''Os padrões da RAF, onde lutou meu pai,
em ambas as guerras mundiais, tem sido sempre do mais
alto nívef. Necessita do melhor avião de treinamento
possível e creio ser isto exatamente que irá receber",
A diplomacia inglesa é extremamente reservada em
suas intervençô,es públicas. As manifestações somente ocorrem em situações muíto apropriadas e sob extrema
discrição conceituai. As palavras do Embaixador da Inglaterra refletem uma confianQ"'J. e uma certeza na qualidade do ..Tucano'', representando, assim, uma consagr,açilo para o Brasil as considerações do diplomata britânico.
Não Se pretende aqui alinhar repisadas explosões deufania, reeditando um triunfalismo que hoje perdeu credibilidade perante a opinião pública. Porém, urge fixar valores e distinguir situações para dar o realce em verdadeiíd. grandeza ao que acaba de ocorrer 11uma das mais tradicionais e desenvolvidas nações dos tempos modernos e
com muita propriedade situada entre o elenco de países
ricos, juntã.mente com os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Canadá e a Jtália. ·
·
O "Tucano", irmão de fabricação do.~'Bandeirantes",
do uXingu" e do .. BrasHia", compõe um segmento de e~
quipamentos militares da linha avançada que completa
no arco aeronáutico o arco de evolução do País na fabricação de material bélico de· última geração. A demanda
para unidadi.:s de operação terrestre e naval tem na lnw
dústria Br.asileira de Materíal Bélico e no Arsenal de Maw
rinha do Rio de Janeiro dois empórios dos mais capacitados. A posição brasileira entre as oito primeiras econbmias do mundo não está sendo conseqUência de uma
pauta de exportação com destaque tão~só para produtos
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primários. Ela hoje se distribui equilibradamente com
produtos acabados e semi-acabados dO setor de transfo~
maçào e com o fornecimento de serviços.
Santos Dumont, que chamou à nossa Pátria as glórias
de ter inventado o vôo com propulsão e direção autónomas para os equipamentos mais pesados que o ar, cujo
modelo consagrador foi o "14-Bis", está também presente nessa grande conquista brasileira. Vieram de sua inteligência e de seu poder criativo a solução técnica e a sua
viabilização material no invento que revolucionou este
século.
Razões maiores, por motivos supervenientes, desviamm do Brasil para outras terras os centros de construção
aeronáutica", onde cresceram e prosperaram. A criação
da EMBRAER e uma persistente atuação no desenvolvimento Oe recursos humanos e materiais tornou possível
o ingresso do Brasil. no mercado intç:rnacional onde agora~ em definitivo, seus aviões são competitivos e têm condições de disputa, em igualdade de condições com quaisquer correntes.
O SR. PRESIDENTE (José .FrJlge!li)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra a"o nobre Senador Odacir Soares.
(Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador ~elson Carneiro.
O SR. NELSON.CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena9ores, a
Nação condenou, estarrecida, o ano passado, a brutal
passurinhada de Embu, que profligamos desta tribuna.
Nessu mesma linha de raciocínio nilo logramos compreender como seja necessário p<tra exercício de pontaria
criar distinção entre" o tiro ao prato e o tiro ao pombo,
con.~tituindo-se, ambos, em alvos móveis. com a diferença de que, num caso, trata-se de ser vivo, por sinal a
mais bela e pacífica de todas as aves, por isso mesmo tomuda para símbolo da paz.
Somente os que se dedicam ·u prúticaS venatórias podem esclarecer porque ·o pruzer ê maior, matando ino~
centes animais, do que quebrando alguns pratos lança~
dos ao ar. Um prato ordinário, fabricado para tais exercrcios, deve ser mais barato do que um pombo.
Então talvez seja a visão do sàngue, de uma ave apri..
sionada para a morte, que anime tanto esses atiradores,
para satisfação de um primitivo instinto predatório que
o hom~;m civili:tado já devia ter superado.
Estas considerações nos acodem, Sr. Presidente, ao ler
uma carta assinada pela santista Rita Sdnia Palma Reis,
onde ela pede: ·
..Os Pequenos .Protetores de Santos. crianças e
jovens que protegem -as plantas e os animais, sabedores, atravês da imprensa, de que no dia 3 de dezenibro de 1984 foi realizado em Belo Horizonte o
Campeonato de Tiro ao Pombo, vimos, por meio
desta, pedir o vosso apoio para a suspensão domes~
mo. Os filhos, cujos pais hoje participam desse crime, amanhã não terão dos mesmos respeito e amor
na velhice. Que o Brasil possa se orgulhar de: feitos
humanitários e nunca de. assassínios de seres indefesos, que são os ànimais."
Realmente, não se justifica o sacrificio de um animal,
senão para salvar o homem da fome. Essa matança gratuita· de pombos, em. troca de algumas medalhas, não
merece apenas o repúdio das crianças, que, na inocência
dos primeiros anos ou na generosidade da adolescência,
jã abandonaram os bodoques e as ba!adeiras, quando
lht!!i fizeram ver a proteçào que mecerem os animais e as
· pl<lntas.
Dizem os Pequenos Protetores dos Animais que, em
1977, fizeram um apelo ao então Governador do Paraná,

Ney Braga, que, atendendo a esse pedido, proibiu um
Campeonato de Tiro ao Pornbo em Foz do Iguaçu.
Acrescenta~se mais esse crédito à admiração que temos
pelo ex-Ministro da Educação e nosso ex-colega nesta
Ca.sa.
Concluindo, fazemos apelo aos promotores desses
Campeonatos, para que substituam os pombos por pratos e nem por isso ficará desmerecida su"a excelente pon·
taria. Assim, farão sorrir as crianças não só de Santos,
mas de todo o Brasil, que hoje constituem Brande força
de defesa de nossa vida natural, revelando-se bem cedo
defensores da ecologia.
Eru o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (~1uito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragellt)- Não há mais
oradores iÍlscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberar em plenário.
As matérias constantes da Ordem do Dii1, tod;.J.s em
fase de votação, constituída pelos Requerimentos n9s 4.
15 e 40, de 1985; Projetos.de Lei do Senado n9s 26 e 45,
de 1979; 2, 18 e 320, de 1980, ficam com a aprec-iação a·
diada para a próxima sessão ordinária. ·
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- A Presidê-n~.:ia
comunica ao Plenário que a eleição para Presidente e
Yk:e-Presidcnte do Instituto de Previdência dos Congressistàs será realizada amanhã durante a sessão ordinãriJ
do Senado.

O SR. PRESIDENTE (José Fn1gel!i) - NaUJ mJJ~
havendo ~ tratar, a Presidência vai encerrar a presente
sessl:io, designando para a sessão ordin3ria de amanhà, J
segui"nte

ORDEM DO DIA
I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 281, DE 1983Complementar
(Em regime de urgência, art. 371, c, do Regimento Interno)

Discussão, em turno.único, do Proj~1 de Lei du Càmara n"' 281, de 1983-Complementarfnv 1 to~/76, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concess:lo do beneflcílJ
auxilio-doença ao trabalhador rural {dependendo de pa·
reccres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças).
· ...

2
REQUERIMENTO N• 4, DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n9 4, de
1935, cte·autoria doslídereaAloysio Chaves, Nelson Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgCncia para o
Projeto de Lei da Câmara n"' 218, de 1984Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina outras providências.
3
REQUERIMENTO N• ll, DE 1985
Votação, em torno único, do Requerimento n~' 15. de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, soli.:i·
tando a constituíção de Comissão Parlamentar de ln·
quérito destinada a investigar os fatoS qUe colocaram em
risco o controle acionârio, pela União. da CompanhiJ
Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento n~ 37:~).
t..los Senadores Roberto Campos e José fgnãdv ferreJr.J,
de adiamento da votução para o dia IS de abril de lo.,)~ _:i J

I

I
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'Murço de !985

4
REüUERIME'iTO N'40, DE 1985

Vowçüo. cm turno único, do Requerimento nl' 40, de
19.85. de::lutoria dos líderes Hêlio Gueiros e Carlos Chiarei ii. solk-itando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento interno. urgt:ncia para o Projeto de Lei d.a Câmara nl' 199, de !983 (n"' 263/83, na Casa de origem_), que
exclui, dentre os consJderados de interesse da segurança
r~adonal. os Municípios de Amambaí, Antônio João,
A rui Moreira. Vista, Caracol. Corumbá,. Eldorado, Iguatemi. Ladúrio, Mundo Novo, Ponta Porã e Porto
Murtinho, no Estado de Mato' Grosso do SuL

5

.

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1979
Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senadon? :!6. de 1979, de autoria do Senador Orestes Qu'êr·
ci<J,. que acrcsccnt<! parágrafos ao Art. 517 da Consolidaçào das Lei:< do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n"'s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Jástfça, pela Const)tudonalidadi::
e Juridicidade: e
--Â~' ,
-de Legislação SoCial, Favorável.
~
6
.
.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1980

Volaç-Ito, em primeiro turno,.do Proj~to de Lei do Senado n~' 2, de J980. de autoria do Senador Humberto Lucena. qw.: dispõe sobre a c:scolha e a nOmeaçil.d dos diri 7
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n"s 747 e 748, de 1981, das ComissÕes:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridlcidade, com voto vencido, em separado, do Sena~
dor MoacYr Dalla; e
-de Educação e Cultura, FavoráveL
7
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 18, DE 1980
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regi~
menta lnterno), do Projeto de Lei do· Senado n• 18, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial de músico,. tendo
Parecere-', sob n~>l.OJ2, de 1980, en~'415, de 1984, da
Comissiio:
-de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: pela
incoir:.titucionu!id<'lde~ '29 Pronunciamento: (reexarne solicita<;fo em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

-

8

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1980
Votação. e-m primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 2Y6, do Regimento ln·
terno), do Proje-to de Lei do Senado n,. 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Si.mon, que revoga a Lei n~
6.81 5, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurí~
-t ::fica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
je-Imigracào c d~ outras providências, 'i~ndo
Parecer, sob ns- 1.144, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerraa a sessão.
( Lel·anta-se a sessad às !5 horas.)
DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 21-3-85 E
. QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncía
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna para alguns comentários a respeito
situação aflitiva e angustiante em que se encontram os
rvidores da GniliL·u do Senado Federal. E. ao mesmo

tempo, pura formular um apelo, o mais veemente e caloroso, ao espírito hurnanitítrio de V. Ex', no sentido de
quC reexamine este problema e procure, com a sua reco~
nheddu autoridude e o apoio dos seus eminentes pares
que constítuem a Mesa Diretora, encontrar uma solução
para o impasse, pois o que está ocorrepdo com os servi~
dores da Gráfica é de tocar a sensibilidade dos corações
mais. '4mpedernidos.
Sei, e tillvez seja até desnecessário citar, caso.sdramâti~
cose dolorosos que esrào ocorrendo naquele Orgão~ mo..
tiv~1dos pela demora de uma solução que ,venha a atender
as mafs,elementares necessidades daqueles servidores.
Venho, hoje, a tribuna, tendo em mãos o Ofárlo da
Justi_.:;a que, à púgina 3338~ publicou despacho ex.arado
pelo Merctíssimo Juiz limar Nascimento Gaivão, de
cujo teor dou ciência ao Senado Federal:
Despacho:
-Armando Corrêa Junior e outros trê.s servidores
do Centro GrMico do Senado, réus nesta ação po~
pular, vlerum a estes autos requerer providencia
deste Juízo c:.tpaz de obviar os danos morais e materiais ·resultantes da medida liminarmente deferida,
pela qual forum 8Uspensos os efeitos dos atos nl's 87
e 88 d~l Mesa du Serrado Federal que os posicionou
nas diverSas cutegorias funcionais do Quadro de
Pessoal do mencionado órgão.
Disseram que por efeito da medida em apreço es~
tão seni receber a remuneração a que têm direito
desde fevereiro p. passado, conquanto continuem
trabalhando normalmente, como o têm feito hâ
quase 20 anos.
Um exame da petição inicial mostra que apre-sente açào tem por objetivo, conforme nela literalmente expresso. ,.obter a declaração judicial da: nufi~ade dos a tos 87 e 88 praticados pela mesa do Se~
11ado Federal~'.
Mostra também que a liminár foi requerida para
••suspensão imediata dos efeitos dos atos impugnã_dos."
~A tnedida foi concedida nos justos termos do requerimento, havendo sido determinado ao então
Presidente . do Senado que se suspendessem....áté
posterior decisão deste Juízo, todos os efeitos de
seus atos nqs 87 e 88".
Posteriormente~ por solicitações do Exm" Senador José Fragelli, atual Presidente daquela Câmara
Alta do Poder Legislativo, foi esclarecido a S. Ex•,
por meio de ofi'cio, que a suspensão provisória dos
efeitos dos mencionados atos n~>s 87 e 88 não tinham
··o alcance de impedir que o pagamento dos salários
dos servidores neles relacionados continue a ser feito mens~dmente, desde que a remuneração seja calculada com ba~>e na::: condições funcionais que ostentavam antes da edição dos aludidos atos".
Considerou-se, nesse passo, obviamente que os
aludidos atos não importaram em admissão de novos servidores, mas tão~sornente em enquadramento
funcion-al dos já existentes no Centro Gráfico, conforme afitmou o Exm~> Sr. Senador Moacyr Oalla, à
f1. 77 dos autos.
A líminar, desta forma, medida provisória que é,
não poderia ter outro efeito senão suspender o pagamento de eventuais acrêscimos de vencimentos ou
salários resultantes do questionado enquadramento
- à exceção, é óbvio, de ajustamentos que se tenham tO"rnado necessários, por força da regra conti~
da no urt. 21' e parágrafos, do Ato da Comissão Di~
retora n"' 25/84.
E conclui o despacho do Meritíssimo Juiz:
Verifica-se, por esta forma, que o despacho de liminar não constitui, em absoluto, qualquer óbice a
que atendidas as considerações acima expostas, se~
jum liberados pela Mesa do Ser1ado Federal os pagamentos reclamado~ pelos servidores· do CE~
GRAF.
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'Oficié-se, nesse .sentido, ao Exmf' Sr. Presidente
do Senado Federal.
BrasiHu, 14 de março de 1985 -limar Nascimento Gaivão, Juiz Federal da 2• Vara.
Puhlicado no Olárla da JustJça ·de terça-feira, 19 de
março.
Ota, Sr. Presidente, depreende-se, pefa leitura dO des..
pacho exarado pela autoridade competente. que S. Ex•
anteriormente já oficiara à Mesa do Senado, informando
que a liminar concedida não Implicava em qualquer providência impediriva do pagamento aos servidores do
Centro Gráfico, desde que esse pagamento tenha por
base o salário anterior que percebiam antes da vigência
dos projetas de resolução que alteraram o seu regime
jurídico de trabalho.' Isto significa dizer que os fundo~
n:írios celetistas que passaram a ser estatutários, mu'ito
embora a liminar, não poderiam ter denegados os pagamentos dos seus proventos porque o ato sería, como estA
~endo, uma clamorosa violência ao direito do servidor.
ConseqUentemente, o despacho do Sr. Juiz reafirma o
que dissera anteriormente cm oficio encaminhado ~
Mesa do Senado Federal, ou melhormente, à sua Presidência. E o próprio despacho exarado nos autos do processo, repete o que fora dito anteriormente que os pagamentos não podem ser escamoteados, não tendo qualquer sentido inJpeditivo a ri minar concedida e que compete U Mesa providenciar, de imediato, esses pagamentos, desde que sejam baseados nos índices auferidos pe.
los servidores antes da ~IteraÇão do seu regime jurídico
de 1r~balho.
Sr. Presidente, casos de cortar coração estão acontecendo na Gráfica do Senado, hoje transformada em couto de ugiotas, que ali procurando os funcionários em de-·
scspero, oferecendo-lhes dinheiro ao preço de 50% de juros ao mês.
Ontem foi atendido no Serviço Médico um servidor da ·
Gráfica. levandO um filho de pouca idade, acometido de
pneumonia. Ao ser dado o dla,inóstico-, o pai dessa
c-riança caiu em prantos, e quando o médico esclareceu
que a medicação prescrita resolveria em definitivo o ·
problema, ele apenas retorquiU,: .. Eu estou chorando não
apenas pelo fato do meu filho estar doente, m.as tambêm
por não dispor sequer do dinheiro para manter~ me à minha familia, e recurso para comprar a medicação receitada".
Ora, Sr. Presidente, sempre confiei no alto espírito de
justiça de V. Ex.', acoplado, como sempre foi, ao seu reconhecido espírito humanitário. Mas a Mesa do Senado
e a sua Presidência não poderão permanecer indiferentes
a uma situaçUo dessa natureza e dessa gravidade, porque
este Senado e este Congresso hão de se recordar que no
temp<) cm que teve as suas atividades sustadas, por determinaçilo do Governo autoritário de então e os Congres~
sistas tiveram· suspensos os pagamentos dos seus subsf~
dios, sabemos Lodos nós, Sr. Presidente, o quanto a medida constrangeu os ·senadores e os Deputados que passaram. certamente muito deles, por sérias e aflitivas dificuldades financeiras. Agora, está ocorrendo um fato
maís ou menos assemelhado, não por determinação ou iniciati\•a do Governo autoritário, mas mercê: de uma liminar concedida pela autoridade judicante.
Há que se atentar que a hermenêutica jã. sepu{tou, de
há muito, a predominância do elemento gramatica.! na
inteligência dos textos de lei e nos arestas daju~ti<;a. CarIo~ Maximiliano estigmatizou os formalistas da palavra,
quando dis~e: ..A interpretação verbal fica ao alcance de
todos, seduz e convence os indoutos... E para o Professor
Sariano Neto, "o intérprete literal da lei é mero legu~
leio."
O Sr. Octávio Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com prazer o

a~

parle- de V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso- Será breve. Eu estava no ga~
binetc quando ouvi V, Ex~ abordar esse tema. inclusive~
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referindo-se <los agiotas. Queria, embora não seja este o
tema do discurso de V, Ex•. referir que o fato me parece
lamentável, que funcionários tenham de Ser explorados
por esse tipo de agentes. Agora, lamentável, também, é
que eles operam aqui dentro do Senado. Ali na ponta do
corredor que vai para o meu gabinete, eles são vistos todos os dias., com as mãos cheias de: cheques trocando por
dinheiro. E já levei o fato ao conhecimento do VicePresidenle do Senado, em relação a um deles, e S. Ex•
mandou af<l.Stú-lo da corredor do meu gabinete., porém,
ele continua operando na Casa. Eu disse ao Presidente
que me recusava a ver aquele tipo de operação, sendo um
legislador e um homem da lei, Promotor de Justiça que
sou, mas etc contínua operando dentro da Casa. Eu que·
ria faLer este registro no discurso de V, Ex•
· O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me concede um aparte?

OSR. MOACYR DUARTE-Sr. Presidente, verifica
V. Ex• que o Poder responsá\<el pela feitura das leis, que
o edifício t.: os corredores da sede deste Poder estão sendo
freqtJentadas justamente por indivíduos cujas atividades
condenáveis s~o capituladas no Código Penal. E, certa·
mente 1 testemunh:..mdo este fato, se o eminente Senador
Octávio Cardoso já o levou ao conhecimento da doutra
Mesa, ou da Presidência, e estou certo que as prOvidências coibitivas da presença de tais elementos já devem ter
sido, toma.das.
O Sr. João lobo- Permite V, Ex• um aparte, nobre
Sen<:~dor'!

O SR. MdACYR DUARTE- Eu apenas me permiti·
riti solicít:1r ao nobre Sena_dor João Lobo-ouvir primeiro
o aparte du Senador Odacir Soares, que o solicitou ante-riormente: Ouço V. Ex' com prazer.

O Sr. Odac!r Soa_res- Muito obrigado nobre Sena·
dor Moacyr Duarte. P.u não tenho nenhurria dúvida de
que a Mesa Diretora do S~nad·o Federal, sob a inteligen~
te liderança do eminente Senador José Fragelfí, dará a
essa questão' uma solução imediata, apesar de a matéria
vir tramitando com indiscutível morosidade. Por outro
lado, eu deSejava ressaltar, neste aparte que V. Ex• me
permitiu fazê~lo, a responsabilidade, não apenas da
Mesa do Senado Federal, mas a nossa responsabilidade
como Senadores, porque o regime jurídico dos funcinãrios, dos servidores da Gráfica do Senado Federal, foi
modificado por iniciativa da Mesa do Senado Federal e
aprovado por unanimidade desta Casa. Portanto, a res~
ponsabiliqade não é apenas da Mesa DiretOra do Senado
Federal, ~ uma responsabilidade que recai sobre os
ombros de todos os Senadores que integram esta Casa
do Poder legislativo. Na realídade, é um problerria grave,
é· um problema de suma importârcia que está afetando,
indiscutivelmente, a vida de cada um daqueles servidoK
res. E eu repito tenho absoluta certt;z& que as lideranças
partidúrius qoe aqui exercitam as atribuições de seus par·
tidos, aliadas. à percuciente liderança e inteligência do
Senador Josê Fragelli, ~averão de encontrar uma soK
lução urgente e imediata para o problema, porque a res·
ponsubilidade era da Mesa anterior, mas é da Mesa atual
e ê do Senado, pOrque esta Mesa Direiora é constitulda
daqueles Senadores que neste plenârio aprovaram a
tr...tnsformação do regime jurídico daqueles servidores.
Muitó obrígãdo.
O SR. MOACYR DUARTE.- Muito oportuno o a·
parte de V. Ex•, nobre Senador Odacir Soares, quando,
reaVivandO a nossa memória, afirma que OS ~tOS inqUÍK
nados tiverurn, na .sua elabor.ação e na sua aprovação, a
co·responsabiiidade de todos os membros integrantes da
Me.'ia anterior, Mesa anterior, aliás,- é oportuno tambêm ressaltar- que foi eleita e composta em obedicén·
cia ao preçeito constitucional, ao cânone constitucional,
que exige a participaÇão Paritária .das representações
. políticas no plenário miníaturizadas na composição da
Mesa.
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O Sr. Jorge Kalume -

Permite V.

Ex~

um ap<trte?

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte de
V. Ex•. oportuno e eschuecedor.
O-uço, com prazer, o aparte do eminente Senador João
Lobo.
O Sr. Joilo Lobo- Nobre Senador Moacyr Duarte,
não tenho autoridade para representar a Mesa, apesar de
'dela fazer parte. O meu aparte tem mais o intuito de
prestar alguns esclarecimentos do que assumir qualquer
atitude. Todos nós lamentamos profundamente o que estiÍ ocorrendo em relação aos funcionários da Gráfica do
SenadO. Gostaríamos que esse problema já estivesse te·
solvido hú muito tempo. Soo testemunha de que o Presj.
dente tem - se angusthtdo muito pela impossibilidade
de dar uma solução pronta a esse_ assunto. Veja V, Ex•, a
limin'ar do Juiz é uma decisão que precisa ser cumprida.
O juiz que substituiu aquele que proferiu a sentença limi·
nar, mesmo depois de interrogado pelo Presidente, soti·
citado pelo Presidente, esclareceu que S. Ex• poderia fazer o pagamento, reavivando a sit~ação anterior. Se o
Presidente não o fez, é porque a situa_ção anterior não existia mais, não podia ser recomposta, vez que o ato
transformou .os Ceietistas em.estatutãrios, não havia mais
como se reportar à situação anterior, vez que ela não C::·
xistia mais. O Presidente insistiu cOm o juiz sobre esse as·
pecto, o juiz deu outra informação mas nunca o fez
como um despacho da liminar mas a título de esclareci·
mento, de inforffiação. O Sr'. Presidente acha que essas
informações do juiz não resguardam, não acobertam'a a·
titudc que ele poderia assumir, contrariando uma liminar. Nós temos discutido esse assunto com muito cuida·
do. Todos nós, toda a Mesa, somos favorável a que essa
questão tenha um desenlace pronto e rápido, porque nós
somos.sensíveis. também, a tudo porque estão passàndo
os funcíonários da Gráfica do Senado. Longe da Mesa o .
intuito de querer desfazer ou criticar a tos da Mesa anterior. Nós queremos, apenas, buscar uina solução, e o Sr.
Presidente aguarda uma solução mais pronta e mais ime·
dia ta, que o juiz julgue a liminar, dê o seu despacho nes- .
sa liminar. Era este o aparte que queria dar ao discurso
· de Y. Ex•

O SR. MOACYR DUARTE - Eminente Senador
João Lobo, certamente V. Ex" não teve.oportunidade de
ouvir o início do meu pronunciamento, porque se tivesse
me coflcedido a insigne bonra de estar presente quando
eu iniciei estas desataviãdas palavras, V. Ex• teria tido a
oportunidade de constatar que estou ..... me reP,ertando
não ao oficio encaminhado pelo Meretíssimo Sr. Juiz à
Presidência do Senado. Eu estou comentando o despa·
cho exarado pelo juiz nos próprios autos, em que repete
o teor do offcio, despacho esse datado de 14 de março e
publicado no Diário da Justiça, de 19 de março. Lamen·
tando que alguns ilustres membros da Mesa ainda não
-lenham tomado con~ec:imento ~o seu teor.
O Sr. João Lobo- Perdão, mas nós tomamos conheK

cimento desse despacho. Esse despacho é do conheci~
mento do Presidente da Mesa, nós já tomamos conheci·
rriCnto.
O SR, MOACYR DUA.RTE- Mas, de qualquer ma~
neím, o aparte de V. Ex~ trouxe ao meu pronunCiamento
valiosos subsídios.

O SR, PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Informo que V. Ex~ dispõe apenas de um
minuto para terminar a sua oração. Solicito, portanto, .
que V. Ex• não exceda o prazo, porque ainda te'mos ou·
tros oradores.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, procurarei me ater ao tempo rci1mental, porque sei que V. Ex•
é um cioso observador e cumpridor do Regimento. Mas,
pretendo apenas airlda ouvir o aparte...
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O Sr. João Lobo - Senador Moacyr Du>lrte, eu que·
riu apenas....
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Peço a V. E••
para me ajudar, porque o tempo de V, Ex~ já está termi.~_,/
nando ..
O SR. MOACVR DUARTE..:._ Sr. Presidente, eu não
qu<..'TO adotar o mesmo comportamento que o eminente
Líder do PMDB adotou há dois dias, quando, apesar de
reiteradas vezes ter sido chamado' a atenção por V. Ex•,
não se rendeu aos argumentos da Presidência. Mas-, ouço
o aparte do nobre Senador João Lobo.
O .sr. João Lobo- Senador Moacyr ~~arte: apenas ,
para cOmplementar o meu aparte, gosta na de dJzer a V.
Ex• qUe nós tomamos conhecimento do Ofício de 14 de
março. Ele, simplesmente ...
O SR. MOACYR DUARTE- Não é um ofício. é um
despacho exarado nos autos~ posterior ao oficio. O oficiÓ
é coisa do passado, esse despacho é coisa do presente.

O Sr. Joílo Lobo- Esse é o segundo oficio; o juiz fez ,
dois oficias e não deu despacho nos autos.
O SR. MOACYR DUARTE - Exarou despacho nos
autos, que está publicado no Diário da Justiça, a não ser,
no meu entendimento, que a terminologia, hoje, esteja '
mudada, porque está escrito despacho,

· O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- Com prazer, ouço o
nobre Senador Virgílio Távora.

O Sr. Virgílio Távora- Rapidissimamente, SeoadÇJr
Moacyr Duarte. Vamos ser claros. Nós fomos um dos
relatores desse projeto, aqui no Senado. Neste plenário,
dissemos enfaticamente que abríamos um crédito decon·
fiança à Mesa, em o aprovando. Mas, todo o Plenário, U·
nanimemente, chancelou o mesmo, inclusive os
l)'lembros da a tua! Mesa •. que, à época, pertenciam ao
Plenário. Mais. ainda: configuremos, por acaso, que esse
juiz não cuida do assunto tão cedo depois da liminar,
pois tem que estudar em profundidade o assumo. Esses
homens vão morrer de fome? Ele já disse, em despacho,
que o Senado pode fazer o pagamento com base nos ven·
cimentos anteriores; depois, ganha a questão, pagaria, a
diferença. Estã claro. 1:. possível, então, que não podem
morrer de penúria. Mas em três, quatro meses, o que vai
fazer quem não tem do que viver·iCnão dos seus ve'ncimentos? Isso não entra. na cabeça de ninguêm~
O Sr. Jorge Kalume- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR, MOÁCYR DU~RTE .:...:.. Ouço, com prazer, o
nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. PRESlQENTE (Josê ~ragelli. Acionando a
campainha,)- Peço a V. Ex• para não conceder mais apartes pois o tempo de V. Ex" já está esgotado.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex', Senador Moac}f Duarte, tem a minha solidariedade, embora não possa apar·
tear V. Ext
O SR. MOACYR DUARTE nobre Senador Jorge Kalume. •

Peço desculpas ao
·

O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - V. E.<• jã excedeu de dois minutos o prazo regimental que lhe é concedido.
O SR. MOACYR DUARTE.- O. eminente Líder do
PMDB, anteontem, excedeu o praz~ cm 35 minutos.
Mas, Sr. Presidente, V. Ex• me desculpe por ter e:\lrà·
poJado o tempo que o Regimento me concede.,
Vou concloir com as seguintes palavras: o l:rédito de
confiança que a Bancada do meu Partido, através de mi·
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nha palavra. abriu à Mesa do Senado Federal, na primei·
fa sessão ordinária da presente sessão legislativa conti~
nua de pé.
Nó~ acreditamos em V. Ex•, na sua competência, na
sua austeridade, no seu espírito público, no seu senso a~

cur,>ldo de justiça, Estendemos esses conceitos aos seus e-minentes companheiros de Comissão Diretora. Mas,
conçluo com uma advertência: Sr. Presidente, a fome ê

má conselheira e estômago vazio não pode esperar.
(Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA NA SESSÃO DE /3-385 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBI.:ICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSIO: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma observação, com base na alfnea

a, inciso VIII do art. 16~ que diz:
••• ' • • • • • • • •

·~

)1:•

.~·;

• • • • • ·-· ••

·
·~-·~--~~-~

•••••

VIl-em qúdlquer fase da sessão, por 5 (cinco).
minutos:
a) para u~a observação, em que se compreenderâ indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância do Regimento, indicação de falha ou equívoco em relação à matéria da
Ordem do DI<t, .. "

Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Companhia Vale do
Rio Doce se oferece para compareCer ao Senado e prestar os esclarecimentos, à saciedade, ao Senado Federal.
Entendemos 'que o requerimento do nobre Senador
, Severo Gomes, é inspirado petas melhores propósitos e,
inclusive, bem fundamentado. Ocorre que de sua aprovação resultarão conseqUências nocivas para a Vale do
Rio Doce, para o conceito dessa estatal e para um trabalho que tem tido repercussões internacionais da maior
• expressão. Sobretudo, para o conceito pessoal de Urf! homem que, até a presente data, nos oferece todas as razQes
_para por todos ser cÕnsiderâdo como um grande brasileiro. Falo com grunde isenção, porque tenho toda uma
vida marcada por uma preocupação nacionalísta.
Entendi as observações que foram feitas pelo nobre
Senador Severo Gomes. Conpreendo as suas inspirações
que são as mais altas, admiro-o profundamente por todo
o ~eu taleto. por todo o .seu mérito. Mas entendo que o
· prejuízo para a Cia; Vale do Rio Doce, para o conceito
dessa empresa~ e até mesmo para a: <:briceituação pessoal
desse homem que para mim, repito, é um grande brasiki• ro, o prejuízo será enorme com a simples instauração
dessa comissão de inquéríto sem que ela seja precedida
das explicações que pod.erão ser perfeitamente oferecidas, .nesta Casat Pelo Presidente da Empresa que se dispõe a comparecer aqui.
Num rápido cantata com os Srs. Senadores, percebi
que há um sentimento, que se não ê unânime é prevalente, no sentido que o ouçamos, antes da instauração dessa
·
comissão.
Então, faço uma colocação no sentido de que não votemos esta matéria agora. Antes, convoquemos o eminente Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, Dr. Eliezer
Batista, para que S. S•, como se dispõe a fazê-lo, e sem
nenhum prejuízo para posterior investigação se necessário, desses faros aqui 'indigitados possa comparecer a
esta Casa. Sem rtenhum prejuízo do posterior exame do
que se contém nesse .requerimento; volto a dizer, precedetem ente, ouçamos aqui, nesta Casa, o eminente Presi~
dente da Vale do Rio Doce, que, certamente, oferecerá
os esclarecimentos suficientes para que POSSamos julgar,
com a lucidez necessária, sem apressamento, a matéria
aqui enfocada.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE IGNÁCIO FERREIRA NA SESSÃO DE 13-3'~85 E QUE. ENTREGUE' À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O.SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Scm1dorcs:
Completam-se hoje cxatos 16 anos da cassação de meu
mandato, a 13 de março de 1969, como Deputado estaduaJ pelo Estado do E.<>pírito ~nto. Vítima do arbítrio,
da longa noite de obscurantismo que caiu sobre a Nação,
a. partir do movimento armado de 1964. Volvo meus olhos para o passado, sem qualquer frustração ou rancor,
e o único sentimento que me invade é o de sorídariedade
Cõfu todos aqueles que, por qualquer razão, foram perseguidos, humilhados, presos, torturados, assassinados ou,
simplesmente, impedidos de exercer seu direito decidadania em toda' a plenitude.
Mas projeto também meus olhos para o futuro, para
visualizar o início da Nova RePública, nas próximas 48horas, com a posse do Presidente Tancredo Neves, o estadista que'havcrá de promover a pacificação da Nação e
a volta do· Estado de pirei to. Percebo coritornos do
grunde movimento de milhões e milhões de brasileiros,
acendendo o grande debate da legalidade e da legitimidade que desembocará na Assembléia Nacional Consti~
tuinte, através da qual exigiremos um Estado de Direito
Democrático, estruturado a partir de uma sociedade aberta, pluralista, livre participativa, concerta~a na diver~
gência e na controvérsia, em que a paz social resultará
sempre da compqsição justa dos conflitos e rião de sua
repressão ou supressão.
Antevejo um Congresso Nacional renovado e participativo, em 1986, representando toda a sociedade civil e
não apenas alguns segmentos. A C~nstituinte de 86 terá
a forca da representatividade que será garantida com a imediata legalização de todos os segmentos políticos expressivos, inclusive do Partido Comunista, acãbando-se
de vem com o emocionalismo que tem justificado a impluntaç1lo de sucessivos perfodos de ditadura, Qesde
1930.
Tetâ -õ respaldo popular dos 20 milhões de analfabetos
e de: outros tantos maiores de 16 anos, que não poderão
ser excluídos do grande debate nacional, sob pena de
mais uma vez construirmos um pacto social excludente,
baseado apenas no atendimento aos reclamos das elites
que dirigem a Nação desde o Império.
E serú essa Constituinte livre e soberana, conVocada.
queira Deus, após dois anos de Governo democrático do
Presidente Tancrcd~ Neves, em que as prerrogativas do
Poder Legislatívo ter1lo sido integralmente recuperadas
em sua plenitude e em que o excessivo poder do Executivo tcrú sido contido, principalmente em sua competência
exclusiva para iniciar processo legislativo que disponha
sobre matéria financeira e para conceder anistia. Ou na·
aberração jurídica de legislar por decretos. Ou, ainda, na
faculdade de utilizar contra o Congresso Nacional o torniq~:J.e1e do decurso de prazo para garantir a aprovaçãp
de suas màtérias.
Temos certeza, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o
Presidente Tancredo Neves ga raritirá, nestes dois anos
de travessia até à instalação da .Constituinte, amplas· liberdades democráticas. Neste período, nós, os legisladores, cuidaremos de fazer extirpar do tabuleiro jurídico do
País todos os iesquícios do arbítrio. como a famigerada
Lei de Segurança Nacional e a -arbitrária Lei de Imprensa·. antecipando p'arajá, o clim~ de liberdade que não podcnl ser postergado para 1986.
Paralelamente: à implantação de amplas medidas de
caníter social, juradas pelos integrantes da Aliança De~
mocrútica, entre as quais ressaltamos de imediato as reformas agrária e tributâria, nós, brasileiros,· haveremos
de conviver, temos certeza. nestes próximos dois anos,
com o resgate da autonomia e da dignidade do Poder Ju-
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diciário, que será independente, for'te e acreditado, figurando como árbitro eficaz para a solução de todos os entrechoques de direitos e interesses na sociedade.
Sr. Presidente c Srs. Senadores. Feitas estas considerações iniciais, esta nossa profissão de fé 110 regime de-mocrútico, pluralista e representativo, dCsejamos abor-'
dur, dentro dos. limites que o tempo nos impõe, alguns
temas que serão objcto de ampla discussão nesta Casa e
na outra a parÜr de 15 de março. Temas c..o;se.or;;, que deveriio ser dissecados também pel:t sociedade civil em seu a·
vanço impetuoso e constante rumo ~s conquistas defini·
tivus de seus direitos.
O Sr. Gastão Müller- Permite V. E"' um aparte?(assentimento do orador.)- Antes que V. Ex• entre no
mérito, quero comunicar, mais para registro nos anais da
Casa, porque V. Ex' sabe: muito bem. que hoje se instalou uma ComlssJo com·posta de representantes de todos
os partidos nacionais, legitimamente organizados. E essa
ComissUo, que começará a trabalhar na próxima terçafeira, tem como Presidente o eminente Senador Aloyslo
Chaves, até o dia 15 Líder do PDS, e como Relator Geral o eminente Deputado João· Gilberto, do PMDB do
Rio Grande do Sul. De modo que o que V. Ex• preconiza
eu acho que ê. tan)bêm a ídéia e o que pensam todos os
Partidos nacionais. De forma que eu vou esperar agota
que V. ~x• er.trc no mérito para que- possamos trocar idéias sobre o assunto.
O SR. JOSIO: IGNÁCIO FERREIRA - Muito obrigado a V. Ex•, eminente e prezado Senador Gastão
Milfler.
Inicialmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, teço considerações sobre a situação de milhares de brasileiros que
tiveram seus direitos cerceados ao longo do regime auto~
ri tá rio, que ?Ta termina, e que por não terem sido beneficiados pela Lei de Anistia, de 28 de agosto de 1979,
cncontram·se ainda na condição de punidos, conl base
cm llrgumentos e razões de natureza politica.
Na condição de Deputado cassado hâ 16 anos por ter
cometido o ·~crime" de defender um sacerdote católico,
volvo neste momento meus olhos para o passado, sem
qualquer sentimento revanchista, mais ainda envolto em
certa emoção que o tempo e a pedagogia do sofrimento
to~nam cada ve;r. mais arrefecida.
Reencontro meu falecido pai a me aconse!har com carinho. dez dias após a cassação .... Filho, essa coisa de
política é assim mesmo, mas''. dizia ele, ••uma coisa ningu~m poderá tirar de você: seu· cargo de Promotor de
Justiça, que você conquistou por concurso público e foi
aprovU:do em primeiro lugar. Vá para a sua comarca, trabalhe com dignidade e não se revolte". No dia seguinte,
um decreto do Governador do Estado formalizou minha
dc:mis!'!io do cargo de Promotor .de Justiça da Comarca
de Mantenópolis, no E_<;pírito Santo.
Relembro a angústia daqueles dias sombrios de 'demanda por justh;a até anular o decreto e ser afinal apo·
sentado em nova violência da exceção. E recolho das pe-quenas e gr.mdes humilhações. a argamassa do rneu sentimento de solidariedade a todos aqueles que, vítimas do
arbítrio, ainda não recuperaram completamente seus dire.itos de cidadania.
· Nunca, na história deste País, c9mo ao longo dos últimos 20 anos, tanta gente foi castigada. Segundo câlculos
do advogado Modesto da Silveira, ex-Deputado e defensor de presos políticos, nesse período; cerca de SOO mil
pes:;oas foram presas, acusadas de algum delito polftico
ou sodlll, ou detidas para averiguação.
Em seus 10 anos de vigOOcia, o Ato Institucional n"' s.
d~ tão triste memória, puniu 1.607 cidadãos. Mais de 6
milhões de votos que não pertenciam ao g'overno, e sim
ao povo, foram anulados, com a cassação de 322 mandatos, assim, divididos: 6 Senadores, t lO Deputados Federais ou suplentes, 161 Deputados Estaduais, 22 Prefeitos
e 22 Vereadores.
Nem mesmo o Poder Judiciário fOi poupado. Na lista
de punições dos a tos de exceção recordamos. com pesar,
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o: afastamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal Hermes Lima, Evandro Uns e Silva e Vítor Nun~
Leal. Na área de pesquisa, a devassa feita nos quadro~
do Instituto Oswaldo Cruz. simplesmente provocou a
transferência· de parcela representativa da inte!igên<:ia
nacional para ó exterior. Nas universidades, a caça às
bruxas nos fe-L: conviver com o afastamento de suas cátedras, entre outras. de figuras ilustres como Fernando
Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Calo Prado Júnior, Mário Schemberg, VHanova Artigas e Hélio Lourenço de Oliveira.
·O Sr. Od Sampaio -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. JOSt IGNÁCio FERREIRA- V, Ex• tem o
aparte. nobre Senador Cid Sampaio.

O Sr. Cid Sampaio - Ilustre senador José Ignãcio
Ferreira, o tempo de V. Ex• é curto e o Sr. Presidentejã o
comunicou disto. Quero somente, neste aparte, me soli~
darizar com V. Ex•. deputado cassado há 16 anos. e manifestar, realmente, o mesmo sentimento que manifesta
V. Ex• em relação ao arbítrio. à violência, que durante
esse período de exceção infe[icitou tantos lares e tantos
milhares de brasileiros. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA- Eu que agradeço a V. Ex'\ nobre Senador Cid Sampaio; pela incUrsUo tão generosa que faz ao meu pronunciamento.
Mas a grande reafidade com a qual nos deparamos, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, já por ocasião da discussão.
em 1979, do projeto de lei da anistia, que Inclusive iria
nos benefeciar, é a de que se trat:wa de um projeto excludente de milhares e milhares de brasileiros. A grande
quantidade dos punidos não resultara de atas instítucionais ou lei complementar. Nas Forças Armadas foram
invocadas razões de natureza disciplinar, enquanto nas
repartições públicas e empresas estatais, o interesse administrativo.
Em memóravel artigo àssinado no Jornal do Brasil, de
18 de setembro de 1983, Barbosa Lima Sobrinho lembra
que 11 anistia "limitada. aos punidos por ato institucional
ou lei complementar, deixava de fora aquelas. pessoas
que . não haviam sido consideradas demasiadamente
••subversivas" (dentro dos critérios da época) para merecerem um ato institucional ou uma lei complementar.
Anistia, pois, limitada aos cabeças e excluindo os que se
deixaram arrastar e envolver pelos cabeças, ao contrário
de todos as anisti:J.s anteriores, que não faziam qualquer
distinção entre os punidos".
Cabe aqui relembar alguns dos casos mais gritantes, jé
denunciados pela Imprensa ao longo dos l11timos anos.
Iniciamos pelas Forças Armadas, onde alguns cálculos
mostram que sete mil militares aguardam o cancelamento das punições impostas. sendo a grande muiona áa
Marinha c Aeronáutica.
Entre os trabalhadores não beneficiados pt!la Lei· da
Anistia há centenas de casos, entre os quais podem ser
dci'stacados met;liúrgicos, bancários, radialistas. aeronautas da Varig e da Vasp, professores, promotores e juízes, de acordo com denúncias da Imprensa. Da mesma
forina, a opinião pública tomou conheciemto. nos últimos anos, dos principais órgãos do Governo que não
acataram a Lei da Anista: Governo do Distrito Federal,
Banco do Brasil, Banco Central, Rede Ferroviária Federal, Ipase, PETROBRÁS e os Ministérios dos Transportes, das Minas e Energia e das Comunicações.
No caso específico da PETROBRÃS, existe o dossiê
preparado pelo ex-deputado Mário Lima, do então Partido Socialista Brasileiro. Centenas de funcionários foram demitidos e muitos deles levados para Fernando de
Noronha, em 1964, onde ficaram confinados. Enquanto
permaneciam presos, a PETROBRÁS publicava, nos
jornais da Bahia, notificações acerca de suas demissões
por abandono de serviço. Como não ocorreu O registrO
policial~militar, nenhum deles pôde comprovar. em
1979. que não abandonara o serviço. Este é um dos inú-

mews exemplü::l ~.::atalogado~ nu imensa lista de casos que
estão a ex.ígir resposta do Governo democrático a
instular-se nus próxim:.ts 48 horas.

N\!ste senlidiJ, solíduriz.o-me inteiramente com o Conselho Administrativo da Assocmçào Brasileira de Imprensa, que recentemente emitiu um voto de confiança
no ruturo Governo Tancredo Neves, através de documento no qual. alêm de ressaltar seu apoio à campanha
pela Assembléia Nacional Constituinte, reafirma de forma clara a necessidade de extensão da anistia de 1979 a
todos os que foram demitidos de seus cargos. empregos
ou funçõeS ou alcançados por a tos disciplinares, por moli vos comprovadamente políticos.
No mesmo documento, a Associação Brasileira de Im~
prensa salienta que não se pode considerar revachismo
político'a responsabilização criminal daqueles que lesaram dolosa ou culposamente a economia pública ou privada. Estamos também solidários com este trecho do do~
cumento, pois a anistia que sempre defendemos é ampla,
geral e irrestritu, mas. ~.:crtamt!nle:, nela não cabertio os
..:hamados ·~crimes do colarinho branco''. assunto que
passamos a :.tnalisar a seguir, abordando o descalabro da
corrupção no País.

O Sr. Gastão Müller- Permite V.

Ex~

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA -

um aparte?

Concedo-o

..::om muito prazer e honra a V. Ex•. nobre Senador Gastllo Müller.
O Sr. Gastão Müller- Está V. Ex~ fazendo uma revelação que. para mim, e surpreendente. Nunca imagine1
que houvesse no Brasil, depois da Lei da Anistia - tOdiscutivelmente. iniciativa do eminente Pr~idente que
está <;aindo- tanta gente sofrendo as conseqUências dos
atos e fatos de 1964. do chamado período revolucionário. De modo que, como Líder do PMDB, no momento. e como seu amigo, eu me solidarizo com V. Ex• na linha do discurso. bem como me solidarizo com todos os
que ainda sofrem as conseqüências de uma anistia que eu
pensei, sinceramente, fosse ampla e írrestrita como se
preconizou e como se prega atualmente.

O SR. JOSt IGNÁCIO FERREIRA -

Agradeço

muito a incursão de V, Ex• e incorporo seu aparte, com
prazer, ao meu pronunciamento. Veja V. Ex. 9 que a anistia não foi t1ío <.~mp\a, geral e irrestrita como pareceu.
Ao lado do combate à subversão, a luta contra a cor~upçi'io foi uma das grandes justificativas do movimento
.~rmado de 31 de março de \964. Mas, 20 anos depois,
,;onstata-se que nunca, na História deste País, o erãrio
{1úblico foi tão dilapidad1), nunctt um número tão grande
·Je autoridades do Governq foi dt!nunciado por negociatas que ocupam as manchetes de nossa Imprensa, ao
fWnto de o cidadão cnmum indagar com freqüêncía:
· ~tua I é o escãnd<t\l)S dn di~1?''.
Quando eclodiu o movimento de 64, falava-se muito
rtas famosas "caixinh~ts'" adotHdas por governos anteriores. Nas porcentagens sobre obras públicas e compras
•"eitas por Ministérios. De 64 para cá os cárceres sempre
C$tiveram cheios: milhares de brasileiros foram torturados. perseguidos. humilhados. Houve assassinatos nos
porões do Rt:gime, banimentos, milhares de asilados,
familias mutiladas. Enfim, 500 mil pessoas presas- cálculo do ex-Deputado Modesto da Silveira - acusadas
de delito político ou social ou simplesmente para averiguação. E, pasmem, Senhur Presidente c Senhores Senudores, nem uma sequer por cnrrupçào.
Em matéria publicada na Folha de S. Palllo, o escritor
Paulo Schiling. autor, entre outros livros, de O Expan~
sionismo Brasileiro, analisou. há cerca de um <~no, aspectos da corrupção durante (lS anos do autoritarismo. Satiricamente, o famoso escritor e jornalista concluiu que
"não haveria corrupção no Governo de Jango e nos anteriores. Ou os novos senhores do Poder apoderaram-se
em proveito próprio dos condutos da fraude?".
A repressão, a censura uos meios de comunicação mostra Schiling em sua anúlisc - proporcionaram umu

impunidade lotai ~LOS novos corruptos. U\timumeme, i:
medida em que aumenta a abertura, diminuem u censuro·.,_...
~ a autocensuru e desaparece o medo à Lei de Segurança
NacionaT, começam u desnudar-se os escúndalos. C..t~os.
como os da Delfin, Capemi, Coroa.Brastel e t:.tnto:i outros f<lzem empa!Jdecer os indigit<ldos fato.s da \!IJrrupçào
de antes.
Mais recentemente nos deparamos com o escândalo
da Sunamam. cujas investigações têm sofrido toda sorte
de empecilho. Nem bem a Imprensa iniciou as denúncias
e Começou a acompan'har depoimentos de envolvidos.
houve o impacto da quebra do Sulbrasileiro. Paralelamente, as fraudes do INAMPS voltaram a ocupar as
manchetes, com o depoimento do Ministro Jarbas Passarinho. dando conta de que os principais envolvidos estão
nos altos escalões do próprio Instituto da Previdência.· ..

A longa lista de práticas econõmicas pelo menos suspeitas não pára por aí. A prática da "socialização dos
prejuízos" tem sido uma constunre do capitu!i:mll.l n<lcio·
nal dos últimos ~mos, merecendo .a repulsa dus homens
de bem desse país. e a exigir a mais rápidu upuraçào por
purte do Governo democrático a instalar-se dia 15. Um
resumo dos a.tos suspeitos foi publicado pelo jornalista
Aloysio Biondi. ano passado, na ~<Folha de S. Paulo".
sob o título "O império da ilegalidade'". Obviam~nte que
a lista já está desatuafizada, pois, em um ano, pelo menos dez escàndalos novos foram denunciaJos. Mas \a·
mos à lista:
L Refinanciamento de dívidas de cooperativ:Js,do
Sul do País, no montante de Cr$ 40 bilhões em novembro de 1982 ao prazo de dez anos e juros de 45c-, ao·
ano com a diferença paga pelo Tesouro. Uma "ajuda",
em muito~ casos, para cobrir "rombos" provocados por
manobras especulativas nas bolsas internacionais (impunes), fraudes na obtenção de empréstimos (adiantamento
de câmbio) etc., também impunes.
2. Cessão de 40 áreas com ocorrência (jazidas) de ouro, descobertas e pertencentes a empresas estatais e
transferidas a grupos privados ..
• 3. Venda de milho a CrS 1,00 quilo, ou CrS 60,00 a
saca, dos estoques do governo (CFP), até em outubro de
1981, quando ci preço do mercado era de Cr:S 12.000,00 a
saca. às cooperativas produtoras de frango, a pretexto de
"permitir exportação".
4. Empréstimo a juros de 40% ao ano (Resolução n9
674), a indústrias de óleo de soja, C<!mo adiantamento
por exportações que não foram realitilOas- e permissão
para que esses empréstimo (sutisíQiados pelo Tesouro)
fossem utilizados para a fabricação do produto vendido
no mercado interno.
S. Autorização -paru t!mpresus import~1rem com buse
cm "guias genéricas" (até outubro de 1982, quando a
dívida externa {..estourou''), torrando dóhlrt!s c permitindo a importação de bens produzidos no País tisto é,
"roubando" renda e empregos aqui dentro).
6. Anistia aos sotlegadores de impostos, enquanto a
classe mêdia e assulanados são violentamc;nte wxados.
7. Anistia <toS sonegadores da Previdência Social, enquanto a população não tem assistência médica.
8. Exportação de aço com prejuízos, isto é, com base
apenas nos "cUstos variáveis" (matéria-prima. mõo-de-·
obra, etc.), sem levar em conta os irlvestimento:. feiwscom o Tesouro acabando por arcar com a diferença.
9 Exportação de produtos petroqufmicos pelo mesmo sistema.
10. Refinanciamento das dívidas externas dos usineiros, assumidas pelo IAA- que serã paga, em dez anos.
com "açúcar" invendável- enquanto os mesmos usineiros compram. arrendam. alugam terras sem cessar. e.\·
pandindo a lavoura da cana para produzir quantid•des
crescentes de açúcar e âlcoolsem mercado (desviando recursos de atividades que poderiam gerar mais empregos..
renda e divisas).
I I. Concessão de crédito subsidi<1do a "tr;uJine;:i"
(empresas exportador<ls), u juros de 401l ..10 ;tnu. ;51,)
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com base nas exportações que elas realizariam, m<ls com
base em seu capital (permitindo o desvio de dinheiro
subsidiado pelo Tesouro, para outras atividades), até re·

centemente.
12. Ve:ndas de 750 miltonela.das de milho dos estoques do governo (CFP), no prazo de um m~s e meio. a
atravessadores, permilindo que eles .açambarcassem o
produto e duplicassem seu preço, em dez dias, em setembro de 1983.
Essas denúncias de corrupção na administração pública brasileira nos levam a uma reflexão. a um questionamento sobre a irresponsabilidade administrativa doS governante~ que permitiram a proliferação de centenas de
casos, ao longo dos úllimos 20 anos, em que a determinados aventureiros se reserva o horizonte do lucro sem
riscos e ao Estado se atribui a oneração com os prejulzos
sempr~ cobertos pelo erário público.
Muitas vezes. ao longo dos debates- e digo debates,
porque apurãção credível, investigação conseqUente, são
comportamentos em desuso ainda no Pa[s -, ao longo
dos debates paralelas aos grandes escàndalos ressai às
vezes com grande nitidez a responsabiliqade administrativa do Governo. O ••affair" SUNAMAM é bastante,
ilustmtivo, na medida em que aponta, além da corrupção, a niegalomania de um plano de construção naval
acima da capacidade e das necessidades nacionais. Inserido no II Plano Nacional de Desenvolvimento, o superdimensionado Plano de ConstruÇão Naval recebeu, recentemente, críticas até mesmo do Ministro Cloiafdino
Severo.
Ora, é sabido que o próprio Governo, pa-ra dar seqUência ao plano, obrigou os estaleios a recorrerem a
empréstimos na rede bancária privada, uma vez que a
SUNAMAM não tinha recursos para cobrir as encomendas. Essa tomada de recursos externos tem sido uma
prática também na indústria de bens de capital ao longo
dos últimos anos. E, quando esses recursos começam a
escassear, as empresas são obrigadas a recorrerem ao so·
corro do Estado. para evitar a quebra pura e simple..<;.
A polêmica surgidtt em torno do escândalo da SUNA~
MAM, se por um lado tem servido para alargar o debate
cm torno das responsabilidudcs administrativas. por outro, tem servido de válvula para que não aflorem outros
casos tão quão ou mais gritantes. Até o momento não
tem recebido o devido destaque da Imprensa o fato de a
Petrobrás ter encomendado aos mesmos estaleiros envolvidos no escândalo da SUNAMAM, e ao preço de 162
milhões de dólares, cinco navios que no exterior poderiam ser adquiridos por uma diferença,..para menor, de
50 milhões de dólares, ou pela metade do preço na Coreia. E o pior é que o prQprio encomendante reconhece esses números, mas alega que os pedidos visavam prestigiar a indústria nacional. E nínguêm questiona mais o
negócio!
Os exemplos de malversação do dinheiro público ou
de irresponsabilidades administrativas se sucedem. A
usina de ltaipu, orçada inicialmente em 2,5 bilhões 'de
dólares, teve um custo final de lS bilhões de dólares e vai
gerar a e·nergia mais cara do mundo, porque uma das
cláusulas dos tratados.secretos estabelece que o preço da
energia não poderá exceder 20% do preço do alumínio
em Londres. A população pagará caro pela energia, mas
o monopólios internacionais receberão Oalumfnio brasi·
leiro barato, uma vez que se sabe que o principal fator no
custo da produção do alumínio é a energia.
O Projeto Jari já saiu há. muito tempo do noticiário,
mas o. impêrio de 30 mil quilómetros quadrados que outrora. pertenceu ao nort~-americano Emil Keith Ludwig,
o amigo do General Golbery do Couto e Silva, foi transferido a empresários nacionais, com o pntrocfnio do Go·
verno. e teve que receber, de imediato, a injeÇão de recur·
sos da ordem de 236 milhões de dólares do Banco do
Brasil. parn evitar-se o col:.~pso. Agora, mais recentemen·
te, o· Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social assurTie a dívida externa de 184 milhões de dólares
da Jari Florestal. uma das subsidiárías do grupo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Diversos projetas governamentais, conclufdos ou simplesmente abandonados pela metade, ao longo dos últimos anos, merecem estll nossa reflexão acerca da responsabilidade administrativa das autoridades maior~. do
mirabolante projeto nuclear com os sucessivos escândalos e dispêndios provocados pela usina de Angra dos
Reis. à inacabada Ferrov,ia do Aço, da Transamazõni.ca
à ponte Rio-Niterói, tudo nos aponta para a necessidade
de um rearranjo nos rumos da economia brasileira.
Todos esses casos enumerados de corrupção, malverS<Ição de teqursos ou falta de responsabilidade administrativa. além de centenas de outros que aqui poderfamos
enumerar, deverão passar, obrigatoriamente, pOr uma
ampla investigação das responsabilidades por parte do
ptóximo Governo, sob pena de cairmos no descrédito
das massas que lotaram ruas e praças em sua marcha
rumo à democracia. O papel do Presidente tancredo Neves não será a expressão vazia dos conehi!VOS de gabinetes e, sim, o fruto das aspirações legitimas do povo, extravasadas na praça pública por milhões de brasileiros.
Esse povo está a nos exigir uma devassa completa com a
responsabilização criminal daqueles que' lesaram a economia pública.
Se no plano poHtico pro pugnamos pela pacificação interna da Nação, com uma nova anistia que seja ampla,
·geral e irrestrita, a todos os civis e militares outrora puni~
dos mas ainda não obrigados sob su:ts asas generosas, no
plano da justiça e da moraHdade'pública; haveremos de
exigir, nós legisladores, o Judiciário e, enfim, a Nação, a
imediata responsabilização criminal dos culpadôs.
A Nova República haverá de pacificar o Brasil. Para
tanto, faz-se necessária uma anistia à espanhola. A Nova
·República haverâ de moralizar o Brssil e para tanto faz.
se necessária uma devassa à argentina. Cada dólar entra·
do no Pafs ao longo dos últimos 20 anos deverá ser pesquisado, pois, a exemplo do pais vizinho, n6s nos sacrificamos para honrar nossa divida, a maior do Planeta.
Mas haveremos de criar, a partir de agora, instrumentos
eficazes que impeçam a repetição dos erros do passado.
Sobre a Censura

t: penoso, Senhor Presidente c meus ilustres pares, o
esforço que f<.~ço para, olhando para trás, perquirir neste
prolongado período' de obscurantismo tão recente de
nossa História os males que atingiram no âmago de seus
príndpios a alma libertária do povo brasileiro.
Vejo sombras, de contornos não definidos, porque
muitos fatos. embora sua gravidade tenha deixado marcas indeléveis na coletividade de protagonistas destes
tempos, ficaram sem o registro da crônica, dos críticos e
até·mesmo dos historiadores.
Refiro-me, com a repulsa do nojo e a condenação mais
veemente, ao arbítrio da censura com que os ••donos do
poder" cercearam a manifestação do pensamento, da palavra e da evolução dos costumes e hábitos do povo bra·
silciro, impedindo à Nação o acesso à informação e ao
conhecimento.
Observem, Senhores, que não me refiro a excludências, tão genéricas e multifacetadas foram as formas da
contenção deletéria. Com efeito, existem de fato diversas
formas de censura que sobre a cultura em geral e sobre a
imprensa em particular, não obstante a tentativa permanente dos poderosos de impingir apenas aos censores institucionalizados toda a responsabilidade pela fomidável
tarefa de subtrair à sociedade a Noção do real e do certo.
A liberdade de imprensa- aqui já considerada a palavra escrita e o jornalismo da mídia eletrõnica do rádio e
da televisão- foi literalmente aprisionada pelo ab~urdo
de uma legislação casuistica. que impunha o silêncio
corno instrumento de defesa do arbítrio. "Palav~as são
palavras: o resto é silêncio", escrevia, há quatro séculos,
o bardo Williarn Shakespeare. Milênios antes dele, ~e
gundo o Livro dos livros. "primeiro fez-se o Verbo", a
pu lavra, por meio da qual surgiu o mundo: Fiat L\lX. E
nele foi posto o homem, único animal capaz de reproduzir e armazenar sua principal forma de comunicação-
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aliás. a Chave de seu domínio sobre os demais seres viVos,
porque a acumulação de dados. a soma de conhecimen·
tos, na conceituação mais moderna da comunicação de
massa, representa poder. No sentido inverso, quem igno·
ra os fatos é submisso. A comunidade que não tem conhecimento é. portanto, manipulada. Assim, o arbft_rio
dissolve o registro histórico: ato efou fato não descritos
inexistirarri. Mais do que a simples ausCncia de ruído,
falta de informação, o siJCncio sempre foi, é e continuará
sendo um dos mais primârios sistemas da repressão.
O Deputado cassado em 13 de março de 1969 traz irt·
delével na memória - para apontar a Vossa Excelências
o exemplo da d~Iorosa experiCncia pessoal - a notícia
de que, tão logo se recuperou da estupefação e do trau·matismo da castração de seu mandato parlamentar, procurou os jornais da sua também espesinhada provfnda
para divulgar um simples e pequenino anúncio de que
reabria sua modesta banca de advogado, reendntando a
lide profissional. Pois saibam, Senhores Senadores: mes·
mo o comezinho direito de publicar um anúncio (matéria
paga), de natureza especificamente profissional, lhe foi
negado. Nem ao.menos um. sequer, dos 'periódicos daregião aceitou publicá-lo, inclusive sob a condição do pagamento antecipado, por temores à represália dit'atorial,
cruel e ilimitada. Ao ex-Deputado, porque cassado.
negava-se também o acesso ao trabalho com o auxílio do
instrumento da comunicação social. Negando·se-lhe o
uso mais racional da palavra, a ditadura usava o terror
da censura para amedrontar Ouso da imprensa, ao mesmo tempo em que impedia seus conterrâneos de saberem
que voltara à planície da igualdade comunitãria e de que
necessita trabalhar para reintegrar-se ao convívio da sociedade ativa.
Sem o registro das palavras. o cassado de então deveria permanecer na obscuridade, desconhecido. um
morto-vivo!
Ceifando mandatos e direitos civis em milhares de ca·
sos semelhantes, o arbítrio das cassações e da censura indiscriminada despropositaram-se, querendo não apenas
apagar o passado, mais Igualmente pretendendo, quem
sabe, também o futuro. E isto não só pela Palavra escrita, pela via do jornalismo ímpresso - porque também
cerceados estavam os profissionais da comunicação de
massa no rádio e na televisão.
Processo destituído de inieligência no lidar com a realidade política, econômica e social de uma nação, a censura, segundo o célebre jornalista norte-americano Walter lippmann, ..é a forma mais estúpida de incentivar a
intriga, a mentira e a insegurança. fechando os olhos
pa.ra os fatos reais e levando os governos a tropeçar neles".
Um País que se pretenda governado por democratas
não pode tolerar cerceamentos à imprensa, à liberdade
da informação. A liberdade~ indivisível, seja qual for a
área da atividade humana em que se manifeste.
Quem de nós, Congressi~~as, não sofreu as humilhantes conseqUências da mordaça que se impôs à imprensa,
notadamente às emissoras de rádio e de televisão, durante o ainda recente episódio da votação da Emenda Dante
de Oliveira, propondo as dlretas-jã?
.
Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores é chegado o
momento de livrar o Pafs definitivamerite dos instrumentos do arbítrio ainda existentes em nossa legislação."
Acabar com a censura política, qualquer que seja a sua
forma ou disfarce", coforme anunciou' o Presidente Taneredo Neves, cuja posse no Governo se darâ depois de
amanhã. ê a palavra de ordem. A Nova República, que
queremos demo:erática e indefectivelmente representativa dos anseios populares. tem fundamentos que não se
coadunam com instrumentos de excéção e de arbftrio. Os
ventos da liberdade já estão arejando as nóssas palavras
e atitudes.
Prossigamos!
Não poderia deixar de abordar, nesta oportunidade, a.
questão da atividade sindical, um dos temas cujos deba-
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tes apaixonarão trabalhadores e empresários, Governo e
Oposição, já nos primeiros dias da Nova República.
O modelo autoritário de sindicalismo corporativista e
estatal, herdado do Estado Novo e transferido às ConstiM
tuições de 1946 e 1967 transformou-se numa das armas
mais poderosas dos sucessivos governos militares para a
manutenção da desastrada política econômica que enriqueceu os ricos e empobreCeu ainda mais os estratos menos favorecidos da população.
Tutelados pelo Estado e obrigados a atuar dentro de
uma faixa rigidamente balizada por legislação hã dêcadàs superada, os sindicatos brasileiros, "por força do re..
gime", viram suas principais e mais atuantes lideranças
ceifadas e substituídas pelo pc:leguismo confiável aos
todo-poderosos donos do po~er.
Numa época em que o Congresso Nacional e as Ss-sembléias estaduais, assim como as universidades, os
quartéis e o Judiciário se curvaram diante das famigeradas listas de cassações de mandatos ou afastamentos
compulsórios do serviço, o terrorismo oficial fez centenas de.vftimas na área sindical.
A noite negra do sindicalismo brasileiro, no período
dito revolucionário, teve infcio em junho de 1964, com a
proibição do .direito de greve, através da Lei 4.330. Paralelamente, a fixação dos índices de aumentos salariais· antes feita mediante negociação entre patrões e empregados - passa a ser prerrogativa absoluta do Estado.
Dois anos depois, o Governo retira uma das máiores
conquistas do movimento sindical brasileiro: a estabilidade no emprego. Com a criação do Fundo de Garan~ia
por Tempo de Serviço, em 1966, inicia-se a fantástica rotatividade de mão-de-obra que até hoje assistimos, com a
dispensa de milhões de trabálhadores em épocas anteriores aos dissfdios coletivos, para sua posterior contratação a partir de faixas salariais ainda mais baixas que os
minguados aumentos.
O movimento sindical brasileiro foi esfacelado, seus
principais dirigentes presos, torturados, perseguidos.
Ainda estão bem vivas, na memória de muitos, as manobras militares que sufocaram as "tentativas de greve em
Osasco c Contagem, em 1968. Era a resposta do Governo ao recém-criado Movimento Intersíndical Antiarrocho, que· chegou a reunir metalúrgicos de São Paulo,
Santo André, Guaruthos, Campinas e Osasco.
Durante quase toda a década de 70 o Governo consc~
guiu manter, com a mordaça da lei. indefesos os sindicatos, enquanto mediante fórmulas matemãticas mais tar~
de denunciadas pelo Banco Mundial, manipulavam parcelas consideráveis do salãrio real dos trabalhadores. Só
no final da década, através dos memorãveis movime'ntos
do ABC Paulista, recomeça a luta das entidades sindicais1 que cada vez mais se confunde com todo o sentimento de repulsa da sociedade civil e um Governo auto.
ritãrio c sem o menor rcspa.ldo popular. Luta esta que
culminará com a posse, depois de amanhã, do candidato
dali maSsas, o Dr. Tancredo de Almeida Neves, o homem
que iniciará, temos certeza, uma nova e decisiva fase na
história das alividades sindicais no Brasil.

SK:. Presídcmte e Srs, Senadores: c grau de autonomia e
liberdades sindicais de um pafs ~ na minha opinião, um
dos referenciais mais importantes para aferição de um
regime democrático, no qual se convivem com a sociedade aberta, plúrima, em que direitos e deveres de cada um
independem de trucagens e do arbítrio.
.t:: chegado o momento de repensarmos todo o modelo
sindical brasileiro. adaptando-o ao regime de amplas
franquias democráticas. Basta uma rápida comparação
entre a legislação sindical brasileira e a Convenção nl' 87
da Organização Internacional do Trabalho, de 1948, e da
qual somos signatários -sem tê-la ratificado ao longo
desses 36 anos - basta a simples comparação para que
se compreenda o quanto é ultrapassado e antidemocrâti. co o sindicalismo corporativista. Senão vejamos:
O principio da autonomia sindical, da Resolução 87
da OJT, não encontra amparo na Carta Magna de 1967,
que em seu artigo 166 declara os sindicatos órgãos que
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exercem runções delegadus do poder público, reguladas
por lei, ou seja: no Brasil, infelizmente, os sindicatos trocam os interesses privados dos trabalhadores por aqueles
interesses de caráter público. Tornam-se, em suma, expressão da vontade do Estado. Reduzem-se a um apêndice do Ministêrio do Trabalho.
No artigo 2~' da ConvenÇão 87 da OIT encontramos:
"Os trabalhadores e empregados, sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, têm o direito de consti~
tufrein as organizações que estimarem convonientes, bem
como o direito de se filiarem a essas organizações, tendo
como única condlção a observância doii respectivos estatutos."
Pela atual legislação, só o Ministêrio do Trabalho
pode reconhecer a criação de sindicatos, especificando,
inclusive, a sua ârea de atuação. Fica vedada a sindicalização aos funcionários públicos.
Diz o artigo 31' da Resolução 87; "As organizações de
trabalhadores e empregadores têm o_ direito de redigir
seus estatutos e regulamentos administrativos e de esco~
lher livremente os seus representantes, de organizar sua
administração e suas atividades e de formu!ar seu programa de ação." E mais: "As autoridades públicas de~
vem abster-se de toda intervenção que se destine a limitar esse direito ou entorpecer o seu exercício legal.''
Pela nossa legislação existe um esquema préestabelecido para a confecção dos estatutos. Da mesma
forma, enquanto á OIT preconiza autonomia na elaboração do programa de ação, pela CLT as finalidades do.
sindicato são especiticad~s e reguladas.
Pelo' artigo 49 da Resolução 87, uas organizações de
trabalhadores e de empregadores não estão sujeitas adissoluç-d.o ou suspensão por via.administrativa", mas o Ministério do Trabalho, alegando interesse de segurança
nacional, intervém na administração do sindicato.
A resolução 87 da OIT, em seu artigo 5', preconiza
que uas organiZações de trabalhadores e empregador
têm o direito de constiluir federações e confederação as·
sim como de se filiarem às mesinas, e toda organização,
federação ou confederação tem o direito de se filiar a or·
ganizações internacionais de trabalhadores e de empre-gadores". No Brasil, qualquer organização sindical de·
pende do ·~aprovo" do poder público para se filiar a enti.dades internacionais.
·Sobre a importância desse artigo 5' da Resolução 87,
disse-o certa vez, e em tom quase profético, o falecido
líder sindical norte-americano, Walter Reuther: "Os sindicatos precisam se·unir em solidariedade internàcional
ou, ficando separados, vão ver a automação, a relocação
de empregos e o funcionamento do ciclo de negócios destruírem o padrão de vida norte~americano e ocidental em
um processo exacerbado pela competição dos trabalhadores de diferentes países ...
Feita essa pequena comparação entre dois modelos
distintos de atividades sindicais, resta~ nos apontàr algu~.
mas decisões de caráter mais urgente que a classe trabalhadora braiiileira está a reclamar há anos. São medida$
que já não mais podem ser proteladas, sob pena de conlpiometermos o -avmrç-o -ctem-ocrâfico-pelo ·qual-a NaÇãO~
anseia à partir de 15 de março e entre as quais destaca·
mos as seguintes: sindicalização do servidor público; reconhecimento dos delegados sindicais; autorização para
associação intersindical; anistia para dirigentes sindicais
cassados e fim das cassações; direito à confecção de esta~
tutos de acordo com os interesses da categoria; plena uti~
Iização da contribuição sindical sem vínculos com o Estado; filiação a organismos internacionais; autorização
para o exercício de fonções económicas pelos sindicatos,
reconquista da estabilidade e criação do segurodesemprego.
Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são algumas das
discussões que deverão aflorar já nos primeiros dias da
Nova República, por representarem os maiii legítimos interesses da classe trabalhadora, o sócio majoritário e
avalista do pacto social que se desenha com a ascensão
de Tancredo Neves à Presidência da República.
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Senhor Presidente, Ilustres Senadores::
Prossigo nesta breve análise da vertente económica da
vida nacional, para demonstrar que ainda existem fato~
res causais: do desequilíbrio sócio-económico e para reafirmar que é consideravelmente denso o cipoal que os dirigentes da Nova República e seus aliados terão de desbastar para o estabelecimento da justiça social e para en·
centrar o horizonte da prosperidade na.cional
Refiro-me à necessidade urgente, de que se ponha em
prática a indispensável reforma tributária. Assunto,
aliás,· sobre o qual hã uma ampla convergCncia de opi·
niões sobre certos princípios que qualquer projeto, com
tais objetivos, deveria levar em· conta. Essa mesma convergência alcança, todavia, quando observado o renõmeno das distorções do sistema tributário vigente, consenso
de plenitude nacional -circunstância que contrasta indiscutivelmente com a já prolongad8 procrastinação do
assunto.
Tanto isto é verdade que, mesmo identificado com o
autoritarismo que teimosamente insistia desde 64 em
desconhecer os reclamos da nacionalidade, notadamente
os clamores oriundos das classes desfavorecidaS e margi·
nalizadas, a administração do Presidente Figueiredo,
que.se despede, chegou a criar, cm 1982, um grupo de
trabalho com a respnsabilidade de criar Um projeto de
reforma tributária, com base na intenção de corrigir-se a
concentração de recursos na esfera da União, de reestruturar o sistema do incentivo à exportação e de encontrar
caminhos para colocar o sistema tributãrio na direção da
melhoria na distribuição da renda nacional. A medida,
infelizmente, morreu na área governamental, talvez
como vítima, também, do agravamento da crise econõmica em que o Pars se crebate desde que recorreu à "ajuda" do FMI.
Nem por isso, todavia, a Nação deixou de reclamar
pela mudança, entre cujas razões fundamentais surge
como desinibido agente a hipertrofia ·da soma dos recur·
sos 'fiscais em poder da União, contrariando a tendência
natural de privilegiar em fnaior grau os Estados e Municípios.
Recorro a uma publicação oficial do Ministério da Fa.
zenda, a Revista dF Finanças Públicas (edição do segundo
trimestre de i983) para consolidar esta afirmação: no
quadro dos "recursos efetivamente disponíveis", isto é,
contabilizando-se não apenas a arrecadação de cada esfera de governo, mas, também, as transferências que
ocorrem entre elas, a União teve sua participação au·
me~tada de 36,9%, em 1967, para 4~3%;: em 1980, enquanto que no mesmo período os Estados tiveram sua
parcela reduzid11 de 45.2% para 35,5% os Municípios
ca{ram de 17,9% para 15,2%.
E ainda existem agravantes, como, por exemplo, a que
nos foi denunciada pelos prefeitos do PMDB do Estado
do Espírito Santo, Segundo os quais nem mesmo a Constituição e a legislação tributária ef'11 vigor estão sendo
cumpridas, pois hâ atrasoS, em média, de 60 dias, nas
. transferências das cotas do lPI e do Imposto sobre a
Renda devidas aos MunicfJ?iO$. Como se não bastass~;
deVários expedient~s contâbeis, a União sonega
aos Municípios o pagamento de parcelas do Imposto
sobre a Renda, oriundas de pessoas jur(dícas e que são
contabilizadas como contribuições ao PIN - Programa
de Integração Nacional e ao PROTERRA, assim como
as reCeitas cobradas judicialmente do IPI e do [R, que
não são incluídas no cãlculo das cotas do Fundo de Par·
ticipação. Vale ainda destacar, dentre a$ denúncias oferecidas pelos prefeitos capixabas, o fato de ql!e também
são feitos desvios de receitas assegurádaS pela Emenda
Passos Pôrto, subtraindo·as das municipalidade5. Um
autêntico calote oficializado!
Acontece, Senhor Presidente o Senhores Senadores,
que as distorções desse mais que superado ..sistema tri·
butário•• tambêm se refletem diretamente na composição
irregular do tecido social do País.
Esse ..sistema" é a evidência mais ciistalina de que os
governos que se seguiram a 1964 optaram deliberada·
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mente pela adoção de uma política de concentração de
'redas. Segundo suas dirctrizes são as famílias de baixa
renda as que mais são atingidas pela carga de imposios,

taxas e corltribuiçõcs. O sisteni"a, que deveria ser regressiyo, atribuindo aos pobres uma carga tributária menor, é

, progressivo; através de uma arrecadação maior de im- ·

postos indiretos, faz com que os ricos paguem menos impostos. Atualmentc, a carga tributária total para o trab~:~
lhador remunerado apenas com um salârio mfnimo pesa

n'a<la menos que 33,5%, enquanto para quem ganha mais
de 100 salários mínimos essa cãrga tributária ê de apenas

!5%.
Impõe-se admiti!-, diante de tudo isso, ser inevitável e
• urgente a realização da Reforma Tributária. Esta terá de
basear-se (a) na progressividade do '1m posto de Renda,
(b) na seleciio das ::lplicaçõcs do I PI, e (c), finalmente, na
concessão de plena autonomía fiscal aos Estados e MuJJicípios. Isto, se verdadeiramente estivermos em busca
de um Estado democrático, ã vista de que, de pires às
mãos. governadores e prefeitos, como acontece hoje,
permanecerão submissos ao poder central, e descaracterizado continuará o nosso, federalismo.
Recorro à lucidez d.e Vossas Excelências, Senhor Pre·
·s.idente e Senhores Senladores, para apoiar-me na certeza
de que a Reforma T~,r.ibUtâria não fique restrita aos gabinetes dos tecnocratas. Ela precisa ser exposta à luz do
, dia.
Aqui, enfim, está o Congresso Nacional, revigorandose· a cada instante destes dias de redemocratização. Nós,
também, v;.tlorizando a representatiVidade popular, temos o direito e também o dever de mobilizar esforços
nesse sentido.
Escuso-me de repetir aqui, porqUe ocioso, que o quadrO da distribuição da renda no Brasil já não penaliza
apenas os segmentos mais pobres da população. Isto, em
verdade, já não corresponderia à dolorosa validade desteS dias, quando o certo, o mais correto, será assinalar
que a questão da distribuição da renda jâ não é pertinente, isto é, não mais se identifica com ã-tão deteriorada faceta sacio-econÓmica nacional.
Com efeito, o enfoque realfstico da grande questão se
deslocou para um problema de maior e mais grave profundidade: quando a renda "per capita" se enconira sob
acelerado processo de redução, quando o desemprego
assola o País e quando os índices de pobreza absoluta
':wmentam de forma dramátic<l e já insuportâvel, a ques·zo fundamental não. está na distribuição da renda, mas
na produção de renda.
Numa síntese do quadro geral, o de que necessita o
Brasil ê encontrarmos urgentemente uma política de
ajustamento do desequilíbrio do balanço· de pagamentos
e uma alternativa para a política recessiva do Fundo
M.onetário Internacional, sob cujas diretrizes económicas falsamente universais ficou enredada a formidâvcl
dívida externa brasileira, a ponto de trarisferir a agentes'
externos - humilhantemente para nós - a administração de toda a nossa economia. Como a questão da
distribuição da renda no Pafs estâ intimamente atrelada
aos ditames do Poder, historicamente exercido pelos se~
· tores social e p0liticamente privilegiados, é de ver-se que
o problema só será satisfatoriamente solucionado quando, pela cfetiva prãtica da democracia, a maioria dos nacionais vier a influir decisiva e defii1itivamente nos desti.,. t nos de seu próprio País.
Diante de uma situação como a <fue atravessamos, o
pr"obl~ma da distribuição da renda, embora essencial,
não é mais importante do que a necessidade de aumentar
a produção e o emprego, uma política muito mais efi- .
ciente, agora cm termos de combate às carências quç afli- .
gem a população.
Não há, além desta situação, evidência mais cristalina
de que os governos pós-64 têm praticado deliberadamente uma política concentradora de riquezas e de decisões
políticas. De lá para cá, muito se falou e procedeu no
sentido de "fazer crescer o bolo, para depois dividi-lo",

Ao tempo do chamado "milagre brasileiro", estabelecido às custas do achatamento salarial, da repressão aos
sindicatos, da prisão e da torLu~a aos dissidentes do Regime, tudo fízer<tm os governantes para concentrar a riqueza nacional nas mãos de uma minoria privilegiada e o
próprio Governo assenhoriou-se de funções produtivas,
valendo-se dos recursos, que lhe chegavam aos cofres à .
custa do sacrifício das classes assalariadas, para o custeio
de sua crescente máquina burocrática e de faraônicos
projetas perfeitamente postergúveis financiados pelo capital estrangeiro, cujas aplícações estão hoje identificadas nos principais componentes da dívida externa.
Falarmos, hoje, de distribuição da renda no Brasil soa
muito desapropriado nestes instantes que antecedem à
instalação da Nova República. O Presidente Tancredo
Neves, que depois de amanhã estará assumindo a dificil
responsabilidade das mudanças exigidas pela Nação inteira, não terá sequer tempo para normalmente formular
políticas, planos e projetas. Ao contrário, premido pela
imensa crise sócio econõmica que domina o País, hã de
forçosamente tomar diretrizes de urgência para, ao menos, debelar o agravamento da situação. Daí a necessidade, lucidamente levantada pelo Presidente eleito, de que,
juntamente com a esfera governamental, os diversos segmentos d<t sociedade brasileira tomem assento a uma
mesma mesa de negocktções, cm busca de formulação de
um Pacto Social capaz de, por associação de idéias, de
propósitos e de esforços, r.eordenar a economia do País e
de direcioná-lu no sentido da reconstrução.
Qualquer abordagem da situação sócio-econõmica
brasilei_!~- só se complementará, e isto é incontestâvel,
tendo em Vista a participação do trabalho. Gerador e
transformador de riquezas, é sobre sua remuneração que
se assenta a segurança, a estnbilidade e o crescimento do
mercado interno - e é por esta via, e somente por ela,
que poderão ser alcançados os fndices de melhor qualidade de vida e de bem-estar social de toda a comunidade
nacional. Por definição, aí está a meta-síntese da cidadania em qualquer paí!i do mundo. .
É natural que assim seja, ob:>ervado o fato, comum, de
que a grande muioria da população economicamente ativa se sustenta n;:l remuneração ao trabalho.

Todavia, no Brasil, historicamente, tal evidência ao
que parece nÚnca habitou a consciência das elites dirigentes. Senão, vejamos: desde: a época da implantação
do sul[trio mínimo, o que foi estabelecido por Vargas em
19 de maio de 1940. tem~se registrado no País o exercício
de--iimU:-riítida política de confisco salarial. O primeiro
salário mínimo tinha o teto de 220 mil réis, tendo por
base os menores salários pagos em São Paulo, e só podia
ser reajustado de 3 em 3 unos. Mas já a partir de 1943 o
salário mínimo foi mantido sob congelamento até 1951,
embÓra ninguém tenha conhecimento de que os gêneros
e serviços de primeira necessidade tenham sofrido, na é.:
peca, qualquer congelamento. Ao contrãrio, em face da
II Grande Guerra e logo no pós-guerra imediato, os produtos importados - e importávamos quase todos os
.bens manufaturados - nos custavam cada vez mais as
preciosas divisas que o País tinha acumulado.
De 1964 até hoje, a política salarial teve sempre deliberad_amente a finalidade de impedir aumentos reais de sa~
lârios, subtraindo-lhes o poder de compra com reajustes
sempre inferiores ao índice do custo de vida e da inflação. Assim, continuou a pre,•alecer o congelamento
dos salários, sem a contrapartida do congelamento dos
preços ·dos alimentos e de outros bens essenciais, como
vestuário, moradia (aluguéis c prestações do BNH), taxas de serviços públicos, tarifas de transporte, etc. tudo cOntribuindo para confiscar a remuneração das
classes assalarit~.das em favor dos setores ~ue vivem de
lucros, juros, dividendos c outras rendas variáveis.
Conquanto as estatísticas oficiais indiquem a concessão de aumentos salari<ds, cm verdade tais aumentos
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nunca deixaram de ser reajus(es meramente nominais, já
que nenhum deles recuperou o poder de compra dos
bens e serviços essenciais à vida.
Nos quatro primeiros anos da presente d·écada
(80(83), qucmdo efetivament7 se pronunciou a recessão
económicâ no Pais, o brasileiro ficou, em rnêdia, 22,9%
mais pobre. As est<ilísticas de 1984, ainda não conhecidas e devid<1menté analisadas, certamente apontarão
para a ampliação do sofrimento dos brasileiros, já renetidos na desesperança efou nos protestos generalizados
de cada um e de todos. Mas os dados de 19.83, comparàdos apenas ao do ano anterior, demonstram que a contenção dos salários no período mais crítico da' recessão
da atividade eeonõmica aliada ao desemprego, o índice
de empobrccimcn~o·foi de 20,4%. Nesse curto período,
todas as faixas de renda foram atingidas pelo fenômeno.
Os 40% da populaçào que menos ganham com o resu1~
tado de seu trubnlho ficaram em 1983 com apenas 8,05%
da renda global, tendo de importar uma queda de 24,7%
durante o biênío. De outro fado, os 40%. mais ricos, que
absorveram 82,29% da renda total, perderam menos
(19%) enquanto os 5% mais ricos, que ficaram com
33.95% da renda total, perderam 19,1%. Isto demonstra,
com clareza. que todo o País està empobrecendo desde
1982.

Impõe-se, portanto, reverter a tendência, que, como
todos snbcmos. ficou ainda mais agravadn no ano passado. Huja imaginação criadora e esforço, no Governo
Tancredo Neves, para superar dificuldades!
Torna-se imperioso observar para mais fiel interpretação dos fatos cm exame, que outra importante face
desta crise monumental é a qu~ diz respeito ao emprego
no Pafs. Aqui, também. o fator negativo - no caso, o
desemprego -assume vulto assustador e até mesmo pa·
rece preponderar no seio das preocupações nacionais. ~
sem dúvida uma perspectiva aterradora: os economistas,
os sociólogos e os políticos, afora as classeS díretamente
envolvidas na teia que as arrasta para o terreno da subnutrição· e da miséria, ficam aterrados com o crescente
desemprego.
Numa popul:tção de 126 milhões de pessoas, em que
ccn:a de 80 milhões deveriam constituir uma população
economicaméritc atíva, esta"mos vivendo outra perplexidade -·são 30 milhões os desempregados. um número
que a .recessão empurra cada vez mais para o alto.
Logo, deixa-se de falar em emprego, isto é, no sentido
que tern a ocupação profissional regular e sadia corno
símbolo de conquistas n.a área da segurança e do bemestar social, para centralizar as atenções no fator desemprego. Tanto assim que se tornou comum ao Governo
admitir o subemprego- uma expressão jamais usada no
País antes dos anos 60 - como fator de ocupação de
mão-de-obra, nem chega a estranhar que consideráveis
contingentes de b6ias-frias estejam sobrevivendo à margem de um programa econômicO estatal/ privado, "sob o
reconhecimento tácitQ da chamada legislação "de amparo ao trabalhador" .
fdéía mais precísa sobre as dimensões aterradoras deste quadro constam de documento· confidencial preparado pelo Ministério do Trabalho, sob o título ·~custoSo
cial do Desemprego", no. qual o desemprego- (para o
Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, "desempregado
é aquele que, na verdade, não trabalha em nada, é sus-,
tentad'o pelos amigos, familiares ou entidades de caridade")....:.... no qual o desemprego, repito, em t 984. teve um
custo aproxim:.tdo de 27 bilhões de dólares (quase 135
trilhões de cruzeiros).
Recorro aos registras feitos sobre o referido documento, pelo "Jornal da Tarde'', de São Paulo (edição de lq de
outubro de 84), cm cujo texto se contém observação feita
pelo ilustre Senador Carlos Chíarelli, segundo a qual
esse custo social ..é mais do que as exrorlações que fize-.
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mos este ano, mais do que o serviço da d[vlda externa,
igual à dívida interna e 20% do produto interno bruto",

Se observarmos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
as estimativas' do fenômeno, segundo o próprio MiniStro
Murilo Macedo, foram assentadas sob a proteção das taK
xas mínimas, chegaremos todos à conclusão de que, com
efeito, será luxo falar-se em emprego no país do desemprego.
Estamos vivendo instantes de forte expectativa, vislumbrando jã, pela posse de Tancredo Neves na Presidência da República, o assentamento das medidas de ur-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

gência que caracterizarão as mudanças do quadro sócioeconômico bnlsileiro. Mudunças, mesmo, no sentido da
reversão de tendências.
Ninguém desconhece que a rotulagem da Nova República tem predominância nos símbolos da democracia
politica. económica e social, de sorte que entre suas colunas de sustentação ideológica fig uni em destaque a organização do quadro social do País. Aí estilo, obviamente,
as pcrspectiv<~s úe mudança da composi;;;ào sócioeconómica de todas as classes da sociedade brasileira,
cada qual destinada, em termos de plunejamento.globalízado, a exercer, em harmonia com o todo, a plenitude de

sua
ral.

p.arti~ipação

produtiva, no sentido do bem-estJr lf.~·

O que pressupõe, em síntese, Oexercício de um fH0gr:t·
ma de equilíbrio e de justiça social. Praza aos céus p~),.
sam css:.ts mudanças instalar-se com a urgência neces·
sária e sem tropeços, a fim de que o Brasil possa emqgir
· desse qu<tdro de tão sofridas dificuldades, cujo espectro.
infcli1.mcnte, hoje atinge indiscriminadamente toda a n:.t·
cionalidade e chega, inclusive, a comprometer o nQsso
futuro mais próximo.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

.
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I -ATA DA 23• SESSÃO, EM 26 DE MÀRÇO
DE 1985
1:1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Ministro-Otefe do Gabinete Civil
da Presidência da RepUblica.
N~' 224/85, enCaminhando informações solicitadas
pela Comíssão de Legislação Social ao MPAS sobre
o Projeto de Lei da Câmara n~> 197, de 1983 (n'~
5.729/81, na Casa de origem), alterando a Lei n'
6.717, de 12 de novembro de 1979, que-instituiu a
' modalidade de sorteio de números - LOTO.

.

1.2.2 - Leitura de projeio
Projeto de Lei do Senado

n'~

34, de 1985, de autoria

do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação no DeCreto-lei n" 1.338, de 23 de julho de
1974, com vistas a permitir resgate antecipado de aplicações no Fundo 157, no caso que especifica.
1.2.3- Comunicações
De.lideranças partidárias referentes a substituições
d'e membros em comissões.
1..2.4 - Questão de ordem
Levantada. pelo Sr. Moacyr Duarte .sobre a não
realização, na presente sessão, de eleição para a Presidêricia do IPC, conforme anunciada arlteriormente.

SR. PRESIDENTE- Resposta à indagação do
Sr. Moacyr Duarte e marcação da eleição para a Presidência do IPC, a realizar-se em sessão extraordinária na data de hoje.
1.2.5- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às I 8 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.6- Discursos do E"pediente
Oradores:
SENADORES JORGE KALUME. RAIMUNDO
PARENTE. OCTÁVIO CARDOSO. V/RGIL/0 TÁ·
VORA e CESAR CALS

1.3- ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 281/83Complementar (n9 102/76, na Casa de origem), que
dispõe sobre a concessão do beneficio auxflio-doença
ao trabalhador rural. Aprovado ap6s pareceres das
éomissões competentes, tendo usado da palavra o Sr.
Álvaro Dias. À sanção.
- Requerimento n"' 4/85, solicitando urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n\' 218/84Complementar, que cria o Estado do TocantinS e determina outras providências. Aprovado.
- Requerimento n\J 15/85, solicitando a consti~
tuição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionário, pela União, da Companhia Vale
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum,
para votação do Requerimento n~" 37/85
- Requerimento ni 40/85, soUcit~rtdo urgCncia
para o Projeto de Lei da Câmara n' 199/83 (n'
263/83, na Casa de origem), que exclui, dentre os
considerados de interesse da segurança nacional, os
Municípios de Amambaí, Antonio João, Arai Morei~
ra, Vista, Caracol, Corumbá, Eldorado, lguatemi,
Ladá.rio, Mundo Novo, Ponta Porã e Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n"' 26/79, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo--

rum.

1.3.1- Dls~::ursos ap6s a Ordem do Dia

SENADORES JOSE IGNÁC/0 FERREIRA.
NELSON CARNEIRO E EUNICE MICH/LES
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão.

IA-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 24• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO
DE 1985
2.I-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Comunicação da Pres1dênda
- Referente a eleição do Presidente do Instituto
de Previdência dos Congressistas que será feita no decorrer da presente sessão.

2.2.2 - Requerimentos
- N9 44/85, de urgência, para o Projeto de Lei da

Câmara n• 218/84-Complementar. que cria o Estado
do Tocantins e determina outras providências.
- N• 45/85, de urgência, para o Projeto de Lei do
Senado n• 30/85, que autoriza as Comissões' Executi·
vas Nacionais dos Partidos Políticos decidir sobre a
realização de convenções.
- N"' 46/85. de urgência, nos termos do art. 371,
aHnea c, do Regimento Interno, para o Projeto ·de Lei
do Senado n"' 7/85, que descaracteriza como de interesse da Segurança Nacional os municípios que especifica.

- Projeto de Lei do Senado n"' 2/80, que dispõe
. sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, (Apreciação
preliminar da Constitucionalidade). Votação adiada
por falta de quorum.

2.2.3 - Comunicaçio da Presidência
- Recebimento da complementação da documen·
tação necessária à tramitação do Ofício n"' S--13/85.

- Projeto de Lei do Senado n' 320/80, que revoga
a Lei n9 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Iinigração e dã outras providências. Vota~ào adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n• 105/79, do Sr. Se-nador Amaral Furlan, que define conseqUências do
concubinato. Discussão encerrada, voltando à comissão competente, enl virtUde de recebimento de emenda em plenário.

2.3- ORDEM DO DIA
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2.3.1- Matérias apredadas após a Ordem do Dia
Projeto de Lei da Câmara n' 218/84Complementar; em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n' 44/85, lido no Expediente da
sessão. Aprovado, após pareceres das comissões técnicas, tendo usado da palavra no encaminha~ento
da votação os Srs. Gastão MUller, Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Nelson Carneiro e Roberto Saturnino. Ã sanção.
2.3.2- Comunicação da Presidência
Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
convocada para hoje, às 19 horas e convocação de
uma outra a realizar-se amanhã, às 11 horas, com Ordem do Dia que designa.
2.3.3 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
(continuação)
Projeto de Lei do Senado n' 30/85, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n9 4Sf85,1ido
no Expediente. Após parecer da Comissão de Constituição e Justiça, é aprovado, em primeiro turno, o
substitutivo oferecido por aquela comissão técnica. A
Comissão de Redação.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'
30/85, em regime de urgência. Aprovado. Ã Câmara
dos Deputados.

2.3.4 - Comunicação da Presidência
Resultado da votação e proclamação do Senador
Nelson Carneiro para Presidente e do DeputadO
João Faustino, para Vice-Presidente do Instituto de
Previdência dos Congressistas.

2.3.5- Designação da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4- ENCERRAMENTO

CrS 6.000,00

9-ATO DO SR. DIRETOR-GERAL N° 1; DE
1985
10- PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL
Nos 6 A 11, DE 1985
,
II - MESA DIRETORA
12- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. CíáSampaio, proferido na sessão de 7-3--85

SUMÁRIO DA ATA DA 13• SESSÃO, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 1985
(Publicado no DCN - Seção II - de 15-3-85)

4- REPUBLICAÇÃO
-Trecho da Ata da 13~ sessão, realizada em 14-3-85

Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção
II- de 15·3-SS, página 0223, 3• coluna, inclua-se por
omissão, após o item 1.2.1 O- Comunicação da Presi·
dência, o seguinte:

5- ATO DA COMISSÃO DIRETORA No 9, DE
1985 .
6- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO Nos
44 E 54 A 56, DE 1985
.
7-ATOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO Nos
2 E 4, DE 1985

1.2.11- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 18-A/85, pe autoria
do Sr. Senador José Sarney, que disp~e:;sóbre benefi·
cios fiscais na área do imposto sobre a r.~nda atri~uf
dos a operações de carâter cultural ou artístico.

8 - PORTARIA DO SR. PRIMEIROSECRETÁRIO No 75, DE 1985

Ata da 23' Sessão, em 26 de março de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária; da 47• Legislatura
Presidência do Sr. Passos Pôrto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Odacir Soares - Aloysio Chaves - HéliO Queiras - Alexandre
Costa- João Castelo- Américo de Souza- Alberto
Silva - Helvrdio Nunes - Cesar Cais -José Líns Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins Filho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal

Jurema - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz
Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viamt - José Ignácio FerreiraMoacyr Dalla- Nelson 01rneiro- Itamar FrancoMurilo Badaró- Henrique Santillo- Mauro Borges
- Benedito Canelas- Gastão MUller- José Fragelli
-Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Enéas Faria
-Jorge Bornhaqsen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelti - Octávio Cardoso,

O SR. PRESIDENTE (Passos -Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tr.:b:J.Ihu.:i.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do e.\po:J1o:n·
te.
É lido o seguinte

---------------------------------·-·~---------
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tuadas as reduções por investimentos de que trata o art.

lução "" 52, de 1980, di:stinada a investigar o FuncioD.amento do Mercado Financeiro do País.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de elevada estima e distinta consideração. - Senador Murilo Badaró, Líder do PDS'

2•

OFICIO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

N9 224/85, de 22 do c-orrente, encaminhando informações prestadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, em atenção à audiência solicitada pela Co-

missão de Legislação Social, destinadas a instruir o estu~

do do Projeto de Lei da Câmara n' 197, de 1983 (n9
5.129f81, na Casa de origem), "alterando a Lei n~"6.717,
de 12 de novembro de 1979, que instituiu a modalidade
de sorteio de números -

LOTO".

(À Comlssao de Legislaçao Social.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expediente
lido vai à publicação.

""

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretârio.
~

lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 34, DE 1985

§ 29

Os recursos arrecadados a partir do exercício fi~

nanceiro de 1975, sob a form~ de depósitos ou certificados de compra de ações de que trata o art. 29 do Decretolei no:> 157, de IO de fevereiro de I967, e legislação posterior serão liquidados em 2 (duas} parcelas anuais. vencíveis ao final do 59 {quinto} e do 6'1 (sexto) ano, a contar
da realização do depósito ou da emissão do certificado,
observadas a:s normas estabelecidas no art. 10 do
Decreto-lei n• 403, de 30 de dezembro de 1968.
§ 39 A liquidação de que trata este artigo serã sempre calculada sobre o valor das quotas à 6poca do resgate, liberando-se ao fim do 59 (quinto} ano, 50% (cinqUenta por cento) do montante verificado e, ao fim do 69 (sexto) ano o saldo remanescente.
§ 49 O Conselho Monetário Nacional poderá modi~
ficar os percentuais indicados no Parágrafo anterior: observado o prazo máximo de 6 (seis) anos para o resgate.
§ 5" No caso de falecimento do titular do depósito
ou do certificado de compra de ações, serã este ou aquele
imediatamente resgátavel, independente dos prazos referidos nos §§ 29 e 39 tomado o valor das quotas à data do
resgate.

Introduz modificação no Decreto--lei n' 1.338, de
23 de julho de 1974; com yJstas a pennitir resgate antecipado de aplicações no Fundo 157, no caso que es-pecifica.

(Às Comissões de Constituiçao e Justiça e de Economia.)

O Congresso Nacional decreta:
Are ·1 9 o§ 59 do art. 39 do Decreto-lei n91.338, de23
de julho de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação:

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa+ comunicações cuja leitura será feita pelo
Sr. 19-Secretãrio.

§ 5t No caso de falecimento ou aposentadoria
do titular do depósito ou do certificado de compra
de ações, serâ este ou aquele imediatamente resgatável, independentemente dos prazos referidos nos
§§29 e 3', tomado o valor das quotas à data do resgate.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições cm contrârio.
Justlficaçio
As expectati~as relacionadas com as aplicações de parte do imposto de renda das pessoas físicas no Fundo 157
esboroaram-se todas, inclusive, especialmente, em razão
da própria atuação do Governo no estado, que extinguiu
a possibilidade de no.vas aplicações já a partir do exercício passado (l984, ano base 1983).
Mas. as aplicações realizadas anteriormente a essa
data continuam tendo que aguardar o transcurso de cinco anos, com rentabilidade já agora inteiramente comprometida. para o resgate. com uma única exceção no
caso de falecimento do titular do depósito ou do certificado de compra de ações.
Por isto, é oportuna a conveniente a medida aqui projetada que, alterando o texto do § 5" do art. 39 do
Decreto-lei n9 1.338/74, estabelece a possibilidade de antecipação do resgate também por ocasião da aposenta~
daria do titular do depósito ou do certificado atrâ.s men~
cionados.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nt 1.338,
DE 23 DE JULHO DE 1974

Art.59 ...... : ........... -.......• ·-·-·-······ ...... .
§ Jt Os percentuais a que se refer:e este artigo serão
calculados com base no imposto lfquido devido após efew

25 de março de 1985.
Senhor Presidente:
De acordo com a proporcionalidade partidârla, tenho
a honra de comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre
senhor Senador José FrageiH que passou a ocupar apresidência desta Casa, pelo nobre senhor Senador Cid
Sampaio, na qualidade de Titular da Comissão Parla. mentar de Inquérito criada pela Resolução n' 52, de
1980, destinada a investigar o Funcionamento do Merca·
do Financeiro no País.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de elevada estima e distinta consideração.- Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Serão feitas
as substituições solicitadas.·
Há oradores inscritos.
O Sr: Moacyr Duarte - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Líder do PDS.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, fui convocado para comparecer à Sessão Ordinârla de hoje,
quando se procederia à eleição do novo presidente do
IPC. considerando que o mandato do atual titular está
prestes a ser conclufdo.
ConseqUentemente, Sr. Presidente, eu me permito indagar de V. Ex• se a decisão da Mesa marcando a eleição
do novo Presidente do IPC nesta presente sessão, se essa
decisão estã confirmada, face a algumas notícias que
chegaram ao meu conhecimento, de que haveria a pre-sunção de que essa eleição seria adiada. Como eu não
ouvi, por parte do Presidente do Senado, o anúncio deste
adiamento, solicitaria que V. Ex• se dignasse informar ao
Plenãrio se a data da eleição, fixada para hoje, prevalece.

São lidas as seguintes
25 de março de I985.
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honra de comunicar a V. Ex.•, para os devidos 'fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre
senhor Senador Morvan Acayaba, pelo nobre Senador
Odacir Soares na Comissão Especial que ••examina o
Projeto de Lei da Câmara n' 175, de 1984, que institui o
Código de Processo Penal''. na qualidade de Titular.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• pra.
testas de elevada estima e distinta consideração. - Senador MURILO BADARÓ, L!der do PDS.
25 de março de 1985,

Senhor Presidente:
De acordo com a proporcionalidade partidária, tenho
a honra de comunicar a V. Ex•. para o~ devidos fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre
senhor Senador Almir Pinto, que ausentou-se desta Casa
tendo em vista o retomo de seu titular, pelo nobre se-nhor Senador Marcondes Gadelha, pertencente ao PFL,
na Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n" 52, de i 980, destinada a investigar o Funcionamento do Mercado Financeiro no Pais.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• proe
testas de elevada estima e distinta consideração. -Senador C:a,rlos Chiarelll, Lfder do PFL

25 de março de 1985.
Senhor Presidente:
De acordo c;:om a proporcionalidade partidária. tenho
a honra de comunicar a V. Ex•t para os devidos fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre
senhor Senador João Lobo (PFL) pelo nobre senhor Senador Lomanto Júnior (PDS), na qualidade de Suplente
da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Reso~
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Gostaria de
informar e, aprovriitan,do, evidentemente, para comunicar ao plenário, que os Uderes de todos os Partidos, reunidos, hoje, no Gabinete da Presidência, decidiram convocar uma sessão extraordinária para as 18 horas e 30
minutos, destinada à eleição do Presidente do ln~tituto
de Previdência pelo Colêgio Eleitoral, que ê o Senado
Federal. A legislação que estabelece a eleição hoje, que é
a l..egislac;ão do IPC, diz queelaiCt'o\ efetuada na 61tima
terça-feira do mh de março. De modo que a convocação
para as 18 horas e 30 minutei esta. dentro do estabelecido
na legislação pertinente. Aproveito, aliás, a oportunidade para dizer que:
A prcsidé:ncia convoca sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação do Projeto de Lei do Senado n' 105,
de 1979, e a eleiçio do Presidente do Instituto de Previdência dos. Congressitas.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, gostaria, ainda; de saber se houve algum fato superveniente,
que motivasse esse adiamento da elciçio do novo Presi·
dente do IPC, que deveria realizar-se nesta ocasião, tendo sido adiada para as I 8 horas e 30 minutos. Algum
fato superveniente motivou as nobres lideran~s partidárias acordarem com esse adiamento?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Houve um
entendimento. f: da competência da Presidência a convo-
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cação de sessões e a sua Ordem do Dia. E o Presidente,
em face de notórias dificuldades que estamos vivendo no
dia de hoje, como, no momento~ está havendo uma reunião de todos os líderes no gabiente do Sr. Presidente da
Cãmara dos Deputados, para ex.ame da situação de emergência que está vivendo o País, resolveu, então, o
Presidente, com apoio das lideranças, que ao invés de a
eleição se processar nesta reunião ordinária, fosse feita a
convoca~ão para uma sessão às 18 horas e 30 minutos.

O SR. PRESIDENTE(Passos Pôrto)- Volta-se à lista de oradores inscritos para a sessão de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
(Pausa)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
(Pausa)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR- JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Retorno a assunto aqui anteriormente abordado, relacionado com as medidas tomadas pelo Governo da Re-pública, atravês das quais suspenderam-se, por 60 dias,
os financiamentos de qualquer natureza. Passei um telex
para S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda que, com a gentileza que o caracteriz~. respondeu ao meu apelo, nos seguintes termos:
Exm9 Sr. Senador Jorge Kalume
Senado federal
Brasília- DF
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prego desses recursos além ajudar o Acre e Amazônia oferecerão resu Ita dos promissores para ambas
as partes. Repetimos que nossa área é descapi alizada e esse hiato de 60 dias soará negativamente pro~
dução g:umífera. COm nossas excusas pela insistência, apresentamos cordiais saudações, Senador J orge: Kalume e Senador Altevir Leal.
S. Ex.• por certo dentro do seu universo, dentro dos
seus conhecimentos econômico~financeiros, achou que a
medida deverá abranger o Brasil no seu todo. Já expliqucj daqui que o Brasil é um Pais continental, com as
mais diversificadas potencialidades. Dar por que os tratamentos t!m que ser diferenciado/i, da! a minha insistência sobre este assunto. E daqui, mais uma vez, faço· um apelo a S. Ex• o Sr. Ministro Francisco Dornelles, no sentido de excluir a Amazônia dessa medida, pois virá prejudicar profundamente aquela área e, porque não dizer,
o Brasil, uma vez que nosso País não tem borracha suficiente para atender a seu parque manufatureiro, ao seu
consumo; vê--se sempre obrigado a importar. Por que então, excluir os seringais de financiamentos, se amanhã o
Brasil terá que canalizar dólares para importação?
Daí, mais uma vez, o meu apelo a S. Ex•, no sentido de
atender ao meu apelo, uma vez que as medidas de suspensão dos financiamentos vêm repercutir negativamente nos 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que
são 2/3 do Brasil.
Tenho aqui, em mãos, enviado por S. Ex•, ontem, o
expediente por ele encaminhado a diversos bancos em
outros Ministérios, que passo a ler:
Aviso n• 197

A Sua Senhoria o Senhor

Em ·atenção tlx vossencia datado de 21.3.85,
sobre medidas adotadas combate inflação, tenho a
honra informar que vossas ponderações serão obje-to exame devido tempo . Ressalto, entretanto , que
elenco providências lançado arca economicofinanceira destinou-se estancar processo iriflacionário conforme determinação sua excelência Senhor
Presidente República. Francisco Dornelles - Ministro da Fazenda.
Vi estampado, nesta resposta, um pensamento· do Padre Vieira: .. Por que não responder, se até os troncos res:pondem ao machado que os cortam'\ Nós, então, Sr.
Presidente, Srs. Senadores: novamente dirigimos ao 'sr.
Ministro da Fazenda, o seguinte telex, que lerei para ficar registrad~ nos Anais desta Casa.
Nome: Ministro Francisco Dornelles
End: Ministério da Fazenda
Cidade: Brasflia
Estado: DF
Telex 611044 MFAZ
N9 296, de 26/3{85- Recebemos Telex Vossência SG/393, de 2S deste mês. Ini-Cialmente louvamos
a gentileza sua resposta ao·apelo que lhe ftzemos
sentido excluir Amazônia das medidas de suspensão
de sessenta dias financiamentos atingindo borracha.·
Vossa Excelência exclareceu~nos que nosso pedido
serã "objeto eume devido tempo". Em que pese
nosso respeito, cumpre-nos esclarecer que a protelação trará sérias conseqUências, embora o Banco
do Brasil esteja autorizado, contudo o Basa deve ser
inclufdo virtude sua tradição ramo e ter agências em
todos municípios acreanos e quiça Amazônia, e ao
qual estão vinculados maioria produtores borracha.
A falta de mediato atendimento trará repercussões
negativas safra borracha. Encorajamo-nos dizer
Vossa Excelência que recursos destinados: borracha,
talvez alcancem 100 bilhões de cruxeiros o que praticamente não irá alterar os gráficos da política
econômico-financeira. E esclarecemos mais que em-

Doutor Antonio Carlos Braga Lemgruber
MD. Presidente do Banco Central do Brasil
Senhor Presidente:
Diante da imperiosa necessidade de se reduzirem as
pressões sobre a expansão monetária e o déficit público,
recomendo a V. S• suspender as aplicações de fomento
realizadas por esse banco, pelo período de 60 (sessenta)
dias, prazo este que poderá ser oportunamente revisto
caso as razões que determinaram esta decisão o justifiquem.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Sa. os
meu& protestos de elevada estima e distinta consideração - Francisco Dornelles, Ministro da Fazenda.
11m"' Sr. Dr.
MD. Presidente do Banco da Amazônia - BASA
Em face da necessidade de se reduzirem as pressões
sobre a expansão monetária e o déficit público, recomendamos a V. S• sejam suspensos, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 18 de março de 1985, quaisquer desembolsos de recursos relativos a operações ativas ..,.... contratadas ou a contratar - desse banco.
Outrossim. informamos a V. S• que o eventual refi~
nanciamento das operações ..em ser", cujo desembolso
já se: tenha processado, deverá ater-se às seguintes regras:
-Nas operações de responsabilidade de entidades do
setor privado, refinanciamento de 100% do valor do
principal corrigido, amortizando·se integralmente os juros devidos; e
-Nas operações realizadas com entidades do setor
público não financeiro, os critérios de refinanciamento
provenientes da orientação que vier a ser traçada para a
matéria pelo comitê interministerial de acompanhamento da execução dos orçamentos públicos - COMOR.
As disponibilidades de caixa resultantes dessa orientação deverão ser, obrigatoriamente, canalizadas para a
aquisição de títulos públicos federais junto ao Banco
Central do Brasil.
Cordiais saudações,- Ronaldo CostA Couto, Ministro
do Interior- Francisco DorneJJes, Ministro da Fazenda.

Março

Portanto. hã razão que justifica a suspensão d
dida contra a minha área. Oai por que quero i=
Ex• que excCtue a Amazónia, reveja essa medid,
prejudicar o Acre, o Amazonas, o Pará, Rondô
raima e Amapã.
Fica, pois. Sr. Presidente, meu apelo na cert"7
o Sr. Ministro Francisco Dornelles, com a sensi
e os conhecimentos que tem do País e a sensibili•
o caracteriza., haverá de abrigar o nosso pedido
de toda á Região· Amazônica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muit•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Ço·
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. ('P
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albert
(Pausa.) ,
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Raimn,
rente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- Ai
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e S!·
dores;
Lamentavelmente, o Amazonas não está sendc
feliz com a Nova República. Ao que tudo indica,'
grafia da sorte começou a excluir o Amazonas d
coordenadas. Senão vejamos:
'
Depois de ter tido a pÍ'omessa formal do novo 1
no de que teria um filho seu integrando o corpo"
ria!, na pessoa do Dr. Bernardo Cabral, a quem
destinado o Ministério Extraordinário para A'
Fundiãrios, o Amazonas viu~se bruscamente pr;:
com a Nova República quebrando o compromJs:
dicando um representante do Pará para aquelas fu,
Realmente. nada temos contra a pessoa do nolil
lar daquela Pasta, o Dr. Ribeiro. O nosso_desenç;;,
relação à Nova República prende-se ao fato de ql_!.:
inaugura, para tristeza dos amazonenses, rom
compromissos solenemente assumidos e - o que
- dando início a estranhas tomadas de p sição j:il
damente negativas e prejudiciais aos interesses d•_
Estado. Vejamos mais ainda:
O Sr. Renato Archer, titular do Ministério da C
e T~!<:nologia, ao que tudo indica, estã querendo,.::
do já foi denunciado neste PIQ~ârio, pelo eminente·
dor Fábio Lucena, desestabilizar a estrutura econ•:
do Amazonas, tão carente 31~da de estímulos e de;
tivos especiais, de modo a que possa se consolidar~
tivamente.
De acordo com as palavras do pr6prio Sr. Renat•
cher, ele pretende propor à SUFRAMA, através rJ.:
nistério do In~rior, que apenas um segmento da i,
tria de informática, especificamente destinado à ..,~
tação, fique em Manaus. porque no seu entender
reputamos absurdo e inverídico- a política de i~·::
vos adotada pela Zona Franca de Manaus poderá p1
car o fechamento de todas as indústrias de computat:'
do Pafs, localizadas atualmente em São Paulo. Esta
nião do Ministro da CiCncia e Tecnologia foi tOI•
pública em entrevista concedida ao jornal O Globo
Rio de Janeiro.
Contra essa inominável barbaridade já se posicio•
hã dias, o eminente Senador Fabio Lucena, a quem~
honra de apartear para hipotecar-lhe irrestrita soliçf~
dade, em meu nome e em nome dos amazonenses ·
aqui represento, simplesmente porque, Sr. Presidenr
Srs. Senadores, para urdir tãO estapafúrdia concepç-~·
fundamento só pode se basear em duas hipóteses: o;
desconhecimento total e absoluto das realidades só-~
econômica:c; do Amazonas, ou então, o que talvez ~
ainda mais grave, o desejo'velado de defender o inteF
dos lobbies internacionais da indústria de ínformâr;.
Não nos ocorre, no momento, nenhuma outra hipóto::
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Esse golpe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisa ser
evitado, contido a tempo pela reaçào que eu sei, com
toda a certeza, há de merecer do comportamento patriótico de V. Ex.'s, que têm acompaithado com interesse as
lutaS e os esforços que o Amazonas vem fazendo, em
,buSca da sua emancipação econômica, querendo deixar
de ser uma página lendária de folclore, para se transformar em cap-ítulos vibrantes de trabalho, de abastança, de
progresso e de desenvolvimento. J;: preciso, portanto,
uma reação corajosa para desarmar o braço impatriótico
que deseja ferir de morte o meu combalido Estado.
Ainda quanto à falta de sorte do Amazonas nestes primeiros dias da chamada Nova República ..• - e sobre isso, aliás, jâ se pronuciou neste plenário, por duas vezes,
o nobre Senador Jorge Kalume- quero enfocar os as~
~ pectos tremendamente negativos da medida qUe determi~
-na a suspensão dos financiamentos oficíais'por um perfodo de sessenta dias. Somente os que não conhecem de
perto as difi-culdades de toda ordem vividas pela comunidade amazonense, podem pensar em concretizar médida
tão absurda.
O Sr. Jorge Kalume --tY.. Ex• me permite um aparte?
ii.·''

O SR. RAIMUNDdPÁltENTE- Concedo o aparte
ao nobre Senador Jorge !<alume.
O Sr. Jorge Kalume- Quero referir-me ao ponto an~
terior ao que V. Ex• tratou neste momento, relacionado
Zona Franca de Manaus. Quero dizer que V. Ex• não
cstã só nessa luta, nem também Senador seu colega de re. presentaÇão Fãbio Lucena. V. Ex•s contam com a sim pai tia, o apoio, a solidariedade de todos os habitantes da A·
mazônia e, por que não dizer, do Brasil, pois o nosso
País atravês da Zona Franca, está ajudando aquela parcela a se desenvolver. Portanto, parabéns a V. Ex• por
'essa defesa que vem fazendo da Zona Franca e do seu
Estado, que tem repercussão positiva em toda a nossa rea
gião.

~à

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Muito obrigado.
Senador Jorge Kalume.
. O Sr. 'Odsdr Soares- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. RAIMUNDO PARENTE- Um momento,
nobre Senador. Senador Jorge Kalume, quero dizer ape~as a V. Ex~ o seguinte: é que eu, como jâ afirmei, tenho
!a cetteza absoluta de que não apenas V. Ex~ mas todo o
~Senado estará conosco nesta luta que estamos travando,
'eu e o Senador Fábio Lucena, em favor da Zona Franca
/ de Manaus para que não sofra esse orgão mais um golpe
fdo.Governo Federal, agora através do Sr. Renato Ar-

ldlcr.

. Concedo o aparte ao nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- Quero dizer apenas a V. Ex•
' que i Amazônia vem sendo, permanentemente, apenada
o Governo Federal, durante toda a sua existência e
rodos os 5etores. Do ponto de vista dos recursos, codos pelos bancos oficiais à disposição daquelas poJações sabemos que esses recursos sempre estiveram am das necessidades reais daquela região e, afém dís, sempre foram distribuídos de forma a privilegiar seres já privilegiados da própria economia regional, noamente setores vinculados à economia do centro~sul
País. Mais grave se torna a questão neste momento
rque, além de os recursos aplicados pelo Governo Fe~
, através dos bancos oficiais na Amazônia trâ.dicio~
brasileira, serem, como já disse, insuficientes, estar aquém das reais necessídades de crescimento e de
~vo!vimento daquela região, considerada hoje a
ais nova fronteira agrícola do Pafs, hoje esse fato se
a mais grave na medida em que o Governo suspen~
não apenas a liberação desses recursos jâ contrata-

dos, como também a liberação de novos recursos, impe. dindo, de forma grave, que o próprio desenvolvimento
daquela região jâ por si mesmo insuficiente, continuasse
a se fazer possibilitando uma ocupação racional, um desenvolvimento integrado daquela região e, de certa forma, tomando vitoriosa a política de ocupação dos espaços vazios do nosso Pafs, de que a Ama:t:ônia é o melhor exemplo. Alêm desses aspectos da ausência de recursos, da proibição de que novos investimentoi se
façam, da proibição de que mesmo os financiamentos
contratados sejam liberados, há ainda, o fato atual, que
implica, talvez. no próprio esvaziamento da Zona Frana
ca de Manaus, que está sob o risco de não poder desenvolver a sua indústria de computação. Deste modo V.
Ex•, também, sob esse aspecto, tem os n_ossos aplausos, a
nossa solidariedade. Sabe V. E:v- que não está só, aqui,
no Senado Federal porque conta não apenas com o nos~
so apoio mas, sobretudo, com a sensibilidade e o apoio
das populações da Região Amazôni~.
Era este o aparte que queria fazer ao seu pronuncia·
menta.
O SR. RAIMUNDO PARENTE-· Muito obrigado,
nobre Senador Odacir Soares, pelo seu aparte. V. Ex• é~·
realmente, um conhecedor profundo da prob1emlt.tica a~
ma:tdnica e sabe, tanto quanto eu, que os recursos que
são repassados para aquela tegião, objetivando atender
aos vários setores, são de fato insuficientes e agora, com
esse corte, a situação vai-se agravar muito mais. Vou ter·
imenso prazer de incorporar o seu aparte ao meu modesto pronunciamento .
O

Sr~

Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. RAIJV\UNDO PARENTE- Concedo o aparte

ao nobre Senador Virgnio Távora.
O Sr. Virg.l1io Távora -

n interessante a coincid!n~

cia, eminente Senador. Recordamo-nos de tempo atrás,
qua11do da instalação das primeiras indústrias de eletrônica na Zona Franca de Manaus, verdadeira batalha, então, travada pelas empresas situadas num mesmo Esta~
do, que agora se opõe a que em toda a sua extensão seja
aplicada aquela clãusula do convênio da Zona Franca
com a SEI, tornando lei mercê da aprovação deste Con..
gresso Nacional. Recordamo-nos de que era pratica.men..
te a mesma ladainha, a mesma entoada, que nenhuma
fábrica, nenhuma empresa eletrônica ficaria mais no
grande Estado sulino porque correriam todas para a
Zona Franca. A prática nos demorlstrou, com o passar
dos anos, que não tinha o menor fundamento tal aiegativa. Temos hoje grandes empresas em São Paulo e gran.
des empresas na Zóna Franca no sctor. Agora, quando
queremos montar, realmente, pólos de informática na re·
gião da SUDAM e da SUDENE, de maneira que não
criemos verdadeiros cartórios aqui no Sul, e isto foi muito discutido quando da vota~ão desta lei aqui no Con~
gresso Nacional, as mesmas vozes se levantam para jus~
tamente cecear, talvez uma das maiores conquistas que
as nossas regiões poderiam ter- informática sendo a atividade do futuro - de dotar as nossas capitais daqueles incentivos que realmente tornariam atrativos os investimentos feitos nessas âreas das Regiões Amazônica e
Nordestina.
O SR. RAIMUNDO PARENTE- Muito obrigadoa
V. Ex•. Apenas queria esclarecer, nobre Senador Virgílio
· Távora, que esse procedimento da SEI, se negando a aprovar projetas de informática para a Zona Franca de
Manaus, a não ser que sejam destinados à exportação, é
estranhável porque ela já aprovou projetas de informá ti·
ca para Manaus destinada, realmente, a importação e
não exportação.
Por que agora ela se nega a aprovar os demais projetas
que lá se encontram, alegando que a aprovação contra~
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riará frontalemnte .a lei de informática? Esse proce.diemnto da SEI é que, realmente, não podemos entender.
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•, que foi muito e~
lucidativo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no meu Estado os finaciamentos oficiais, como se sabe, são como o oxigénio
que sustenta e garante a vida humana. Nos seringais
longínquos, nos castanhais, nos jutais, na pecuária incipiente, na agricultura cíclica, na construção civil, enfim,
em todos os setores da atividade empresarial - indug..
triais, comerciantes, pecuarlstas, seringaHstas - todos
dependem do suporte de financiamentos para poder
sobreviver, dentro de um conteit:to econômico de infraestrutura, sabidamente carente. Como, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, se:ringais que ficam a vinte ou trinta dias
de viagem da capital e só são ale8nçados atrav& dÓs rios,
podem esperar sessenta dias por financiamentos que silo
.indispensáveis para a liquidação de compromissos financeiros os mais variadQs e que, se não saldados a tempo,
acarretam imediatamente a ruína, o desastre e a falência?
Como podem os empresãrios da construção civil, que jA
contrafram débitos elevados para a ~onsumação dos seus
cronogramas, esperar sessenta dias para a liberação dos
financiamentos pretendidos, quando~ certo que, ao longo desse p.eríodo, as obr.ãs pararão, os trabalhadores pera
derão o emprego, os compromissos se acumularão e as execuções judiclais por certo virão, implacavelmente, a~
gravando ainda mais a calamidade social que já grassa
tão dolorosamente?
Este ~ o quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Cabe
agora a esta Casa tomar uma posição definitiva em defe~
sa dos interesses legítimos e maiores do Amazonas, que
são, em última análise, os próprios interesses do Brasil,
pois é lá, no meti Estado. que residem as maiores poten~
cialidades deste Pafs, que prc:cisam ficar a salvo, custe o
que: custar, da sanha avassalador1 dos apetites internacionais. O Amazonas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
com tudo o que possui ainda inexplorado, poderá salvar
o Brasil. Que venha a Nova República, cercada de aleluias e de hosanas, mas que venha com;ciente das suas
obrigações e dos seus deveres para com o Estado mais
promissor e mais pujante da Federação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, que poderá
cumprir o restante do período destinado ao Expedien~e.
O SR. OCfÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
As 16 horas de hoje, deveremos ouvir o primeiro depoente na Comissão Parlamentar de !nqu&rito que investiga e analisa as circunstâncias em que o Banco Sulbrasi·
leiro e o grupo Habitasul acabaram por sofrer intera
.venção do Banco Central.
Coincide a abertura desse trabalho, Sr. Presidente,
com a declaração feita ontem pelo Sr. Ministro da Fa·
zenda, fixando três parâme~ros para o problema: 11'assegurar os empregos; 2'-não permitir a criação de novo
banco para não estatizar; 3'>'-não pôr dinheiro federal
para salvar os bancos sob intervenção.
Ora, Sr. Presidente, pensei que a Nova República tivesse soluções um pouco mais originais para resolver tão
delicado problema como assegurar os empregos, se não
permite a criação de um novo banco, com o empenho
dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná. e Santa Catarina, através, por exemplo, da transformação de um banco de desenvolvimento regional, como é o caso do
BRDE? Como, Sr. Presidente, resolver o problema sem
pôr dinheiro do Governo Federal, se uma das medidas
indicadas for essa?
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Portanto, esses parâmetros anunciados pelo Sr. Ministro da Fazenda, longe de tranqUilizar os empregados do
Sulbrasileiro e do Habitasul, lon e de tranqUilizar o Es·
tado do Rio Grande do Sul~ cria-nos, Sr. Presidente, tremenda angOstia, porque o que se antevê é liquidação do
Banco Sulbrasileiro e do grupo Habitasul para que outros bancos privados, nadonais e eStrangeiros, inventarie
o seu espólio, dividindo as cartas patentes às suas agências. Então, pergunta-se como garantir o emprego, se a
empresa privada tem como uma das suas mâximas o lucro, a produtividade, o melhor rendimento do seu trabalho? E na medida em que esses grandes bancos repartirem o espólio do Sulbrasileiro e o Habitasul, começarão,
logicamente, por desempregar para dar aos seus estabe-.
·lecimentos bancários aquela feição de racionalidade c a~
queia possibilidade de lucro que a empresa privada bus~

ca.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' me permite um aparte,
nobre Senador'?
O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Com muito prazer.
O Sr. Jorge Kalume - Não exagero se disser que ê
louvâvcJ a conduta de V. Ex•, desde os primeiros momentos em ~ue correram as notícias das irregularidades
praticadas no Banco Sulbrasileiro e no Habitasul. Bancos que anteriormente vinham prestando bons serviços à
comunidade sul-rio-grandense. O que mais se lamenta e
se deplora, também, dentre outras coisas, são os desempregos gerados com as falcatruas praticadas por elementos que não tiveram competência para dirigir ou, se tiveram, falsearam, claudicaram, para se locupletar à custa
do povo e dos funcionários que confiaram na sua inStituição. Parabéns a V. Ex•, que tem o nosso apreço, a
nossa solidariedade pela defesa que estâ fazendo, como
também o fez. hoje, pela manhã, no Congresso Nacional,
e por mim assistido, ocasião cm que, lamentavelmente,
não pude me solidarizar com V. Ex• V. Ex' foi em socorro 'dos funcionários que deram tudo de si pela insti~
tuição, como se deles fOsse a instituição. Parabéns mais
uma vez.
O SR. OCfÁVIO CARDOSO- Sou muito grato a
V. Ex•. nobre Senador Jorge Kalume.
Para concluir, Sr. Presidente, penso que o Governo
Federal não pode adotar essa posição de dizer previamente que não permite a formação de novo banco esta~
dual para não estatizar e que não porâ dinheiro do erãrio
federal para salvar a instituição.
Qual ~ a outra solução, então?
Sr. Presidente, não estamos advogando a impunidade
dos administradores, não estamos advogando que se
passe uma esponja por cima disso, não, se tiverem de ser
confiscados os bens desses diretores, que o sejam; se tiver
de ser desapropriado o controle CJ.Cionãrio desses bancos,
que o seja. Se a solução encontrada for o aparte de recursos pelo Governo Federal, que seja esta a solução, e o
Governo saia em curto prazo, para então evitar a permanente estatização.
Mas, Sr. Presidente. hoje se instala a Comissão, ouvin~
do o ex.~diretor do Banco Central, Jos~ Luiz Miranda. A~
manhã, o ex·Presidente do BNH, no dia 3 próximo o ex·
Presidente do Banco Central, Professor Affonso Celso
Pastore.
Nós não estamos preocupados apenas com o aspecto
da irregularidade, a investigação da falcatrua, senão,
também, em dar ao povo brasileiro um instrumento para
expressar~se, para oferecer as suas ·sugestões. E se este
Senado, através da sua CPI. puder concorrer para a
pronta solução desse problema, penso que terâ prestado
grande serviço à Nação.
Muito obrigado. (Muito beml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador VirgHio Tâvora.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Na nossa vida pública, nunca procuramos trazer a este
Plenário - e aqueles que desde o ano de 70 a seguem
nesta Casa são testemunhas- nenhuma questão política
referente ao nosso Estado.
Mas, hoje, não podemos calar nossa voz. Não para
tratar de assunto político, mas de assunto que tendo finalidade política prejudica, e muito, a população do in~
terior do Cearâ.
Sabido é de todo o País que grande's são as divergên·
cias que nos sepáram de um homem que, talvez num dia
de não muita inspiração, apresentamos à consideração
· dos chefes das outras tendências que então compunham
o PDS do Cearâ, o atual Senador César Cais e o atual
V ice-Governador Adauto Bezerra, e após exaustiva campanha,· fizemos primeiro mandatãrio daquele Estado.
Isso poderia ser, então, apresentado como motivo de
suspeição para a reclamação, para o protesto que, neste
momento, em nome de todos aqueles interioranos de
nossa terra, privados por um ato de força do primeiro
mandatário da terra alencarina, não usufruem mais do
privilégio das retransmissões feitas pela TV.Cidade Canal 8, .atravês dO sistema de repetição montado em nosso
Governo e pertencente à administração estadual.
Queríamos aqui dizer que se críticas àquela empresa
faz a Administração estadual, também aos acertos não
regateia elogios, aplausos. Mas, por um ato de vontade,
privar a população, o Estado, de todos os benefícios da
transmissão da Rede Bandeirante, é algo com que nunca
poderemos concordar. E, para que fique bem expressa
esta nossa discordância, pedimos que seja considerada
parte de nosso pronunciamento, a nota que aquela emissora de televisão, sexta-feira passada, fez publicar nos
principais órgãos da imprensa da nossa terra e, inclusive,
na sua competidora, que, em a abrigando, mostrou, realmente. que aquela atitude feria não a uma emissora, mas
à imprensa cearense.
Era o que tinha a dizer. {Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
VIRGIL!O TÃVOR~ EM SEU PRONUNCIAMENTO:
"TV-CIDADE DE FORTALEZA
Nota de esclarecimento ã opinião pública
Denunciamos à esclarecida opinião do Cearã a
violência que vem de ser cometida pelo Governador
do Estado contra a TV-Cidade de Fortaleza.
O ato de prepotência do Governador Oonzaga
Mota - usurpando-nos um direito adquirido - é
uma torpe, iníqua e premeditada vingança contra a
nossa emissora. E vingança é atitude própria dos
fr.acos, dos espíritos malformados.
E por que a ira do Governador do Estado contra
a TV-Cidade de Fortaleza?
Ex.atamente,porque não renunciamos ao nosso
sagrado direito de crítica Plenamente assegurado
pela Democracia~ Na sua vaidade, o Governador
Gonzaga Mota não tolera a crítica da imprerisa aos
erros e desmandos de sua administração.
· Ainda estomagado porque não foi convidado
para compor o Ministêrio da Nova República como era o seu maior desejo - . e porque perdeu a
eleição para a Presidência da Assembléia Legislativa, estâ o Governador perdendo o bom senso e o e-quilíbrio que deve presidir todos O.i atos de um Chefe de Estado.
Pretendia, de cerlo, o Governador que batêssemos palmas, incondicionalmente, a sua ação governamental. Desejava Sua Excelência que não divul-
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iãssemos os fatos escandalosos que já ocorreram no
seu Governo.
Esquece o Governador Gonzag:a Mota que a liberdade de imprensa é o _grande apanágio da Democracia. Uma imprensa qüe se preza é, acima de tudo,
imparcial e tem um indiscutível compromisso com a
verdade.
No nosso mister de informar, não podemos trair
a opinião púbHca com meias verdades ou com aso·
negação de fatos escandalosos para sermos agradáveis aos todo-poderosos.
Os verdadeiros estadistas e os autênticos democratas vêem na crítica da imprensa a melhor colabo·
ração dó· Quarto Poder às suas atividades públicas.
Mas, para isso, precisa que o homem público tenha
humildade e esse, como se sabe, -não é Óforte do
Governador Gon:z.aga Mo~.
A nossa linha de independência e dh imparcialidade realmente nunca agradou ao Governador do
Estado. Mas, o que fazer?
Todo o povo cearense é testemunha de que nunca
fizemos oposição cerrada, sistemática, ao atual Go·
verno do Estado. Temos, isto sim, divulgado su~s
realizações, embora ela~ sejam poucas; temos elogiado seus acertos, mas temos, igualmente, criticado
o que nos parece errado.
Vínhamos sofrendo pressões por parte de portJ.vozes do Palácio da Abolição no sentido de querenunciássemos a nossa independência. Não filltar:.un.
sequer, as ameaças de que o Governo tinha como se
vingar.
Eis que, intempestivamente, abruptamente, o
Governador que queria ser Ministro, vinga-se da
TV .Cidade de Fortaleza, apunhalando-nos pelJs
costas, praticando contra a nossa emissora uma inqualificável arbitrariedade exatamente no momento
em que se restaura a plena Democracia no País.
Desde o lamentável fecha.rnento da TV -Ceará
que os horários antes reservados para a extinta emissora de TV dos "Diários Associados" para a re·
transmissão de. seus programas para o interior ào
Estado, via ECETEL, passaram a ser ocupados pela
TV-Cidade de Fortaleza.
Durante cerca de 5 anos temos tido ~ nossa pro·
gramação levada aos telespectadores de l.1'do o inte·
rior cearense que, a partir de hoje, ficarri= Privados de
assistir aos programas da Rede Barléieirantes, aos
programas ..Sílvio Santos" e "Flávio Cavalcante'' e
aos programas locais - "Reencontro com Ayla",
"Programa Irapuan Lima", e "Voz dos Municf·
pios" - que difundem a nossa cultura.
Sem qualquer explicação, num ato de prepotência, o Governador Gonzaga Mota nos usurpa um
direito adquirido, cassando-nos o canal da ECETEL que levava a nossa imagem ao interior,
A opinião pl1blica que julgue o ato de força, de abuso dé poder, do Governador Gonzaga Mota.
Não é a primeira vez- e nem será a última que um órgão de imprensa é vitima da arbitrarieda·
de governamental.
Mas. os governantes são passageiros e a Impren~
sa é eterna.
(Lido às 19:00 h de ontem na TV -Cidade de For·
taleza, Canal 8)"

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) palavra ao nobre Senador César Cais.

Concedo a

O SR. C~SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Eu me inscreVi para abordar assunto já abordado pe·
los nobres Senadores Jorge Kalume e Raimundo P~ren·
te: as medidas económicas do Governo da Nova Re-

---------------~~'----------

Março de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

pública. Mas. antes, desejo dar uma explicação pessoal
aos meus Pares, uma vez que O Sr. Deputado Dante de
Oliveira, em dois discursos, ontem, na Câmara dos De-

putados e, hoje, no Congresso Nacional, agride o Governo do ex-Presidente João Figueiredo e, em particular, o
Ministro das Minas e Energia, considerando "atas de irresponsabilidade, insanidade e falta de patriotismo" a emissãO de alvarás em Alta Floresta,

.oC::vo esclarecer aos•Srs. Senadores que, em maio de
pelo fato de haver um conflito entre garimpeiros e
minerações industriais em vários lugares do Brasil, emitimos uma Portaria Ministerial sob o n"' 550, de 9 de maio
de I 983, considerando a área de Alta Floresta uma reser~
va de garimpagem. Mas, o iJ.em II dessa portaria diz que:
"Serão respeitados, nos termos do Decreto~lei n' 227 /6~,
os atuais requerimentos e alvarás de autorização de pesquisas, decretos de lavras e suas evoluções legais".
Em dezembro de 1984, como houvesse ainda, um conflito entre garimpeiros e minerações industriais, fizemos
uma nota ao Diretor-Geral do DNPMr historiando:
198~,

~

"Em reunião realizada no gabinete deste Ministério, com a presença deste Departamento, entre
empresas de mineração, garimpeiros e políticos,
para tratar de incideÓ.tes ocorridos em Alta Flores~liminar possíveis conflitos,
ta, com a finalidad#
aprovei a criação dé uma reserva garimpeira naquele Município. O DNPM ficou encarregado de, em ligação com as empresas e os garimpeiros selecionar e
delimitar área da futura reserva, o que foi feito, dando a origem à Portaria Ministerial n'i' 550, de nove
de maio de 1983, defini tora da reserva garimpeira de
Cabeça.
A explosão da violência prevista foi evitada e,
hoje, o Ministédo não deve tomar qualquer decisão
que possa provocar a volta àquele quadro, razão
pela qual recomendo não sejam concedidos alvarâs
de pesquisa na supracitada reserva."

ae

Esta é a nota de II de dezenlbro de I984. Mas, no mesmo dia, 11 de dez.embro de 1984, recebf um recurso do

Sr. Heliésio Lopes Carvalho, datado de 27 de novembro',
mas que me foi entregue no dia 5 de dezembro. Encaminhei isse recurso à Consultaria Jurídica do Ministério. A
Consultmria Jurídica do Ministério, depois de longo es~
tudo, baseado, também, na Consultoria Jurídica do
ONPM, me apresenta um parecer, em 5 de fevereiro de
1985, dizendo o seguinte:
A Portaria Ministerial550, de 9 de maio de 1983,
foi baixada um ano e três meses após a data dos pro~
tocolos dos pedidos de autorização de pesquisa. E,
em respeito ao estabelecido no artigo 75, do Código
• de Mineração, que ressalvou, expressamente, nos i·
tens 2 e 4, os direitos do peticionário, ao estabelecer
que na área descrita no item anterior, serão respeita·
dos, nos termos do Decreto-lei n' 2'27 /67, os atuais
requerimentos e alvarãs de pesquisas, decretos de lavras e suas evoluções legais.
Em face das considerações supra-aduzidas, opino
no sentido de que sejam expedidas os alvarás correspondentes aos processos acima referenciados".
·Ora, o Consultor Jurídico do Ministêrio deu ganho de
ao recurso interposto pelo Sr. Heliésio. É claro que
política do Mini!~tro era não conceder, mas, apolftica, está a lei, estâ o Código de MiDe maneira que os alvarás de pesquisa foram
de! acordo com o disposto no Código

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de regressar de uma visita a 15 municípios cearenses localizados nas regiões oeste, norte ejaguaribana.
Em todos eles encontrei verdadeira desolação com as
providências iniciais da Nova República. As esperanças
de um combate à inflação, sem medidas altamente recessivas, jâ feneceram.
falta de recursos dos bancos oficiais -para o Custeio agrícola que jã retardavam, agora,
praticamente, não mais servirão para o plantio, pois em
plena fase de chuvas não ensejarão uma boa safra.
ReProduzo neste momento as palavras textuais de um
homem simples, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tabuleiro do Norte, José Mendes Sobrinho, também vereador do PMDB à Câmara Municipal
daquela cidade: .. não houve até agora crêdito agrícola;
os trabalhadores estão passando mais fome do que na época da seca".
Este clamor se repete em cada município que tenho visitado.
Srs. Senadores:
Por outro lado, nas cidades, as recentes medidas de
suspensão dos financiamentos de bancos ofidais para setores que não sejam das âreas de agricultura e exportação estão deixando alarmados os comerciantes e pequenos empresários.
, Dentro desse espfrito os Presidentes do Sindicato de
Construção Civil de Fortaleza e Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de Fortaleza expediram um telex ao Ministro Francisco Dorneles, pe~
dindo a imediata revogação das medidas adotadas pelo
BNH, Caixa Econômica Federal e demais órgãos da administração federal que suspenderam referidas operações; deixando e_m situação crítica as empresas cearenses da Construção civil e outras atividades afins o que, se
não for modificado, levam ao desemprego um considerável contingente operário, ligados a esses setores que hoje
jã alcançam baixo nível de emprego.
Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, concordo
que há necessidade urgente de se combater a inflação no
Brasil, mas não com medidas que aumentem o nível de
desemprego que já está muito elevado.
Se no Brasil necessitam ser c iados mais de 2 milhões
de empregos por ano, as medidas tomadas pelo atual
Governo, especialmente as normas ditadas pelo Decreto~
lei de n~ 2.276, de 18 de março de 1985, que acresc~ "dez
pontos percentuais à contenção de despesa" do orçamento da União, farão com que nestes 3 meses iniciais
do novo governo deixem de se:r gerados cerca de 500.000
empregos.
Sem dúvida é um custo social muito alto para o combate à inflação.
Faço aqui desta tribUna apelo às autoridades da área
económica, do governo federal, e, em particular, ao
Exm'i' Senhor Ministro da Fazenda que no caso do Ceará
envie urgente uma comissão e técnicos de sua confiança
ao interior cearense para constataÇão da grave situação
exisfente, onde estâ havendo falta de implementes agrícolas, sementes selecionadas, insumos de uma maneira
geral, por absolUta faltei-de ci-édito rural e que leve com
sua palavra um raio de esperança a um povo sofrido, que
çlepois de enfrentar uma $eca prolongada não pode aproveitar as chuvas tão esperadas e que agora banham todo
o Ceaiâ.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
.

COMPARECE"! MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Eunice Michiles - Carlos Lyra Albano Franco - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando
Henrique Cardoso -Severo Gomes- Benedito Ferrei-
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ra- Roberto Campos- Álvaro Dias- Jaison Barreto
- Alcides Saldanha.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
(Em regime de urgência, art. 371, c,
do !;tegimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 281, de 1983-Complementar (n' 102/76, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício
auxílio-doença ao trabalhador rural (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças).
Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, datado· de 17 de, outubro de 1984, que vai ser
lido pelo Sr. 1~-Secretárío.
~ lido o seguinte

PARECER N• 28, DE 1985
Da Comissão de- Constituicão e- Justiça, sobre o
Proje-to de- Lei da Câmara n'i' 281, de 1983- Complementar (n'i' 102-C, de 1976, na Cimara dos Deputados), que "dispõe sobre- a concessão do beneficio
auxílio-doença ao trabalhador runtl" ~
Re-lator: Senador Guilherme Palmeira
O projeto sob exame, de autoria do então Deputado e
hoje Senador, nosso ilustre colega ÁlvarO Dias, acrescenta dispositivo ao art. 2'i' da Lei Complementar n• 11,
de 25 de maio de 197!, com o objetivo de acrescentar às
prestações alí enumeradas, o auxflio-doença, no valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do maior sa~
lário mínimo vígente no Pafs.
A medida, que vem em benefício dos trabalhadores rurais, será custeada, como estabelece o art. 3'i' do projeto,
pelo acrl::scimo de 0,3% (três décimos por cento) no atual
Plano de Custeio do Programa de Assistência ao Traba~
lhador Rural - PRORURAL - , na forma permitida
pelo inciso II do art. 15 da própria Lei Complementar n'~'

11/71.
A matéria foi aprovada pela outra Casa Legislativa,
na sua forma original. Outrossim, tendo a apreciação do
mêrjto sido deferida às doutas Comissões de Legislação
Social e de Finanças, e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constitucional, nosso parecer ê pela sua
tramitação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1984.- He-lvidio Nunes, Presidente- Guilherme Palmeira, RelatorMoacyr Duarte, vencido - Passos Pôrto, vencido Fernando Henrique Cardoso - Hélio Guelros - Morvan
Acayaba - José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade ejuridicidade do projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Moacyr Duarte e Passos Pôrto.
Uma vez que até o presente momento não foram compostas as comissões permanentes da Casa, a Presidência,
não havendo objeção do Plenârio, irá aplicar, para designação dos relatores das Comissões de Legislação Social e
de Finanças, o disposto no ·art. 90 e seu§ 1~, do Regímen-:
to Interno, a fim de não prejudicar a instrução da matéria e sua apreciação em regime de urgência já aprovado. (Pausa.)
Não havendo objeção, solicito ao nobre Senador JOão
Castello o parecer da Comissão de Legislação Social.
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O SR. J0!\0 CASTELO (PDS- MA. Para emitir
Parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
46
Parecer da Comissão de Legislação Social,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 28i, de 1983Complementar, (n• l02-cf76,
casa de origem que
..dispõe, sobre a correçào do benefício auxiliodoença ao trabalhador rural".

na

De autoria do ilustre dçputado Álvaro Dias, objetiva
o presente Projeto alterar o 'artigo 2' da Lei Complementar n•ll, de 25 de maio de 1971, de modo a incluir entre
os benefícios do Programa de Assistência ao trabalhador
Rural o uaux.Oio-doença".

.. Nos tempos do Projeto, o referido beneilcio corresponderia a uma prestação equivalente a 75% do salârio
mínimo e sería pago ao trabalhador que, por motivo de
doença, venha ficar incapacitado para o trabalho.
PrevS, ainda, o Projeto que, mediante exame mêdico,
se a recUperação do beneficiário não for possfvel, o
auxflio~doença será transformado em aposentadoria por
invalidez.
O Projeto, como se vê, traz para a ârea rural um be~
neffcio até hoje só concedido ao trabalhador urbano. O
auxilio-doença, nos termos da legislação comum da pre~
vidência social, visa a assegurar ao trabalhador a conti~
nuidade do seu salário e a própria manutenção do vínculo empregatrcio, enquanto perdurar a enfermidade que o
prive de trabalhar por mais de IS dias.
Nesse sentido, alías, o Projeto traz uma inovação, po •
quanto não fixa aquela car~ncia de IS dias para a conces~
são do benefício que, nesse caso, seria devido a partir da
data do requerimento ou do próprio atestado médico.
Não restam dúvidas de que o Projeto é pertinente e
buscit alcançar ajustiça social. Na verdade, é injustificá·
vel que o trabalhador urbano, em princípio melhor atendido pelos prOgramas assistenciais da. rede hospitalar,
quer do INAMPS, quer dos governos estaduais ou municipais, quer, ainda, dos próprios serviços médicos priva~
dos tenha, em caso de doença temporária, o direito àquele benefício, enquanto que o homem do campo, longe
das facifidades das grande~ metrópoles, mal orientado
quanto aos cuidados de higiene, saúde e segurança do
trabalho, fique desamparado, tendo de trabalharr mes·
mo doente, para não perder o salário ou talvez o emprego.
A providCncia preconizada no Projeto é. inegavelmen~
te, das mais necessãrias, só se justificando o seu retarda~
menta.. como uma medida legislativa de hã muito senti~
da, face ao cerceamento que o Congresso Nacional vinha
sofrendo na busca de soluções para os graves problemas
sociais do Pafs.
Nestas condições e considerando que as despesas de-correntes do beneficio a ser criado serão cobertas pelo a~
créscimo de uma alfquota de 0,3% (três décimos por cen~
to) sobre a contribuição prevista no artigo 15 da Lei
Complementar nt 11, de 1971, dando atendimentor assim, ao preceituado no parâgrafo (mico do artigo 165 da
Constituição Federal, opinamos pela aprovação do presente Projeto.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o
parecer da Comissão de Finanças.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para emitir

A providência em tela, oriunda da Câmara dos Deputados, tem por escopo alterar o texto do art. 2' da Lei
Complementar nt ll, de 25 de maio de 1971, a qual dis~
põe sobre a concessão do beneficio auxnio~doença ao
trabalhador rural.
Trata·:se, em síntese, de incluir entre os beneficias
prestados pelo Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural o auxnio·doença, correspondente à parcela equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário míni·
mo de maior valor do Pa[~ a ser paga ao trabalhador ru~
ral incapacitado para o trabalho.
Ao disciplinar o termo inicial para a concessão do be·
neficio em questão, os§§ 1' e 2'~do art. 2t do Projeto adotam critérios id~nticos àqueles já estabelecidos pela Lei
Orgânica da Previdência Social.
Estabelece a Proposição, ainda, a concessão do
auxílio~doença em aposentadoria por invalidez, na hipó·
tese de se concretizar a incapacidade do trabalhador
para exercer sua atividade habitual.
Evidencia-se a conveniência da medida, considerando·
se seu grande alcance social no âmbito da população ru~
ral que, até então, não tem alcançado as mesmas conquistas dos trabalhadores urbanos.
No que concerne aos aspectos relacionados com as fi~
nanças públicas, matéria cuja apreciação compete a esta
Comissão, nos termos do art. 108 do Regimento Interno,
cabem as considerações 'que se seguem, tendo em vista o
teor do art. 39 da Proposição.
Segundo o dispositivo em tela, os recursos necessários
ao custeío do beneficio ora suger[do serão transferidos
do PRORURAL -·Plano de Custeio do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural, acrescido de 0,3%
(três décimo por cento), na forma do item II do art. 15 da
Lei Complementar n' ll, de 25 de maio de 1971.
O acréscimo a que alude o art. 15 da Lei Complemen·
tar que criou o PRORURAL inclui entre os recursos
destinados àquele Programa. o adicional à contribuição
instituído pelo art. 6t, § 4'~ da Lei.n' 2.613, de 23 de se-tembro de 1955 e devido ao Serviço Social Rural,
registrando~se as alterações introduzidas pela Lei n'
4.863, de 29 de novembro de 1965 e Decreto~ lei n' 1.146,
de 31 de dezembro de 1970.
Verifica·se, dessarte, que o Projeto em exame, ao con·
>$ignar os recursos necessários à implementação do benefício em questão, atende à exigência contida no parã~
grafQ único do art. 165 da· Constituição Federal.
Tratando~se,

pois, de medida de grande relevância social e satisfeitos os requisitos normativos que regulam a
matéria no âmbito da slstemãtica financeira· adotada
pelo texto constitucional e pelo ordenamento infracons·
titucional, opinamos pela aprovação do Projeto em exa~
me. (Muito bem!).
·
O SR. PRESIDENTE (Passo$ Pôrto)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa~se à discus~
são do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus·
são.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria
que, nos termos do inciso II do art. 322, a, do Regimento
Interno, depende para sua aprovação do voto favorável
da maioria da composição da Casa, devendo ser feita
pelo processo eletrônico.

parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado.res:
"Parecer da Comissão de Finanças, sobre o Pro~
jeto de Lei da Câmara n" 281, de 1983- Comple~
mentar (n'
, na origem), que ..dispõe sobre a
concessão do beneficio auxHio~doença ao trabalha·
·dor rural".

O Sr. Álvaro Dias (PMDB- PR)- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRFSIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao Nobre Senador Álvaro Dias, para encaminhar a votação.

Março dr.::
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O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- SL'. Presidente e Srs. Senadores:
O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados,
depois de uma longa tramitação de cerca de seis anos,
chegou ao Senado para a sua apreciação •
O projeto obteve apoiamento das mais diversas entidades representativas do setor agrfcola do Pais: Federação de Trabalhadores Rurais, Sindicatos de Trabalha·
dQres Rurais, além dO apoio expresso da Conferência
dos Bispos do Brasil, de Comissões de Justiça e Paz das
mais diversas regiões do País. Projeto do maior' alcance
social, que vai beneficiar cerca de dezoito milhões de trabalhadores rurais.
Sem dúvida, não podemos afirmar conscientemente
que a Previdência Social chegou ao campo sem a aprovação de um projeto dessa natureza, pois que hã uma
discriminação, e toda discriminação é odienta, com aquele que é o mais sofrido dos trabalhadores brasileiros
- o trabalhador da área rural.
Por isso, Sr. Presidente, consideramos a manifestação
das comissões técnicas da Casa a mais justa, e temos certeza'absoluta de que este Plenãrio não n~garã apoiamento a esta pretensão, que 8 de todos os trabalhadores ru·
rais do Brasil, para corrigir uma distorção da legislação
vigente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Tendo havido acordo de lideranças, a matéria será submetida ao
Plenário pelo processo simbólico.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Votação do
projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
A matéria vai à sansão.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 281, de 1983 - Complementar
(Nt 102/76, na .Casa de origem)
Dispõe sobre a concessio do beneficio auxilio-doença ao trabalhador rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 2' da Lei Complementar n9 11, de 25
de maio de 1971, passa a vigorar com a seguinteredaçào:
..Art. 2' O Programa de Assistência ao traba·
lhador rural consistirá ua prestação dos seguintes
benefidos;
I - aposentadoria por velhice;
I I - aposentadoria por invalidez;
III- pensão;
IV - auxilio-funeral;
V - auxílio-doença;
VI - serviço de saúde;
VII - serviço social."
Art. 2t O auxnto~doença corresponderá a uma pres~
tação equivalente a 15% (setenta e cinco por cento) do
sã.lãrio mínimo de maior valor no País e será pago ao tra~
balhador rural que ficar incapacitado para o trabalho.
§ 19 O auxílio~doença serã devido a partir da data do
atestado médico, perdurando pelo perlodo que o trabalhador rural continuar incapaz.
§ 2'1 Quando o atestado médico não for apresentado
ao representante local do FUNRURAL no prazo de 30
(trinta) dias, o auxilio~doença serã concedido a partir da
data do requerimento.
§ 39 Se o trabalhador rural em gozo de auxílio·
doença não for suscetível de recuperação para sua ativi·
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dade habitual, este será transformado em aposentadoria
por invalidez, nos termos da legislação especifica.
Art. 39 As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelo atual Plano de Custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural- PRORURAL, acres-

cido de 0,3% (três décimos por cento), na forma do inciso
II do art. 15 da Lei Complementar n' 11, de 25 de maio
de 1971.
Art. 4~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) mente, porque é urgência urgentíssima.

Imediata~

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Henrique Santillo- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a

Art. 59

Revogam-se as disposição em contrário.

palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento

n~'4,

de 1985, de autoria dos líderes Aloysio Chaves, Nel-

l
l
i,

son Carneiro e Roberto Saturnino, solicitando, nos
termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nt 218, de
1984-Complementar, que cria o Estado do Tocantins e determina ~utras providências,
Em votação o requerimento. .
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer
seritados, (Pausa.)
Está aprovado.
· Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n9 218, de 1984, Lei Complemenlar, será incluído na
Ordem do Dia da quarta sessão ordinária subseqUente,
nos termos do art. 380, inciso II, do Regimento Interno.

O Sr. Benedito Ferreira- Sr. President~ peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex• e
a Casa percebem que as galerias estão repletas de um
povo angustiado da região tocil.nHna do Estado de
Goiás. Por um lapso, e tenho de penitCnciar-ffie perante
V. Ex•, fiz uma certa confusão junto à Secretaria Geral
da Meia. Embora eu tenha dado entrada, em tempo hãbit, do requerimento de urgência urgentíssima, em virtude de ter esse outro requerimento ni alínea c, para ser
votado, não foi lido o requerimento de urgência urgentíssima que enquadraria a tramitação do projeto na
alínea b. Pediria a V. Ex• que, em homenagem a esse
povo que viajou mais de 1.300 km para estar aqui presente. a Mesa retificasse esse lapso, do qual eu também
assumo, perante V. E1'' e perante o Plenário, essa parcela
de responsabilidade, porque realmente contribuí para
que houvesse esse equfvoco, e fosse considerado em tem~
po hâbil esse meu pleito, e que fosse lido o requerimento
de urgência urgentíssima e pudesse ser votado, ainda na
data de hoje, o pl-ojeto que cria o Estado de Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Nobre Senador Benedito Ferreira, requerimento de úrgência urgentlssima só pode ser lido antes da Ordem do Dia. De ·
modo que a1é:m desse fato, que~ anti~regimental, jã foi aprovado o requerimento de urgência sobre o mesmo assunto. Mas, de qualquer forma, a fim de atender também
ao apelo de V. Ex•, nós poderemoS incluí-lo na sessão ex·
traordinãria de 18 horas e 30 minutos, e serâ sanado este
equívoco de V. Ex'
O SR. BENEDITO FERREIRA- Eu indagaria de V.
Ex.'. para um esclarecimento, porqUe, na realidade, o assunto é momento~ o ~é mais do que palpitante, se ainda
seda possível, no "''HJ, a votação do projeto ser realizada
hoje.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PASSOS PóRTO -Item 3:
· V.otação~ em. turno t1nico~ do Requerimento n9
15, de 1985 de autoria do Senador Humberto Lucea, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a inv~tigar os fatos
que colocaram em risco o controle acionârio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento n'
37/85, dos Senadores Roberto Campos e José Ignácio Ferreira, de adiamento da votação para o dia 18
de abril de 1985.)

A matéria teve a sua apreciação sobrestada em sessão
anterior, em virtude da falta de quorum ara votação do
Requerimento n' 37/85, de autoria do Senador Roberto
Campos e José Ignácio Ferreira, d~ adiamento da votação para dia 18 de abril de 1985. Portanto, vamo~ colocar em votação o requerimento.
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernanecer
sentados. (Pausa.)
Estâ aprovado.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. PreSidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serâ feita a
verificação solicitada pel~ nobre Senador Alexandre
Costa.
A Presidência vai suspender a sessão por IO minutos, ·
actonando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às IS horase45 minutos, a sessdo é reaberta às 15 horas e 52 minutos.}
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ reaberta
a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa de proceder à verificação requerida.
A votação do requerimento está adiada.
Nestas condições, as demais matérias da pauta, constitufdas dos Requerimento n' 40/85: Projetas de Lei do
Senado n• 26/79, 2/80, 18/80 e 320/80, em fase de votação, deixam de ser apreciados nesta oportunidade, devendo ser apreciados na sessão ordinária seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a
matéría constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
Ferreira.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei n• 194, de 1984, aprovado por esta ·
Casa e pela Câmara dos Deputados, disciplinando a inclusão na Tabela Permanente do Minist~rio da Agricultura dos atuais servidores das tabelas especiais. foi rejeitado pelo Presidente da Rep6blica, aguardando-se o exame, pelo Congresso, do veto Presidencial.
Essa rejeição implica em continuarem oito mil servidores, de nfvel médio e superior, a receber pouco mais do
que um salãrio mínimo, sem direito à. promover ou
quaisquer vantagens concedidas ao pessoal do quadro
permanente.
Não Podem eles exercer funções de Grupo DAI, nem
as respectivas substituições, como não percebem gratificações de representação de iabinete, sem ireito a transferência, prestação de serviços ex.traordinârios, gratificações de interiorização, cursos de P6s~Graduação, progressão e ascensão funcional. Sequer podem ser colocados à disposição de outros órgãos.
Enquanto isso, a classe reivindica o enquadramento
na tabela permanent~ considerado o tempo real de pres~
tação de serviços a partir da admissão nos extintos convênios; a equiparação salarial das diversas categorias
profissionais de nível superior com base nos vencimentos
dos niédicos-veterinãrios.
Trata-se de uma justa reivindicação que1 por isso mesmo, mereceu a aprovação desta Casa e da Câmara dos
Deputados~ de maneira praticamente unânime. Ninguém
esperava o veto presidencial, tanto mais quantq., durante
a tramitação do projeto, pronunciaram~se favoravelmente o DASP, a SEPLAN c o Gabinete Civil.
Esses servidores foram incluídos na tabela especial em
classes e referências iniciais da escala salarial do Plano de
Classificação de Cargos de que trata a 'Lei n' 5.645, de
1970, estando, portanto, hâ cerca de quinze anos numa
situação infqua, corno verdadeiro pârias da dministração pública, apesar de possufrem, muitos deles, os diplomas de agronomos c vcterinãrios, todos com o curso
médio.
Nós que vimos, a partir da RCforma Administrativa,
equacionada.pelo Ministro Hé:Jio Beltrão, um Surto de a~
perfeiçoamento do serviço públi o, principalmente pela
melhoria da qualificação intelectual, consideramos ver~
dadeiramente incrível o que se passa com esses funcionários e por isso mesmo esperamos que o Congresso Nacional rejeite o veto presidencial ao Projeto de I.rei n• 194,
de 1984.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem I)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra a nobre Senadora Eunice Michiles.
A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pron"n·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a
Representação do Prefeito de ltacoatira e declarou a in~
constitucionalidade do Art. 2', da Emenda Constitucio~
nal n9 12, de 10 de dezembro de 1981; do Decreto n9
6.158, de 25 de fevereiro de 1982 e do Art.l9 da Emenda
Cortstitucional nt 17, de 14 de dezembro de 1983, todos
do Estado do Amazonas.
Esta decisão, cujo mérito não' enseja maiores discussões, colocou um ponto final na existência de 27 novos
municípios, criados· no decorrer do governo José Bernar-
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dino Lindoso, dos quais 15 jã estavam instalados com a·
posse dos prefeitos·eJeitos a 15 de novembro de 1982 e
·empossados pelas Câmaras Municipais no dia 31 de janeiro de 1983. Doze unidades política-administrativas
que seriam instaladas no ano presente., também foram
prejudicadas porque a decisão daquela corte foi a pá de
cal para sepultar os sonhos de milhares de amazonenses
que devCriam exercer o mais sacro dos deveres democráticos que é eleger seus governantes e representantes, pois
as eleições estavam marcadas para o pretérito dia 16 de
dezembro do ano passado e. a posse dos eleitos dar-sc-ia
já no dia 31 de janeiro de 1985.
A cria,ão de novos municfplos, em regiões como a Amazônia é, antes de tudo, uma demonstração inequ!voca
de patriotismo, porque: "Onde há uma sede municipal",
destaca Dfogo Lordello de Mello, "é que se podem en~
contrar o grupo escolar, o posto de sa6de, a agência de
Correios c Telégrafos, a coletorla, o destacamento poli~
ciai, o tiro de guerra, enfim, os serviços estaduais e fede~
raia que silo disputados pelos prefeitos e outras autorida·
des para as respectivas comunidades. Ali também é que
se exerce11.quele mínimo de ação do próprio governo muicipal, na provisão de certos serviços que contribuem
para a formação do habitat urbano, como ali é que se a·
c hará a agencia bancária, a igreja, o cinema".
Em nosso Estado do Amazonas, a maior unidade territori!ll brasileira e tamb~m o maior vazio demográfico
do mundo, com uma ãrea terrestre de 1.558.987km1,
correspondendo a I8,44 por cento do território napional,
a decisão do STF fez com que voltássemos a contar com
as 44 unidades anteriores, embora tenhamos uma extensa linha de fronteiras internacionais de 3.6Í I km 2
Pouco povoado, apresenta tambêm um dos mais baixos índices de den idade demográfica do País, ou seja
0,92 habitante por quilômetro quadrado, fato que repre~
senta uma gama de preocupações para os gover os: esta~
dual e federal, principalmente por envolver a própria segurança nacional.
A criação dos vinte e sete municipios, uma idéia acalentada de há muito pelo ex-Senador José Lindoso, teve
por objetivo piincipal, Sr. Senadores, ocupar o vazio demogrâfico, robustecer a presença brasileira na faixa
fronteiriça, fixar o homem à terra, evitar o êxodo rural,
interiorizar o desenvolvimento.
O ex-governador que perlustrou durante oito anos
esta Casa, argumentou na hpoca, que o tamanho, as dimensões gigantescas dos quarenta e quatro municípios
primitivos, as grandes distâncias entre as sedes e os distritos eram as causas mais relevantes do subdesenvol'limento crônico que aflige as unidades espalhadas no
Amazonas~ perdidas em meio da selva bruta e fincadas
às margens dos grandes veios líquidos. Os interioranos,
aqueles heróis que habitam o vastissimo hinterland amazonense perceberam o alcance da salutar medida e se fixaram à terra, dispostos a vencer os obstáculos naturais,
esperançosos que, com a criação de novos municípios
novos dias surgiriam para a região.
O interior, Sr. Presidente. Srs. Senadores, passou a vi·
. ver sob um riovo signo: o da Esperança. Conteve o fluxo
migratório, o axodo cada vez mais acentuado que agora,
robustecido pela extinção das unidades estâ causando
sérios Impactos sociais em Manaus, que é, na verdade, o
grande pólo irradiador e concentratório da Amazônia Ocidental.
O povo que sempre acalentara o sonho de autonomia
de seus torrões, permaneceu no interior, compareceu em
massa para scolher seus dirigentes, adicionou es orços
aos do~ prefeitos e vereadores eleitos, acreditando que,
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pelo menos, o desenvolvimento tão ambicionado, chegasse ao interior.
A elevação de um di~trito à município visa, Sr~. Sena·
dores, quase sempre atrair para sua ârea um mínimo de
atenção do Poder Público.
Não temos nenhuma dúvida que o município pode desempenhar importantíssimo papel no esforço nacional
desenvolvimentista porque consegue aproximar o cida·
dão com o Governo Municipal, fortalecendo e valori~
zando a instituição, possibilitando, pelo menos em tese,
o exercício de controle mais efetivo da comunidade sobre'
o poder público, fato que por si representa, tornar a ação
governamental mais conseqüente e responsável.
Reconhecemos que foram cometidos erros quando da
criação das ovas unidades municipais amazonenses, fa~
lhas técnicas. mas, será que as populações merecem ser
penalizadas por erros cometidos por outras?
A decisão do SFT é juridicamente perfeita, reconhecemos,·mas, devemos considerar o lado social: a extinção
de municípios favorece a migração. Envolve, inclusive, a
desagregação familiar, rupturas de ligações sociais e sentimentais com a área, custos de adaptação ao local de
destino e outros problemas. A manutenção de pequenos
municípios fornece apoio aos que, em virtude de opção
individual ou falta de alternativas, ficaram para trás no
fluxo migratório. Os municípios constituem, também,
importantíssimos canais de participação política. Num
País como o nosso, que acaba de sair de um regime forte
onde acentuou-se o enfraquecimento dos canais intitu~
cionalizados de participação, não devemos eliminar ou
extinguir municípios, pois são, quer queiram ou não,
uma das formas mais seguras de se fazer chegar as reivindicações locais aos centros de poder regional e nacionaL
No caso particular dos municípios amazonenses, a extinção dos jâ instalados e por instalar acarreta necessariamente a redução do número de atividades polítiças no
Estado e conseqUentemente no próprio País. São os municlpios, Srs., !'"esmo os pequenos e relativamente atrasados como os nossos, que desempenham papel histórico
e cívico de escola política, forjando líderes para a comunidade, para o Estado, para a Nação. As unidades
político-administrativas dão ensejo a um número maior
de escolas políticas, favorecendo, inegavelmente ao pluralismo político.
Em defesa dos municípios amazonenses já instalados e
por instalar, nós laçamos uma campanha que se embasa
no seguinte: A extinção dos munic[pios criou um imenso
vazio que o sistema· governamental central não pode
Cobrir a curto ou médio prazo.
Srs. Senadores, mestres renomados do Direito Municipal, principalmente aqueles que ocupam câtredas na
Amazônia, já de há muito, estão alertando para o
problema vasto como a própria região, mas, a exemplo
dessa, também não mereceu as atenções de nossas autoridades. Os índices, os parâmetros estabelecidos para a
criação de municípios no País, podem ser, facilmente,
observados nas demais regiões do País, mas, não os são,
na Amazônia e, principalmente. no Amazonas. Dos quarenta e quatro municípios primitivos, apenas sete,
retirando-se logiçamente a capital amazonense, apresen·
taram população residente superior a dez mil habitantes
no censo de 1980.
Os índices exigidos impedem que o Amazonas aumente o número de seus municípios com sérios prejuízos
para o Pais. Precisamos urgentemente, mudar os critérios para criação de municípios na Amazônia, Srs.
Congressistas, ou veremos sempre o êxodo rural aumentando no extremo norte e o interior abandonado por falta da presença marcante do governo.
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Precisamos tratar a Amazônia como área prioritária,
precisamos reformular a lei que rezulamenta a criação
das escolas políticas que são .os municípios, antes que
"
seja tarde demais.
Gostarfamos também de alertar que precisamos ocu. par a Amazónia mais cedo do que nunca, sob risco de vêla transformada em área internacional, como aliás sempre foi o desejo de muitos líderes mundiais. E são os municipios as armas, os instrumentos basi1ci.rt:ã para a ocupação demogrâfica, social, econõmica e polftica da região.
Propomos neste momento, um reexame dos critérios
para a criação de municípios, principalmente na Amazónia. O Brasil, em virtude da sua extensão territorial e de
sua crescente populaçã~, tem menor nún:er~ de municípios do que é desejável.
E, finalmente, tomamos uma posição de quem sempre
lutou por novos municípios e por uma nova poHtica municipaljsta que é a de Lordello de Mello e fazemo-la nossa:
••Multiplicar municípios~ em um país de grande:
extensão territorial e de grande pop,ulação como o
Brasil, tanto pode ser, pois obra de ficção, como
pode ser uma ação importante, indispensável mesmo, para levar a presença do governo ao interior,
apressar a distribuição dos beneficias da civilizaçd.o
e do progresso a certas regiões, fixar populações
para ocupar definitivamente o território. Tudo de·
pende do papel que se atribuir a governos municipais e das condições que forem estabelecidas para
sua existência."
Nós, ao defendermos a continuidade da vida politica
administrativa de Alvarães, Amatura, Beruri, Boa Vista
dos Ramos, Caapirang:a, lranduba, ltamarati, Manaqui·
ri, Pres. Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Sebastião do
Uatumã, Tabatinga, Tocantins, Uarini, já instalados e
pela permanência dos demais que são: Amatari, Apui,
Auxiliadom, Axinim, Bittencourt, Camaruá, Canamari,
Estirilo do Equador, lauaretê, Moura, Sucunduri e Tamaniquâ, o fazemos certos que estamos defendendo aso·
berania nacional e a política desenvolvimentista doBra·
si!. E cremos que precisamos abrandar os requisitos para
a criação de municlpios, notadamente, na Amazônia,
pois só assim .será possível assegurar a presença brasileira na região e também dar mais força e vitatidad.~ a grande cêlula da nacionalidade que foi, é e sempre será a instituição cbnstitucional: o município. Obrifada.
Era o que tínhamos a dizer. -(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Não hã
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designa do para a extraordinãria das 18 horas e
30 minutos, anteriormente c:onvoc:ada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Leí do Senado n' 105, de 1979, do Senador Amaral Furlan, que
define conseqUências do concubinato, tendo
Pareeeres, sob n's 261 e 262, de 1981, das Comissões:
-de Constitufçio e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade; e
·-de Legislação Social, declarando que a matéria
foge à sua competência regimental.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 minutos.)
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Ata da 24' Sessão em 26 de março de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinâria, da

47~

Legislatura

EXTRAO-RDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 18 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume-AitevirLcal- Mâl'io Maia-Euni#
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz _. Odacir Soares - Aloysio Chaves

....:.. Hélio Gueíros -Alexandre Cosla -João CasteloAmérico de Souza - Alberto Silva·- Helvídio Nunes
- César Cais -1 os é Uns- Virgílio Távota- Moacyr
Duarte- Martins filho- Humberto Lucena- Mar~
condes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid SampaioNiValdo Machado- Carlos Lyra :.._ Luiz CavalcanteAlbano Franco- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães-

Lo manto Júníor-

~uiz

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA.
DISCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estamos dando início à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Odaclr Soares -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Viana -José Jgnácio Ferreira

Moa~::yr Dali a-'- Í\rflaral Peixoto- Nelson Carneiro

- Roberto Satur'~inb- Itamar Franco- Murilo Ba~
dar6- Atfredo Câmpos- Amaral Furlan- Fernando
Henrique Cardoso -.:::-severo Gomes- Benedito Ferrei·
ra --Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito
Canelas - Gastlto MUller- Roberto Campos- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Ãl~
varo Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Al~
cides Saldanha - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Conforme comunicação anterior desta Presidência, na
presente sessão deverá proceder-se à eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Instituto de Previdência dos
Co~gresSistas.- A eleição far-se-á por escrutínio secreto.
Os Srs. Senadores encontrarão, na cabin~t telefônlca,
as cédulas e envelopes necessários à votação,
encontrando-se a urna no plenário. A apuração será feita
ao final da sessão.
Declaro iníciada a votação.
O Sr. Moacyr Duarte (PDS - RN)- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
,Palavra pela ordem, ao nobre Senador Moacyr Duarte.
·O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN. Pela ordem.) -Sr. Presidente, apenas eu encareceria a V. Ex•
, 9-ue informasse quais são as chapas devidamente regis~
.•tradas perante a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há duas chapas confeccionadas para disputar as eleiçõesi a do nobre
Sehador Odacyr Soares e Deputado Raymundo Urbano,
e a outra, do Senador Nelson Carneiro e Deputado João
Faustino. para Presidente e Vice~Presidente do IPC, res" pectivarnente.
' O SR. MOACYR DUARTE dente.

Obrigado, Sr. Presi-

O SR. HUMBERTO LUCENA a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

~o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, pela or~
dcm.

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pela ordem,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, eu queria comunicar a V. Ex• que tendo em vista a candidatura do Senador Nelson Carneiro,
um património desta Casa, um património do Congresso
Nacional, desejávamos não disputar a eleição para a Prc-sid8ncia do IPC. Desejávamos também lamentar, porque
nossa candidatura poderia inclusive não ter surgido.
Quando estivemos com o Senador Nelson Carneiro, na
útlima terca~fei:ra da semana passada, S. Ex• subscreveu
nossa chapa como membro do Conselho Deliberativo.
Se naquela ocasição, o Senador Nelson Carneiro nos terrt
comunicado que desejaria ser candidato à Presidência do
IPC, não terfamos sequer apresentado nos~a ca.ndidaturs.
à Mesa do Senado Federal. Entretanto, apesar disso, de-sejamos reiterar a manifestação do nosso apreço pelo e.minente Senador, não apenas Pelos serviços que S. Ex•
tem prestado ao nosso País, como também ao próprio
IPC, órgão do qua1 S. Ex• articipa, já 'hâ algum tempo,
como membro do Conselho Deliberativo. Parece que S.
Ex• jã foi atê seu presidente. '
De modo que, feitas estas consideraçõesi desejava di~
zer a V. Ex• que nossa candidatura não devesubsistirpe~
Ias razões que acabo de expor, lamentando que tivésse-mos levado nosso nome à Mesa Diretora do Senado,
uma vez que isto poderia não ter acontecido se S. Ex• o
Senador Nelson Carneiro, na dltima terça-feira da ~ema~
na passada, nos tivesse dito que era candidato à Presi..
dência do IPC, uma vez que temos por S. &• o maior a~
preço, a maior consideração . .E não nos cansamos de rei~
terar, nesta Casa. os serviços que S. Ex• tem prtstado ao
País e a instituição parlamentar.
Pediria a V. Ex', depois do exposto, que mandasse re-tirar da cabine a chapa com meu nome e o do Deputado
Raimundo Urbano. (Muito bem1)
O Sr. Nelson Carneiro -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra~ peta ordem, ao nObre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTII - RJ. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se~
nadares:
Hã 56 anos na vida pública, no Parlamento desde
1947, gabo·me'de ser um homem leal. Nunca se me apontou -um gesto de deslealdade. Quando o nobre Sena~
dor Odacyr Soares me procurou, assinei, subscrevi sua
lista, certo de que teria a oportunidade de votar cm seu
nome.

Hoje, à tarde, alguns membros desta Casa sugeriram a
minha candidatura e, eu a ninguém nesta Casa. a nenhum Senador, pedi um voto sequer, nem àqueles que
são mais chegados a mim. Sr. Presidente, nio pleiteei,
não pleiteio c se eleito, irei cumprir um penoso dever.
Sou um homemligado ao IPC. Quando o Monsenhor
Arruda Câmara, meu constante adversário nas lutas par·
tidárias, imaginoo o IPC, o projeto de criação desse Ins·
títuto, e ele foi submetido à Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara. S. Ex• me pediu que fosse o relator
do primeiro projeto. Desde então, estou indissoluvel·
mente ligado ao IPC, em numerosas e sucessivas e~
leições, não pelo Plenârio da Câmara nem do Senado.
mas pelo conjunto ,dos segurados daquele Instituto.
Quero prestar minha homenagem ao Senador Odacyr
Soares, dizendo a S. Ex.• que não tenha dO:vida nenhuma,
que em nenhum momento pleiteei e a ninguém pedi voto
a meu favor. Não há nesta Casa, e S. Ex• pode consultar
um a um, alguém que diga que o procurei para pedir um
voto. Ainda agora, disse isto mesmo a S. Ex• Não sou
candidato e se eleito, apenas irei cumprir uma penosa
missão, porque sei das responsabllidades do cargo e.
principa1mente, de que todos os atuais Parlamentares e
todos que um dia foram Par1amentare!! tam, no Instituto,
suas esperanças, seu destino e o destino de suas famflias.
Quero deixar claro de que não houve, de minha parte,
nenhum gesto de deslealdade porque este não é o traço
característico de minha vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Atendendo
ao pedido do nobre Senador Odacir Soares~ que mantêm
sua solicitação, vou determinar que sejam retiradas as
cédulas que contêm seu nome e o do Deputado que o aM
campanha, da cabine eleitoral.
Pediria aos Srs. senadores começassem a votar para
que pudéssemos passar à pauta de nossos trabalhos.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Ludcna.

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, consulto a Mesa
se, havendo uma s6 chapa, i: possível a votação por acla·
mação. _e a consulta que faço a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- O Estatuto do
IPC não prevê eleição por aclamação, tem de ser por vo·
tação.
· Pediria aos Srs. Senadores que iniciassem a votação. A
apuração proceder-se--â no final da sessão.

Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente. pela ordem.
Não se faz necessária a chamada nominal dos Senado..
res?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não, por não
ser uma sessão do Senado, nobre Lfder.
O Sr. Humberto Lucena- Para efeito de presença, te·
ria algum livro· para assinaturas?
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O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Para efeito de
mímero legal para votação, acho, com a simples contagem das cédulas, que chegaremos ao resultado.
O Sr. Jutahy Magalhiie$- O problema é saber quem
votou.
O Sr. Humberto Lucena - Exatamente esta a minha
questão de ordem. Saber quais os 8(:nadores que vota-

ram.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Insisto na declaração de que não se trata de uma sessão do Senado.
Estamos aproveitando, como sempre se tem feito, uma
sessão do Senado para proceder à votação. Temos a lista
de presença dos Srs. Senado'res e por ela se pode conferir
os que votarão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1'-Secretârio.

São lidos os se&uintes
REQUERIMENTO N• 44, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara

n'218, de 1984·Complementar, que cria o Estado do To...
cantins e determina outras providências.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985. - Nelson Car..
neiro, Líder do PTB - Moacyr Duartel pela Liderança
do PDS- Gastão Mtp.ler, pela Liderança do PMOBAderbal Jurema, pela Liderança do PFL.
REQUERIMENTO N• 45, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
n' 30, de 1985, que autor~ as comissões executivas na·
cionais dos Partidos Potrticos decidir sobre a realização
de Convenções.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985.- Mnrllo Badaró - Humberto Lucena - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na for·
ma do art. 375, inciso li, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. Jl'.
Secretário.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 46, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aUnea c
do Regimento Interno. para o Projeto de Lei do Senado
n~' 7, de 1985, que descaracteriza como de interesse da Se-gurança Nacional os municípios que especifica.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985, -Humberto
Lucena - Carlos Chiarelli.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i) - De acordo
com o Regimento Interno, o requerimento lido figurará
na Ordem do Dia da próxima sessão.
Na Sessão Extraordinária do dia 20 do corrente foi
lido o Ofício n~ S/13, de 1985, do Governador do Estado
do Amazonas, solicitando autorização do Senado para
realizar operação de empréstimo externo no valor r'le
cem milhões de dólares, para o fim que especifica.
A matéria ficou aguardando, na Secretaria·Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
Tendo a presidência recebido os referidos documen·
tos, despachará a matéria às Comissões de Finanças e de
Constituição e Justiça.
O SR. PllESIDENTE (José Fragel!i) -
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Passa-se à

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n"' lOS, de 1979, do Senador Amaral Fur·
lan, que define conseqüências do concubinato, ten·
do
·
Pareceres, sob n~s 261 e 262, de 1981, dasComis·
sões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislaçio Social, declarando que a matéria foge
à sua competência regímental.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A matéria
constou da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária de
18 de março de 1982.; quando foi aprovada em primeiro
turno. Passa-se, agora, à discussão do projeto em segun~
to turno.
Sobre a mesa, emenda que será tida pelo Sr. l'~'·
Secretário.

S lida a

seguinte
EMENDA N•1
(Substitutivo)

J ustiticaçio

A expressão concubina figura no Código Civil, embora
leis posteriores te ham U$ado a expressão companheira
para identificar a mulher livre que vive como casada com
homem livre, sem que hajam c:ontra(do matrímõnio. O
substitutivo procura fugir a esse debate, tanto é verdade
que o concubinato, mesmo ~dulterino, não pode deixar
de merecer, em alguns casos, a proteção da lei.
O projeto reocupava~se apenas com a divisão dos
bens por morte de um dos. parceiros, Mas esta é uma ex.·
ceção. O que, desde 1968 (Projeto de Lei da Câmara n•,
162) venho tentando sustentar é que .o abandono da mu·
lher, que por anos seguidos, fOi companheira dedica~3.
do homem, não só a fere, como a surpr~ende e a deixa,
não raro, em dificuldade para recompor a vida e prover a
subsistência. Dai a inclusão, na emenda substitutiva, da
concessão judicial de alimentos, com as cautelas neccs·
sãrias.
Invocando os doutos sup ementas dos ilustres pares
que examinarão projeto e ~enda, confio que se camk
nharâ passo decisivo em favor da proteção da mulher
não~casada,
uitas vezes por eulpa do egoísmo masculi·
no.
Sala das Sessões, 26 de março de 1985 - Nelson Car·
neiro.

(De plenârio)

Ao Projeto de Lei do Senado n'~ 105, de 1979, que
define conseqüências do concubinat().

Substitua·se o projeto pelo seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A permanência da mulher não casada na ad.
ministração do lar, por mais de cinco anos, op. quando
da união houver prole, importa em sociedade de fato.
Art. 2' Desfeita a vida em comum, por morte de um
dmo parceiros, cabe ao sObrevivente a meação dos bens
havi os na constância do convívio more nxorio.
Art. 3' A mulher que haja vivido, por mais de cinco
anos, sOb a dependência económica de homem solteiro,
desquitado, divorciado ou yiúvo~ e dele reclame recursos
necessários à manutenção e tratamento. poderá valer·se
do rito processual previsto para a ação de alimentos.
Parágrafo ú.nico. Salvo prova em contrário, a certi·
dão de nascimento de filho comum ou d.:- casamento reli·
g:ioso bastará para comprovar a dependência econômica.
ArL 4' A indenização não será devida se o réu provar que a vida em comum cessou por culpa da autora.
Art. 51' Ao fixar a indenização, o juiz levará sempre
em conta as pensões alimentícias acaso já devidas pelo
réu, bem como o tempo de sua convivência com a autora.
Art. 6' Salvo acordo homologado pelo juiz, a inde-nização deverá ser paga em parcelas mensais.
Art. 7'~ A indenização não deverá ultrapassar o necessário à manutenção e tratamento da autora durante
um período equivalente ao tempo de.duração da vida em
comum.
Parágrafo único, No caso da autora ser inválida, ou
maior de sessenta e cinco (65) anos na data do término
do pagamento das prestações fixadas judicialmente, po-derá o juiz dilatar o prazo previsto neste artigo. ·
Art. 8' A indenização cessará:
I - pela morte de qualquer das partes;
II -se a autora vier a perder os requisitos de necessi·
dade, ou ficar sob a dependência econômica de terceiro;
111 - pelo término dos prazos constantes do art. 7' e
seu parágrafo único.
Art. 91' Responderá por perdas e danos a autora que
demandar por e~pfrito de malícia, emulação ou meio ca·
pricho.
Art. IO. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação,
Art. 11. Revogam·se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli}- Em discussão
o projeto e a emenda.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, eu gostaria
que V. Ex• me esclarecesse quem é o autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Acho que a emenda é de autoria de V. Ex•

O Sr. Nelson Carneiro- Estou surpreso, Sr. Presiden·
te. porque essa é uma velha tese que venho sustentando
desde 1947. E esse texto que aí estâ resultou de uma deli·
beração da Câmara dos Deputados, com relação a um
projeto de minha autoria. com o suQstitutivo do saudoso
Monsenhor Arruda Câmara. De modo que, quando O\lvi
somente a leitura da emenda, verifiquei que tinha muNa
semelhança C:OQl aquela que eu havía oferecido; como
não tinha ouvido inicialmente o autor, interessei·me em
saber de quem era pela semelhanQa com aquela sujestão
que eu tinha oferecido. RealQJeot~, ai se procura resguar~
dar os direitos da companheira,~ entre as quais se incluem
as numerosas esposas simplesmente religiosas e que, a~
bandonadas injustamente, não têm direito a nenhuma
indenização. A indenização aí é calculada com o maior
rigor, de modo que não seja mais um instrumento de en.riquecimento ilfcito, mas apenas o necessário para a ma.
nutenção da companheira, enquanto ela não encontrar
um meio de vida legal, normal ou uma outra vida conjugal.
De modo que, exatamente por achar tãq semelhante à
minha sugestão inicial. pedi para saber quem era o autor
da emenda.
Muit" obrigado a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Continua em
discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
'
Encerrada a discussão, com a emenda, a matéria volta'
ao exame da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do RequerimentÔ n' 44,
de 1985, lido no Expediente, de urgência para o Projeto _
de Lei da Câmara n~ 218, de 1984-Complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta-dos. (Pausa.)
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Aprovado.
Aprovado o requerimento; passa-se à apreciação da
matéria que depende de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Fi·

nanças.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Uma vez que,
até a·presente momento, não foram Compostas as c::omissões' perm,anentes da Cas3, a' Presidência, não havendo
objeção do Plenário, irá aplicar, para a designação dos
Relatores, o disposto no art. 90, em seu parágrafo lt, do
·-Regimento Interno, a fim de não prejudicar a instrução
da matéria em sua apreciação em regime de urgência, já
aprovado.
Designo o nobre Sr. Se_ó_ador Raimundo Parente para
emitir o parecer da Comissão de ConstituiÇão e J.ustiça.

'
-r

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para

proferir parecer) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
1 ~ O Projeto de Lei Complementar sob exame, driginârio
da egrégia Câmara dos _ôewtados, de autoria do ilustre
Deputado Siqueira Ca~pÔs, cria o Estado do Tocantins,
_ com a divjsão do Estado de Goiás, prevendo as medidas
complementares.
2. Em sua Justificação, argui o Autor com a necessidade da divisão do Estado de Goiás, pela criação do Estado do Tocantins, o que irá beneficiar não só a área erigida em novo Estado como todo o Estado de Goiás.
3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados,
foi o Projeto apreciado pela douta Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa, que o c~nsiderou constituicional, jurídico e de boa técnica legislativa.

I

i

I

Assim, à luz das "normas regimentais (item III, letra
"b" n' 1, combinado com o item I, n' 24, do Art. 100 do
Reg. Interno) cabe-nos, tão-só, examinar-lhe o mérito.
O Projeto, como é sabido, consubstancia uma reivindicação bastante antiga da população e das lideranças do
médio norte e do norte do EStado de Goiás. Vazado em
46 (quarenta e seis) artigos, contém ele as principais previsões que uma divisão territorial deve conter: consulta
popular (art. l9 e parágrafo (mico); área a· ser desmembrada e seus limites (art. 2' e parágrafo 29 e parágrafo único); forma de escolha da Capital (art. 3•); alteração
de alguns topônimos (art. 4'); previsões sobre a consti'tuição dos Poderes Legislativo, Executivo eJudiciârio da
nova unidade da Federação (artS. 51' a 17); disposições
relativas ao Ministério Público (arts. 18 a 20); ao Patrimõnio (arts. 21 a 23); ao Pessoal (arts. 24 a 28); ao Orçamento (arts. 29 a 31 ); aos Partidos e às eleições (arts. 32 a
35); Disposições Gerais e Transitórias (arts. 36 a 44),
destacando-se os programas especiais de desenvolvimen~
toedeapolo financeiro para o Estado deGoiâs e o Estado do Tocantins, e a criação de uma Comissão Especial,
vinculada ao Ministério do Interior e integrada por rC.
Presentantes de vários Mig_istérlos bem assim dos Esta·
dos de Goiãs e Tocantins, destinada a propor e acompanhar a execução de programas especiais de desenvolvimento, assessorar os Governos da U nii!.o e dos Estados
dc.Ooiás e do Tacantins na execução das medidas decorrentes desta Lei e outras.
País de dimensões continentais, o Brasil de há m.'Jito
nclama uma redivisão territorial que crie unidades meores, cujos órgãos públicos possam estar mais próximos
dos problemas das respectivas populações. A e:tperiência
bem sucedida da divisão do Estado de Mato Grosso,
Tantajosa, sob todos os aspectos, para aquela Unidade
da Federação e para Mato Grosso do Sul, como pode-mos testemunhar, é um paradigma que pode ser seguido
redivisão em relação ao Estado de Goiâs. As dificuldades sentimentais que alguns experimentarão- como é
ntural- e alguns interesses imediatistas deverão ceder
te a evidência dos benefícios que a redivisão, adequalamente regulada a executada, haverá de acarretar quer
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pata a nova Unidade Estadual que se cria quer para o
promissor Estado de Goiás.
4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por oportuno e conveniente.
Este o nosso parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli.) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para emitir pa- ·
recer da Comissão de Serviço Público Civil.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De Iniciativa da Comissão do Interior da Câmara dos
Deputados, vem a exame desta Casa projeto de lei com•
plementar, criando o Estado do Tocantins e determinando outras provi.dências.
A proposição estabelece a criação do Estado do To·
cantins, com desmembramento de parte da área norte do
Estado de Goiás, mediante consulta popular, argUindo,
em justificação, o seu ilustre Autor, que a criação desse
Estado beneficiará não só a área erigida em novo Estado
corno também o Estado de Goiãs.
A iniciativa. constant!=- de 46 (quarenta e seis) artigos,
prevê a· consulta popular, a área a ser desmembrada e
seus limites, a forma de escolha da Capitai do novo Estado; capitulando as previsões sobre a constituição dos Poderes Legislativo, ExeCutivo e Judiciário· do novo Estado; as disposições relativas ao Ministério Público; ao seu
Patrirnônlo, ao seu Pessoal; ao seu Orçamento; aos Partidos e às Eleições; nas Disposições Gerais e Transitórias
destacam-se os programas especiais de desenvolvimento
e de apoio financeiro ao Estado de Goiás e ao Estado do
Tocantins, e a criação de uma Comissão Especial, vinculada ao Ministério do Interior e integrada por representantes de vârios Ministérios, bem como de representantes dos Estados de Goiás e do Tocantins, para propor e
acompanhar a execução de programas especiais de desenvolvimento, assessorar os Çiovernos da União e dos
Estados de Goiás e do Tocantins na execução das medidas decorrentes da Lei.
O projeto detalha com precisão a forma de preenchimento dos cargos públicos, cujos quadros e tabelas definitivas do Pessoal Civil e os efetivos da Polícia Militar
serão aprovados pelos Governadores dos Estados de
Goiás e do Tocantins, no prazo máximo deseis(6) meses
a contar da vigência da lei, prevendo-se que os servidores
pertencentes ao Estado de Goiás, e que estejam em exercício na data de sua vigência, serãO incluídos em qua~
dro provisório, na situação funcional em que se encontrarem.
. Destaque-se que em face da diminuição do seu terri~
tório, o Estado de Goiás redimensionará os órgãos e en·
tidades de sua administração, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Nada vendo que obstaculize a sua normal tramitação,
somos, no âmbito desta Comissão, pela sua aprovação.
o parecer, Sr. Presidente.

e.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o
parecer da Comissão de Finanças.
O SR. JORGE KALUME (PDS- C. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A matéria que ora vem a esta Comissão tem por objeivo a criação do Estado do Tocantins, a partir do desmembramento de parte da área norte do Estado de
Goiás.
De autoria do ilustre Deputado Siqueira Campos, referida matéria foi aperfeiçoada durante a sua tramitação,
mediante emendas oferecidas pelas doutas Comissões de
Constituição e Justiça, e do Interior, serido finalmente aprovada no plenário daquela Casa Legislativa.
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Nesta Casa, o pi-ojeto tramita em regime de urgência,
cabendo à este órgão técnico manifestar-se sobre os aspectos financeiros da medida.
Além de disciplinar a elaboração orçamentária para o
exercício seguinte ao da criação do novo Estado, na for•
ma de Decreto-lei a ser aprovado pelo Governador no
dia de sua posse, a proposição prevê a abertura de erMIta especial, ~o valor de CrS 3.000.000.000 (três bilhões de
cruzeiros), junto ao Ministério do Interior, com a finalidade de cobrir as despesas decorrentes da sua execução.
Isto posto, opinamos pela aprovação da matéria ora.
relatada, no âmbito da competência regimental desta
·Comissão de Finanças.
Era o que tinha a apresentar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da mat~ria, passa-se à
discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cl·
mara n' 218, de 1984-Complementar (n' 1/83Complementar, na Casa de origem), que cria o Estado do Tocantins e determina outras próvidências.
Em discussão o projeto.
O Sr. Benedito Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Conéedo a
palavra ao npbre Senador Benedito FCfreira, para discutir o projeto.
O SR. BENEDITO FERREJRA (PDS -

GO. Para

discutir o projeto. Sem revisão do or~dor.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Lá no meu norte, Sr. Presidente, um milhão, por certo
um milhão e duzentas mil almas de homens, mulheres,
jovens e crianças, gente· de mãos calosas, gente sofrida,
gente que desafiou a malâria, gente que de:;~aflou o pium,
gente que sofreu a verminose e o que é pior, Sr. Presiden·
te, sofreu o descaso secular deste Pa{s, sofreu o despreZo
e sofreu a pecha de peso morto na economia goiana, de
modo especial pelas antigas oligarquias que dominaram
e infelicitaram, por tantos e tantos anos, nosso Estado.
Aqui estão, Sr. Presidente, lotando as nossas galerias e
os nossos corredores, goianos, tocantfneos que aqui vieram buscar o fruto dos seculares sacrifícios, dos anseios e
das angústias dos seus ancestrais que sustentaram tão ingente luta cujo coroamento, com a generosidade de meus
pares, tenho certeza, levarão cm mãos para aqueles que,
como salientado, lá aguardam mais que sofrido e suado
galardão.
Vítimas da incompreensão das antigas oligarquias que
dominavam o Estado e escarnecidos como um' peso mor·
to na economia de Goiâs, lembrados quase que exclusi·
vamente à véspera das eleições pelos políticos insensíveis
que nos dominaram por tantos e tantos anos, vimos demonstrando de certo tempo a esta parte que a simples abertura de um caminho, de um simples risco na floresta
Amazônica, como é o caso da Belém-Brasflia, aberta
por J.K., permitiu que brasileiros vindos de todos os
quadrantes da Pátria, somados à coragem e à bravura do
povo nortense, promovessem à região um surto extraordinário de desenvolvimento.
Na epop~ia que foi a consecução do Estado do Tocantins, muitos foram os que tombaram, mais das vezes no
anonimato, para enumerar ou nomear quantos pontifi·
caram nesta penosa, dificil mas gloriosa luta, muito lOnge iríamos se aqui tentássemos fazê-lo nesta oportunida~
de.
Contudo, como fmbolo de quantos foram imolados
em favor da grande causa eu gostaria de simbolizar e homenagear a todos na pessoa do saudoso Newton de Carvalho Aires, (aplausos) o velho mestre de Matemática
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que lã na sua querida Carolina, despendeu até o seu últi·
mo centavo para construir (naquela região) a primeira e
única hidrelétrica em toda a Região Norte do Pars, isto
até 1965.
O Sr. Roberto Saturnino- Permite V. Ext um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço, o nobre Se·
nadar Roberto Sat!Jrnino:

Por

O Sr. Roberto Saturnino- V. Ex• vai me perdoar
interromper seu belo discurso. Belo, preparado e fundamentado, mas é que, na instrução do projeto, não vi nenhum dos relatores fazer referência à importância que a
União assumirá. por conta desseart. 23,§ ''·que diz o seguinte:
§ I' Fica a União autorizada a assumir a dívida
fundada e os encargos financeiros da administração
di reta do Estado de Goiás, a partir da data de vigência desta lei complementar, inclusive os decorrentes
de prestação de garantia, ouvida a Comissão Especial mencionada neste artigo e m'ediante aprovação
do Presidente da República.
Quero dizer ao nobre Senador que nada tenho contra
a c:riaçãp do Estado do Tacantins. Gostaria apenas de ter
esta informação- se~ que V. Ex.• a tem. Que nos esclarecesse pOrque achei que, na informação do projeto este
ponto ficou pouco esclarecido. Sinceramente, gostaria de
conhecer esse encargo que a União irã assumir em decorrência da criação do novo Estado.
O SR. BENEDITO FERREIRA - V. Ex• como zeloso Parlamentar- e isso tem sido mais que sobejamente
demosntrado nessa causa - faz bem em levantar essa
questão. Eu lembraria ao nobre Senador Roberto Saturnino que essa é a mesma Lei Complementar n• 20 e que
jâ tem sido seguida na seqUência de outros projetes. Apenas que este é o primeiro de iniciativa de um Deputado. Na verdade, essa iniciativa sempre foi prerrogativa
do Executivo. Sabe V. Ex• o quanto nos desvanece e nos
ratifica verificarmos que o Senado está aqui em peso
para prestigiar um projeto desse fôlego e da iniciativa de
um nosso colega Deputado Federal, o Deputado José
Wilson Siqueira Campos .. Mas, de qualquer forma, fica
registrada a observação de V. Ex•, que realmente não
procede, porque ela decorre de precedentes anteriores,
Prossigo, Sr. Presidente, tentando ser o mais sucinto
possível.
Inconformado com o abandono governamental para a
região, aquele extraordinãrio homem, para realização do
seu magno objetivo, ficou reduzido a Zero, viúvo e com
muitos filhos para sustentar e educar, veio para Goiânia
tecionar Matemática, ele que abastado fora passou a viver) até o final dos seus dias, dos :niserãveis salários que
sempre pagamos aos nossos professores.
E foi, Sr. Presidente, este mesmo homem que, ao
encontrar-me pela primeira vez, isto é, no mesmo dia em
que me conheceu pessoalmente, como que, para me colocar em brios, desafiou-me a dar função social ao capital
que eu tinha até então, amealhado juntamente com o
meu saudoso irmão Ademar.
E aqui comportaria um parêntese, Sr. Presidente. Eu,
cujas origens a maioria dos meus pares conhece, ois
sabe que vim da caixinha de engraxate, indagava por que
Deus depositava tanto em minhas mãos e descobri, conversando com Milton Carvalho, após com ele conhecer o
norte, porque Deus depositara tanto em minhas mãos. E
com ânimo, coragem e o patriotismo do meu falecido irmão, para aque~a região me desloquei, levando minha
esposa e seis filhos pequenos àquela região tão injustamente difamada, pois tinha a fa a de que dava maleita
até nos macacos. como que para desencorajar, como que
para impedir que ela se desenvolvesse.

Sr. Presidente, para ali fui, levando o primeiro e únicO
médico que teve coragem de me seguir,levando também
sua famflia, que é o eminente Dr. Raimundo Gomes Marinho, para aquela cidade, então povoado, povoado
onde havia mais ou menos mil habitantes, eu diria melhor, mais ou menos mil miseráveis.
Sr. Presidente, construrmos naquele povoado as primeiras escolas com recursos próprios; construímos o primeiro hospital com recursos próprios, e com pequena ajuda governamental, pequena porque era a primeira praticamente a aparecer ali, dada pelo eminente e saudoso
Marechal Emrtio Ribas Júnior. Araguarina, hoje, ostenta uma população superior a 200 mil habitantes, ostenta
o quarto lugar de contribuinte no Estado, Sr. Presidente.
No entanto, éramos chamados de peso morto na economia. Tivessem as outras cidades que floresceram, que
prosperaram pura e simplesmente em conseqUência da
Belém-Brasília, como é o caso de Gurupi, Paraíso, Guaraí, Colinas e tantas outras, recebido o i-POÍO que foi
dado a Araguarina, por certo, hoje aquela região teria
muitas araguarinas. muitas cidades importantes no con~
texto da nacionalidade, como é o caso de Araguaína,
porque houve uma pequena presença governamental. Imaginemos, pois, Sr. Presidente, o que será aquela região habitada por brpvos de todos os quadrantes doBra~
sil que para ali foram trabalhar, e que, apesar dos gover~
nos, construíram, edificaram e consolidaram o trampolim, o grande trampolim, para a integração da Amazônia. E ali estã, Sr. Presidente, um contigente humanocomo salientado- superior a 1 milhão e 200 mil almas,
integrando a Amazônia, integrando o Brasil. E mais do
que isto, produzindo a ponto de termos, naquela ârea,
das iniciais 6 mil novilhas que levei para lã nos idos de
64, hoje representando mais de 6 milhões de cabeça de
bovinos, e produzindo mais de 2 milhões de toneladas de
grãos.
!:: esse povo, Sr. Presidente, que aqui está. É essa gente, Sr. Presidente, de mãos calosas, que vem aqui dizer a
V. Ex•, que vem dizer ao Senado Federal- sem cor parM
tidãria - porque todas as Lideranças do PMDB, da
Frente Liberal, do PDS, do PDT, do PTB, todos com
sensibilidade política se fizeram presente no requerimento de urgência. Agora, por certo, vai fazer presença na
votação de aprovação por unanimidade, deste projeto,
porque essa gente, Sr. Presidente, quer, única e exclusi~
vamente, que se lhes permitam co tribuir mais e mais
para a grandeza do Brasil e, para fazê~lo, precisa da presença do Governo, precisa de um governo próprio, precisa daqueles que sintam de perto suas dificuldades e lã, in
loco, vá resolvê-las,
Era o que tinha a,?izer. (Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador ~enrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORAD.OR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Encerrada a
discussão.
Passa~se à votação da matéria que, nos termos do inciso II art. 322., letra .. a", do Regimento Interno, depende,
para sua aprovação, do voto favorável da maioria da
composição da Casa, devendo ser feita pelo proceSso eletrõnico.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matéria serã submetida ao Plenário pdo processo sim-

bólico.
O Sr. Gastão Müller (PMDB- MT)- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDE~TE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Mtiller, para encaminhar a votação.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Para en·
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
'
Para encaminhar a votação, tenho a .oportunidade de
testemunhar como é bom, como é agradável poder se
criar no Brasil não uma divisão, mas o desdobramento
de um· Estado em dois potentes Estados brasileiros. O
caso específico é do meu Mato Grosso, hoje, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Qrosso Oo Sul é para nós
do velho Mato Grosso, como um filho que se desenvol- ·
veu, voou com suas próprias asas e hoje- graças a~ suas
características de homem de alto valor como o Presidente do Congresso Nacional, Senador José Fragelli (Pai~
mas.) e outros da mesma categoria- é, de fato e de di~
reito, uma nova estrela da constelação dos Estados brasileiros.
Tenho certeza de que esse desdobramento e não se fala
em divisão- esse desdobramento de Goiãs e em Goiás e
Estado de Tocantins representa, de fato e de direito, para
o povo brasileiro, um desenvolvimento, uma marcha
para o progresso e a aceleração desse progresso na ãrea
que se desmembrou.
O Senador Henrique Santillo já bem aitalisou, e eu
não vou repetir, as características do Estado de Tocantins e do velho e querido Estado de Goiás. que
assemelham-se muito ao caso de Mato Grosso. De modo
que eu, um dos poucos políticos do Mato Grosso do
Norte, como Deputado Federal, que se declarou sempre .
a favor da criação do Estado do Mato Grosso do Sul.
com muito prazer, tenho autoridade para aconselhar que
se vote a favor, porque estaremos, de: fato, ra·zendo com
que o progresso. no Brasil, seja cada vez maior 'em
função da criação do Estado de Tocantins. (Palmas.)
Meus amigos, temos de racionar que o Brasil é intocável nas sua fronteiras externas, ai daquele que pense em
atingir a unidade da Pátria. Mas, neste caso, são manejamentes que se pretende fazer da própria fronteira dos ·,_,
Estados brasileiros, po\que o Brasil, como um todo, é intocável. mas como dentro da nossa ârea podemos sentir
esses fatos, como estã acontecendo agora em Goiâs e que
certamente acontecerá em outros Estados, devemos defender, porque isso significa progress_o e~;oportunidade de
desenvolvimento.
:1. -., r
Viva o Estado de Tocantins! (Apla'usos prolongados.)
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró, para encaminhar votação.
O SR. MURILO BADARó (PDS- MG. Para enca·
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os eminentes Senadores por Goiâs, Benedito Ferreira
e Henrique Santillo, justificaram abundantemente as razões pelas quais o Senado vota favoravelmente à criação
do Estado de Tocantins.
Ao encaminhar a votação, neste instante, dizendo ao
Senado que a Bancada do PDS vota prazeirosamente favorável ao projeto em discussão e votação (Palmas.), desejo, Sr. Presidente, pratiCar um ato de justiça. t verdade
que para se chegar a esse resultado, de uma intensa mobilização popular, de uma intensa agregação de esfon;os~
de suas lideranças, muitos colaboraram para este instante definitivo e solene. Mas eu cometeria uma injustiça se,
neste instante, não assinalasse, eis que pude testemunhar
a obstinação, a tenacidade, o vigor, a âeLclminJ.çilo com
que segurou em sua o; mãos firmes a bandeira de criação
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do b .. ado de Tocantins, este extraordinário Deputado
de Goiás, que é o Deputado Siqueira Campos. (Palmas.)
Certamente, Sr. Presidente, S. Ex• foi acolitado por
muitos dessa luta. Mas a niim me pareceu indispensável,
ao manifestar o apoio da Bancada do PDS no Senado favorável ao projeto, praticar este ato de justiça, porque
estou certo de que, muito mais do que minhas palavras,
as manifl!stações com que os novos coestaduanos o saudaram neste instante, dizem bem da estima e do apreço
que S. Ex' goza naquel~ região. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDÉNTE (José Fragelli) -·Concedo a
palavra ao nobre Senador. Aderbal Jurema, do PartidO
da Frente Liberal.
O SR. ADERBAL JUREMA (PFL- PE. Pronuncia
o se&uinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

'~'

Quando esta Casa saúda o nascimento de um novo Estado, (palmas) nós representantes de um novo Partido,
_presenciamos esta festa democrática,., este Oespetáculo
que todos estamos prese;nciando, e que reflete, sem dúvida, a maturidade polítiCã do povo brasileiro aqui representado. Maturidade)ioiftica, quando vimos todas as lideranças se manifestarem uriissonas, aplaudindo, não
apenas apoiando, é mais alguma coisa, ~ aplaudindo o
projeto de criação do novo Estãdo.- (Palmas.)
Sr. Presidente, o que dizer dos representantes de Goiás
na Câmara dos Deputados e do Senado da República, de
Partidos diversos mas todos unidos, porque pela filosofia da descentralização brasileira que recebeu o estímulo
daquele grande Presidente Juscelino K ubitschek de Oliveira, (Palmas) quando para aqui veio, seguindo o sonho
de Dom Basco e aqui plantou, com e esperança, uma
nova Nação, que agora haverá de se concretizar com a
Nova República.

re

Sr. Presidente, citar nomes sempre~ perigoso, mas eu
me associo ao Senador Murilo Badar6, quando destaca a
combatividade do Deputado Siqueira Campos. (Palmas.) Aqui no Senado, vimos tamb~m os Senadores que
aqui se encontram: de um lado esta figura moça de médico que pronunciou um dos mais belos discursos desta
noite; de outro lado, aquele cacique da democracia de
Goiãs, que é Benedito Ferreira. (Palmas.)
Sr. Presidente, a Frente Liberal se associa jubilosa à
criação 'desse novo sol, que é o Estado de Tocantins.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Josê Frage!li) - Concedo a
Palavra ao nobre Senador Nelson Carneíro, Ltder do
Pl'B.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
or~dor.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O PTB traz apenas uma palavra de esperança para que

~ novo Estado (palmas) atenda as aspirações dos que
com ele sonharam e possa constituir, na constelação dos·
·.&tad(.').« brasileiros, mais uma estrela figurante. Só isto,
(Palmas.) (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Roberto Saturnino, Líder
do "poT.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Também vou falar pouco, como o meu companheiro
de Bancada, apenas para dizer que vamos votar favoravelmente à criação do Estado de Tocantins (Palmas.) e

por uma série de razões que já foram aqui expostas, com
as quais concordamos. Realmente, a divisão territorial
do Brasil, mormente nas grandes unidades, precisa passar por uma revisão, que esse caso encaminha corretamente.
Sr. Presidente, não posso também deixar de fazer uma
alusão em defesa dos interesses do meu EstadO. O Estado do Rio de Janeiro, passou, nestes dois últimos anos
de Governo Leonel Briz.ola, o mais grave arrocho financeiro, o mais grave cerco financeiro de sua História. Por
quê? Porque, é claro, {>C sOmou a toda a Crise econômica
que se abate no Pafs a queda da receita do Estado, dareceita do ICM. num Estado prii1cipalmente industrial.
como ~o meu, pois sofreu com mais intensidade do que
outros Estados que têm _base rural e que sobrepassaram
com mais facilidade. essa crise. Além da crise económica,
houve o cerco financeiro do Governo Ft:deral, que se
abateu duramente sobre o Estado do Rio, por razões.estritarnente de natureza polftica, cortando todos os convênios normais que existiam do BNH, do Metrô, conv~
nios que eram rotineiros em relação ao Estado do Rio de·
Janeiro. Além disso, Sr. Presidente, o Governador Brizola que recebeu um Estado altamente endividado, teve as
restríções na rolagem de sua dívida que nenhum Estado
da federação teve. Essa é a verdade. O próprio Estado
de São Paulo obteve condições melhores para rolar suas
dfvidas do que o Estado do Rio de Janeiro. Uma discriminação que repudiamos, contra a qual protestamos
veementemente Sr. Presidente, com tudo isso, com esforço e sacrifício muito grande, com o trabalho extremamente comPetente do Seci'etário da Fazenda, Dr. Cesar
Maia, com uma política com austeridade levada às últimas conseqUências, o Governo Brizola conseguiu sanear
financeiramente o Estado. De qualquer maneira, ainda
arcamos com essa obrigação da dívida estadual, que é
um ônus muito pesado.
Sr. Presidente, não posso deixa~ de manifestar uma
certa indignação, at~ pelo fato de ter ainda o Estado do
Rio de Janeiro, nós fluminenses de pagar, ainda que indiretamente, dividindo com os demais Estado, a dívida
do Estado de Goiãs que passa a ser assumida pela
União. Como é que o Estado de Goiás, e particularmente, sei que é um dos Estados mais endividados do País, de
repente, por um passo de mágica, joga esses encargos nas
costas da União, dividindo sua dívidas por conseguinte,
com todos os brasileiros e por todas as Unidades da Federaç.ão. Quer dizer, nós fluminenses, além de pagar nossa dívida ·ihtegralmente, em condições piores do que a de
todos os demais Estados, ainda vamos ter de-dividire pag~r uma parte dessa dívida do Estado de Goiás quC, por
esse passe de mágica, se livrou do encargo.
Sr. Presidente, vou votar a favor, (Palmas da g"aleria.),
reconhecendo as razões muito positivo da criação doEstado do Tocantins, desejando ao futuro Estado, à sua futura administração, aos seus habitantes que realmente
aproveitem, com êxito, esta divisão positiva e que o progresso se instaure naquela região do nosso País, mas sem
deixar de fazer essa ressalva, pela situação de sacrifício
em que nós, fluminenses vivemos.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUito
bem! Palmas.)
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA
No 218, DE 1984-COMPLEMENTAR
(N'~

1 - Complementar, de 1983,
· Na Casa de Origem

Cria o Estado do TOCAntins e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I
Da Criação do Estado do Tocsntlns
Art. 1' Fica criado o Estado do Tocantins pdo desmembramento de parte da área do Estado de Goiás, mediante consulta popular.
Parágrafo único. O Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Goíás fixará a data da consulta popular, a se
realizar dentro de noventa dias da data de publicação
desta lei complementar, na área a ser desmem(:jrada.
Art. 2~' A parte desmeni.brada do Estado de' Goiás
para constituir o Estado do Tocantins abrangerá os Municípios de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema,
Araguaçu, Araguaína, Araguatins, A.rapoema, Arraias,
Augustinópolis, Aurora do Norte, Axixã de Goiás, Ba~
baçulá.ndia, Brejinho de Nazar~ Colinas de Goiás, Colm~ia, Conceiçã-o do Norte, Couto Magalhães, Cristalândja, Dianópolis, Dois Irmão,s de Goiâs, Duer~. Fátima,
Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goa·
tins, Guaraí, Ourupi, ftacajá, ltaguatíns, ltaporã de
Goiás, Lizarda, Miracema do Norte, Míranorte, Monte
do Carmo, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Novo
Acordo, Palmeirópolis, Paraíso do Norte., Paranã, Peixe,
Pedro Afonso, Pindorama de Goiás, Pium, "Ponte Alta
do Bom Jesus, Ponte Alta do Norte, Porto Nacional,
Presidente Kennedy, Rio Sono, São Sebastião do Tocantins, Silvanópolis, Sitio Novo de Goiás, Taguatinga, Tocantínia, Tocantínópolis, Wanderlándia e Xambioá.
Parágrafo único. Os limites do Estado do Tocantins
são as divisas sul dos Municípios de Aurora do Norte,
Arraias, Paranã, Palmeirópolis, Peixe, Alvorada e Ara~
guaçu c as divisas norte dos Municípios de São Domin~
gos, Galheiros, Campos Belos, Monte Alegre de Goiás,
Cavalcante, Formoso, Niquelândia, Minaçu, CampinaÇU, PÇ~rangatu e São Miguel do Araguaia.
Art. 3t A i11dicação da Capital do Estado do Tocantins caberá ao Presidente da República que fará a escolha atê:ndendo aos requisitos de melhor infra-esti-utura
urbanística, localização e outras condições mínimas indispensáveis à instalação do Governo.
Parágrafo únlco. A escolha r~irá dentre as cidades
de Araguafna, Co_linas de Goiás, Guaraí, Gurupí, Miracerna do Norte, Miranorte, Paraíso do Norte, Porto Na~
clonai e Tocantin6polis:
Art. 4~' Os topônimos de municípios e quaisquer povoações do Estado do Tocantins que contenham a ex~
pressão de Goiás tê-la-ão substituída por do Tocantins.
CAPITULO II
Dos Poderes Públicos
SECÃO I

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
projeto.

Da Assembléll Constituinte e do
Poder Legislativo

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Art. 5' Os Deputados à Assemblêia Constituinte do
Estado do Tocantins serão eleitos dentro de 6 (seis) meses da yigência desta lei complementar, devendo
proceder-se a respectiva instalação no prazo de 3 (três)
meses da eleição, sob a presidência do Tribunal Regiona1
Eleitoral, atê a t:leição da Mesa,

Aprovado. (Palmas).
Aprovado o projeto vai à sanção.

1:: o seguinte o projeto aprovado
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~~------------------~§ 19 O número de Deputados à Assembléia Constituinte será fixado de acordo com o que estabelece a
Constituição Federal para a composição das Assembleias Legislativas.

§ 2' Nas eleições previstas no caput deste artigo serão eleitos, além dos Deputados à Assembléia Constituiilte, os Deputados Federais e os Senadores.
§ Jt Os dois Senadores menos votados dos três elei-

tos terão mandato de quatro anos.
Art.

6~>

A Assembléia Constituinte, após a promul-

gação da Constituinte, pass.ará a exercer o Poder Legislativo, como Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins.

.

Parágrafo único.

O mandato- dos Deputados à As-

sembléia'· extinguir-se-á concomitantemente com o dos
Deputados às Assc:mbl6ias Legislativas dos demais Esta'dos.
SEÇÃO II

Do Poder Executivo
Art. 7'~ Para o per!odo que se encerrará com o dô
mandato dos Governadores dos demais Estados, eleitos
a 15 de novembro de 1982, o Presidente da República
. nomeará o Governador do Estado do Tocantins, no prazo de 90 (noventa) dias de vlgência desta lei complementar e na forma do disposto no art. 4' da Lei Complementar n' 20, de 1' de julho de 1974.
Parágrafo único. O Governador do Estado do Tocantins tomará posse, perante o Ministro da Justiça, no
prazo de 30 (trinta) dias de sua nomeação.
Art. 8'1 A partir da posse e at6 a prorn ulgação da
Constituição, o Governador podel-â expedir decretos-leis
sobre todas as matérias de compet~ncia legislativa estadual.
SEÇÃO III

Do Poder Judiciirio
Art. 99 O Poder Judiciário do Estado do Tocantins
serâ exercido pe1o Tribunal de Justiça, ora criado, por
seus Juízes de Direito e Tribunais do Juri, com a colaboração dos órgãos auxiliares institurdos em lei.
Art. 10. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins compor-se·â, inicialmente. de 7 (sete) Desembargadores, nomeados pelo Governador.
Art. 11. A instalação do Tribunal de Justiça dar»seá até o décimo dia útil seguinte ao da posse de seus 4
(quatro) primeiros membros.
Art. 12. Incumbe ao desembargador mais antigo no
cargo, dentre os 4 (quatro) nomeados pelo Governador,
adotar as providêncjas par:a a ex~ução do- disposto no
artigo anterior, assim como presidir o Tribunal de Justiça até a eleição e posse do Presidente e Vice-.Presidente.
Parágrafo único. A eleição e a posse, previstas neste
artigo, realizar»se-ão no quinto dia útil seguinte àquele
em que se completar a composição do Tribunal, exigida
a presença mfnima da maioria dos Desembargadores.
Art. 13. A eleição do Presidente e do VicePresidente processar.se-á por escrutínio secreto,
considerando-se efeitos os que alcançarem a maioria dos
votos presentes.
§ J<;t No caso de empate, considerar-se-á eleito o
mais antigo na magistratura e, se igual a antigUidade, o
mais idoSo.
·
§ 29 Os mandatos do Presidente e do VicePresidente, eleitos à forma deste artigo, expirarão em
prazo 'não superior a 2 (dois) anos.
Art. 14. A fim de possibilitar o quorUm mínimo de4
(quatro)· Desembargadores, necessário à instalação e
funcionamento do Tribunal de Justiça, poderâ o Governador, no primeiro provimento, nomear Desembargadores pertencentes à Justiça do Estado de Goiás, dentre os
que, até 60 (sessenta) dias da vigência desta lei complementar, lhe manifestem, por escritiJ, aceitar a nomeação.

Mar.;" uc I'IS;

-------------------

§ f9 Fica facultado ao Governador, se inferior a 4
(quatr.o) o número dos nomeados na forma docaput deste artigo, completã-lo:
I -por promoção de jufzes de direito que integram a
Justiça do Estado de Goiás, tantos cargos quantos bastem para atingir o quorum mencionado neste artigo, observado o disposto no inciso IJI do art. 144 da Constituição Federal;
I I - por nomeação de advogado ou membro do Ministério Público, de notório saber jurfdico e idoneidade
morar.
§ 29 A faculdade conferida ao Governador por este
artigo exercer·se-á até um ano após a data da instalação
do Estado, devendo as vagas remanescentes serem preenchidas por indicação do Tribunal de Justiça, obedecido o
disposto no inciso II do art. 144 da Constituição Federal.
§ )9 Não sendo preenchida a vaga de Desembargador reservada a advogado ou a membro do Ministério
Público pela forma prevista no inciso II do§ !~"deste artigo, o Tribunal de Justiça, na quinzena subseqilente à sua
instalação, votará li.sta tríplice mista, observados os requisitos do inciso IV do art. 144 da Constituição Federal.
§ 49 Ã nomeação mencionada no inciso U do § 1'
deste artigo somente podem concorrer advogados inseri~
tos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás,
com 10 (dez) anos, pelo menos, de prática forense, e
membros do Ministério Público do mesmo Estado.
Art. 15. O Presidente do Tribunal de Justiça doEstado do Tocantins providenciará a instalação e o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral, oQedecido o
disposto no artigo seguinte.
Art. 16. o' Tribunal de Justiça, até a. sua quinta~
são ordinária, mediante eleição pelo voto secreto, escolherá os 2 (dois) Desembargadores, os 2 (dois) juízes de
direito e os 6 (seis) cidadãos de notável saber jurídico e
idoneidade moral, dentre os quais o Presidente da República homeará 2 (dois) que, com aqueles e o Juiz Federal, comporão o Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo único. Os Desembargadores e os juizes de
direito eleitos na forma deste artigo serão empossados
perante o Piesidente do Tribunal de Justiça, em sessão
do Tribunal Regional Eleitoral, a realizar-se no quinto
·dia subseqilente ao de sua eleição e, em seguida, sob a
presidência do Desembargador mais antigo, juntamente
com os outros membros já nomeados do Tribunal Re~
gional Eleitoral, elegerão o Presidente e o Vice..
Presidente, observado o disposto no§ l' do art. 1.3 desta
lei complementar.
Art. 17. Passarão a integrar a Justíça do Estado do
Tocantins os juizes de direito com exercfcio em circuns~
crição judiciária sediada no território sob suajurisdiç~o,
desde que o requeiram até 60 (sessenta) dias da vigência
desta lei complementar ao GoVernador nomeado, assegurados os respectivos cargos, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficarão em disponibilidade os juízes que não se utilizarem da faculdade prevista neste arti-

go.
SEÇÃO IV
Do Ministério Público
Art. 18. O Ministêrio Público do Estádo do Tocantins terá por chefe o Procurador~Geral, nomeado, cm comissão, p.elo Governador, dentre os cidadãos maiores de
35 (trinta e cinco) anos, de notório saber jurídico e repu·
tacão ilibada.
Art. 19. Comporão o Ministério Público do Estado
do Tocantins os membros do Ministério Público do Estado de Goiás que, na data de instalação do novo Estado, estejam exercendo suas funções no território deste,
assegurando-se.. lhes os respectivos cargos, direftos e garantias.
ArL 20. Poderão ser nomeados para funcionar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins os Procuradores de Justiça do Estado de Goiás, desde que ore-

queiram ao Governador até a data de instalação daque·
!e, sendo-lhes assegurados os respectivos cargos, din:itos

e garantias.
Parágrafo único. As nomeações mencionadas nest~
artigo levarão em conta as necessidades de serviço do Es·
tado de Goiás, após o desmembramento.

CAPITULO lli
Do Património
Art. 21. O Estado do Tocantins sucede ao Estado de
Goiás no domínio, jurisdição e competência exercitâ\'eis
sobre o respectivo território.
•
Art. 22. O patrimônio da administração direta do
Estado de Goiás, existente. à data de vigência desta lei
complementar, no território do Estado do Tocantins, se·,
râ transferido a este Estado.
Parágrafo único. Compreendem o patrimõnio os
bens, rendas, direitos e encargos.
Art. 23. O patrimõnio das entidades da administração indireta e das fundações instituídas por lei estadual, compreendendo os bens, rendas, direitos e encargos, será distribufdo entre os Estados de Goiás e do Tocantins, em função das respectivas necessidades, com
prévia audiência da Comissão Especial a ser criada nos
termos desta lei complementar .
§ [9 Fica a União autorizada a assumir a dívida fun·.
dada e os encargos tint:j.nceiros da administraçã'o direta
do Estado de Goiás, a partir da data de vigência desta lei
complementar, inclusive os decorrentes de prestação de
garantia, ouvida a Comissão Especial mencionada neste
artigo e mediante aprovação do Presidente da Repúbli·

ca.
§ 2'~ A partir da vigência desta lei complementar e
até 2 (dois) anos <~.pós, os órgãos da administração di reta
do Governo do Estado de Goiás, as entidades da,admi·
nistração indireta e as fundações criadas por Iei estadual
somente poderão assumir obrigações e c.ncargos financeiros, ou prestar garantias, quando previamente autorizados pelo Presidente da República.

CAPITULO IV
Do Pessoal
Art. 24. Os Governadores dos Estados d.e Goiás e
do Tocantins deverão aprovar no prazo máximo de 6
(seis) meses, a contar da vigência desta lei complementar,
os quadros e tabelas definitivas do pessoal civil e os efeti·
vos da Polícia Militar, observados os princípjos estabelecidos no inciso V e§ 4' do art. 13 da q_onsfifuição federal.
~
Parágrafo único. Os quadros e tabelas de que trata
este artigo serão organizados com base na lotação que
for lixada por cada órgão de cada Estado.
Art. 25. Os s.ervidores pertencentes ao Estado de
Goiás, em exercício na data de vigência desta lei complementar, serão incluidos em quadro provisório, na situação funcional em que se encontrarem.
§ 19- Em decorrência do disposto neste artigo, haverá
quadros provisórios de pessoal para o Estado de Goiás e
para o Estado do Tocantins, nos quais serão incluídos,
respectivamente, os servidores em exercício no território
de cada um dos referidos Estados.
§ 2' Aprovados os quadros definitivos, e verificada a
existência de ,excedentes, esses poderão ser redistribuidos, após sua prévia manifestação, de um Estado para o
outro, a fim de completarem as respectivas lotações de
conformidade com critérios que serão definidos pelos
dois governos, em coordenação com a Comissão Especial prevista nesta lei.
§ 39 Os funcionários efetivos e os servidores regidos
pela legislação trabalhistas estáveis e os não-optantes
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que não se
manifestarem favoravelmente à redistribuição, assim
como os que. por falta de vaga nas respectíYas tabelas,
não puderem ser re:distribuidos, serão incluídos em qua~
dros ou tabelas suplementares.
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Art. 26. A partir da vigência desta lei complementar
e até 2 (dois) anos após, fica vedado ao Estado de Goiás,
nos termos do§ 5~> do art. 3~> da Lei Complementar n~' 20,
de I~> de julho de 1974, admitir pessoal ou alterar disposições legais a respeito. ·

Parágrafo único. Havendo absoluta necessidade, a
admissão ou contratação de pessoal, inclusive concursados, ficará condicionada à manifestaÇão favorável -da
Comissão Especial prevista nesta lei complementar.
Art. 27. A cont~gem do tempo de serviço dos servidores redistribuídos nãos erá ~nterrompida, sendo válida
no Estado em que,s~ integrarem, para rodos os efeitos legais.
Art. 28. A resporrsabilidae do pagamento de inati·
vos e pensionistas, existentes à data de vigCncia desta lei
complementar, caberá ao Estado de Goiás com a colaboração financeira do Estado do Tocantins e do Governo
Federal, conforme proposição a ser apresentada pela
COmissão Especial prevista nesta lei complementar.
CAPITULO V
~~"Orçamento
Art. 29. Os Es~~dOs.de Goiás é do Tocantins terão •.
para o exercício seguinte ao da vigência desta lei comple~
mentar, orçamentos próprios, elabarados de acordo 1corn
as dispo~ições legais vigentes e o estabelecido neste capf~
tuJo.
§ }9 O projeto de lei orçamentária anual do Estado
de Goiás, para o exefcicio financeiro seguinte ao da vigência desta lei complementar, será encaminhado pelo
Poder Executivo à Assembléia Legislativa, nos termos da
legislação estadual vigente.
§ 2~> O orçamento anual do Estado do Tocantins,
para o exercício financeiro seguiflte ao da vigência desta
lei complementar, será aprovado pelo Governador, mediante decreto.Jei, no dia de sua posse.
§ 39 Serão também aprovados, por ato do Governador, os orçamentos, para o exercício seguinte ao da viw
gência desta lei complementar, das entidades da administração indireta e das fundações criadas pelo Estado do
Tocantins.
Art. 30. A partir do exercício financeiro seguinte ao
da vigência desta lei complementar, inclusive, as transferências da União- aos Estados de Goiás e do Tocantins,
decorrentes das disposições constitucíonais e legais vigentes, deverão ser previstas como receita nos respecti~
vos orçamentos.
Art. 31. Fica o Poder' Executivo autorizado a abrir,
no orçamento da União, mediante cancelamento de outras dotações, cr6dito especial no valor de Cr$
3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros) destinado ao
Ministêrío dp ln terior, para ·atender às despesas prelimi·
nares com a instalação do Governo do Estado do Tocan' tins e demais providências decorrentes da execução desta
, lei complementar.
CAPITULO VI
Dos partidos e das Eleições
Art. 32. O EstadO do Tocantins constituirâ, nas
eleições realizadas após a vigência desta lei cOmplementar, circunscrição eleitoral distinta da do Estado de
Goiás, válidos os atuais títulos nas respectivas zonas elei·
torais.
Art. 33. Ficanl: extintos os atuais diretórios regionais dos partidos políticos do Estado de Goiãs, cabendo
às comissões executivas nacionais designarem comissões
• provisórias nos Estados de Goiás e do Tocantins, nos
termos da legislação em vigor.
Parágrafo único. São mantidos os diretórios municipais existentes nos Estados de Goiás e do Tocantins.
Art. 34. Das convenções partidárias regionais. previstas em lei e a se realizarem nos Estados de Goiás e do
Tocantins, participarão os atuais Senadores, Deputados
Federais e Deputados Es~aduais, eleitos pelo Estado de

Goiás, na circunscrição em que tenham domicílio eleito~
ral.
Art. 35. Nas primeiras eleições federais e estaduais
nos Estados de Goiás e do Tocantins, serão elegíveis candidatos que tenham requerido, até 3 (três) meses da vi ..
gência desta lei complementar, a transferência do domicílio eleitoral de um para outro Estado.
CAPITULO VIl
Das Disposições Gerais e Transit6rlas
Art. 36. O Poder Executivo Federal instituirá,,a par-- - tir da vigência desta lei complementar, programas especiais de desenvolvimento e de apoio financeiro para o Estado de Goiás e para o Estado do Tocantins, inclusive
quanto à~ despesas correntes, com duração de 10 (dez)
anos.
§ 19 Os programas especiais para o Estado do Tocantins darão prioridade à produção de energia elétrica,
à navegação hidroviária, à legalização de terras rurais~
ao saneamento básico, à s~úde, à educação, à implantação de projetes de irrigação agrícola, à construção de
estradas vicinais. aos complex:os de silagem e armazenamento para a produção agr(cola, aos terminais de embarque, à produção mineral e à organização de bacias
leiteiras.
§ 2~> Os recursos para os programas de que trata este
artigo deverão constar dos projetos de lei orçamentária
anUal e plurianual da União.
Art. 37. A União providenciará as medidas necessárias à criação, instalação e funcionamentÕ de uma
Universidade Federal no Estado do Tocantins.
Art. 38. Aplc:iar-se-á, no Estado do Tocantins, a legislação em vigo'r no Estado de Goiás à data da vigência
desta lei complementar, até que leis, ou decretos-leis expedidos nos termos do art. 89 desta lei cOmplementar, a
substituam.
Art. 39. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
maiitCrá íntegra, até a instalação do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins, sua competência originária e recursaf, abrangendo_ sua jurisdição todo o território de
Goiás anterior à criação do Estado dó Tocantins.
Art. 40. -Aib que se instale o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do. Tocantins, suas atribuições serão
exercidás pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Go"lás, aplicando.se o mesmo critério quanto à Justiça
Federal.
Art. 41. O Poder Executivo Federal criará Comissão Especial, vinculada ao Ministêrio do Interior e integrada por representantes deste e do Ministério da Justiça, da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República e do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, com as seguintes finalidades:
I - propor programas especiais de desenvolvimento e
acompanhar sua execução;
II - assessorar o Governo Federal e colaborar com os
Governadores dos Estados de Goiás e do Tocatíns na
execução das medidas decorrentes desta lei1• especialmente as relativas ao patrimônio, pessoal e orçamento, submetendo à apreciação do Presidente da Rep6blica as
questões pedentes de decisão no âmbito dos .Governos
dos dois Estados ou entidades do Governo Federal;
III - examinar os encargos financeiros das entidades
da administração indireta e das fundações criadas por lei
- estadual, propondo medidas destinadas à definição das
responsabilidades financeiras, inclusive cooperação do
Governo Federal;
IV- outras, a ela atribuídas no corpo desta lei complementar.
Parágrafo t:mico. Integrarão a Comissão Especial,
ainda, representantes dos Governos dos Estados de
Goiás e do Tocantins.
Art. 42. O Estado de Goiás, em face da diminuição
dC seu.terrítório, redimensionará os órgãos e entidades
de sua administração, inclusive dos Poderes Legislativo
e Judiciário.
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Ar!-. 43. Os órgãos e entidades do Governo Federal,
em atuação nos Estados de Goiás e do Tocantins, serão
adaptados às condições resultantes da presente lei com·
plementar. ·
Art. 44. Após a nomeação do Governador do Esta·
do do Tocantins, o Ministro do Interior poderá requisitar, sem prejufzo de direitos e vantagens~ servidores do
Estado de Goiás, que ficarão à sua disposição para aten·
der ás providências antecedentes à instalação dos poderes do novo Estado.
·
Art. 4S. Esta lei complementar entra em vigor na
dala de sua publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposi((ôes em contrário.

O SR, PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A Presidência
comunica aos Senhores Senadores o cancelamento da
sessão conjunta que seria reali1..ada hoje, às dezenove ho·
ras, e convoca outra para amanhã, às onze horas, 110 Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
dos Projetes de Lei da Câmara n'~'s 5 de 1981, e 148, de
1982. vetados totalmente pelo Senhor Presidente daRepública.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se:, agora, à apreciação do Requerimento n9 45, de 1985, lido no
Expediente, de urgencia, para o Projeto de Lei do Senado n9 30, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em conseqUência da aprovação do requerimento, passa-se à ime·
diata apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 30, de 1985, de autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães, que autoriza as Comissões
Executivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir
sobre a realização de convenções.
DependefldO de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Designo o nobre Senador João Castelo para proferir o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. JOÃO CASTELO (PDS -

MA. Para emitir

parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto ora submetido à nossa apreciação é de autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães e tem por objetivo áutorizar as· Comissões Executivas Nacionais dos
Partidos Políticos a decidir sobre a realização de convenções para a renovação de seus Diretórios MuniCipais
e Regionais, bC.m como prorrogar. até por mais um ano,
os mandatos de seus órgãos de direção, de ação e de cooperação.
Ao justificar a Proposição, seu ilustre autor traz à colocação dentre outros os seguintes argumentos:
I -os partidos políticos, criados pela Lei n' 6.767, de
I979, deverão realizar nos próximos meses, convenções
para a renovação de seus diretórios;
2- ditas convenções, principalmente nas áreas municipais e regionais, deverão ocorrer num período em que
as bases partidárias vivem momentos de incerteza gerados pela perspectiva de alterações na legislação-polfticaeleitoral;
3 -existe até uma Comissão Interpartidãria em pleno
funcionamento no Congresso, destinada a estudar e propor as referidas mudanças;
4- é assim, aconselhável permitir sobrestar a realização de convenções para a renovação dos d[retórios até
que estejam definidas as novas regras.
peflui do exposto que o Projeto em tela é oportuno e
consulta aos interesses das agremiações políticas at!' que
se decidam os novos rumos da legislação político~
partidária.
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Do ponto de vistajurfdico-col)stituctonal nada constamos que possa obstaculizar sua aprovação. Nosso parecer, ê, assim, favorável à matéria, na forma do substitutivo que a seguir apresentamos:
EMENDA SUBST!TUTIVA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 30 DE 1985

Áutori~a is Comissões Execud.,.as Nacionais dos
Partidos Políticos detidfr sobre a realizaçio de Convenções.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jt ~ facultado às Comissões Executivas Nacionais de Partidos Políticos decidir sobre a realização de
convenções para renovação de quaisquer dos seus Diretórios Municipais e Regionais, bem como prorrogar, até
31 dejanerio de 1986 os mandatos de seus respectivos órgãos de dircção, de ação e de cooperação.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 31' Revogam·se as disposições em contrário.
Justificaçio
Do modo como estipulado pelo Projeto as Comissões
Executivas Nacionais dos diversos partidos polfticos poderiam, de modo global, prorrogar ex~oflcio, por mais l
ano os atuais Diretórios Municipais e Regionais enquanto que pelo Substitutivo ora apresentado, qualquer diretório que julgue conveniente realizar a Convenção prevista para o corrente ano poderá fazê-lo, desde que previamente autorizado pela Executiva Nacional do seu res-pectivo Partido, a quem deve caber a decisão final sobre
a matéria.
Quanto à diminuição do prazo de I ano para somente
até 31 de janeiro de 1986, o fizemos visando a necessidade de todos os partidos estarem reorganizados até aquela
data, ocasião em que, praticamente, se inicia o próximo
ano eleitoral e todas as agremiações partidárias terão
que passar a outra fase: Convenções para indica~o dos
seus candidatos em todos os níveis.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - A Comissão
de Constituição e Justiça conclui o seu parecer pela constitucionalidade e juridicidade do projeto, com apresen·
tação de emenda substitutiva.
Completada a instrução da matêria, passa-se à sua
apreciação.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro·a en·
cerrada.
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o apro.,..am permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir
o v~ncido para o segundo turno regimental.
Solicito do nobre Sr. Senador Virgílio Távora o pare·
cer da Comissão de Redação.
O SR. VIRG{LIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão apresenta a redaçio do vencido, para o 29
turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 30, de 1985, que
autoriza as Comissões Executivas Nacionais dos Partidos POlíticos decidir sobre a realização de Convenções.
Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos
Partidos Pollticos decidir Sobre a realizaçio de convenções e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 e: facultado às Comissões Executivas Nacionais de Partidos Políticos decidir sobre a realizacão de
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convenções para renovação de quaisquer dos seus Diretórios Municipais e Regionais, bem como prorrogar, atê
31 de janeiro de 1986, os mandatos de seus respectivos
órgãos de díreção, de ação e de cooperação.
· Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Estando a
matéria em rêgime de urgCncia, cuja redação do vencidO
acaba de ser lida, passa·se à imediata apreciação da ma·
téria.
Discussão, em segundo turno. do Projeto de Lei
do Senado nt 30/85, que faculta às Comissões Exe·
cutivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir
sobre a realização de convenções e dá outras providências.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão em segundo turno, sem emen·
das, o projeto é dado como definitivamente aprovado,
nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passaremos.
agora, ao encerramento da votação para Presidente e
Vice-Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, encerro a votação, (Pausa.)
Encerrada a votação, proceder-se-á à apuração.
Convido os Srs. Sénadores Jorge Kalume e Marcelo
Miranda para servirem de escrutinadores.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~o seguinte o
resultado da apuração:
4.5 votantes
5 cm branco
40- votaram no Senador Nelson Carneiro para Presidente e Deputado João Faustino para Vice-Presidente.
Proclamo eleito para a Presidência do IPC o Senador
Nelson Carneiro e para Vice-Presidente o Deputado
João Faustino. (Palmas.)

Março de ilJS5

3

Votação, em turno único, do Requerimento n9, de
1985, dos Líderes Humberto Lucena e Carlos Chiarelli.
solicitando, nos termos do art. 37l,.alfnea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n~' 7, de 1985, de autoria do Senador Álvaro Dias, que
descaracteriza como de interesse de segurança nacional
os municípios que especifica.

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 26, de 1979, de autoria do Senador Oresles
Quércia, que acr~centa parâgra~os aO Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n~'s .184 e 185, de Ü~84, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos diri·
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
..:...... de Educação e Cultura, favorâveL
6
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de
1980,.de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
Pareceres, sob n11 1.032, de 1980 e n' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, ]9 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade, 29 Pronunciamento: (reexame soli·
citado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.
7

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais a
tratar, a Presidência vai encerrar a presCnte sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 15, de
1985 de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionârio, pela União, da Companhia Vale do
Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento f.l' 37 f81,
dos Senadores Roberto Campos e José Ignâcio Ferreira,
de adiamento da votação para o dia 18 deâbril de 1985.)

· Votação, em turno dnico, do Requerimento n' 40, de
1985, de autoria dos líderes Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Re·
gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"' 199, de 1983 (n'l263f83, na Casa de origem), que
exclui, dentre oS considerados de interesse da segurança
nacional, os Municípios de Amambaí, Antônio João,
Arai Moreira, Vista, Caracol, Corumbá, Eldorado,
Iguatemi, Ladátio, Mundo Novo, Ponta Porã e Porto
Murtino, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Votação, em primeiro turno (apreciaçã~ preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 269, do Regimento Interno), do P:rojeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo
Parecer, sob nl' 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~" 139, de 1983 (n' 4.512/81, na Casa de origem),
que estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento de São Luís aos Municípios de Rosário, São Jo.
sé de Ribamar e Paço do Lumiar, todos do Estado do
Maranhão, tendo
Pareceres favoráveis, sob n9s 923 e 24, de t 984 das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.
9
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 22, de 1981, de autoria do Senador Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de professores colaboradores e auxiliares de ensino e dá outras providencias, tendo
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Pareceres, sob nlls 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Q:lnstituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, favorável; e
-de Educação e Cultura, favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Ffãgelli)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 05 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID
SAMPAIO NA SESSÃO DE 7-3-85 E QUE, EN·
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO .POSTÉREORMENTE.
. O SR. CID SAMPAIO (PMDB- PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Ouvi coin atenção o pronunciameilto do Senador Roberto Saturnino, or:de analisa com precisão o problema
da divida e~ tema brasileira e argUi a impossibilidade de
o Biasif cumprir as obrigações que lhe estl!o sendo impostas pelos nossos credores iãternacionais. Se, de um
lado, essas imposições que nos vêm sendo feitas desarticulam o País e prejudichm gravemente a sua própria po- pulação, de outro la~Ó, Ciàs prejudicam a política interna
e criam nesse País verdadeiro caos ...
Quem se dispuser a analisar o processo inflacionário
brasileiro há de sentir que se a inflação não for contida,
dentro de muito pouco tempo ultrapassará a casa dos
500%. Recentemente, a BBC de Londres citando informações obtidas junto ao FMI, declarava que a nossa inflação já havia ultrapa"Ssado a casa dos 300%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a situação brasileira ê
extraordinariamente grave. Os resporisáveis pelas finanças brasileiras argumentam e, pior do que isso, agem,
exclusivamente no sentido de conter os meios de pagamento. Eles não observam que a elevação generalizada
de preços no Brasil não tem origem atualmente na expansão dos meios de pagamentos. Não seria possível,
mesmo dentro da doutrina monetarista, admitir, por
causas monetárias, a coexist~nda da inflação e da recessão. Ou bem a quantidade de recursos ou o fluxo financeiro é superior, 'ou ê inferior ao necessãfío às transações
econômicas, o que caracteriZa, em uma situação ou outra, a inflação ou a recessão.

Seria impossível a um Pais, pelos mesmos motivos monetários, ter inflação c recessão.
A recessão brasileira, esta, sim, é causada por motivos
monetários, é provocada pelo Governo pela especulação
financeira e pela politica que nos estã sendo imPosta pelo
FMI. A alta generalizada dos preços tem outras causas
que ~ão têm sido combatidas, mas, estimuladas pela
política que se vem adotando no Brasil.
Na realidade, quem analisar o gráfico que representa a
evolução dos meios de pagamentos no Brasil, de 19'73 até
• 1984, há de observar que em 1973 os meios de pagamen·
to representavam 18,8% do Produto Interno Bruto, e re'presentam, hoje, 7,5%. Essa queda foi constante e per·
manente: de 1974/75/76, até 1984, essa relação veio de·
crescendo.
• Portanto, não há sentido quando se fala em expansão
•dos meios de pagamento, porque eles não se expandiram, eles se comprimiram. ArgUir-se, porque diz a doutrina mortetarista, que qualquer aumento dos meios de
pagamento aumentará a inflação, é não observar-sC o
qUe está determinando a elevação sistemática de preços
no Brasil. Nós, na realidade, temos os custos inflaciona•
dos, e não uma inflação de demanda.
De acordo com a teoria, quando os meios de paga.mento se expandem além do necessário às transações
econômicas, resultam: excesso de dinheiro na mão do
público, procura. de bens superior à oferta, desapareci..
mento dos estoques e uma euforia generalizada. As
fábricas trabalham a plena carga, expandindo a sua produção para atender a demanda crescente. ~ óbvio que
isso não acontece hoje em nosso Pais. Cada dia decresce
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o poder aquisitívo do povo, avolumam~se os estoques,
muitas fábricas estão fechando e as outras trabalhando
com 30 a 40% de ociosidade, o desemprego e o pessimismo são crescentes. Então, não existe, na realidade, inflação de demanda no BrasiL
Há de perguntar-se, então: qual a causa dos preços inflacionados? O que é que está provocando a alta constante de todos os bens? A anâHse revela que a par dos erros cometidos no terreno financeiro, hoje os juros são artificialmente altos e mantidos pela remuneração dos títu~
los do Governo.
O Governo, através de seus títulos comanda a elevação dos juros. Ao mesmo tempo, semanalmente, desvaloriza o cruzeiro, elevando o preço do dólar. Com a
análise das conseqUências desses fatos vamqs ver, em números, o que isso representa.
Para exportar --e é indispensável que exportemos
para pagar a nossa dívida externa- é nectSsârio valorizar o dólar desde qu~ os preços internos sobem. Isto porque se os preços intenos sobem sem que subam os externos, não teríamos condições de competir no merCado internacional.
Então, é preciso subir o dólar. Mas, quando sobe o
dólar, elevam-se os custos internos e essa elevação através de um processo automãtico, é violentamente multiPlicada pelo valor dos juros e dos tributos.
Fiz chegar às mãos dos Srs. Senadores um grâlico.
Nesse gráfico, está a análise do que ocorre a uma empresa quando, com juros de 15% ou 18% ao mês, ela sorre
um' aumento em seu custo de produção.
Quando verifica-se uma afta no dóiar, sobem além
doutros, os preços do combustível, dos insumos importados e o da energia elétrica. A correção monetária t,ambêm se eleva aumentando os custos de financiamento
dos estoques de almoxarifado, das matérias-primas e dos
produtos acabados. Essa alta nos custos reflete-se nos
preços de venda.
Vamos ver como isso se processa hoje dentro da economia brasileira. Suponhamos que urna empresa, em decorrência da valorização do dólar. teve uma alta nos custos unitários da sua produção porta-armazém-fábrica de
um -mil cruzeiros. Quando ela fatura sua produção ela é.
obrigada a pagar as despesas de venda e os tributos que
inCidem sobre o material que vende. A comissão de venda mais os tributos, 17% de ICM e em média 10% de IPI,
J ,25% de PIS e FJNSOC!AL representam 33,25%. Após
a venda, as duplicatas correspondentes são levadas ao
mercado bancário para transformá-las em dinheiro. Os
juros atualmente são de 18% ao mês. Para realizar a operação, a únícà fórmula que hoje tem as indóstrias é abri.rem uma conta de caução num banco de investimento,
além dos juros de 18% ao mês, ainda sujeitando~se as empresas a uma retenção de 20% do total do valor de suas
duplicatas. A operação, admitindo-se 5% de margem de
lucro, custa à empresa então 61,25% do valor do seu faturamento.
Assim, a empresa é obrigada a pagar 33,25% do seu
preço de venda para cobrir os tributos e as despesas de
venda e ê obrigada, ainda, a pagar 61,25% correspondentes ao lucro de 5% e aos juros. Essas duas parcelas somadas fesultam 94,45% do faturamento. Então, a empresa,
quando vai vender o seu produto para se ressarcir de
uma alta dos seus custos, paga, de tributos. e de juros,
94,45% do seu faturamento e retém para cobrir os custos
apenas 5,55%. Quando o seu custo se eleva, por exemplo,
de um mil cruzeiros, como.ocorre semanalmente, quando sobe o dólar, ela precisa elevar o preço final em CrS
18.018,00. Está aí a causa da inflação brasileira. Toda a
semana sobe o dólar porque os preços internos sobem, e,
se reajustá-los não podemos competir lã fora. No entanto, quando o dólar sobe, sobe também o custo da produção que, multiplicado por 18 se reflete no preço de
venda. Essa nova alta dos preços internos provoca nova
alta de dólar porque precisamos ter condições competitivas para exportar. A nova alta do dólar provoca nova
alta no custo de produção que se reflete, multiplicada

por 18, no preço de venda. Então, nesse pingue-pongue
louco, cada semana sobe o custo, sobe o preço de venda,
sobe o dólar, sobe o custo,· sobe o preço de venda. Aonde
vai parar a inflação brasileira se não contivermos i$SO, se
não houver um tratamento de choque na economia brasileira?
·
Além disso, precisamos'observar um outro fato: os juros aJtos que provocam esse processo automático de elevação dos preços dos bens e serviços, provocam o desvio
dos recursos da atividade económica para a atividade especulativa. Quantos agricultores: nã·o têm parado a sua
atividade e encostado as suas fazendas para aplícar dinheiro no mercado financeiro? Quantas fábricas nio fecharam para· aplicar no mercado financeiro, onde os juros estão se aproximando de 400% ao ano?
Então, a economia nacinai está sofrendo uma drenagem da sua atividade econôinica para .a atividade finan~
ceira. Quem aplica dinheiro no over nlghi por um ·dia ou
no open market por semana, ou na caderneta de poupança por mês, ou em CDS por seis meses, recebe por
dia, por semana e por mês o seu dinheiro aumentado e
multiplicado pela reaplicação diária, semanal ou mensal.
Desse modo, a massa de recursos no Brasil saJ da circulaç!!o econômica para ficar presa a um torvelinho financeiro que absorve hoje grande parte dos recursos na·
cionafs.
Diante desse quadro, está claro: ou se quebra esse automatismo ou a inflação não pára de subir. Na próxima
semana· vai aumentar novamente o dólar, vai aumentar
novamente o co:sto e aquela fração de custo, que onerou
os produtos pelo aumento do dólar, vai se multiplicar
por 18 e refletir no preço final. Onde vamos parar? Ou
detemos esse processo, impedimos essa ciranda financeira ou, então, este País vai entrar num torvelinho que fatalmente arrebanharã to:do.
Observem, Sts. Senadores. Hoje, com a queda do poder aquisitivo existem grandes contingentes da população que, na realidade, mal comem, mal se alimentam.
Is lo generaliza o raquitismo e estã reduzindo a estatura
do brasileiro nas zonas mais carentes e, ainda, peta carência de proteínas na primeira infância, limitando a caa
pacidade intelectual de gerações que perdem as con..
díções sequer de alfabetizarem-se. O programa que nos
estã sendo imposto, concebido lá fora, cobrando a qualqller custo um débito pretérito, acrescido de juros e
sprafds extorsivos e sem uma análise criteriosa de possibilidade de retorno e em conivência com o emprestador,
que não dispunha de outros tomadores, não pode ser
cumprido mesmo que o desejemos. O' FMI, sustentando
a sua doutrina de que um país quando não tem saldo na
sua balança comercial ou na sua balança de pagamentos,
está gastando mais do que produz, nos quer impor uma
política de auto destruição. S preciso ter saldos para pagar o que se deve, ê certo. Mas nós não estamos contraindo novos débitos nem para investimento nem para
consumo. Esses débitos'pret&itos a população brasileira
de hoje os está pagando. Não o pode fazer, no entanto,
se auto-mutilando e destruindo. Esses erros do passado,
só poderão ser sanados com saúde económica, sem in·
fiação e também sem recessão.
·No entanto, a inflação continua solta e a recessão a
crescer. Então, com a alta constante dos preços e com a
queda de consumo, o fechamento das fábricas e o desem..
prego que ambas provocam vamos destruindo simultaneamente a nossa capacidade de pagar o que devemos e
atê de viver. Cresce a insegurança que hoje, nas cidades,
já preocupa a todos. E como evoluirá essa insegurança se
os processos recessjvo e inflacionário continuar em cur-

so?
O Sr. Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CID SAMPAIO -Com muita honra, nobre
Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva - Não queria parar o raciocínio
que o eminente companheiro está desenvolvendo, mas
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entendo que é necessário chamar a atenção da Casa, de
todos os Srs. Senadores, para o que V. Ex• está dizendo

da tribuna do Senado. Companheiros, observem este
gráfico. Cid Sampaio é engenheiro e professor de matemática. Companheiro Cid Sampaio, eu sou engenheiro e
também fui pi"ofessor de matemática, o seu quadro não
tem resposta. Este seu primeiro gráfico derruba a política desenvolvida pelo Governo brasileiro até agora. ~só
observar o gráfico. V. Ex• fala nesses dez anos da re--

dução dos meios de pagamento que saem deste valor
aqui mais alto e vem ao valor mais baixo.
O SR. CID SAMPAIO- Dezoito e oitenta por cento
do PIB para 7.40%.
O Sr. Alberto SUva- Isto resultou no estrangulamento de toda a economia do Pafs, no fechamento de fábricas, na recessão. E se dizia que fazendo isso, pela teoria
monetarista, acabava·.sc reduzindo a inflação. O seu grá·
ficq prova exatamente o contráriç: que, no momento em
que os meios de pagamento são reduzido a essa taxa de
7,4% a inflação dispara e quase extrapola o gráfiCo, num
valor superior a 220%. Neste outro gráfico, V. Ex• mos·
tra o efeito desastroso desta política sobre a economia
brasileira, sobre o desemprego, sobre o fechamento de
fábricas e tudo o mais, e V. Ex• preconiza uma medida
de choque, uma medida que contenha essa ciranda, essa
loucura de teoria económica aplicada pelo Governo até
agora. Ped~ria a V. Ex•: mostre à Casa, a quem está ~qui
presente quais são os remédios que v. Ex•. como homem
que entende da matemática, c aproveito para dizer que
não há nenhum fato económico que nós não possamos
introduzi.Io dc:ntro de uma fórmula matemática, ainda
que com os imponderáveis, c dê uma lição, para que este
Pafs saiba que a inflaçãO tem jeitO, não corri esta teoria
que está af. Peço desculpas por interromper o raciocínio
de V. Ex•

h.

O SR. CID SAMPAIO -

Ex•.

Senador Alberto Silva,

agradeço o aparte de V.
que veio abrilhantar a mi·
nha exposição. V. Ex• engenheiro como· eu, sente através
dos próprios nií.meros que jã tivemos a oportunidade de
analisar juntos, qual o processo que está realimentando
automaticamente a inflação brasileira. Ou quebra·se is~
so, ou o processo continua, e não há quem o detenha.
Fala·se em pacto social. Como um pacto social pode
contê·lo? Essa alta de preços não depende do salário do
operário, não depende nem do empregado nem do em·
prJ:gador. Não depende do dono da fábrica. Porque se a
subida do dólar elevou o custo do que produz, e esse
multiplica·Se por I 8, ao refletir~se nos preços de venda,
através do efeito multiplicador dos tributos c dos juros
que incidem sobre o valor do faturamento, n!io há como
evitar que os preços subam. Se a fábrica não os eleva vai
à faiencia como muitos já foram. Isto porque, na realida·
de, hoje o povo brasileiro não tem poder aquisitivo para
acompanhar essa alta de preços. E não tem também, pela
mesma razio, porque quando o salário sobe 120%, pro~
voca um aumento no custo das mercadorias que se rcfle·
té no preço dos atuais nfveis de tributos c juros, multipli·
cado por 18.
esse mecanismo que' estã fechando as
fábricas, e vai continuar a fechá· las e vai continuar a de·
sempregar, se o novo governo não for sensível a esses
problemas e não quebrar essa máqu.ina de aumento au·
temático, que, comandada pelo dólar, está destruindo a
economia brasileira.

e.

O Sr. Hu.mberto Lucena aparte?

matêria que V. Ex• hoje versa desta tribuna com absoluta proficiência. V. Ex•, a quem não o conhece mais de
perto, parece um dos economistas mais competentes des·
te Pais. Mas, V. Ex• é mais do que isso, V. Ex• é um h o·
mem versado na Ciência dos números, n.a matemática,
professor cmérito que é, e um empresário vitorioso dos
mais dinâmicos no sctor a que se dedicou na atividade
privada. E é com essa autoridade que V. Ex• comparece
mais uma vez ao plenário do Senado para fazer uma
análise .realista da situação económica do Pafs, trazendo
a contribuição do seu talento, da sua cultura, para a so·
Jução dos gràves problemas que afligem o Brasil nesse
instante dramático em que vivemos, de_ crise aguda,
sobretudo no que tange ao processo inflâcionârio que se
agrava cada vez mais. E pelas·suas palavras, sem que sew
jamos técnicos, como políticos e observadore:t dos acon·
tecimentos, nós chegamos à conclusão que V. Ex• prova,
tranqUilamente, que a 'nossa inflação, ao contrário do
que dizem os monetaristas, não é uma inflação de de·
manda, mas uma inflação de custos. V. Ex• o atesta, in~
clusive graficamente, e a denúncia maior que V. Ex• en·
fatiza neste instante é justamente a desenfreada especu·
Jação financeira que tem desviado da atividade p'rodutiva no Brasil triJhões e trilhões de cruzeiros e nos deixan·
do cada vez mais em uma situação de absoluta gravida·
de, do pontO de vista, inclusive, social, com o aumento
da recessão, e portanto, do desemprego e da fome. Eu só
espero que as palavras de V. Ex' sejam bem refletidas
por todos nós, e particularmente pelo futuro Presidente
Tancredo Neves, que vai assumir no próximo dia 15, que
tem conosco e com toda a nação o grande compromisso
de mudança. Eu tenho absoluta certeza de que aquele
ilustre brasileiro, em cujo nome todos nós votamos para
que transforme o Brasil, há de recolher do seu discurso
uma colaboração efetiva para uma eficaz soluçãó dos
problemas brasileiros, no campo e~onõmico, financeiro
e social. Meus parabéns a V. Ex•

V. Ex• me permite um

O SR. CID SAMPAIO - Com muita honra, ilustre
Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Cumprimento V. Ex• pelo
seu pronunciamento cujo conteúdo já conhecia, de vez
que tive a honra de receber de suas mãos um documento
que sintetiza todos os seus pontos de vista em torno da

O SR. CID SAMPÁIO - Muito obrigado1 Senador
Lucena. V. Ex•, como sempre benevolente,
procura ser nos seus liderados muita coisa do estímulo
mesmo a eles transmite. Espero, e nisto farei
que V.
o maior esforço, que minhas observações possam contribuir para que o novo Governo, Governo que nós elege-mos, possa debelar este mal que tanto aflige hoje os bra·
sileiros..
Hu~bcrto

Ex•

Aceitando a sugestão do ilustre Senador Alberto Silva,
vou alinhavar algumas medidas que suponho capazes cie
debelar o processo inflacionário. f: preciso, realmente,
que se tenha a coragem de enfrentar este assunto. Tanto
teoricamente como politicamente, pelos interesses que
fare, este assunto não tem sido frontalmente ventilado.
Todavia, nesta hora, cumpre a todos nós, mais pelo de~
ver de brasileiro e Qe patriota do que mesmo pela conve·
niênci<t de politico, de empresário, ou até de amigos, que
comandem o processo, lutar aberto, sem reservas. Procu·
rarei assim alinhavar algumas medidas que, segundo sU·
ponho, seriam capazes de debelar a inflação e corrigir
este desequilíbrio financeiro e econômico que creio ser
mantido atravês, principalmente, da ciranda financeira e
dos juros altos. ,eVidente que como medida comple·
mentar, inclusive para evitar que evoluamos desses cusw
tos inflacionados para uma inflação de demanda, que
após a adoçào das medidas que sugerimos, os gastos
públicos sejam contidos e não continuem a ~xigir cmis·
sõcs sucessivas de dinheir~ ou de títulos.
Sugiro a desindexação imediata da economia. Caberia
ao Governo marcar um di~ ''D", quando a economia se~
ria totalmente desindexada. Tudo, todas as contas, todos
os salários seriam corrigidos ao percentual vigente, até o
dia. "D'', quer em contratos bancários, quer em contra·
tos de aluguéis, quer em contratos de trabalho. Seriam
corrigidos at~ o di<~:, "D" e, a partir de então, a correção
seria igual a um. Sendo igual a um,legalmente não se po~
deria argUir a injuridicidade nos contratos preexistentes.
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Eles continuariam a viger com o respeito à cláusula
correção mais juros.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• concederia um aparte?
O SR. CID SAMPAIO prazer.

Ouço V. Ext, com muito

O Sr. Jorge Kalume - Primeiramente, quero louvar
V. Ex• pelo tema dos mais relevantes que está abordando
nesta tribuna, como fez há poucos m·omentos o nosso
tamb~m estimado colega ~oberto Satumino. Posso dizer
que o Brasil, fazendo aSsim um simbolismo, é um barco
de ouro com motores de prata, mas estâ lhe faltando ti·
maneiros que o dirijam, principalmente nesta área
económico-financeira. Estou certo de que homens: da sua
envergadura, objetivos, como o é o Nobre Senador Roberto Saturnino e outros colegas que iêm abordado te~
mas dessa natureza, com objetividade, estou certo de que
poderiam prestar relevantes serviços à nossa Pátria, sa·
neando a nossa economia e as nossas finanças. Somos
um País fabuloso. Nas horas mais difi~s da sua vida
sempre aparecem a.!i."serras peladas", cheias de ouro,
diamantes e outros minérios. O que se precisa é de uma
orientação mais segura, é de mais compreensão e d~ mais
objetividade. Estou certo de que a Nova República, que
será dirigida por elementos da velha República, saibam
corrigir os rumos, dando nova orientação à nossa políti~
ca económico.financeira, fazendo com que a nossa inflação seja debelada e a felicidade volte a surgir, para o
nosso encantamento. Não me debite isto como ironia,
não. Estou falando a V. Ext, com a lealdade que caracteriza a minha conduta. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. CID SAMPÀIO - Muito obrigado, nobre Se·
nador. Menos ufanista do que V. Ex•, também acredito
que Q. "barco do Brasil", mesmo sem ser de ouro e de
prata, pode ser conduzido a bom porto. Está dependen·
do, como bem disse V. Ex', de timoileiros. Está depen.
dendo não só de um timoneiro, mas como disse V, Ex•,
de timoneiros: porque não é trabalho para um homem
só. Ele é penoso e é difícil de executar. Nós passamos
anos segúidos de desordem, de falta de fiscalização, de
desmando, de desperdício de dinheiro, e contraímos uma
dívida que pesa desesperadamente, nas costas dos brasi·
leiros. Agorà, aliviar esse fardo, debelar a in[Jação e a re.
cessão são tarefas difíceis, mas são tarefas polsíveis. Es·
tou com V. Ex• em que o... barco do BraS'iln•pode ter melhor sorte.
Continuando, vou fazer a análise que vinha me pro·
pondo. Se desindcxando e tudo corrigido até o di~ "0",
e neste dia_ "0" também congelados todos os preços e todos os alugueres, e tabelados os juros, a inflação de custo
(os preço,s inflacionados) imediatamente deixaria de
ocorrer. E' Com Csse tabelamento, com essa desindexação
e com a volta dos juros a·nívclsuportável de24% ao ano,
que inicialmente não poderia descer excessivamente em
face, iriclusive, da desordem que atingiu o próprio sistema bancário. As agências ou bancos se multiplicam, en·
chem as ruas de prédio~ magníficos - são os prédios
mais bonitos do Brasil, eles, hoje, custam uma fortuna
para administrar e manter. Assim, com uma queda subs·
tancial dos juros, sem afetar o alto custo administrativo
dos bancos, seria possível conter a alta constante dos
preços e, portanto, tornar desnecessária a correção semanal do dólar.
Corrige-se o dólar semanalmente porque os preços in·
ternos em alta não permitem competição com a produção externa. Na hora em que se cont,iYesse essa alta, os
preços não mais subiriam. Vou dar um simples exemplo,
Para que se observe que esse congelamento geral não implica em sacrifício nem ameaça a estabilidade das empresas. Hoje, os juros reais (descontada a inflação) cusLam
aproximadamente 60% ao ano.
Existem operações em que esses juros reais chegam ati:'
a 150%. Por exemplo, no desconto de uma duplicata, a
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18% ao mês, como estão fazendo os bancos privados, em
conta de caução, onde 20% ficam retidos, esses juros
reais significam 1~0% ao ano. Admitamos, para que não
. se diga exagerado o ra~ocínio, que esses juros reais sejam de 60%: se eles caíssem, por limitação do Governo,
para 24%, eles caíam 2,5 vezes. Por outro lado, se olhar-

mos os balanços das empresas, verificaremos que em
quase todas elas, a não ser as grandes e as multinacionais, os custos financeiros repreSentam, no mfnimo, 40%.
Há empresas com 60% e até com 80% de custo financeiro
(quem nãO dévC: inclui nos cálculos de custo e preço oS

jurqs de mercado do seu pr6prio capital de giro). Na
hora em que os jur-os se reduzem de 2,5 vezes, os custos
'financeiros cairiam Para 16%. E se eles estão na estrutura
de custo das empresas, as onerava em 40%, quando reduzidos de 2,5 vezes, passava a custar 16%, prÇ>piciando
• wna lucratividade de 24%. Portanto, um congelamento
de preços sim ultàneo ao tabelamento dos juros. faria,
também, com que as empresas aumentassem a sua lucratividade, em 24%, conservándo os mesmos preços de
venda.

Evidentemente, Srs. Senadores, esses 24% em hora de
crise, corno atraves9,~ds,~ não deViam exclusivamente
""aumentar o lucro das empresas que teriam tidos os seus
preços congelados; poderiam ser arrecadados pelo Governo.atravês de uma taxa de emergência de 12% sobre o
faturamento, para ajudar a resolver a crise nacional.
Essa taxa em nada oneraria os preços, porque os custos
teriam caido 24% e ela representaria uma arrecadação
cerca de 95 trilhões de cruzeiros, que é o que representam
12% do faturarnento dos setores de indústria e de serviços.
O Sr. Roberto Saturnino --V. Ex• me permite, nobre
Senador?
O SR. CID SAMPAIO- Com muita honra, ilustre
Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino- A muito custo interrompo
o jrnportante discurso que V. Ex• faz, apenas para dizer
que espero, mas espero sinceramente, que as auto'ridades
que vão ocupar os postos-chaves da área económica do
próximo Governo ouçam o que V. Ex• está a dizer hoje
nesta tribuna, assim como nós estamos ouvindo com
atenção, com interesse e com cuidado em não
interrompê-lo, para não cortar o seu raciocínio, que
prestem atenção no que V. Ex• está dizendo, como outros Senadores nesta Casa e Deputados na outra Casa
têm'dito, para que o mundo politico, com a sua experiência, a ~:Xperiência prática das suas observações e da sua
vivência, tra~smíta alguma coisa aos homens de gabinete, aos técnicos ou tecnocratas~ como queiram chamálos. Eu espero que o próximo Governo realmente preste
atenção ao discurso que V. Ex• está a fazer com brilho,
•com inteligência, com patriotismo, corno serilpre, aliás,
~ sai nesta tribuna.
O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado, ilustre Senador Roberto Saturnino, pelo aparte de V. Ex• que vem
tr.azer lustro à minha exposição. Espero realmCnte, corno
espera V. Ex•, que os homens que nos governam
.. quebrem.essa máquina que foi montada para destruir a
economia brasileira.
Observem V. Ex•s que a queda dos juros propiciaria,
meSmo com o congelamento dos preços, uma lucrativi. dade de 24%. Os custos financeiros reduzir-se-iam de
40% para 16%. O tabelamento dos juros daria ao Governo a possibilidade de arrecadar 95 trilhões de cruzeiros,
q.ue correspondem praticamente à nossa dívida interna.
Mas, nada teríamos feito se tivéssemos resolvido meramente o problema financeiro do País.
Nada teria sido feito se, na reaHdade, não criássemos
empregos, não buscássemos soluções que canalizassem
recursos para a economia brasileira. Nada teria sido feito se continuássemos a importar 6 bilhões de dólares de
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petróleo anualmente, quando podemos eliminar essa
despesa e entregar esses 6 bilhões de dólares, à economia
interna, aumentando o poder aquisitivo do povo brasileiro e permitindo que as fábricas voltassem a trabalhar,
empregando essa gente que está desempregada.
As soluções existem. Esse recurso, retirado dos juros,
seria uma transferência, dir-se-á, do setor financeiro
. ~para o setor económico. Mas, se ê o setor financeiro que
estâ com todo o dinheiro do PaJs_ na mão, de onde se há
de transferir para desenvolver a economia para gerar empregos e para matar a fOme de milhares de brasileiros?
Buscar lâ fora de novo? Nem eles nos dão. nem seria
vantajoso para o Pafs. O indispensável, portanto, será
nós nos custéarrnos com nossos próprios recursos e partirmos, então, para planos prioritãrios.
Não seria possfvel após o dia. "D" mesmo depois de
consertada a economia brasileira, prever um aumento
imediato dos salários para corrigir a compressão que eles
sofreram todo esse período. Se assim o fizéssemos, o que
aconteceria com o mercado de alimefltos ainda não abastecido e provavelmente ainda contando com uma produção reduzida na próxima safra? notório que no fim
do Governo passado foi grandemente reduzido1o financiamento agrícola. Nós teríamos o povo com dinheiro
nas mãos sem ter alimentos para adquirir. Então, teríamos invertido o processo inflacionário atual em outro,
teríamos a inflação de demanda, principalmente a demanda de comida, gerando uma alta excessiva dos gêne-ros alimentícios e talvez a violência quando eles se esgotassem nos centros de abatecimentos.
Esses recursos de 94 ttilhões, tirados do meio financeiro, deveriam ser aplicados em planos de produção de
grãos, de alimentos, em planos de substituição de petróleo, que recuperassem a economia brasileira e permitissem, talvez depois do segundo ou terceiro quadrimestre, começar~se-á repor o salário, reajustando-o em 10%
acima do INPC cada semestre. A população voltaria a ·
adquirir a capacidade de consumo, grandemente reduzida no curso do processo recessivo.
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O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex• um lfparte,
nobre Senador Cid Sampaio?
O SR. CID SAMPAIO Senador Carlos Alberto:

Com ·muita honra, nobre

O Sr. Carlos Alberto -Senador Cid Sampaio, estou
ouvindo atentamente o pronunciamento que V. Ex• pro·
fere na tarde de hoje, no plenário do Senado Federal. V,
Ex• merece o respeito desta Casa por ser uma das figuras
mais brilhantes, e que representa com dignidade. com al·
tivez, o nosso Nordeste, e muito especialmente o povo
pernambucano. O discurso que V. Ex• profere é uma
alerta ao futuro, e V. Ex• encara com realismo ó presente
Brasil, o Qfasil de ontem, o Brasil de hoje. Mas eu procuro no pronunciamento de V. Ex• buscar fogo o pensamento para o Brasil de amanhã, o Brasil das expectativas, o Brasil da esperança, o Brasil que foi cantado e decantado na's praças públicas com o slogaa - '"Muda
Brasil". E ele mudou! Eu espero que o Gove~no que vai
assumir no dia 15' possa dar soluções a todos esses
problemas que foram encarados por V. Ex• com seriedade, como o problema do desemprego. Eu encaro com seriedade Q... Muda Br~.sil", eu acho que vai mudar oBrasil. eu acho que vai haver mais comida na panela do povo, eu entendo que não vamos ter mais problema da divida interna e externa, até por que o Brasil mudou, e esperamos que ele tenha mudado mesmo, e que todos esses
problemas anunciados por V. Ex• possam ter solu~es,
porque a verdade é que a ditadura foi cahtada e decantada, nesta Casa, durante muitos anos pela Oposição, a ditadura ~ilitar. Mas a pior ditadura de todos é a ditad~ra
da misé:ria, da fome, das algemas nas mãos do povo, que-rendo trabalhar sem ter trabalho, sem ter emprego, são
as empresas falidas, são as mesas de pratos vazios. Mas,
eu espero que o "Muda Brasil" possa mudar tudo isso. e
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com a minha juventude eu possa ver neste Brasil, com os
trabalhadores cantando nas praças públicas os empregos
que não têm hoje mas que terão amanhã. Eu espero que
os empresários possam, então. amanhil cantar as canções
do. uMuda Brasil", com as suas dividas resolvidas, com
os seus problemas resolvidos. com o desenvolvimento
pleno que todos nós estamos querendo. Eu espero que a
inflação não possa ser mais o terror do povo brasileiro.
Espero que o Governo Federal, o Governo que vai assu·
mir no pró;rdmo dia ·ts. eu espero que o Dr. Tancrcdo
Neves possa então ler e reler durante muitas vezes o pronunciamento de V, Ex•, porque na verdade ele serve
corno orna advertência para o. "Muda Brasil". Eu espero. finalmente, que o Brasil possa mudar quem sabe, des·
ta mesma cadeira eu possa até dizer: Senador Cid Sampaio, parabéns, V. Ex• não fala mais no Brasil de ontem
porque tem compromissos para com o Brasil de hoje. S o
meu aparte.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) (Acionando a
campainha) - Nobre Senador Cid Sampaio, com a sua
permissão, aviso que o tempo de V. Ex• está ultrapassado em IS minutos. Pedimos a colaboração de V. Ex•

O SR. CID SAMPAIO- Muito obrigado pela tolerância de V. Ex• Vo~;~ concluir. Antes, quero responder
ao ilustre Senador nordestino como eu. conhecendo,
po~tanto, os milagreiras populares: Tancrcdo Neves nã.o
6- Frei Damião, não é milagroso. (CRM) Consertar uma
desordem dessas, onde todos os dias estouram escândalos financeiros, onde todos os dias aflora a corrupção,
depois dê termos tomado uma fortuna de dinheiro lá
fora que hoje não podemos pagar, sem um passe de mi·
gica, como ironizou V. Ex• seria tarefa de milagreiras.
Todos esses desmandos que ocorreram ontem no Brasil da ditadura, no Brasil de V. Ex• fizeram esse Brasil a
que V. Ex• mesmo se refere, um Brasil onde falta comida
na boca do pobre, onde falta trabalho, fallà esperança,
falta confiança, falta tudo. Todavia, Senador, ningu~ ,e:
milagroso para acabar com .isso de um· instante para o
outro.
O Sr. Carlos Alberto- Mas isto não foi dito na praça
pública?
O SR. CID SAMPAIO - Foi dito que se precisava
múdar o Brasil. Seria V. Ex' querer que, quando se libertou o escravo no Brasil. já no outro dia se dissesse que o
escravo virou dono de fátirica, o escravo virou grande
comerciante. Isso requer um espaço de tempo longo,
ilustre Senador.
O Sr. Carlos Alberto- Claro, concordo com V. Ex'

O SR. CID SAMPAIO -Nada se pode cobrar do governo que se fonna, a não ser que desvie a rota que o
Brasil tomou. Mas o percurso a percorrer, para que atinjamos como bem falou o Senador Jorge Kalume., um
porto promissor, é: longo e penoso. Essas medidas que
acabo de propor não são medidas que possam ser resol·
Vidas num dia. O que V. Ex.• poderia ter perguntado seria
corno vai se fazer com o FGTS7 O que acontecerá com a
Caderneta de Poupança? Eu procurei estudar também
esses problemas, que o tempo não me permite abordar.
Todavia, é difícil e é penoso, e não vai ser obra de mila·
gre. Que o Brasil mudou, mudou, porque desapareceu
uma ditadura. Agora nós podemos falar em ter esperança, inclusive esta é a linguagem do povo nas praças .
Que medidas sejam tomadas é indispensável. Que o Governo acerte ou erre, porque acertar e errar são humaw
nos. é possível. Nós confiamo~ no futuro governo, e esse
trabalho que venho de apresentar não é mais do que uma
colaboração, não é mais do que trazer ao novo governo,
e aos Srs. Senadores que devem ajudá-lo, algumas diretrizes colhidas na experiência de uma vida, uma vida dedicada ao trabalho, com esforço e dedicada tambén1 ao
estudo.
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O Sr. Carlos Alberto - Senudor Cid Sampaio, só um
segundinho com V. Ex•

O SR. CID SAMPAIO- Depende do Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Nobre Senador, o tempo de V. Ex• estâ ultrapassado em 20 minutos.
O Sr. Carlos Alberto- Mas, peço a V. Ex• que permi~
ta a este humilde companheiro apartear mais uma vez.
O SR. CID SAMPAIO- Sr. Presidente, V. Ex• me
permite conceder mais um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - Sem depois
conceder mais, pa'ra cooperar com a Mesa.
O SR. CID SAMPAIO- Concedo o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Carlos Alberto.

O Sr. Olrlo.s Alberto- Gostaria de dizer a V. Ex• que
não sou um desesperado, eu sou um esperançosq. Tenho
a esperança de que, realmente, o Governo Tancredo Neves venha a dar solução aos problemas. Mas, gostaria
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de dizer a V. Ex•, também, que o Presidente Tancredo
Neves assinou, ou seja, ele avalizou várias promissórias
em praça pública. Do mesmo jeito que eu dizia aqui que
o Presidente Figueiredo tinha avalizado, tambêm, várias
promissórias, as promissórias da abertura política, da
anistia, e ele as resgatou quase todas ou todas. Então, es~
pero que o Dr. Tancredo Neves, como avalista da Nova
República, possa ter esses títulos resgatados; porque se
não, meu Senador Cid Sampaio, brilhante representante
d.o povo pernambucano, os títulos poderão ir a protesto~
e o protesto não vai ser pelo tabelião do cartório não,
não será nenhum título protestado por nenhum cartório
deste País, os títulos não resgatados pelo Dr. Tancredo
Neves serão protestados pelo povo brasileiro, o grande
cartório popular, porque as promessas foram feitas, e em
nenhum momento da campanha foi dito ao povo brasi·
leiro que não se teria condições de resolver o problema A
ou B, por conta de problemas outros. O que foi criado
no coração do povo, na expectativa do povo, foi que
com O advento de um novo governo se mudaria tudo
nesta Nação. Eu espero, que possa mudar, e tenho idade
até para ver e acompanhar de perto essas mudanças. S
isto que quero dizer a V. Ex•Tehho esperança· que mude
e quero que mude, e vou ficar torcendo para que mude
tudo. Mas serei aqui, também, um fiscal daquelas pro·
messas, e esperando que esses títulos sejam resgatados,
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porque se não forem resgatados o poYo haverá de protestar nas praças públicas.
O SR. CID SAMPAIO- Essas promessas não foram
feitas como diz V. Ex• Prome:teu""se perseguir as soluções, e condenou-se o que s,e estava fazendo. Essa condenação é válida, e a perseguição a esses objetivos será

feita, e se ela não for feita, realmente V. Ex' poderá
cobrar. Mas,. as promessas a que V, Ex• se refere, como
resgate de todos os malest é. a hltenção do governo
alcançá-las, mas não as prometeu. O que se prometeu em
praça pllblica, e inclusive prometi também, foi evitar que
as coisas continuassem como e)tão. Se o regim'e de corrupção voltar, V. Ex• terâ razão, sua cobrança serâ vãlida, mas este, asseguro a V. 'Ex•, não voltarã. Querer-se
porêm, instantaneamente, resolver a dívida externa, a in·
fiação, a recessão, resolver isso tudo que foi alimentado,
durante tanto tempo~ e ainda como conseqUência do
próprio mecanismo e da inércia das coisas, continua a
Ser obra de milat; •..:. Que se corre o risco do protesto,
corre, mas a responsabilidade não é do governo atuaL
Eram essas as palavras que eu queria dizer, Srs. Sena·
dores, e espero que tenha contribufdo para que se busque
uma solução para os graves problemas brasileiros. E
muito obrigado a V. Ex• Sr. Presidente, pela tolerância.
Era o que tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
CID SAMPAIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.}
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Dívida Externa
a)- Até 1983 as contas do Brasil estavam desequilibradas; todas as reservas haviam sido esgotadas, o saldo da balança comercial, que era negativo até 1980, passou a ser inexpressivo até 1982.
As transações correntes apresentavam vultoso saldo
negativo.
h) - Em 1984, em decorrência das drãsticas medidas financeiras, redução de gastos públicos, das políticas
salarial e de juros adotadas desde 1983. dos incentivos às
exportações e restrições às importações, as contas externas do Brasil se ajustaram.
O Brasil apresenta, no momento, expressivo saldo na
balança comercial e, no fim db exercício, o saldo negativo nas transações correntes será de 1 bilhão de dólares.
t) ___:O ajustamento das contas externas estã caracterizado pelos saldos citados e pela inexistência da inflação
de demanda {apesar de persistir uma elevada inflação de
custos).
O pafs está gastando menos do que produz, pagando,
inc:lusive, débitos pretéritos.

Reflexos Internos
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As medidas exageradas adotadas para o ajustamento
externo conduziram a um processo recessivo e a um nível
de desemprego incompatíveis com o poder aquísitivo da
massa populacional, atormentada por uma inflação de
custos perversa e contínua.
A queda de consumo está erodindo a estrutura física
do homem brasileiro de mais baixa renda, atingindo inclusive a sua capacidade intelectual, prejudicada pela carência alimentar na primeira ínfãncia (o consumo de um
brasileiro da classe A, por exemplo, equivale ao de I .300
brasileiros da classe E).
O processo recessivo está, ao mesmo tempo, sucateando e desnacionalizando setores da indústria voltados
para o consumo interno.

t9so

oat

t!taa

t983

t9a4

Política a adotar
Impõe-se, com a cautela devida, para evitar a inflação
de demanda, a retomada do crescimento. Isto é incom-

patível com algumas imposições do FMI. Todas elas objctivam fazer crescer o saldo do balanço di: pagamentos,
para acelerar a liquidação dos débitos externos. Essas
medidas, impostas na ordem de grandeza em que estão
sendo adotadas, são altamente recessivas e estão alimentando a inflação de custos, que simultaneamente deteriora no país o nfvel de vida da população e a sua estrutura
produtiva.
a)- Uma vez que estão ajustadas suas contas externas, embora com uma penalização insuportável às suas
estruturas social e econômiea, cabe ao Brasil definir uma
nova poU'tica com as nações desenvolvidas, suas credoras.
Esta política, para viabilizar o pagamento aos diferentes pafses, hã de considerar porém o interesse recfproc~
da economia de cada um deles com o a,rasil, no que serefere a tiocas comerciais, investimentos existentes, remessa de lucros., assistência técnica, fornecimCnto de matérias primas, etc. As condições de negociação have~ão
de atender a essa realidade, em lugar dos exclusivos acertos com os bancos, sem considerar os interesses do Brasil
e dos países onde os bancos credores estão sediados,
1:. mister, ainda, negociar separadamente: os débitos
das multinacionais, em função do que se possa interessálas em capitalizá-los; os das empresas estatais, na dependência de sua rentabilidade, de modo que elas possam,
por elas mesmas, resgatá-los; os das- administrações
públicas, das estatais insolventes e das empresas privadas
nacionais, por intermédio da negociação de.uspreads" e
juros que permitissem quitâ-los com a utilização de um
percentual do saldo das exportações.
A análise económica da viabilidade desses pagamentos
condicionaria o equacionamento do acerto interno das
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diferentes empresas, assegurando condições de liqUidez
às viáveis e encCrrando a atividade das irrecuperáveis.
Dessa forma, o "risco1' nas negociações externás seria
menor, possibilitando acertos com..."spreads" e comissões suportáveis.
b) - Do mesmo modo, os acertos a serem feitos não
podem inviabilizar a economia brasileira, através de um
processo recessivo, cujos danos. no campo social, slo
mais graves para o Brasil do que os da própria desestabi·
lizaçào' econômica.
S evidente que o desatendimento da 61tima condição
inviabiliza a consecução da primeira. O Brasil, desestabilizado economicamente e em convulsão social, não poderá pagar as suas dfvidas.'
c) As obrigações externas impõem-nos manter as condições favoráveis à atividade exportadora, medida es~a
compatfvel com o crescimel',!to do consumo interno,
dada a ociosidade do setor industrial e a existência de desemprego.
O desatendimento a algumas das imposições do FMI,
necessário à reversão do processo recessivo, se conduzido com acerto, provocará. também a. queda da inflação
de custos que nos atormenta.
Embora desatendendo algumas das suas recomendações, o Brasil não· deve tornar a iniciativa de romper
unilateralmente com o FMI.
Mantido o saldo positivo na balança comercial, se a
nova política financeira adotada provocar também a
queda rápida da inflação - justificativa aparente do
FMI para o arrocho que nos está sendo imposto - este
organismo internacional não terâ condições de entrar em
choque conosco.
t:: de considerar-se também que, diante da impossibilidade de novos apertes de recursos pelo FMI, a sua ação
restringe~se à de auditoria. O não cumprimento de suas
determinações, o que poderá determinar de sua parte será justamente o não fornecimento d~. "dinheiro novo"
(new money) e de igual atitude dos banqueiros, nossos
credores. Isto todavia já ocorre da parte de ambos. Lo~
go, atendendo ou n~o o FMI, a.s nossas condições externas são ~ mesmas.
Cumpre-nos, assim, evitar que a nossa economia continue a deteriorar·se, ameaçando a própria estabilidade
social e portanto, também, a nossa liquidez externa.
d) No reescalonamento dos débitos externos, a. parcela a pagar compatível com o limite suportável pela população brasileira, deve ser relacionada percentualmente às
exportações.

Finanças e Economia lbtemas
Os problemas internOs. interligados A polítiça externa
e que mais afligem o pafs, são a recessão e a irlflação. A
primeira, decorrente da queda do poder aquisitivo, provoca o desemprego, o decréscimo da renda, a desaceleração e a paralisação da atividade econdmica. A segunda
determina a alta contínua e generalizada dos preços.
Ambas conduzem ao fechamento de fábricas nos setores
voltados para o consumo interno e estimulam a imobilização dos recursos nacionais na atividade fiitanceira e especulativa.
~indispensável, para o equacionamento das soluções,
a: anãlise de como, na realidade, esses processos funcionam.

lnflaçio
A inflação. definida como a alta de preços decorrente
do decréscimo da relação fluxo econõmicojfluxo monetário (normalmente provocada pelo aumento dos meios
de pagamento). caracteriza-se pelo excesso de demanda
sobre a oferta, resultante da sobra de dinheiro na milo do
público, em relação à oferta de bens e pela tendência de
expansão da atividade produtiva.
Evidentemente, o que ocorre no Brasil 6 o oposto.
A inflação brasileira, cuja contenção é imprescindível,
ê nitidamente de custos.
As causas principais do seu estfmulo são as correções
monetária e cambial e o nfvel dos juros. Ambas são os
fatores prepOnderantes do contínuo aumento de cus~
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dos produtos. E. esse aumento que suporta e mantém a
taxa inflacionária.

Vejamos como ele se processa:
a) pela desvalorização contínua do cruzeiro (valori-

zação do dólar), que pressiona os preços dos insumos bâsicos importàdos, do combustível, da energia, das comu-

nicações e dos juros pagos em dólares, principalmente
nos investimentos e no giro:
b) pela correção monetária e pela indexação, que elevam o custo do capital de giro, em cruzeiros, para manter os estoques de matéria-prima, de almoxarifado e de
produtos acabados e que majoram salârios. serviços, insumos, impostos e taxas.
Esses fatores, incorporados ao custo das mercadorias,
sofrem o efeito multiplicador dos tributos indiretos, da
correção e dos juros que incidem mútua e reciprocamen~
te sobre os valores agregados ao preço de venda na ocaw
sião c através do faturamento das empresas.
Exemplifiquemos, para uma melhor compreensão;
imaginemos um aumento de CrS 1.000 (hum mil cruzeiros) nos custos de um produto no curso de sua fabricação (energia, combustível, insumos, salãrios, etc.).
Esse aumento, para ser compensado ou ressarcido, exige
uma majoração de CrS 6.700 (seis mil e setecentos cruzeiros) no preço final, para cobrir, ao mesmo tempo, o aumento de custos de CrS 1.000 (hum mil cruzeiros) e os
percentuais sobre ele incidentes, de impostos, juros, correção monetária, comissões e lucro. Estas incidências
correspondem a 85,12% (')(comissão de venda e impostos no faturamento: 33,25%; lucro sobre o faturamentQ:
S%; despesas de comissões, correção e juros bancários na
caução ou desconto da duplicata: 46,87%), Desse modo,
dos CrS 6.700 (seis mil e setecentos cruzeiros) aumentados no preço da venda faturada, a empresa ficaria com
os 1.000 cruzeiros para cobrir o aumento de custo e gastaria 85,12% sobre CrS 6.700 (seis mil e setecentos cruzeiros), isto é, CrS 5.700 (cinco mil e setecentos cruzeiros),
para fazer face à incidência dos tributos, comissões e juros sobre Q aumento referido. Assim, os aumentos de
custos refletem-se no preço final, aumentando-os em

570%.
Observe-se que, com esse nível de juros, só no· finan~
ciamento das operações de venda, são desviados do setor
produtivo c repassados aos consumidores 46,87% do va~
lor de faturamento da produção nacional, equivalentes,
em números de 1983, a Cr$ 53.556 trilhões, destinados a
remunerar o capital dos bancos, dos depositantes e dos
aplicadores, no rentável jogo de especulação financeira.
1:: de ter-se em vista que os aumentos de custo iniciais
são ainda ampliados pelas empresas oligopolistas e monopolistas e pelas estatais. Aquelas aumentam os preços
dos insumos bãsicos que fornecem, com o objetivo de recuperar a queda de receita que, pela recessão, decorre da
redução de suas vendas, e essas, para cobrir, alêm disto,
as suas despesas sem controle e as mordomias injustificáveis. (1:: notório o fato da Eletrobrás ter aumentado a tarifa sobre energia elétrica em face de ter caído o consumo
nacional.)
Grande parte das empresas nacionais não pode repassar ao consumidor os aumentos decorrentes desses mecanismos. Isto porque os diferentes incrementos de custo,
inclusive a própria elevação anual de salários, de cerca
de 150%, que representa a elevação do poder aquisitivo
da população, refletem-se nos preços de venda, majorados em 570%.
Assim, só a marginalidade assegura a sobrevivência
das empresas descapitalizadas. Vendendo...sem nota", à
vista, elas se ass~ciam ao comprador, com ele dividindo
as economias da sonegação de tributos, de comissões e
de juros não pagos, que se traduzem' na redução do preço
das mercadorias. A alternativa é o fechamento.
(I) O cálculo foi feito à base de juros bancários de 15%
ao mês.
Há bancos cobrando 18%. Nesta hipótese os juros e
comissões da caução de duplicatas se elevariam a 56,2%.

Isto corresponderia a uma incidência, sobre o aumento mencionado, de tributos, comissões e juros de
94,45% o que equivale a dizer que cada aumento de Cr$
1.000 nos custos refletir-se.ia no preço de venda multiplicado por 18,18 ou seria igual a Cr$ 18.!80.
Portanto, para "Vencer a inflação de custos, que sufoca o
Pafs, impõe-se eYitar a correção monetária, conter os juros
e racionalizar os tributos.
Pode-se perceber, no curso da análise feita, o círculo
vicioso que foi engendrado no Brasil.
Para manter o ritmo das exportações na conjuntura
inflacionária, que eleva sem interrupção o custo da produção nacional, é indispensável, para assegurar o seu poder de competição no mercado externo, não inflaciona~
do, a desvalorização constante do cruzeiro.
Por outro lado, essas desvalorizações, como vimos,
determinam o incremento dos preços dos insumos im~
portados e dos serviços (eneri:ia, transporte e comunicações, amortizados em dólares) e geram, por sua vez, o
crescimento dos custos de produção, que provoca o aumento geral dos preços.
É essa inflação, caracteristicamente de custo, que corrói socialmente o Pafs na conjuntura recessiva desnecessariamente mantida, que o destrói economicamente.
~ essa mesma inflação que, em efeito bumerangue,
força as correçôes cambiais que a estimulam, nesta ciranda louca, que precisa ser bruscamente interrompida para
evitar que, juntas, a inflação e recessão tornem irreversível a iliquidez interna e externa.
~. pois, este sistema auto-sustentado que mantém no
Brasil a elevada inflação de custos. Ao mesmo tempo, na
vigência de uma conjuntura francamente depressiva,
com a indústria em regime de ociosidade próxima a 40%,
fábricas e empresas parando as suas ativida~s. o desemprego crescente, taxa de crescimento negativa, sob o comando do FMI, as autoridadades monetárias promovem
a contenção dos meios de pagamento e do crédito e a
compressão salarial. Elas geram e alimentam a recessão
sob o disfarce de combater a inflação de demanda, que
não existe atualmente no Brasil. O objetívo real e único
dessas medidas é o de reduzir o consumo interno, para
possibilitar má.iores saldos exportáveis e acelerar o pagamento aos banqueiros internacionais.
b notório que, relativamente ao PIB, os meios de pagamento representam hoje 50% do seu valor em 1973,
quando a inflação era de 15%.
.
O desvio contínuo de numerário do fluxo económico
para a especulação financeíra (ORTNs, LTNs, bolsas de
valores, loterias e mercados de capital), a correção mo~
netária e os altos juros estimulando a especulação, amp1iam as distorções, reduzem o volume das transações
económicas e inviabilizam os investimentos.
de ter-se em vista que, para alcançar-se um saldo de
12 bilhões de dólares na balança comercial, ~necessário
reduzir-se o poder de consumo interno. Isto para evitarse que os recursos gastos na produção do saldo exportado viessem a pressionar o mercado desfalcado dessas
mercadorias, gerando uma demanda superior à capacidade da estrutura produtiva e criando uma componente
inflacionária de demanda.
O grave e o criminoso na condução da política financeira é o caráter perverso das medidas tomadas para evitar esse possível excesso de demanda. Elas foram impostas, a princípio, muito além do suficiente e necessário
para absorver a qomponente inflacionária de demanda
que estava preseilte na conjuntura brasileira anterior a
1982.
Posteriormente, nos acordos impositivos do FMI, o
mesmo caráter de perversidade foi mantido. As mediaas
compressivas impostas continuam a limitar o poder de
compra dos brasileiros muito além do necessário para
absorver o excesso de demanda gerado pelos recursos injctados no fluxo econôm'ico para produzir o saldo de
bens exportados. Essa política vem fazendo cair o já bai~
xo poder aquisitivo do povo,a!imen\ando a recessão, pa~

e

ralisando as fábricas que abastecem o mercado interno,
estagnando a construção civil e a produção ag.rí..::ola. A
produção de grãos no Brasil não cresce há cinco anos.
Enquanto o povo consome cada. vez menos e o dese~·
prego atormenta a sociedade brasileira, os preços contL·
nuam a subir, pressionados -como vimos- pela cor·
reção cambial, pelos custos indexados, pelos tributos in·
diretos e pelo efeito multiplicador da correção monetiria
e dos juros.
Uma outra ciranda, funcionando umbilícada ao circu·
lo vicioso que simultaneamente alimenta a inflação e a
recessão brasileiras, é a especulação financeira, a qual só
beneficia as classes sociais que já têm o consumo satura·

do.
O lucro é realizado exclusivamente pelo capital, des·
vinculado inteiramente de qualquer parcela de força de
trabalho e nada. literalmente nada produzindo, a não ser
o próprio lucro.
Desse modo, os capitalistas que aplicam por um dia.
por uma semana, por um mês ou por um ano no merca·
do financeiro, no dia, na semana, no mês ou no ano se·
guintes são creditados do valor das suas aplicações,
acrescido de 0,33%, de 2,31%, de 12% ou de 305%, res·
pectivamente, o qual, reaplicado, se multiplica em juros
compostos, propiciando rendimentos inatingíveis por
qualquer atividade produtiva. Os bancos onde sào feitas
essas aplicações realizam o seu lucro comprando títulos
do Governo: ORTNs, LTNs, com correção,juros c desá·
gíos que cobrem os interesses pagos.
Assim, os mais capitalizados do Pais, sem propiciarem
trabalho, sem nada produzirem e ~em risco, ganham o
que ninguêm, trabalhando, ganha. Quem lhes paga é a
Nação.
1:: esse o motivo por que o. débito interno do País e~·o·
luiu de 848,385 bilhões em 1980 para 3,087 tri!hões em
1981; 7,863 trilhões em 1982; 25,436 trilhões em 1983 e
em 1984 ultrapassará 100 trilhões.
Enquanto de 1982 para 1983 a receita orçamentária
cresceu \45% e o valor da ORTN 156%, a dívida interna
superou a inflação e aurilentou 223%.
O Governo tem consciência da poHtica perversa que
está pondo em prática. Sabe que a inflação não estâ sen·
do provocada pelo excesso de demanda. Sabe que est:i
gerando a recessão, destruindo a probabilidade do Brasil

firmar-se como nação industrializadas:, ao mesmo tem·
po, desnacionalizando a indústria mais rentável do País e
a sua própria agricultura.
.
Constata-se isto pelo tratamento dado uos depósitos
bancários a prazo. Eles exigem um depósito de 22% de
seu montante no Banco Central, mas é permitido que o
depósito seja feito em ORTN em l~.~.&ar de papel· moeda,
medida esta que não enxuga os meios de pagamento nem
reduz a base monetária.
As OR TNs e: as LTNs, na mão do Governo como de'.
pósito compulsório, significam a transferência de recursos à disposição da atividade econômica privada para
utilização pelo poder público.
Os depósitos compulsórios mobilizados no Banco
Central, que outrora significavam uma redução do lucro
dos bancos, hoje lhes rende correção monetária, mais
12% obtidos nos desâgios dos leilões de ORTNs e mais
6% de juros.
Se continuarem a crescer as nossas dividas externa e
interna, a ciranda da correção monetária a multiplicar a~
ORTNse LTNs, dentro de alguns anos todos os recursos
nacionais serão insuficientes para pagar aos poucos rkos
que serão nossos credores fora e dentro do Pais.
A anâlise feita induz à adoçio de medidas que imerrom·
pam os círculos viciosos, que estão ameaçando a lncegridll.·
de do cidadão brasileiro e das estruturas sociais e cconômi·
cas criadas em séculos de trabalho.

Não correr o risco de uma ação drástica é hl;jc: m.m
para o Puís.
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Medidas propostas para a problemática Interna:
1) Debelar a inflação (inOa,çã_o de custos).
a) Desindexar a economia, reduzindo a correção monetária a um.
b) Tabelar os juros atê o máximo_ de 12% ao ano.
c) Fixar o dia. "0", no qual todos os débitos e crédi~--
toS sujeitos a córrecão monetária seriam corrigidos sem
antecip.ar seus vencimentos, passando os 'juros a viger à
taxa de até 12% ao ano.(2)

d) Fazer aprovar disposição transitória de constituição e legislação especial, Cstabelecendo que todos os
contratos passíveis de qualquer tipo de correção sejam

' atualizados até o dia. "D" às taxas de correção contra, tua\ atê então vigentes, passando a vigorar a nova remuneração legal até a data do vencimento do contrato, estabelecendo:
d') que, a partir do di!t. "D", todas as taxas de cor.' reção ficarão reduzidas a um, deixando,_ portanto, na
realidade, de ser exigíveis no Pais;
d") que nos contratos com vencimentos e valor prefixados. a remuneraçãO contratual prevalecerá incidindo
p~oporcionalmente:áo teinpo decorrido até.o dia. .. 0". A
partir desse dia, a remuneração superior a 12%,(1) e a 6%
ao ano para empréstimos agrícolas, será considerada
correção monetária, deixando, portanto, de s<;r exigíveL(!)
e) Estabelecer que nos contratos de financiamento de
atividudes agrícolas, os juros não ultrapassarão 6% aO
ano.

a

noce~sârio esclarecer a juridicidade de medida -buscando solução jurídjca _ade_qu~o;jo.
(2) Em fac~ d;s-~ieVacioS -~uiiõ$-iu:iril-inlSirã4Y~ "dOS-bã:nCõs;·os Hiriitei p-ata
os taxas de juros seriam. inicialmente, de 24% e_ t2% para financiamentos
agricolas.

(t)

.-...

f) A redução dos custos financeiros, juros reais, de

60% <i o ano para 12% ao ano, os tornaria cinco vezes menor. (Há operações, como a de desconto de duplicatas, a
.18% ao mês, que resultam juros reais de 150% ao ano):
Considerando-se que, hoje, em média, o custo fin8nceiro
pesa na estrutura dos custos das empresas em 40%, as
medidas propostas iriam reduzi~lo a 8%. Isto significaria
que os preços finais ficariam mais baixos 32% ou propi~
Ciariam.um lucro de 32% sobre o faturamento.( 1) (Nas
.empresas atualmente descapitalizadas, cujos custos financeiros são mais altos, esse lucro poder-se-ia elevar a

I) Quadrimestralmente, a contar do dia. "D", todos os
salários seríam reajustados com base no lN PC, acrescido
de 10%.(')
m) Os títulosdo'Governo não poderiam vencer. juros
superiores aos legais estabelecidos.
n) Como pacto social provisório, os preços ajustados
no dilJ- "D". para os produtos em geral e inclusive todas
as_ __tar.ifas, ficariam congelados até 31 de dezembro de
1985.
o) Uma comissão especial ajustaria os preços dos pro~
dutos agrícolas e asseguraria preços mfnimos ao produtor. Esses preços seriam efetivados atrav~ das agências
do Banco do Brasil S.A. onde elas existissem, ou através
de funcionários do Banco que, em convênio com as pre~
feituras municipais ou companhias estaduais de armaze~
namento, tornariam a política extensiva a todo o Pafs.
p) As ORTNs, LTNs e outros títulos públicos presen·
temente na mão do Governo (Banco Central), corres·
pondentes a depósitos compulsórios, teriam os seus prazos prorrogados em aberto, para compatibilizá-los com
o montante dos depósitos exigíveis de cada banco.
q) Os novos depósitos compulsórios seriam obrigatoriamente feitos em numerário.
r) Os títulos na mão de bllncos ou do públicO, que fossem atingindo a data de vencimento, seriam resgatados
em numerário. Os saqoes das cadernetas de poupança e
dos títulOs públicos vencidos seriam regulamentados
pelo Governo, de modo a evitar-se a abrupta retirada de
valores_
S) O percentual dos depósitos compulsórios seria fixado quinzenalmente, permitindo ajustar continuamente a
haSe ritciiletá[ia em termos de evitar qualquer exacerbaç_ãQ _in_O_ac:ionária de deman_q~. _
(I) Os acrtscimos quadrimcstrais de !O% acima do lN PC poderiam provocur uma demanda excessiva de alimentos. Para evitar isto, seria de preVCt" a
importação de alimentos ou dar inicio à dcscompresslio salarial após o ter·

ceiro quadrimestre. quando os cstfmulos agr[colasji alca.nçllS:Stm rcspostR,

t) Os organismos da administração financeira fi~a
riªm os limites de expansão mensal do crédito, de modo

a evitar qualquer componente inflacionário de demanda.
__ u) Os saldos do FGTS, os débitos com o Sisterria Na-

Extihta assim a correção monetária e congelados todos os preços, admitindo-se que eles não fossem reduzi~
dos, o aumento da lucratividade resultante permitiria'às
empresas in,dustriais pagarem, a despeito do congelamento dor. preços, a trtulo de contribuição extraordinária, 12% do valor do faturamento. Esse pagamento
não deveria estar sujeito a qualquer outra tri~utação
acumulada, devendo ser recolhido como é hoje o IPI, e
prevalecer até o fim do terceiro quadrimestre.
g) O valor da contribuição extraordinária seria obri~
gatoriamente aplicado. pelo Governo em programas de
expansão da produção agrícola.
h) Todos os acordos e dissídios salariais e, de um
modo geral, todos os salários seriam corrigidos nas datas
previstas nos acordos. As corrC:ções seriam feitas na base
das laxas contratuais ou legais vigentes, calculadas até o
dia,"D".
i) A atualização salarial posterior aos ajustamentos
com base nas correções vigentes até o dia... D" passaria a
ser feita por acordos entre as partes, respeitadas as representatividades legais.
j) Nos primeiros seis meses a partir do dia. "0", seria
vedado reduzir os salários das diferentes funções, mesmo
com a substituiçãC? do empregado ocupante.

cional de Habitação e as prestações da casa própria,
após a atualização processada no dil;l. '"0", seriam corrigidos n'os prazos e no valor de correção do salário mfniITto, com base nos valores do lNPC.
v) Para sustar o processo de liquidação das empresas
voltadas para o consumo interno que estivessem endividadas com o fisco e com a previdência, seria de grande
alcance económico o perdão dos débitos àquelas que
comprovassem a ausência de recursos anteriores à cons~
tituição do débito, a.não distribuição d,e lucros no per{o~
do e a certeza da continuidade de funcionamento da empresa aPós o perdão, nà mesma ou ern outra atividade.
~ de considerar-se que, de qualquer modo, o erário
não rtefá como receber os atrasados que as empresas inaM
dimplentes não possam pagar. Esses d~bitos, acumulaM
dos com juros, multas e correções, levarão fatalmente os
setores de atividade econômica não capitalizados ao fe~
chamento.
Ainda, para uma solução socialmente mais justa, os
débHos perdoados deveriam ser transferidos do passivo
exigível para o não exigível, transformando-se em capital, sob a forma de cotas ou ações, que constituiriam a
participação da' força de trabalho.(!)
X) Para retomar o crescimento econômico, deveriam
ser estimulados pelo Governo programas prioritários específicos: Seria indispensável mobilizar a atividade pri~
vada para programas energéticos alternativos( 2), indústrias de substituição de importações e produção de grãos
e de óleos vegetais.

(I) Osjt~ros sendo tabelados lnicinlmente em 24% no mhimo, a sua reduçlo
propiciada um custo financeiro 2,5 vezes menor, o que equivalerhl a reduzilo do~ -IQ':'!, pam J 6%. resultando u:na lueratividade na$ empresas de 24%.

{I) No livro O Úlllmo Acclfl) está detalhado o mecanismo proposto.
(2) Estllo sendo encaminhados estudo~ sobre C~>tC assunto.

50%.)
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w) Os programas agrícolas de caráter nacional deveriam ser conduzidos pelos organismos regionais ou governos estaduais e executados atravês da atividade priva~
da. Os problemas fundiários, os de participação socie-táríu ou cooperativismo deveriam ser considerados na
programação para o setor agrícola.
y) Para reverter o processo de distribuição da renda em
benefício dos mais pobres, seria indispensável alterar as
normas de canalização de recursos para os investimentos.
Só associando o apoio do Estado, principalmente o de
modalidade financeira, em benefício da massa da força
de tmbalho menos remunerada, seria possfvel uma mais
justa distribuição de renda. Pensar~se em atingi-la exclusivivamente via salário ê utópico.
z) Associar, sistemática e exclusivamente, à força
económica do Estado e a política de incentivos ás atividadcs artesanais da micro ou pequena empresa, com o
objetivo de aumentar a renda dos mais pobres, seria o
país dispor·se a sacrificar a eficácia da produção em escala e a baixar o rendimento da atividade produtiva na~
cional e, conseqUentemente, a sua competitividade. Ocaminho paralelo, associando participativamente a rOrça
de trabalho aos empreendimentos de vulto, inclusive nos
programas prioritários nacionais, alcançaria o objetivo
social sem diminuir a produtivldade económica.
A fórmula de associação, através dos fundos d~ "integração social", de "participação dos empregados,. e de
"capitalização da empresa nacional" - conforme proposto no livro ~·o último Aceirou - integrando a força
de trabalho na estrutura produtiva, conduziria a uma
maior justiça social e tornaria mais participativo, sob t0~
_dos_ C?S_ ~~-J?!-!Ctos, _()_~for~()_~()_ !~a~alho._
-- z') A combinação de modificãçõeS nõ- siStCinid-ribU.:.
tário, taxando as atividades especulativas e concedendo
favores a investimentos condicionados aos programas
prioritários, fevarla à aplicação, nesses programas, dos

recursos ociosos decorrentes da paralisação das especulações financeiras. Os recursos do PIS/PASEP e do FIN~
SOCIAL, e os adicionais devolví-..:eis de tributos, criados
para investimentos sob a forma de cotas de capital nas
empresas dedicadas a programas prioritários, suporta~
riam esses programas. (1)
Apreclqção dos Resultados
I - A supressão das correções monetária e cambial e
a redução das taxas de juros paratisariam as elevaçôes
dos custos e estancariam, portanto, a inflação, que ê, no
momento, unicamente de custos e responsável única pela
elevação dos preços.
II- A interrupção do processo inflacionário tornaria
desnecessários os ajustes cambiais periódicos. Isto seria
indispensável à própria contenção da inflação,
III- A supressão da correção monetária e a queda
dos juros levariam os aplciadores no mercado financeiro
a curto prazo a buscarem outras aplicações (bolsa, imó~
veis e dólares).
- O aumento da demanda agregada, decorrente da
cessação da especufaçào financeira, não conduziria A in·
flação, uma vez que existe capacidade ociosa das fábricas, desemprego e disponibilidade de tecnologia. (Antes
de crescerem os preços, cresceria a produção.)
-O mercado de imóveis seria reaquecido, embora
contido pelo congelamento dos alugueis.
-A hipertrofia da Bolsa, se necessário, poderia ser
contida por legislação específica e tributos.
(I} Estii sendo preparado em Comiulio Especial do Senado um novo c6dl·
go tributârio nacional.

- O mefcado paralelo de dólares só seria inconve~
niente pela. fraude ·que propiciária nas importações e exportações com o objetivo de gei'âMlos.
-A ausência das correções cambiais freqUentes e o
controle da inflação reduziriam a procura de dólares; mi~
nimizaria, ainda, o interesse de gerá~Ios a adoção de uma
legislação com penalidades altas e drásticas.
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-A criaÇão de um sistema computadorizado de con.
trote de preços de produtos importados e exportados e o
estabeledmento de limites para prestação de serviços e
pagumentos de Know·how para o exterior minimizariam

as fraudes.
IV- Seria de prever um aumento de depósitos ociosos
nos bancos, não só pela ausência de projetas para inves·
tigar quantq pela falta de liquidez que afeta o mercado
atual, deprimido pela recessão.
V - As taxações incidentes sobre a especulação e os
incentivos concedidos aos investimentos nos setores
prioritários definidos pelo planejamento governamental
reverteriam a atual tendência especulativa.
VJ- Os programas agrfcolas de caráter nacional, co·
mandados pelos órgãos regionais e governos estaduais e
conduzidos pela atividade privada, engajariam um forte
contingente de mã<Mie--obra, principalmente em um vasto programa de energia alternativa e produção de alimentos.
-Os problemas fundiários, de cooperativismo e participação societária estenderiam ao campo agrário as
correções das disparidades de renda.
VIl ·-O re<ijustamento de todos os salários, feito parcialmente para evitar surtos de demanda inflacionária,
daria início à descompressão e a uma nova política salarial. A atual, além de perversa, atingiu mais duramente a
classe média, rebaixamento o seu nível na extratificação
da pirâmide sócio-eConómica, ameaçando, assim, a dis:ribuição harmónica, necessária ao seu equilíbrio.
1: de atentar-se que o baixo nível de salário no Brasil,
onde o operãrio ganha por mês aproximadamente o que
percebe um trabalhador americano por dia, atribui à
grande massa populacional um poder aquisitivo fnfimo.
isto se reflete na atividade agrária, cuja produção só
pode ser vendida aos preços compatíveis com aquele poder aquitivo, impondo no campo salário vil.
As medidas propostas objetivam dar início a uma
no·1a política salarial no País.
Alternativas
Creio ser a mais eficaz a solução heróica de eliminação
imediata da correção monetária, rebaixamento de juros e
congelamento dos preços, após assegurar à produção
agrícola, cqm fixação de preços mínimos reais, a econo~
micidadc da atividade.
Se porventura pretender-se um ajustamento progressivo, poder-se-ia reduzir trimestralmente a correção monetâria a 70% ou 50% do seu valor (Quadro 1).
Seria indispensável fixar-se de imediato o juro máximo
de 1% ao mês para todas as transações e limitar-se todos
os reajustamentos de preços, salários, etc. aos mCsmos
' parâmetros das variações trimestrais da ORTN.
Os depósitos bancários e os títulos ou contratos de
empréstimos ou financiamentos receberiam o mesmo
tratamento a partir do dia .. D.. , em que tivesse início o
processo de redução.
A taxa de câmbio seria reajustada na mesma base,
mensalmente, de modo que no trimestre fosse equivalente A correção monetária.
Mas, um inconveniente do processO seriam os reflexos
nos preços das altas trimestrais, que conservariam ainda
o caráter cumulativo e exponencial na variação dos
preços.

TRECHO DA ATA DA 13• SESSÃO, REALIZADA
EM 14-3-85, QUE SE PUBLICA POR HAVER SIDO
OMITIDA NO ÍJCN- SEÇÃO II- DE 15-3-85, PÁ·
GINA 0237, 2.' COLUNA:

O SR. PRESIDENTE (Martins Fi!ho) -Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. [~'·Secretário.
~ lido o seguinte

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 18-A, DE 1985
Dispõe sobre benefícios iiScais na área do imposto
sobre a renda atribuídos a operações de caráter cultu~
ral ou artrstico.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 19 A presente lei dispõe sobre beneficias fiscais
na área do imposto sobre a renda atribuídos a operações
consideradas de carâter cultural ou artístico.
Parágrafo ú.nico. Os beneficias previstos nesta lei
não excluem nem reduzem outros benefícios ou abatimentos, nem afetam a dedutibilidade de despesas operacionais ou de publícidade ou propaganda, assim regulados pela legiSlação vigente, integrando cumulativamente
o limite máximo de 50% (cinqUenta por cento) de deduções permitidas em lei.
Art. 29 As pessoas tisicas poderão deduzir anualmente como abatimentos do imposto de renda devido, as
quantias efetivamcnte dispendidas em operações de interesse cultural ou artístico enumeradas no art. 59, e que
atendam a todos os requisitos previstos nesta lei.
§ I~' O abatimento a que se refere este artigo estã Ji.
mitado a 20% (vinte por cento) do imposto de renda de·
vido pelo contribuinte, sem prejuízo dos demais abati·
mentos admitidos pela legislação.
§ 21' Na hipótese de o montante da operação· realizada ser, no ano base, superior ao limite acima fixado, é facultado ao contribuinte abater do imposto devido dos
dois anos seguintes, a parcela excedente devidamente
atualizada, atendido em cada ano o limite acima fixado.
§ 311 Na hipótese de, após o último ano a que se refere. Q parágrafo anterior, ainda remanescer uma parcela
excedente, esta não será mais abatível do imposto de renda do contribuinte.
§ 4' Em nenhuma hipótese serão abatíveis os pagamentos feitos pelo contribuinte a pessoa·a ele vinculada.
§ 5' Para os fins do parágrafo anterior"considera-se
pessoa vinculada ao contribuinte:
a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte seja titular,
administrador, acionista ou sóciO à data da operação ou
da qual tenha sido nos doze meses anteriores à mesma;
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive
os afins, e os dependentes do contribuinte ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoajuridica vinculada ao contribuinte nos termos da alínea anterior.
Art. 39 As pessoas jurídicas poderão deduzir como
despesas operacionais, para fins de apuração do imposto
sobre a renda~ as quantias efetivamente pagas em operações de interesse cultural ou artístico, assim definidas
pelo arl. 5o desta lei.
§ i' A dedução a que se refere este artigo não poderá
exceder em cada exercício de 20% (vinte por cento) do
fmposto de Renda devido pela empresa.
§ 29 Em nenhuma hipótese serão dedutíveis, nos ter~
. mos desta lei, as quantias pagas a pessoa vinculada ao
contribuinte.
§ J9 Para os fins do parágrafo anterior, considera-se
pessoa vinculada:
a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica;
b) o administrador ou titular da pessoa jurídica;
c) o cônjuge e os parentes até terceiro grau, inclusive
os afins, do sócio pessoa fisica de que trata a "letra a e das
demais pessoas mencionadas na letra b.

§ 49 A vedação contida no parágrafo 39 não impede
que as. quantias sejam deduzidas a outro título se assim
for admissível de acordo com a legislação.
§ 51' O regulamento desta lei disciplinará as formas e
critérios, inclusive contábeis, para controle da dedução a
que se refere este artigo.
§ 69 O incentivo a que se refere este artigo é cumulativo com demais previstos pela legislação não afetando
os respectivos limites existentes à data da entrada em vi~
gor desta lei.

Art. 4"' é. vedado ao contribuinte proceder ao ab .itlmento ou à dedução, num mesmo ano, do valor de m:.ns
de 6 (seis) operações ·abrangidas por esta lei, mesmo que
se tratem dos valores excedentes a que se referem o i 2~>
do artigo 29 e o § 29 do artigo Jl' supra.
Art. 51' Para os fins desta lei, consideram-se como de
caníter cultural ou artístico os seguintes tipos de ope·
ração:
I - aquisição de obras de arte ou de valor histórico ou
cultural; ·
II - edição de livros de arte e patrocínio de edições
artísticas;
III- edição sem fins lucrativos de obras de interesse
cultural;
IV- estímulo a edições de autores ou compositores
estreantes nacionais;
V- concessiio de prêmios destinados a livros, auto·
res, obras de arte, peças teatrais, e partituras musicais
nacionais;
VI- restauração, preservação e conservação de pri!dios e logradouros públicos de interesse para o Património artfstico e histórico da Nação tombados pelo Serviço
do Património Histórico e Artístico Nacional SPHAN;
XV II - doação de recursos a estabelecimentos de ensino superior para instalação e manutenção de ,.ursos de
aperfeiçoamento, especialização e formação de espe~:~a·
listas e pessoal ligado à atividade artístico-cultural em
geral, bem como instituição de bolsas de estudo e treina·
menta no Brasil e no Exterior para esse pessoal;
XVIII- subscrição de ações prefer~;pciais sem direito
a voto ou cotas de sociedades limitadas, de empresas da
área editorial e livreira, regionais ou nacionais, de\'ida·
mente registradas ou cadastradas, conforme o caso, pdo
Sindicato Nacional dos Editores, pela Câmara Brasileim
do Livro ou Associação Brasileira do Livro.
XIX- construção 04. estabelecimento de salas de ci·
nemas, laboratórios cinematográficos e audiovisuais,
participação em empresas existentes ou a se estabelecerem nas áreas de produção cinematográfica e produção
audiovisual, nos termos do item XVIII.
XX- pesquisa arqueológica, étnica e operações cor·
relatas;
Parágrafo único, Admitir-se-â para fin-s de gozo dos
beneficias nesta lei, a doação de livros estrangeiros a
bibliotecas públicas federais, estaduais, ~onicipais. esco·
lares, assistenciais ou de entidades, desde >4Ue adquiridas
no m~rcado interno.
Art. 69 As operações superiores a 4.0ÚO ORTN de·
verão ·ser previamente comunicadas à Secretaria Gera!
do Ministério da Cultura, para fins de cadastra mente e
posterior fiscalização e comprovação·de sua realizaçà~.
A Secretaria Geral do Minstérío da Cultura certificará.
para fins de comprovação junto ao Imposto de Renda.
que houve essa comunicação prévia e a operação foi realizada.
Art. 79 A aquisição de obras de arte nos termos do
item I do art. 5~', para gerar o abatimento ou a despesa
dedutível regulado por esta lei deverá consignar pre~'ia·
mente a sua transferência para Museu a ser indicado
pelo adquirente no ato da aquisição.
§ J9 O Museu indicado deverá, previamente à aquisição, manifestar por escrito seu interesse em·receber 'a
referida obra em seu acervo, indicando seu valor estima·
do.
§ 29 As obras de arte adquiridas nos termos desta lei,
deverão, em sua aquisição, terem declaradas a desti·
nação, ou seja o Museu para quem passarão após amor·
te do adquiriente no caso de pessoa tisica, ou a sua e.\·
tinção no caso de pessoa jurídica, mediante instrumento
legal irretratável e irrevogável de doação a ser an_e.\ad<J à
declaração d~ imposto de renda referente ao ano base dJ,
compra.
§ 39 As pessoas jurídicas adquirentes de obras de
arte nos termos desta lei, se obrigam a mantê-las em p<:r·
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manente exposição em dependê.ncia à qual o público tenha livre acesso.
g 49 A não transferência ao Museu indicado, 'ou a
omissão do contribuiente quanto ao meSmo, acarretarão
a indedutibílidade do valor da aquisição e a cobrança do
imposto sobre a renda que deixar de ser recolhido ou que
for restituído a maior, acrescido de juros, multa e correção monetária nos termos da legislação vigente.

§ 51' Durante os prazos em que a mantiver em seu
pocler, o contribuinte zelará pela integridade da obra de
arte adquirida, mantendo dentre outras medidas, e solr
pena de responder perante o Museu pelo valor da obra
adquirida, um seguro sobre o valor integral da obra, tendo por beneficiário o Museu indicado.
§ 6<:> O valor pago a título de prêmio do seguro pre'visto no parágrafo anterior não é dedutível p3.ra fins de
apuração do imposto sobre a repda.
• VII -em consoância com os Poderes Públicos, a
ereçào de monumentos que visem a preservar a memória
histórica e cultural do pafs;
VI II - realização de congressos, seminários, ciclos de
P,ebates, eStudos e pesquisas que tenham por objeto a literatura, as artes e a cultura nacionais;
IX ....:. apoio aos estu~.o~ e' a preservação do folclore e
das tradições popula~s nacionais, bem como patrocínio
de ..espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;
X - promoção de manifestações musicais, sem fins
comerduis;
Xl-promoção, ajuda, colaboração ou qualquer outra forma de participação na elaboração de espetáculos
•considerados de interesses das artes cénicas, bem assim _
na construção, reforma, restauração ou manutenção de
teatros, salas ou quaisquer outros ambientes que se destinem às artes cênícas:
XII- produção de cinema de arte nacional~ .
X III - construção, organização, reparação, nlanutençào ou formação de acervos, de museus de interesse
cultural;
XIV- apoio a atividades comunitárias de interesse
.._ultural;
· XV- compra de ações preferenciais, sem direito a
voto, ou cotas de sociedad'e limitada, de editoras que
publiquem pelo menos 30% (trinta por cento) dos seus
títulos de autores nacionais;
XVI- doação de livros adquiridos no mercado editorial, au edições subvencionadas, às bibliotecas públicas
federais, estaduais, municipais, escolares, de entidades e
associações de classe, desde que os livros sejam de autores ou tradu tores nacionais e editados por editoras naciOnais, bem como a formação de novas bibliotecas em
núcleos comunitários, Municípios, Estados, Associações, Sindicatos e entidades reconhecidas de interesses
público;

§ 71l As obr.as de arte adquiridas nos termos deste artigo ficam sujeitas às cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade até que se opere a
transferência das mesmas ao Museu beneficiário.
Art. 9'1 As açôes e cotas adquiridas nos termos dos
itens X V e X VUI do artigo 59 permanecerão inalienáveis,
impenhoráveis e sem poder ser utilizadas para fins de
caução, ou qualquer outra forma de garantia, pelo prazo
de 3 anos.
'
Parágrafo único~ As restrições deste artigo alcançam
inclusive o compromisso de compra e venda, a cessílo de
direitos à sua aquisição e qualquer outro contrato que tenha por objeto a obra e implique em sua alienação ou
gravame, mesmo que futuros.
· Art. lO. As pessoas jurfdicas podçrão deduzir em
'dobro o valor pago:
, a) para a veiculação de publicidade e propaganda,
quando efetuadas em suplementos de literatura ou arte
editados por jornais e revistas;
b) na produção ou patrocínio de programas de cunho
estritamente de di'vulgação cultural. em estações de rádio
o~ TV.

§ }9 As empresas jornalísticas, como definidas na
Lei de Imprensa, poderão aplicar a dedução prevista no
art. 3<:> no custeio de suplementos literários e culturais, e
de programação constante e periódica, de cunho estritamente de divulgação cultural, em rádio e TV.
ArL 1" As instituições financeiras em geral poderão
valer-se de imediato do disposto no artigo 3'1 para constituir com os fundos daí provenientes, uma carteira especial destinada a financiar, privilegiadamente, apenas
com cobertura de custos operacionais, a. atividade cultur.al toda de que trata o art. 59, ficando as entidades de
clcisse de cada setor investidas do poder fiscalizador das
condições dessas operações de financiamento, notifican·
do ao Banco Central do Brasil. para os devidOs fins, as
operações irregulares.
Art. 12. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitarão, sem prejuízo das sanções penais cabfveis:
I~ o contribuinte, à cobrança do imposto sobre a
renda acrescido de juros, multa e correção monetária nos
termos da legislação; e
I I - o beneficiário, à multa de 30% do valor atualiza.:
do da operação.
Art. 13. Esta lei será regulamentada no prazo de 120
dias contados da sua publicação.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicaÇ!lo.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificacão
Renovo, na justificação deste projeto, argumentos já
expendidos em proposições idênticas que ofereci ao Senado da República. Insisto no assunto, mormente agora
no alvorecer da Nova República, porque considero que a
estrutura do Governo não pode mais eximir-se da reali~ade do problema cultural no Brasil, um tema que está
em. permanente debate na sociedade brasileira, congregando todos os segmentos da inteligentsia nacional e representa uma das mais veementes aspirações do povo
brasileiro.
O presente projeto representa, sobretudo, uma contribuição e um esforço do Poder Público de integrar-secam
a iniciatiVa -privada, no contexto de nosso desenvolvi. menta económico e social, na promoção da cultura, orerecendo um instrumento que permita, aos empresários e
aos contribuintes em geral. uma efetiva e prática participação na evolução cultural brasileira, eliminando o
desnível existente entre o desenvolvimento puramente
económico e o desenvolvimento cultural.
Ao propor. essencialmente, através deste projeto, que.
seja permitido às empresas deduzirem até 20% (vinte por
cento) do imposto de renda devido para aplicação nas
atividades culturais discriminadas no art. 59, coloca-se
apenas, ao seu alcance, a possibilidade de. intervindo no
processo, acelerarem o crescimento cultural do Pais e o
estabelecimento de estruturas mais sólidas e permanentes para esse crescimento.
Por outro lado, referindo-me aos seus aspectos práticos e objetivos, o projeto representa uma reciclagem de .
recursos da qUal o Governo se beneficiará através de outros impostos a serem arrecadados, da criação de novos
empregos, da expansão industrial e revitalização de uma
ãrea empresarial que sobrevive precariamente - a dos
produtores de bens culturais. E, com toda a certeza, significará, para o futuro Ministêrio da Cultura, poderoso
reforço de meios, os quais, aplicados no setor cultural,
irão sem dúvida reduzir a pressão de demanda de recursos em cima de uma ârea do Governo notoriamente desprovida dos recursos financeiros, para atender a todas as
necessidades do desenvolvimento cultural do Pafs, como
é também, na mesma área, o caso dos Estados e Municípios.
Procurei, no projeto, simplificar e reduzir· ao mínimo
indispensável o controle e a interferência burocrática, de
modo a incentivar a livre iniciativa e tornar mais atraente para os empresários e contribuintes a opção pelo investimento cultural.
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Outro importante aspecto do projeto é o incentivo ao
renascimento dos suplementos jornalísticos de informação cultural, que total ou quase.totalmente desaparecem no País, bem corno a criação de programas sistemáticos de divulgação e informação cultural no Rádio e na
Televisão das redes comerciais. Atualmente eSses programas existem apenas na rede oficial e sem muitos recursos.
Justifica-se ainda plenamente, por si só, o dispositivo
que permite aos Bancos utilizarem o incentivo para formação de uma carteira de financiamento cultural. o que
pode ser o primeiro passo para a criação de um Banco de
Fomento Cultural, dedicado exclusivamente à ind6stria
de bens culturais, como já existem na França, Espanha e
outros pafses europeus.
Sala das Sessões, 14 de março de 1985.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Edu~
caçào e Cultura e de Finanças.}
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O projeto
que vem de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.

ATO N• 09, DE 1985
Da Comissão Diretora
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais e tendo em vista o Despaa
cho do Meritíssimo Juiz Federal da 2• Vara, Doutor IImar Nascimento Gaivão, resolve:
Art. J<:> É a Diretoria Geral do Senado Federal incumbida de efetuar levantamento com o objetivo de verificar se os enquadramentos realizados pelos Atos n•s 87 e
88 obedeceram rigorosamente às prescrições do Ato n'
25, de 1984, da Comissão Diretora, bem, assim de apurar
a possível contratação de servidores, pelo Centro Gráfico do Senado Federal, que, à data dos Atos n% 87 e 88,
não tinham vfnculo jurídico contratual com o órgão.
Art. 29 Cumprida a determinação do artigo anterior, fica a Diretoria Geral, atê ulterior deliberação, au..
torizada a pagar os servidores do CEGRAF, nos termos
do despacho judicial, i.é.• sem eventuais acrêscimos das
remunerações percebidas até os questionados enquadramentos à exceção dos ajustamentos legais, e., ainda. ex·
clufdos os servidores que possam ter sido contratados
após a data dos mencionados enquadramentos.
Art. 39 Este Ato entra em vigor nesta data.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 22 de março de 1985.José Fragelli, Presidente- Passos Pôrto - Enéas Faria
- Eunice Michiles - Guilherme Palmeira -Joio Lobo
- Marcondes Gadelha.
ATO DO PRESIDENTE N• 44, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52, itens 38 e 97, inciso
IV do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de compet!ncia que lhe foi outorgada pelo Ato
n9 2, de 1973, revigorada pelo Ato n' 12, de 1983, da Colnissão Diretora, fesolve exonerar, a pedido, do cargo
em Comissão, -de Diretor da Subsecretaria de Relações
Públicas, Código SF-DAS-101.3, Geraldo Caetano Fi·
lho, Técnico Legislativo, Classe. "Especial .. , Referêncíll
NS-25, do Quadro Permanente, a partir de 5 de março de
1985.
Senado Federal, 5 de março de 1985.- José Fragelii,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 54, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 52, itens 38 e 97, inciso
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IV do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n~' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretora, resolve nomear Glória Maria Ribeiro
Pinto de Almeida, Técnica cm Comunlcação Social,

ClasSC'. ••c", referência NS-21, do Quadro Permanente,
para exercer o Cargo em Comissão, de Dirctora da Subsecretaria de Relações Públicas, Código SF-DAS-101.3,
a partir de 05 de março de 1985.
Senado Federal, 5 de março de 1985. - Josf Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 55, DE I985

O ·Presidente do Senado Federal, no uso das atri~uições

que lhe confere o artigo 52, itens 38 e 97, inciso
IV do Regimento Interno, e de conformidade com a de~
legação de competl!:ncia que lhe foi outorgada pelo Ato
n• 2, de 1973, revigorado pelo Ato n' 12, de 1983, da Comissão Diretora, resolve exonerar, a pedido, do cargo
em Comissão, de Diretor da Subsecretaria Técnica e
Jurídica, Código SF~DAS~l0l.4~ Cid Sebastião da Fran:.
ca Brugger, Técnico Legislativo, Classe. uEspecial", Refer!ncia NS-25, do Quadro Permanente, a partir desta
data.
Senado Federal, 20 de março de 1985. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
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alíneas j e k, do Regimento Interno, e consoante decisão
da Douta Comissão Diretora, em reunião de 1:2~3-85, resolv~

Art. )1' O Senador poderá, mediante proposta ao
solicitar a designação de até 4 (quatro) servidores dos Quadros do Senado Federal para permanecerem à disposição de seu Gabinete para execução
de tarefas próprias de seus serviços, observado o dispos~
to no art. 545 do Regulamento Administrativo,
Ressalvando~se, nesta hipótese, as situaçôca e1tistcntcs
até esta data, até que ocorra nova lotação.
Parágrafo único. O servidor colocado à disposição
do Gabinete de Senador nos termos deste Ato fará jus à
percepção das vantagens previstas na Resolução n' 358,
de 1983, bem como as constantes nos Arts. 405, 406-11, e
408 da Resolução n' 58/72.
Art. 2v Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 25 de março de 1985.- Eaéas Faria,
)9-Secretârio.
Primeiro~Secretário,

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe confere o artigo 52, itens 38 e 97, inciso
Regimento Interno, e de conformidade com a de~
legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
n' 2, de J973, revigorado pelo Ato n9 I 2, de 1983, da Comissão Diretoria, Resolve nomear, Edgard Lincoln de
Proença Rosa, Têcnico em Ltgislação e Orçamento,
Clas~... Especial", referência NS-25, do Quadro Perma~
nente, para exercer o cargo em Comissão, de Diretor da
Subsecretaria Técnica eJurfdica, Código SF-DAS 101.4,
a partir desta data.

ATO NV 2, DE 1985
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

O Primeiro~Secretário, no uso da sua competência re~
gimental c regulamentar, resolve:
I-S revogado o Ato n' 16~ de 1983, do Primeiro~
Secretário.
Senado Federal, 25 de fevereiro de 1985.- Henrique

Santillo,

Primeiro~Secretário.

ATO N• 4, DE I985
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
O Senhor Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de sua competência regimental, constante do art. 57,

PORTARIA N• 8, DE I985

O Diretor~Geral, no uso das atribuições que lhe con fere o artigo 215, do Regulamento Administrativo dó Senado Federal, resolve:
'
Desligar Cyro Vieira Xavier, Técnico Legislativo,
Classe .. Especial", Referência NS~25, do Quadro Permanente do Senado Federal, da função de Chefe do Serviço
de Transportes, a partir de 5 de março do corrente ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985.- Lourhal Za~
gonel dos Santos, Diretor~Geral.
·
PORTARIA N• 9, DE I98S

O Primeiro-Secretário, no uso da sua competência re~
gimental e regulamentar~ resolve:
I - É revogada a Portaria nv 416, de 198.3, do
Senado Federal, 25 de revereiro de 1985.- Henrique
Santillo, Primeiro-Secretário.
ATO N• I, DE 1985
DO DIRETOR-GERAL

IV do

Sen~do Federal, 20 de março de 1985 . .:_José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.

I9~5,

PORTARIA N• 75, DE I985

Primeiro~Secretârio.

ATO DO PRESIDENTE N• 56, DE I985

PORTARIA N• 7, DE

O Diretor~Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215, do Regulamento Administrativo do Se·
nado Federal, resolve:
Desligar Waldemar GomesTinoco, Adjunto Legislati~
vo, Classt;...única", Referência NS-15, do Quadro Permanente do Senado Federal, da função de Chefe do Serviço de Portaria. a partir de 5 de março dO corrente ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985.Lourival Zaionel dos Santos, Diretor-GeraL

O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições regulamentares e à vista da delegação conti~
da no Ato 09 9, de 1985, da Comissão Díretora, resolvy:
Art. J9
constituída COmissão Especial, composta
dos servidores José de Lucena Dantas, Nfsio Edmundo
Tostes Ribeiro, Caio Torres e Herald Tab, com o objeti~
vo de proceder aos levantamentos determinados no Ato
n9 9, de 1985, da Comissão Diretora.
Art. 2v Este Ato entra em vigor nesta data.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
Brasflia, 22 de março de 1985. - Lourival Zangonel
dos Santos, Diretor~Geral.

e

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215, do Regulamento Administrativo do Se·
nado Federal, resolve:
Designar Orlando Oliveira, Agente Administrativo,
Classe ·~c", Referência NM ..29, do Quadro Permanente
do Senado Federal, para exercer a função de Chefe do
Serviço de Portaria, a partir de 5 de março do corrente
ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985. - Lourhal Za·
goael dos Santos, Diretor~Geral.
PORTARIA N• IO, DE I98S
· O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215, do Regulamento Administrativo do Se·
nado Federal, resolve:
Designar José Pedro de Alcântara, Técnico Legislati·
vo, Classe.:•Especial", Referência NS~25, do Quadro
Permanente do Senado Federal, para ocupar o cargo de
Che.fe do Serviço de Transportes, a partir de 5 março do
corrente ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985. - Loud,..al Za·
gonel dos &lotos, Diretor~Geral.

PORTARIA N• 6, DE I985

PORTARIA N• II, DE I985

O Diretor~Geral. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve:
Desligar Eurico Jaci Auler, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS~25, do Quadro Permanen~
te do Senado Federal, da função de Chefe do Serviço de
Segurança, a partir de 5 de março do coÍ'rente ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985.- Lourival Za·
gonel dos Santos, Diretor~Geral.

O Diretor~Geral,·no uso das atribuições que lhe confe·
reo artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve:
Designar Paulo Sérgio Ferreira, lnspetor de Segurança Legislativa, Classe. "Especial", Referência NS~I9,
do Quadro Permanente, para exercer a função de Chefe
do Serviço de Segurança, a partir de 5 março do corrente
ano.
Senado Federal, 8 de março de 1985.- Lourhal Zagonel dos Santos, Díretor~Geral. ·
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SUMÁRIO
1- ATA DA,25• SESSÃO, EM 27 DE MARÇO
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1.1-ABERTURA
l.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projeto

Projeto de Le: do Senado n' 35J85, de autoria do
Senador Netson Carneiro, que altera dispositivo da
ConsoJidação das.Leis. do Trabalho, para o fim de
deixar expressa a possibilidade de os aposentados
participarem da direção de assodação sindical.
1.2.2 - Discursos do Expediente
SENADORES MOACYR DUARTE, ROBERTO
SATURNINO -como L!der, HUMBERTO LUCENA- corno Líder, JUTAH Y MAGALHÀES <ITAMAR FRANCO.
1.2.3 -

Comunicação da Pre5ldênc:la

Convocação da sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.4- Leitura de Projetos

Projeto de Lei do Senado n" 36/&5, de autoria do
Senador Roberto Satumino, que estabelece critérios
para as contribuições previdenciárias das empresas e
dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n' 37/85, de autoria do
Senudor Roberto Saturnino. que institui indenização
a ser paga pelo empregador no caso de despedida sem
justa causa.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n' 22/81. que dispõe
sobre enquadramento de professores, colaboradores
c auxilian.:s de ensino c dá outras providencias. Apro\'ado. Ã Comissão de Redação.
- Requerimento n~ 15/85, solicitando a coil:Sütuiçtto de Comissào Parlamentar de Inquérito dcstinadi.l a investigar os fatos que colocaram em risco o

controle adonário, pela União, da Companhia Vaie
do Rio Doce. Vota~ão adiada por falta de quorum,
para votação do requerimento n' 37/85.

-Requerimento nt 40/85, solicitando urg!ncia
para o Projeto de Lei da Câmara n' 199/83 (n•
263/83, na Casa de origem), que exclui. dentrê os
considerados de interesse da segurança nacional, os
Municípios de Amambaf, Antonio João, Arai Morei·
ra, Vista, Caracol, Corumbá; Eldorado, lguatemi;
Ladário. Mundo Novo. Ponta Porã e Porto MÚrti·
nho, no Estado de Mato Grosso do Sul. Votaçio
adiada por fafta de ituorum.
-Requerimento n~ 46/85, solicitando urg&lcia ·
para o Projeto de Lei do Senado nt 7, de l98S, que
descaracteriza como de interesse da segurança nacional os municípios que especifica. Votaçio adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 26/79, que acrescenta parágrafo ao art. 517 da Consolidação das Leis
do Trabalho. Votaçilo adiada por falta de quorum.
-Projeto 1de Lei do Senado n• 2/801 que díspiSe
sobre a escola e a.nomeaçào dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nt 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do mdsico. (Apreciação
preliminar da Constitucionalidade). Votação adiada
por faJta de quorum,
- Projeto de Lei do Senado n• 320/80, que revoga
a Lei nq 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Con·
selho Nacional de Imigração e dà outras providências. Vota~ão adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 139f83 (n'
4.512/81, na Casa de origem), que estende a juris·
dição das juntas de Conciliação e Julgamento de São
Luís aos Municípios de Rosário, São Josê de Ribamar e Pala do Lumiar, todot; do Estado do Maranhão. Discussão encerrada, ficando a, votação adiada
por falta de quorum.
1.3.1_~ Dis_~\!rsos após a Ordem do Dia
SENADOR&$ CARl.OS Cll!ARELLI- como
Líder, ALBERTO SILVA, ALó'XANDRE COSTA,
NELSON CARNEIRO e MARTINS PILHO.

1.3.2- Desfgnaçâ.o da Ordem do Día da próxima
sessão.

l.4- ENCERRAMENTO

2-ATA DA 26•SESSÃO,EM 27 DE MARÇO
E 1985
.
2.) -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Oficio do Si, I•·S<crtdrlo da Clmara dos
Deputados encaminhando l revbio do Stnado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n• 3/85 (n• 5.134/85, ·
na Cas.a de origem), de iniciativa do Senhor Presi·
dente da Rep(lblica, que prorroga, at& o dia 28 de junho de 1985. o prazo fixado no Decreto-lei n• 2.175,
de 27 de novembro de 19841 para a regularização do
recolhimento dos d!:bitos previdenciârio:o das Prefei·
turas e Autarquias Municipais.
2.2.2 -Leitura lk projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 38/85, de autoria
do Sr. Senador Alexandre Costa, que altera a Lei n•
4,117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações.
-Projeto de Lei do Senado n• 3~/85, que dispõe
sobre a recondução de membros do Conselho Federal de Cultura.
2.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n' 31/85, solicitando transcrição, nos Anais do Senado, do discursO do Presi·
dente Tanctedo Neves, lido pefo Presidente da República em exercício. por ocasião da primeira reu·
nião do Minístério. Aprovado.
-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao ProM
jeto de Lei do Senado n• 272/78 (n• 2JJ06j79, naquela Casa), que dá nova redação à alfnea a do artigo 32,
da Lei: n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964Aprovado
nos termos do Requerimento nt 48/85. Ã Comissão
de Redaçào.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÚXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Humberto Lucena proferido na
~cssiio de 26-3-85.
-Do Sr. Senador Henrique Santíllo, proferido na
sessão de 26-3-85.
4- MESA DIRETORA
5- L!OERES E VICE-L!DERES DE PARTIDOS
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3• Sessão Legishitiva Ordinãria, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Josê Fragelli, João Lobo e Martins Filho
ÀS 14 HORA/fi, E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

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

Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena - Odacir Soares - Aloysio Chaves Hélio Gueiros -João Castelo - Amêrico de Souza Alberto Silva -João Lobo -- Cêsar Cais - José Lins
- VirgíJlo Tâvora - Moacyr Duarte - Martins Filho
-Humberto Lucena- Marcondes Gadetha- Milton
Cabral - Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Nivaldo
Machado - Luiz Cavalcante- Passos Pórto- Jutahy
Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- José Ig~
nácio Ferreira- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Fernando Henrique Cardoso- Henrique Santi!lo- Gastão MO:JierJosê: Fragelli - Marcelo Miranda - Álvaro Dias Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge Bomhausen Carlos Chiarelli - Alcidcs Saldanha - Octávio Cardo-

so.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo nómero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há Expediente a ser lido.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo )9-

Justificação

A legislaçilo trabalhista, pelo inciso III da art. 530,
que veda o direito de ser votado para cargo de direção
sindical ao trabalhador que não esteja, há pelo menos
dois anos antes no exercício de sua atividade ou profissão, na verdade não ê muito explícita quanto a serem alcançados, com a restrição, os aposentados.
Mas, o que se vê na prática é os aposentados em geral
serem chamados tão-somente a cumprir o dever do voto
nas eleições sindicais, nunca a participar da direção da
associação sindical ou de cargo de representação eco nêmica ou profissional, numa discriminação flagrante e
odiosa.
Duf a necessidade de ser aprovada a medida aqui preconizada, que trata de tornar expressa a possibilidade de
os aposentados votar e ser votados nas eleições sindicais.
Sala das Sessões, 27 de março de I985.- Nelson Carne-iro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Se~:retário.

'S. lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 35, DE 1985
Altera dispositivo da Consolidação das Lels do
Trabalho, para o fim de deixar expressa a possibilidade de os aposentados participarem da direção de assoeiaçio sindical.

Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nen'l permanecer no exercício desses cargos:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1,.. O inciso III do art. 530, da Consolidação das
Leis do Trabalho, passa vigorar com a seguinte redação:

III -os que não estiverem desde dois (2) anos antes,
pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação económica ou profissional;

III- os que não estiverem, desde dois (2) anos
antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade
ou da profissão dentro da base territorial do Sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional, salvo se forem aposentados;

(Às Comissões de Constituição e Ju.sllça e deLe~
gislaçao Social.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- O projeto de
lei que vem de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para uma
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Nação inteira encontra-se em estado de tensão, sa·
cudida que foi pela noticia divulgada na manhã de ontem, do agravamento do estado de saúde do Presidente
Tancrcdo Neves, transportado às pressas para o Instituto de Cardiologia de São Paulo.
Justamente quando o País parecia tranquilizado com
o anúncio dos últimos boletins mêdicos e até \)S p-_~enún·
cios de breve assunçào, com data previamente ~H1:~1itid~.
chegam-nos novas e traumatizantes inforrríaç(-1,_·~

Hoje, porêm, os comentários jâ se tornam mais cspe·
runçosos e alentadores, filtrados através de notídu~ di~
cretas. Toda a Nação, quer nas praças públicas, quer nas
igrejas e nos templos, quer nos oratórios familiares, reza
pela saóde do Presidente, pedindo a Deus pela sua re..:uperação, a fim de que possa cumprir a missão históri1.':.l
que o destino lhe reservou. Mas, .como bem têm frisado
homens públicos da maior responsabilidade na vida nacional, entre os quais o Deputado Ulysses Guimarães, os
cargos são etemeros e os homens são mortais, permanen·
tese eternas são as instituições, o País, a Nação, o Esta·
do.
O Presidente José Sarney, investido na plenitude de
suas prerrogativas constitucionais, não pode e não deve:,
por maior fidelidade e devotamento que guarde ao titu·
lar do cargo, condicionar a saúde da Nação à saúde do
seu Primeiro Magistrado.
O Governo precisa deslanchar, o Governo precisa governar a pleno vapor e não apenas em câmera lenta. esperando pelo imprevisível. Os desígnios de Deus são im·
perscrutáveis, mas os deveres do governante devem ser
cumpridos com vistas à realidade e às exigências nacillnais e nunca, e jamais. ao imponderável.
Para o trabalho d~. "restauração da democracia pkna
da economia, das finanças e do bem-estar social mJtS
vale o arrojo dos insurgentes do que a prudencia dos gh.l·

1-.
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.sadores, mais frutifica o idealismo temerário de Dom
Quixote, do que o álgido bom senso de Sancho Pança".

A Nação está matura, maior, a Nação reencontrou a
sua maioridade. O respeito aos cânones constitucionais é
hoje a grande preocupação da consciência nacional. A
classe política brasileira, pela unanimidade dos seus inte~
grantes, sem uma discrepância sequer, reflete o mesmo
estado de espfrito. As soluções extralegais.não são mais
admissíveis no catecismo cívico do povo brasileiro.
O slogan que hoje já se tornou legenda Ç:, "'Nada ale:m

da Constituição". A planta tenra da-democracia de que
falava Otávio Mangabeita cresceu e se tornou árvore firme e frondosa e os seus frutos estão longe do alcance dos
que lhe atiram pedras 'ou tentam mutilá 71os.
Em conclusão: juntamos nossa voz às vozes de todos
os brasileiros, pedindo a Deus pela sa11de do Presidente,
pela sua recuperação, pela sua convalescença, para que
se aquiete este Pafs e se desassombrem os que tiveram a
ventura de nele nascer e se orgulham de nele viver e de
contribuir com uma parcela do seu trabalho para o seu
progresso e -engrandecimento.
O Sr. Passos Pô~to"'·
nobre Senador? ;~

Permite~me

V. Ex• um aparte,

~:

O SR. MOACYR DUARTE- Tenho a honra de ouvir o aparte de V. J?x•
O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador Moacyr Duarte,
Ex~ jâ fala em, nome de todos nós em homenagem ao
martírio do Presidente eleito. Creio que toda a Naçãoisto t eVidente- está ai nos meios de comunicação -se
solidariza e pede que o Presidente tenha o restabelecimento pleno de sua saúde para Õ exercício do seu mandato supremo. Mas, como diz aquele prov~rbio francês,
para alguma coisa serve a misé:ria, está ar uma das crises
do presidencialismo brasileiro, a falta de institucionalização do nosso sistema político, a saúde do Presidente
para a Nação, V. Ex•estâ dizendo isto afno seu discurso.
Nós não conseguini-os, até hoje, com quase um século de
República institucionalizar o sistema de Governo por
que nós optamos, que foi o presidencialismo, e dar-lhe
uma estabilidade tal que a doença do Presidente, o seu
desaparecimento, o seu impedimento, ou de qualquer
dos mem bras do Governo, não signifique isto a paralisação das ativfdades do Estado. De modo que é um mo~
mento de reflexão ao Congresso brasileiro, para que ele
procure agora, nos instantes dessa prb-Constituinte que
se anuncia, criar uma forma de Governo, mesmo Presidencialista, mas que haja melhor distribuição de encar·
gos entre os Três Poderes, ou entre as autoridades do Poder Executivo, de uma forma tal que o Prc;sidente possa,
no impedimento, que é dos mortais, que~ da fragilidade
humana·, possa a Nação continuar como se ele estivesse
no pleno exerdcio. De modo que V. Ex•, além da solidariedade, recebe de mim a reflexão, que acho que temos
que fazer em torno de um sistema político que não nos
leve sempre, como tem ocorrido, a estes instantes de
apreensão, como, aliás, ocorreu há poucos anos, quando
o .Senhor Presidente João Figueiredo esteve em Cleve-land, e a Nação se viu ameaçada pelo possível â.fastamento do titular presidencial.
V.

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o aparte do
eminente Senador Passos Pórto, que, Õão há negar, dá
melhor moldura a este meu pronunciamento, mesmo
porque os sentimentos que S. Ex' procura exteriorizar
são os mesmos sentimentos que tomam conta de cada
um de nós.
Apenas com referência ao que S. Ex• afirma, que se
toma necessário, para que se consolide o amadurecimento de nossas instituições, sejam definidos, de uma vez por
todas, os elencos de responsabilidade e dos encargos a
serem atribuídos aos governantes, eu apenas penso, acre. tiito e estou convencido de que esse elenco de prerrogativas e de atribuições já está definido, a todos aqueles que
exercem cargos de governantes, na nossa Constituição,

no nosso documento maior. Para concluir, Sr. Presidente, estas breves palavras desta excelsa tribuna, formula~
mos apelo patriótico ao PresidenteJos~Sarney, para que
afaste de si os embora justificáveis sentimentos de devotamento, afeição e fidelidade ao amigo, e pensando no
País e no povo brasileiro, exercite, plenamente, todas as
prerrogativas inerentes à sua elevada investidura. O
povo saberá reconhecer o seu gesto e o Presidente enfermo convalidará certamente os atas que promanem de
sua autoridade de Chefe do Poder Executivo do Brasil.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, como
Líder.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
oradQr.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ouvi com atenção e cOm o maior interesse o oportuno
discurso do Senador Moacyr Du~lfte. Tive mesmo fmpe-to de aparteâ-lo mas, sabendo que logo em seguida teria
a oportunidade de usar da tribuna, deixei para expressar
aqui, antes de .entrar propriamente no meu a~unto de
hoje, em nome do meu Partido, a concordância completa
de pontos de vista expressos por S. Ex• e maniféstar também os ilossos sentimentos muito profundos, sentimentos de todos os meus companheiros de Partido, sentimentos de ansiedade Pelo estado de saúde do Presidente
Tancredo Neves, misturado com o desejo eriorme que
vem de nossa alma, de que toda esta situação seja superada e o Presidente encontre o seu completo restabelecimento.
Outrossim, reafirmamos, também, juntamente com o
Senador Passos Pôrto, que aparteou o nobre Senador
Moaç:yr Duarte, a nossa confiança nas instituições, na
maturidade das lideranças políticas brasileiras para enfrentar qualquer situação emergente que traga à Nação,
que traga ao povo brasileiro surpresas desagradáveis ou
que contrariem as grandes expectativas que se criaram
neste País com a escolha do Presidente Tancredo Neves,
em janeiro último.
Mas, Sr. Presidente, temQs que continuar o nosso trabalho, 6opitar os nossos sentimentos de ansiedade e levar
adiante a sessão de hoje, como as sessões dos dias subseqUentes.

Hoje, ocupo a tribuna para comunicar que apresento à
Casa dois projetes que reputo extremamente importan·
tes para o combate ao desemprego no País. O desemprego continua a ser um dos nossos grándes problemas, seguramente o maior problema da classe trabalhadora. E
estão aqui os trabalhadores, representados pelo DIAP,
que ê·o seu órgão de assessoramento par~amentar; estão
aqui, hoje e amanhã, discutindo, no Segundo Encontro
do DIAP, problemas atinentes ao desemprego, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Esse
problema continua .extremamente grave e, a meu ver,
agudizado ainda mais pelo pacote económico editado na
semana passada, o primeiro pacote económico na Nova
República, cujos efeitos jâ tive, desta tribuna, oportunidade de comentar. E acho que precisamos, nós parlamentares, desenvolver atividade através da apresentação
de idéias, de sugestões para o combate a esse grave
problema do desemprego.
Assim é que estou oferecendo à Casa dois projetas de
lei - um, estabelecendo a indenização por despedida
sem justa causa, indenização independente da opção
pelo sistema do FGTS. h alguma ~ois:a que penalize o
empresário que despede. o trabaJhador sem justa causa, é
uma indenização perfeitamente suportável, correspon~
dente a um mês de salário por ano de trabalho que o empregado tem na empresa, mas que constitui um freio ao
uso e abuso do sistema da rotatividade como meio de
baixar os custos salariais das empresas, em prejuízo da
cktsse trabalhadora e gerando esse desemprego crónico,
decorrente desse instrumento da rotatividade.

Quinta-feira 28

0425

De outro lado, apresento um segundo projeto, instituindo novo sistema de arrecadação dos encargos previdenciários, das receitas da Previdência, reduzindo a contribuição sobre a folha de pagamento a 50% dos níveis
atuais. O projeto institui uma cobrança sobre o faturamen to das empresas, segundo alfquotaS- que serão calculadas ano a ano, tendo em vista o orçamento da Previdência, para que se acabe, de uma vez por todas, com
esse problema crônico e sempre angustiante dos déficits
da Previdência. E também, para que a Previd~ncia possa
dar aos seus serviços a qualidade que os trabalhadores
brasileiros merecem. Ao mesmo tempo, esse novo sistema vem melhorar as condições das empresas que empregam mais mão·de-obra, que pagam melhores salários e
que, hoje, pelo sistema atuat, são as mais penalizadas
pela arrecadação da Previdência.
Com esses dois projetas, cujas justificativas mais detalhadas apresento ao lado do seu enunciado, creio que po-deríamos ter o início de um verdadeiro programa de
combate ao desemprego, e, eu diria mesmo alguma coisa
de emergência que venha ao encontro da grande aspiração dos trabalhadores brasileiros, dos assalariados
brasileiros, de modo geral, incluindo, hoje em dia, profissionais liberais: engenheiros, mMicos, advogados, que
também estão no desemprego, para que a situação seja
contor'nada, pelo menos parcialmente.
Trata-se, por conseguinte, de dois projetas que têm o
mesmo objctivo e, por isto, os apresento conjuntamente,
objetivo de iniciar um plano de combate ao desemprego.
Espero que ganhe a atenção dos Srs. Senadores, a
atenção da Casa e que sejam estudados, que sejam analisados, que sej~m emendados, que sejam aperfeiçoados,
mas que tramitem com a urgência que o assunto merece,
com a urgência que a gravidade do problema exige de
nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Conced9 a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Llder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Assomo à tribuna, na tarde de hoje, na dupla condição
de Líder do PMDB e no Senado e de Líder do Governo
nesta Casa do Congresso Nacional, por designação do
Senhor Presidente da Rep6blica.
Inicio as minhas palavras dizendo ao Senado c A
Nação que, a julgar pelas últimas informações recebidas
de'· São Paulo, o pós-operatório do Senhor Presidente
Tancredo Neves transcorre dentro dos parâriletros de relativa normalidade, eis que os seus médicos assistentes
consideram bom o seu estado geral, deixando-nos~a nós,
a que o apoiamoS mais de perto, em toda a campanha de
mobilização popular, que lhe deu o respaldo para chegar
à Presidência da Rep11blica, e a toda a sociedade brasiiei·
ra, que lhe abre um incomensurável crédito de confiança
- com uma certa margem de tranqUilidade. A esta altu~
ra. apesar dos três atas cirúrgicos a que ,se submeteu o
Senhor Presidente da RepCiblica, divisamos a possibiJi..
dade de sua recuperação total, de modo a que venha,
oportunamente, assumir a chefia da Nação, perante
Congresso Nacional, correspondendo a um grande anseio do povo brasileiro.
Que Deus ajude Sua Excel~ncia, neste instante, são os
votos que faço desta tribuna, não só em meu nome pessoal, mas, acredito, de todo o Senado, salientando as
manifestações que hoje foram feitas, neste Plenário, pelo
nobre Senador Moacyr Duarte, em nome da liderança
do PDS e do nobre Senador Roberto Saturnino, em
nome da liderança do PDT.
De outro lado, cabe-me afirmar ao Senado e também
à Nação cfue o Vice-Presidente da República José Sarney, com o total apoio político-parlamentar das forças
que o elegemm junto com Tancredo Neves, a 15 dejanei-
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ro último, e com o respeito e a compreensão de todos os

demais,partidos com assento nas duas Casas do Congresso Nacional, exerce o Poder na plenitude das suas

atribuições. E nós, que estamos mais próximos de S. Ex•,
pelo apoio que lhe demos no terreno poHtico-partidário,
na medida em que se alongará a sua interinidade, por

rorça do impedimento mais prolongado do Senhor Presidente Tancredo Neves, haveremos, a cada momento, de

assegurar-lhe o respaldo insuperável para que S. Ex•,
conclua a composição do seu Governo a nível de 2~', 39,
4~' c até 59 escalões para que não haja nenhuma solução
de continuidade na administração direta ou indireta do

País.
Menos de duas semanas nos separam do dia em que a
Nação inteira foi apanhada de surpresa com a doença
inesperada que obrigou Tancredo Neves a submeter-se a
uma urgente e delicada intervenção cirúrgica, ficando assim impossibilitado de assumir, na· data prevista, suas
funções de Presidente da República.
Apenas doze dias são passados desde que o país deu
provas definitivas de seu amadurecimento político,
quando o Congresso Nacional, no impedimento do Senhor Presidente da República e no estrito cumprimento
da Constituição Federal, deu posse ao Senhor VicePresidente. Senador José Sarney, para, interinamente,
exercer a Presidência da RepúbHca.
Somente dez dias nos separam da primeira reunião ministerial do novo Governo, inédita pois realizada no domingo imediatamente posterior à posse do Senhor VicePresidente da República e dos Ministros de Estado.
Desde a noite do último dia 14, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação tem vivido a ansiedade da incerteza e
da espera, unida na vontade e na f'é da recuperação rápida e segura do Presidente Tancredo Neves, mesmo diante das dificuldades que vão surgindo ao longo do cami'
nho.
Apesar de todas essas circunstâncias excepcionais e do
curtíssimo espaço de tempo decorrido desde que um
novo Governo assumiu o Poder neste Pars, depois de
mais de vinte anos de regime autoritário, as mudanças da
Nova República jã começam a ser sentidas pelo povo
brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na carta que dirigiu no último sâbado, dia 23, ao
Vice-Presidente José Sarney, afirmava o Presidente Tanci"edo Neves que "na política, o exemplo~ mais importante que o discurso. O discurso, diz[a o Presidente, é
efamero pela 'sua própria natureza, o seu efeito termina
com a leitura dC ,sua divulgação por mais eloqUente e
oportuno que seja ele. O exemplo, ao contrário, contribui para a construção ética da consciência do nosso povo".
A comparação entre o di~curso e o exemplo que o Presidente utilizou para ·elogiar o comportamento, irre. precnsfvel, do Vice-Presidente José: Samey, também se
aplica aos primeiros dias da Nova R c pó btica.
Em política, o exemplo é realmente mais importante,
do que o discurso. O exemplo da correção moral, da austeridade administrativa e, sobretudo, o exemplo da fidelidade aos princfpio:s e compromissos assumidos com a
Nação.
Quando o PMDB e a Frente Liberal firmaram, a 7 de
agosto de 1984, o solen~ "Compromisso com a Nação" e
constituíram a Aliança Democrâtica - principal força
(Jue tornou possível a vitória de Tancredo Neves e José:
Sarney- comprometeram-se, uma vez no Poder, a promover as mudanças inadiãveis que garantissem a conso·
lidação das instituições democráticas, o desenvolvimento
económico do Brasil e a realização da justiça social.
São exatamente esses, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os princípios e os compromissos que têm presidido as
ações do Governo da Nova República.
Ainda na primeira reunião ministerial do domingo,
dia 17, anunciava o Vice-Presidente José Sarney, as primeiras mudanças da Nova República. Além da austeri-
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da de no Governo, do compromisso com a ordem, com o
respeito e a valorização do Poder Legislativo e da determinação de não gastar p'or enquanto, várias comissões
especiais foram criadas para encaminhar a solução de
problemas inadiáveis do pais. Vale lembrar, pela sua importância e pela repercussão direta que terão na vida do
país, alg1,1mas medidas que foram, imediatamente, colocadas em execução:
Já se encontrJ.m instaladas e funcionando a comissão
de alto nível para tratar da reforma tributária e da des·
centralização administrativo-financeira; a comissão q.ue
fará uma avaliação do universo dos incentivos fiscais e
dos resultados obtidos através de sua aplicação, com vistas a fazer sugestões para seu reordenamento e. aperfeiçoamento; a comissão que vai examinar a questão dos
benefícios indiretos concedidos pela administração federal direta e indiretá; e a comissão para analisar a questão
do pagamento em dólar, aos funcionários mantidos por
diversas empresas estatais no exterior.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Várias medidas saneadoras foram também imediatamente tomadas nas áreas fiscal e monetária. São elas:
lt) O corte de 10% no orçamento fiscal;
O esforço de contenção de gastos menos prioritários
tem por finalidade evitar a cobertura de créditos adicionais e suplementares, a fim de assegurar a geração de superávit fiscal destinado à redução do ritmo de cresciffiento da dívida mobiliãria interna do Governo Federal ou
mesmo das necessidades de financiamento desses gastos
mediante emissão de moeda.
2~') A suspensão por 60 dias de novos financiamentos
do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco da
Amazônia, da Caixa Económica e do BNH, com ex:ceção
das aplicações do Banco do Brasil para a agricultura e
exportações;
A iniciativa visa gerar excedentes de caixa nessas instituições, que deverão carreá-los para aplicações em títulos públicos federais,, reduzindo a necessidade de o Governo pressionar o mercado financeiro na disputa pela
poupança doméstica para financiar os gastos públicos.
Trata~e. naturalmente, de medida de carãter emergencial por meio da qual se estabelece' uma espécie de
trégua sobre as fontes primárias de geração de gastos
públicos, durante um período de reavaliação das possibilidades orçamentárias, de forma consistente com ·as medidas de austeridade que estão sendo adotadas.
No período, os bancos procederão a uma avaliação
cuidadosa das suas aplicações, adequando-as às novas
prioridades estabelecidas pelo Governo Tancredo Neves.
Neste ponto, devo dizer ao Senado .que, face a vários
reparos feitos a essa medida governamental, inclusive
pelo nobre Senador Roberto Saturnino como Líder do
PDT, nesta Casa, mantive, na qualidade de Líder do Governo no Senado, contactos permanentes com o Sr. Ministro da Fazenda Francisco Dornelles, e S. Ex• me assegurou que jã estavam sendo tomadas novas providências
no sentido de assegurar aplicações na área do Banco do
Brasil, notadamente no que tange ao custeio agrícola, em
particular, do Nordeste que é a Região mais sacrificada
neste particular. E, bem assim, a Caixa Econômica Feder':J.l, inclusive pelo empenho dedica-do do seu novo Presidente, o ex-Sena"dor Marcos Freire, já está também conseguindo liberar recursos para aplicação no mercado
imobiliário em faixas prioritárias;
39) A proibição de contratação de novos funcionários
até o fi.m deste ano de 1985, pelos órgãos da administração direta e indireta;
Procura-se, desse modo, evitar que novas contratações
de pessoal venham a agravar a necessidade de financiamento do Governo Federal, seja mediante aumento da
carga tributária, seja através da colocação adicional de
titulas póblicos ou mdmo de emissão de moeda.
49) A fixação de cotas mensais de gastos por Ministério por meio da Comissão Financeira do Ministério da
Fazenda.

A medida tem por finalidade estabelecer uma programação do ritmo de liberação dos recursos destinados à
realização de despesas orçamentârias de forma mais ade"'
rente às necessidades de control,e reclamadas pelo gerenciamento do prOgrama de ajuste econôm'ico em curso.
Trata-se, tãcr-somente, de normalização dos procedimentos a serem adotados no processo de liberação, para
as unidades orçamentárias, dos recúrsos do orçamento
fiscal, estabelecendo um critério de quotas mensais.
St) A punição para as empresas estatais e prefeituras
que não pagarem em dia seus débitos externos.
Trata-se de medida administrativa destinada a agilizar
a implementação das regras normatizadoras da gestão financeira de entidades públicas previstas no Decreto-lei
n' 2.169/84, ín~Iusive no que diz respeito a perlaiidades
aplicáveis àqueles que infringirem as regras ali estabele·
cidas, com ênfase no cumprimento pontual das Llbrigações financeiras contratadas no exterior.
6"') Na área monetária, foram prontamente fixadas as
seguintes diretrizes gerais:
a) fixação de metas de expansão para o Banco do Brasil para os meses de abril e maio;
b) suspensão pas aplicações de fomento do' Banco
Central por 90 dias;
c) exame, em conjunto com o Ministério da Previdência Social, de formas para reduzir os débitos da entidade
junto ao sistema bancário e Autoridades Monetárias;
d) estabelecimento de metas no tocante ao superávit
de caixa do Tesouro~
e) aperfeiçoamento da estimativa do impacto monetàrio do setor externo, programando-se, para esse efeito,
os desembolsos em moedas estrangeiras.
Com vistas a adotar medidas urgentes destinadas a
evitar 'descontrole orçamentàrio irrecuperável no exercício, serão fixados, para os meses de abril e maio próxi·
mos, tetas de expansão para as aplicações do Banco do
Brasil, restringindo-se o desembolso de recursos ao atendimento exclusivo das prioridades de governo. A medida
busca, em primeiro lugar, permitir a reavaliação do programa de aplicações, tornando consentâneo com as novas definições da política econômica. Por outro lado,
atende, simultaneamente, ao propósito de contenção dos
gastos públicos e ao controle da expansão monetária, O
car~ter temporário indicado pelo prazo de duração previsto, traduz a preocupação com o aspecto emergencíal
do controle monetário, destinando-se a, evitar comprometimento detinitivo da capacidade de controle do governo sobre a oferta primária de moeda no corrente ano.
Além dessas, outras medidas complementares também
foram adotadas:
a) restabelecimento' do controle de preços, através do
CIP, de diversos produtos e a suspensão de todos os rea·
justes por trinta dias;
b) modificação na metodologia de cãlculo da Correção Monetária.

O novo critério baseia-se na média geométrica das três
61Íimas variações mensais do lndice Geral de Preços e
permite conhecer-se previamente a correção monetária
do mês em curso.
O conhecimento antecipado da correção monetária.
eliminando as atuais incertezas, possibilitará melhorar a
condução das operações de mercado aberto, com menores oscilações das ta~ as do "overnight". Além disso, essa
medida contribuirá para as colocações de papéis de prazos mais curtos, principalmente das Letras do Tesouro
Nacional.
Cabe assinalar ainda, que a adoçào desse critério deve.
rã tranqailizar o mercado financeiro, que há algum tempo espera uma definição a respeito do assunto por parte
das autoridades.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é propósito do
Governo da Nova República tomar agora medidas de fi·
nitivas e que sejam balizadoras de uma política económica a longo prazo. Ao contrário, o Governo do Presidente
Tancred.O Neves pretende a participação efetiva do Con-
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gresso Nacional no sentido de dar maior respaldo às de~
cisões no campo econômicokfinanceiro, até mesmo por
que não pretende isolar-se na diffcil tarefa de reconduzir
o País aos trilhos do desenvolvimento, sem recessão e
tambêm sem innação.
As medidas na ârea econômico-financeira são emergenciais e se destinam a permitir o início da Administração e, mais de que isso, a restaurar a credibilidade do
Executivo perante à opinião pública, dentro da angústia
que atingiu toda a sociedade brasileira com a enfermidade do Senhor Presidente Tancredo Neves.
Lembro aos Srs. Senadores que, nas suas entrevistas,
antes e depois de elejto, e no seu discurso, o Presidente
Tancredo Neves sempre enfatizou que uma das linhas
fundamentais da nova política económica do seu Governo seria a de compatibilizar o combate à inflação com o
crescimento econômico, o que equivale dizer, em outras
pafavras, que S. Ex• não admitiria em nenhuma hipótese
se continuasse o Brasil a recessão que af está e que levou
milhões e milhões de brasileiros ao desespero, à miséria e
à fome.
'
Esses propósitbs;r;Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão claramento àefnonstrados em medidas que já se tornaram públicas em outros setores do Governo.
O Ministro Almir Pazzianotto, do trabalho, anunciou
há poucos dias o reconhecimento da CUT e do CON. CLAT, e anistiou os líderes sindicais quetiverain seus direitos potrtícos cassados indefinidamente pelo regime autoritário. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, um representante ~e órgão sindical, o DIEESE, participa oficialmente das negociações para estipular o índice de reajuste do salário mínimo, que erftrarâ em vigor no próximo dia lq de maio. O que representa participação direta
e efetiVa do trabalhador brasileiro naquelas reivindicações do seu interesse direto.
O Ministro Marco Maciel, da Educação, trata da legalizacão da União,.Nacional dos Estudantes, extinta por
ato de força; encaminha o problema salarial dos professores das universidades públicas e, em apenas dois dias,
resolveu o grande impasse criado pelo antigo regime na
Universidade de Brasília.
O Ministro Antônio Carlos Magalhães, das Comunicações, manda rever todas as concessões de serviços de
rádlo e televisão dos (íltimos seis meses, pois há fortes
indícios de favorecimento polftico e, at~ mesmo, pessoal.
As lideranças da Aliança Democrática no Congresso
Nacional deflagram o processo de reforma partidária e
eleitoral, urgente e inadiável, em comum acordo com os
demais partidos políticos.
A esse respeito, há poucos dias, vim a esta tribuna
para deter-me nas linhas gerais dessa reforma partidária
entregue a uma Comissão Interpartidária, formada no
seio do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente
Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados, e que~
presidida pelo nobre Senador Aloysio Chaves, do PDS,
tendo"'na sua Vice-Presidência o Deputado Norton Ma~
-'Cedo, do Partido de Frente Liberal, e como relator o Deputado João Gilberto, do Partido do Movimento Democrático BrasHeiro. Os seus trabalhos vêm-sç desenrolado
normalmente com a presença de todos os seus integran~
tes. E acredito, at~ pelos cantatas que ten1os tido a nível
de Lideres partidários nas duas Casas no Congresso, que
brevemente haveremos de chegar a um consenso em tor~
no dos principais aspectos dessa reforma, a nfve1 constitudonal e de legislação ordinária, de tal sorte que, dentro de pouco tempo, possamos, através de votações sucessivas no Plenário do Congresso Nacional, com a participação, aÜ efetiva, do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, designado Líder do Governo no Congresso Nacional, retirar, do caminho da Assembl~ia Nacional Constituinte.. que hã de ser convocada para 1986, de
acordo com os compromissos assumidos pelo Presidente
Tomcredl~ Xeves e pela Aliança Democrática, os entu-
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lhos do autoritarismo. Aí, realmente, o povo brasileiro
poderá eleger, livremente, dentro de todas as garantias
individuais e sociais, os futuros representantes que hão
de elaborar para este País uma Carta Magna que honre
as tradições republicanas e, sobretudo, faça com que o
País retorne aos caminho$ de uma democracia autêntica,
. de acordo com as aspirações nacionais.

o

SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a

campainha,)- Nobre Senador, a Presidência informa a
V. Ex• que o seu tempo estã esgotado.

O Sr. Murilo Badar6- Permite V. E:V um aparte?
O SR- HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a

V, Ex•, Sr. Presidente. Peço apenas que me permita, antes de concluir o rrieu pronunciamento, ouvir o aparte do
nobre Senador Murilo_ Badaró, Líder do PDS e da Oposição no Senado Federal.
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sário. ~ nesse debate que emergirão, sobr~udo no Con. gresso N acionaf, que é a grande Casa do povo, as soluções que verdadeiramente atendem aos interesses nacionais, conforme o compromisso assumido com a
Nação pela Aliança Democrática.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:,

Altevir Leal- Raimundo Parente- Claudion<i'r Ro·
riz- Alexandre Costa- Helv!dio Nunes- Guilherme
Palmeira - Carlos Lyra - Moacyr Dalla - Amaral
Peixoto- Alfredo Campos- Severo Gomes- Benedito Ferreira- Mauro Borges- Benedito Canelas- Ra.berto Campos - Roberto Wypych - Lenoir Vargas.

O SR. PRES.IDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra ao nobre Sena!:for Jutahy Magalhães, por cessão do
Senador Roberto Campos.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. ProO Sr. Murilo Badaró- Nobre Senador, devo a V. Ex'
uma explicação, porque havia solicitado minha inscrição
para pronunciar, nesta tarde, o que poderia ser denominado de discurso de estréia, em que procuraria fixar as linhas de comportamento da Bancada da Oposição nesta
Casa. Todavia, não tive oportunidade de comunicar a V.
Ex• que, face aos acontecimentos de ontem e ao clima de
visível emoção que domina todo o Pafs, entendemos por
bem adiar esse discurso para quando já tivermos - o
que esperamos aconteça em breve- not!cias do restabelecimento do Senhor Presidente da República, por cuja
saúde todos nós levantamos preces a Deus. De forma
que peço a V. Ex• desculpas peto desencontro havido
pelo fato de não ter podido comunicar a V. Ex•, com a
antecedência necessária. o cancelamento da minha inscrição. Mas, estou certo de que vou merecer a sua indulgência e a sua conpreensão e, tão logo os acontecimentos
permitam, farei nova inscrição e comunicarei a V. Ex•,
com antecedência razoável, para pronunciar o discurso
de fixação das linhas básicas de comportamento do PDS
e da Oposição no Senado Federai. Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu é que agradeço,
nobre Senador Murilo Badaró, os seus esclarecimentos,
que respeito e compreendo perfeitamente; sobretudo, sei
do seu estado de espírito. V. Ex• além de brasileiro, V.
Ex• é mineiro e, portanto, conterrâneo do nobre Presidente Tancredo Neves, seu ex-correligionârio do Partido
Social Democrático, e tenho certeza do profundo sentimento que vai na sua alma neste instante, quanto à enfermidade do Senhor Presidente, e dos votos que V. Ex• .
renova, em nome da sua Bancada, no sentido do seu total restabelecjmento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:

São essas as primeiras mudanças da Nova República.
São firmes e vigorosas como pretendia o Presidente Tan*
credo Neves e como, de fato, as vem conduzindo o VicePresidente José Sarney, embora ainda não tenham ocolorido que só a presença daquele que foi escolhido pelo
Colégio Eleitoral, com o respaldo total da sociedade bra~
sileira, poderia lhe dar. Mas, esperamos em Deus que
isso possa ocorrer dentro de poucos dias, para que ele,
com o pulso firme que todos lhe reconhecemos, com excepcional talento polftico de estadista, COJ!l tirocínio ad*
ministrativo admirável, possa realmente cumprir os seus
compromissos para com a Nação.
As crftif?as e as sugestões serão sempre bem-vindas ao
Governo. Esse é o papel constitucional do Congresso e é
isso o que se espera de uma sociedade civil democraticamente organizada. A Nova República não pleiteia a unanimidade. O que deseja é submeter abertamente seus
atos ao julgamento da opinião pública e do Parlamento
para poder corrigi-los e aperfeiçoã-los quando neces-

nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na condição de oposicionista, nesta Casa, sinto-me no
dever de aplaudir o ato do Governo Federal que resolveu, semana passada, promover a liquidação extrajudicial do Grupo Brasilinvest. As autoridades, agindo no
estrito âmbito da lei, não protelaram a obrigação de fiscalizar o mercado financeiro, nem permitiram as odiosas
contemporizações com os fraudadores da economia popular. Tal atitude sugere a garantia de que os responsAveis pelos escândalos financeiros - os quais lesam o
póvo e ludibriam o Estado, sempre acobertados por
omissões criminosas do Poder - não ficarão impunes. ·
É evidente que o Estado não deve ficar lnativo nem
pusilânime ante as g;raves ofensas à economia popular. A
vigilante prevenção e a severa repressão 110 enriquecimento criminoso não podem ficar restritos a fatos novos.
a circunstâncias raras. Pelo contrário, a ação estatal deve
ser permanente e firme. No setor financeiro, principal~
mente, pois os atas de corrupção cumpre serem averiguados detalhadamente e examinados a partir do início.
O Direito Administrativo e o Direito Penal condenam o
crime continuado. No caso do BrasiHnvest, como de tantos- outros, é clara a hipótese do crime continuado. Por·
tanto, é ato de corrupção que deve ser examinado desde
quando teve infcio. Da mesma forma, os delitos ocorridos nos óltinlos anos, em outras instituições financeiras,
não podem continuar acobertados pela impunidade.
Há muito, Sr. Presidente. externo o ponto de vista de
que há necessidade de a lei garantir a poupança popular.
t dever primário da autoridade zelar pelos investimentos
do cidadão, punindo exemplarmente os ladinos enganadores da boa te do homem comum. Ai~da mais quando
este é atraído pela propaganda oficial, para que deposite
nas casas financeiras o pouco que consegue reter, na antevisão de que, no futuro, terá condições de ver multiplicado o dinheiro, a duras penas levado às cadernetas.
O comunicado do Banco Central às instituições finan ..
ceiras e Bolsas, sobre o decreto de liquidação extrajudicial das empresas do Grupo Brasilinvest constitui ato da
maior significação. Ele não é punição simples a administradores que devem ser corrigidos em seus comporta·
mentos. ~. sobretudo, na filosofia de ação séria no ins..
tante em que a população, habituada à rotina do noti..
ciârio da Imprensa, relativo à manipulação dolosa de
elevadas somas, já não acreditava em provid!ncias con..
tra O$ ...criminosos de colarinho branco".
A Nação, perplexa, assistia, nos últimos anos~ à proliferação dos atos de corrupção estanhamCnte banhados
pela compreensão da autoridade. Nas Comissões desta
Casa, sempre interroguei o Executivo sobre os motivos
impeditivos do cumprimento da função constitucional e
legal contra os fraudadores de todo gênero. Todas as minhas indagações e advertências caíram no vazio e ficaram sem resposta. O erro, a contumácia do passado, foi
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sempre destinar as investigações ao esquecimento,
marcando~as pela descontinuidade, interrompendo-as
injustilicadamcnte. Tais processos jamais foram conclusivos; nunca trouxeram ao público uma decisão final,
digna, moralízadora, exemplar..
Quanto a nós, Representantes do Povo, não podemos
compactuar com a neglig!ncia, tambf:m dolosa. As auditagens, as investigações criminais devem caminhar sobre
o dorso da lei apurando os escândalos com imparcialidade c severidade, no sentido do completo c transparente
esclarecimento dos fatos, para a punição dos culpados
ou do acusador leviano. A desobediência a esse princípio
geral do Direito conduz à impunidade, como tem acontecidÕ, alimentando novas ações criminosas contra a
poupança nacional.
Portanto, Sr. Presidente, hoje, ao ver rompida a cober,tura oficial aos maus empresários do setor financeiro,
tomo a palavra para aplaudir o Governo, embora confesse minha oposição política quando se flzer necessária.
O aplauso qtie agora externo coincide com a crítica repetidamente feita às manifestações infelizes do passado,
que davam conta de que os fatos criminosos tinham sido
entregues à Justiça, à qual caberia exclusivamente tomar
a iniciativa de apurar e punir. Os fatos de hoje e os de ontem não podem ficar sem conclusão. A ação económica
privada já traz em si um risco que limita a ousadia empresarial, exigindo, assim, prudência c seriedade. Quando esta ação 6 sustentada com o capital de sócios ou com
recursos de pequenos depositantes e poupadores, a disciplina, a seriedade e a prudência que anunciamos devem
ser redobradas. Quando se está gerindo recursos de terceiros, a responsabilidade 6 maior, e a ousadia do empresário deve ter limites e não ultrapassar a e.tica e o Direito.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela o'dem. Sem revisito do orador.)- Sr. Presidente~ Srs. Se-.
nadares:
Foi aprovado, em primeiro turno, um projeto de nossa
autoria qUe submete à deliberação do Congresso Nacional todos os acordos internacionais e, se não me engano,
esse projeto já foi aprovado há mais de oito dias.
Inclusive leio uma declaração do Presidente do Banco
Central Carlos Lemgruber:
De seu lado, o Presidente do Banco Central, Carlos Lemgruber, declarou que o Brasil prosseguirã
em suas negociações com o Fundo Monetário Internacional e indicou que o novo Governo introduziria
poucas variantes nas conversações levadas a efeito
com o sistema bancário privado pelo regime militar.
Eu entend~, Sr. Presidente, e continuo entendendo,
desde 1982 quando apresentei esse projeto, que cabe ao
Congresso Nacional intervir e discutir todos os acordos
internacionais, assinados, inclusive, com o Fundo Mone-.
tário Internacional e com os bancos privados, razão pela
qual, mais uma vez, solicito a V. Ex• a inclusão, em segundo turno, do projeto de nossa autoria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A p,esidência
vai providenciar o assunto referido por V. Ext
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A p,esidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas c 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
mat~rias:

- R~uerimento n"' 3 J, de J985i e
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 272, de 1978.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !9-Secretái-io.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, de 1985
Estabelece critérios para as contribuições previdenciárias das empresas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' A alíquota de contribuição previdenciária
das empresas em geral, prevista no item I do art. 1'. do
Decreto-lei n'~ 1.910, de 29 de dezembro de 1981, é reduzida para 5% (cinco por cento).
Art. 2' As empresas em geral deverão recolher à
Previdência Social contribuição complementar calculada
sobre seu faturamento mensal, obedecendo a percentuais
que serão fixados ano a ano, por proposta do Poder Executivo aprovado pelo Poder Legislativo.
§ 1"' Os percentuais a que se refere esse artigo deverão ter em vista o equilíbrio do Orçamento da Previdência Social e serão aprovados pelo Poder Legislativo até o
fim do mês de outubro do ano anterior,
§ 2<~ Os percentuais referidos neste artigo serão variáveis e crescentes em trCs faiXas aplicáveis às pequenas,
m!dias e grandes empresas.
§ 3"~ As microempresas são isentas do recolhimento
da contribuição prevista neste artigo.
§ 4"' Os critérios de classificação das empresas em
pequenas. médias e grandes serão determinados pelo Poder Executivo, em regulamento.
Art. 3'~ O Poder Executivo, o.uvido o Ministério da
Previdência e Assistência Social, regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 41' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5"' São revogados o art. 2"' do Decreto-lei n"'
1.91 O, de 29 de dezembro de 1981 e as demais disposições
em contrário.
Justiflca~iio

Através desta proposição, nosso objetivo é criar contribuição previdenciária sobre o faturamento mensal das
empresas, em percentuais crescentes de acordo com o
porte de cada empresa, isentando dessa contribuição as
microempresas.
E, simuftameamente, reduzir de dez para cinco por
cento a contribuição previdenciária devida pelas empresas em geral, prevista no item I do art. 1"', do Decreto-lei
n"' 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
Na verdade, a atual sistemática de recolhimento das
contribuições previdenciárias penaliza as empresas que
empregam mais mão-de..obra e pagam maiores salários,
incentivando, dessa forma, a automação artificial, incoinpatível com o excesso de mão-de-obra existente no
Pafs. e forçando a redução de salários dos trabalhadores
em geral.
O deslocamento, para o movimento da empresa, da
base das contribuições previdenciárias, é solução mais
lógiCa e mais justa tendo em vista, também, o objetivo de
fortalecer a pequena empresa, hoje em situação de inferioridade perante aquelas que utilizam maiores recursos
tecnológicos empregando relativamente quantidade menor de trabalhadores.
Cremos, assim, que a providência ora alvitrada é essencial para um plano eficaz de aumento do nível de empregos e melhoria dos salários.
Por uma questão de justiça, a propositura ainda prevê
a eliminação das contribuições dos aposentados e pensionistas. preconizando a revogação do art. 2"', do
Decreto-lei n"' 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
Finalmente, o projeto em pauta tem por escopo eliminar definitivamente o crônico e angustiante problema
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dos déficits da Previdência, possibilitando· a ~elhoria
signilícativa da qualidade dos serviços prestados por esse:
impor!antíssimo setor governamental que constitui o
mais poderoso instrumento de transferência de renda e
de realização da justiça social.
Sala das Sessões, 27 de março de I985.- Roberto Sa·
turnlno.

LEGlSLAÇÀO CITADA

DECRETO-LEI N• 1.910. DE 29 DE DEZEMBRO DE
198!
Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item 11, da Constituição, decreta:
Art. JY As alfquotas das contribuições dos segurados e das empresas em geral, destinadas ao custeio da
Previdência Social, ficam elevadas para:
l - 10% (dez por cento) em relação às empresas em
geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual,
cujo acréscimo guardará a mesma proporcionalidade;

Art. 2Y Ficam esta~elecidas contribuições dos apo~
sentados em geral e dos pensionistas, para custeio da assistência médica, na forma seguinte:
I - aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos beneficias até o equivalente a 3 (três) vezes. o salário mini·
mo regional;
b) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respectivos beneficias superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5
(cinco) vezes o salário mínimo regional.
c) 4% (quatro por cento} do valor dos respectivos benefícios superior a 5 (cinco) e inferior ou igual a lO (dez)
vezes o salário mínimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respectivos beneficias superior a 10 (dez) e inferior ou igual
a IS (quinze) vezes o salário mfnimo regional;
e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos beneficios superior a IS (quinze) vezes o salário mínimo regional.
:I - pensionistas:
3% (três por cento) de valor dos respectivos benefícios.

I
i'
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(Às Comlssiies de Constituição e Justiça, Legislaçdo Socfal e Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1985
Institui indenização a ser paga pelo empregador no
caso de despedida sem justa causa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I"' A todo empregado regido pela legislação
trabalhista, inclusive os don:aésticos. será devida indenização, a ser paga pelo empregador, no caso de despedida
sem justa causa.
Art. 2Y A indenização prevista no artigo anterior
serâ devida independentemente de opção pelo sistema do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do levantamento do saldo em conta vinculada, "na forma prevista
na Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Art. 3"' A indenização consistirá no pagamento de
1 (um) salário mensal por cada ano de trabalho na mesma empresa.
. Parágrafo único. Na hipótese em que a despedida
sem justa causa ocorra no sexto mês do ano, será devido
um salário integral ao empregado. Se inferior a seis meses, a indenização relativa ao perrodo corresponderá ã
metade de um salãcio mensal.
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Art. 4~ A inobservância do disposto nesta lei sujei~
tarâ as empresas infratoras a multa correspondente ao
dobro da importância a que teria direito o empregado
despedido sem justa causa, sem prejuízo dos procedimentos penais cabíveis.
Art. 5'1 O Poder Executivo, ouvido o Ministério do
Trabalho, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dia-s.
·
Art. 61' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7~' Revogam-se as disposições ent contrãrio.
Ju.stificaçio

Um dos objetivos fundamentais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, introduzido em nossa legislação social pela Lei nt 5.107, de 13 de setembro de 1966,
foi o de substituir o instituto indenizatório da estabilidade, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.
O FGTS, como a experiência o demonstrou à sociedade, facilitou extraordinaiiamente as despedidas sem justa
causa, sendo fato r d~ notória intranqUilidade social e de
grande rotatividady 'dtrmão-de-obra, que tantos prejuízos tem ensejado';\ classe trabalhadora.
Nesse contexto, afigura-se no indispensável, como primeiro passo de um mais amplo programa de combate ao
désemprego, que independentemente de opção ou não
pelo FGTS e das benesses nele previstas, que uma nova
indenização seja instituída, para o caso de despedida sem
justa caus~.
~esse, precisamente, o objetivo desta proposição, que
preconiza tal indenização, que serâ paga pelo empregador, consistindo num salário mensal por cada ano de trabalho na mesma empresa, considerando-se para esse
efeito como um exercício completo, o prazo de seis meses
no ano em que ocorrer a despedida.
Essa medida, que também abrange os empregados domésticos, seguramente farâ com que diminuam sensivelmente as despedidas sem justa causa, o que tra'rá positivas repercussões de natureza social.
Assinale-se, por derradeiro, que para proporcionar
maior eficácia à medida, são previstas penalidades aos
empregadores que a inobservarem.
Sala das Sessões, 27 de março de 1985. - Roberto Saturnino.

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

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Os projetas que
acabam de ser lidos serão publicados c remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Estã finda a

Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja. leitura será feita pelo
Sr. !~'~Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Item 9:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n9 22, de 1981, de autoria do Senador
Jorge Kalume, que dispõe sobre enquadramento de
professores colaboradores e auxiliares de ensino e
· dá outras providências, tendo
Pareceres, sob nts 654 e 655, de 1981, das Comissões:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade. juridicidade e, no mêrito, favorável; e
- de Educação e Cultura, favorável.
Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra., encerro a discussão,
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
. Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 22, DE 1981
Dispiie sobre enquadrsmento de professores colaboradores e auxiliares de ensino e d' outras profldêftcias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Aos atuais professores colaboradores e auxiliares de ensino admitidos até a data de publicação desta
lei. aplicam-se as disposições do art. lO do Decreto-lei nv
1.820, de II de dezembro de 1980.
Art. 2t A partida data de publicação desta lei, as
instituições de ensino superior realizarão concurso póblico de títulos e provas para o preenchimento dos empregos de professor auxiliar.
Art. 3' Esta lei entra em vigór na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Item 10:
Votação, em turno ónico, do Requerimento nt
15, de 1985, de autoria do Senador Humberto Luce. na, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos
que colocaram em risco o contrate acionário, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento nt
37/85, dos Senadores Roberto Campos e José lgnácio Ferreira, de adiamento de votação para o dia 18
de abril de 1985.)
A matéria teve a sua apreciação sobrestada eni sessão
antc;rior em virtude da falta de quorum para a votação do
Requerimento n' 37, de 1985, de autoria dos Senadores
Roberto Campos e José Ignácio Ferreira, de adiamento
da votação para o dia 18 de abril de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.}
Rejeitado.
O Sr. Roberto Campos cação de votação.

REQUERIMENTO N• 47, DE 1985
Nos termos do art. 198, alfnea "d''. do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do Item nv 9 seja submetida ao Pie. ~nário em J9 lugar.
Sala das Sessões, 27 de marco de 1985.- Jorge Kalu+

me.
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Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Vai-se proceder
à verificação de votação requerida pelo nobre Senador
Roberto Campos.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Como vota o Líder do PMDB?

0429.

O Sr. Marcelo Miranda (PMDB- MS) -Não.·
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) Lfder do PDS?
O Sr. Odadr Soares (PDS -

RO) -

Como vota o
Não.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Como vota o
Lfder do PFL?
O Sr. Carlos Chlarelll (PFL -

RS) -

Não.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Os demais
Líderes não estão presentes..
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- José lgnácio Ferreira- Lomanto
Jónior - Moacyr Dalla.
VOTAM ""NÃO"' OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Itamar FranCoJaison Barreto -João Cmteto - Jutahy MagalhãesLuiz Cavalcante- Marcelo Miranda - Martins Filho

-

Moacyr Duarte.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nilo hã nt\me-

ro. Vou suspender a sessão por dez minutos, antes at:ionando as campainhas a fim de que os Srs. Senadores
compareçam ao plenário.

(A sessão i suspensa às 15 horas e 35 minutos ~
reaberta às 15 horas e 47 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Joio Lobo)- Estâ reaberta a
sesslo. Persistindo a ratta de quorum, a PresidCncla se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Requerimento nt 37/85, fica com a votação adiada
por falta de quorum e. em conseqUência, sobrestada a
apreciação do Requerimento n'P 15/85.
Igualmente, as demais matérias da Ordem do Dia, todas em fase de votação, constitufda dos. Requerimentos
n•s 40/85 e 46/85; Projetas de Lei do Senado n•s 26/79,
2/8, 18/80. 320/80, ficam com a sua apreciação adiada
para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Passa-se ao

Uem 8:
Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei da
Câmara n• 139, de 1983 (n• 4.512/81, na Casa de
origem), que estende a jurisdição das Juntas de Con·
ciliação e Juliamento de São Luís aos Munidpios
de Rosário, São Jos~ de Ribamare Paço do Lumiar,
todos do Estado do Maranhão, tendo
Pareceres favoráveis, sob nts 923, e 24, de 1984,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
-de Legi!lação Social.
Discussiio do projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra,
encerro a discussão. (Pausa,)
Enc~rrada a discussão, a votação está adiada.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Volta~se à lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarem,
como Lfder.

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL -

RS. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaríamos de trazer ao conhecimento da Casa que
na manhã de hoje, atendendo a solicitação de expressivas
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figuras do Movimento Sindical Brasileiro e de lideranças politicas e parlamentares, entre as quais a do próprio Líder do Governo, Senador Fernando Henrique
Cardoso, estivemos com o Ministro Aureliano Chaves

levando a S. Ex• a preocupação com vtstas ao equacionamento, com presteza, com urgência e com eficiência, da
problemática dos trabalhadores da indtístria petrolífera,
dos líderes sindicais petroleiros que se viram afastados
das suas funções, em decorrência daquela greve nacional
que por eles foi levada a cabo em função da expectativa e
do pleito por melhores condições salariais e melhores
condições de trabalho. A adesão do Sr. Ministro à pretensão dos trabalhadores, por nós encaminhada, foi imc·
diata. E S. Ex• entrou cm contato, de pronto, com o Sr.
Prcsideõtc da PETROBRÁS e com ele ajustou que, ain,da no decurso da próxima semana, será trazido, pelo Dr.
Hélio Beltrão, um projeto definitivo e um programa de
reintegrações e readmissões de todos os 430 trabalhadores do setor petroleiro e, inclusive, dos líderes sindicais,
que voltarão, portanto, a prestar seus serviços na PETROBRÁS, com isso se anistiando, efetivamente, aque-les que foram exclurdos peJo delito de reivindicar mc1ho·
rcs condições de trabalho c de, legitimamente, cumprir
as suas funções sindicais.
A decisão do Ministro A ureliano Chaves põe um ponto final, portanto, nessa demanda social, restaura a autonomia sindical e demonstra a sensibilidade do Ministro c
do Governo que estão cônscios dos seus deveres e perfeitamente capacitados a pôr em prática o compromisso
com a Nação.
O Sr. Odaclr Soares- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. CARWS CHIARELLI -

Pois não.

O Sr. Odacir Soares- Queria sugerir a V, Ext, que in·
clusive integra o Partido do Sr. Aureliano Chaves. que
por sua vez tem como entidade subordinada ao seu Minsit~rio a PETROBRÃS, que dentro desse clima de e.liminação de injustiças sociais, notadamente aquelas decorrentes da atividade sindical, queria sugerir a V. Ex•naturalmente com as responsabilidades que V. Ex.t tem
como Líder ou vice-Lfder do Governo no Congresso.
não sei, porque há o Líder do Governo no Congressó, e
V. Ex• seria o Lfdcr ou Vice-Lrder- que levasse ao Mi·
nistro Aureliano Chaves uma reivindicação no sentido
de reintegrar 1 PETROBRÁS todos aqueles que, como
decorrência da própria Revolução de março de 1964 fo·
ram afastados daquela empresa. Parece-me que, dessa
forma, Se estaria, efetivamentc, anistiando amplamente
todos os trabalhadores que, como decorrência da sua atividade sindical, foram afastados daquela empresa, Seria
uma sugestão a ser encaminhada por V. Ex• ao Ministro
das Minas e Energia, que é urr, homem inteligente, e de
bom senso um patriota e um nacionalista preocupado
com o de;tino do Pais e, notadamente, com os interesse
da classe trabalhadora.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço o aparte
de V. Ex• mas cu não tornei essa iniciativa, porque acreditei, e acredito, que o Ministro C~r Cais, no decurso
da sua gestilo, homem sensível e comprometido com os
ideais democráticos, haverá de ter feito, no bojo do pro~
cesso de anistia poUtica, a necessária restauração dos direitos daqueles que tenham sido afastados em função de
processos, em decorrência de práticas de atos políticos,
que~ um outro capitulo que não o da greve dos petrolei·
ros. que, esses, sim, continuavam, até hoje, afastados, alguns até com querelas na Justiça do Trabalho.
O Sr. Odacir Soares- Caro Senador César Cals, embora V. Ex• já tenha sido citado, eu gostaria de colocar
este aparte apenas para completar o meu raciocfnio.
O Sr. César Cab -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Odacir Soares- Eu não coloquei aqui a política
do governo Figueiredo; eu citei o problema dentro do
quadro de injustiças que inclusive, estão sendo abordadas por V. Ex• O fato de se pretender, hoje, a reintegração desses trabalhadores evidencia um pressuposto, o
de que V. Ex• considera que o afastamento desses lideres
sindicais ou desses trabalhadores se deu injustamente,
ilegalmente. De modo que, dentro desse quadro de injustiças e ilegalidades praticadas neste Pãrs, indistintamente, não vejo como se possa colocar o fato que eu trouxe
perante V. Ex• como um outro capítulo; f: o mesmo
capítulo, é o capitulo da ilegalidade que V. Ex• levanta,
porque, se não fosse ilegal o afastamento, evidentemente
que esses trabalhadores e Csses operários não poderiam
ser reintegrados às suas funções. Se o ato praticado foi
ilegal, procedem as colocações de V. Ex• e, neste caso,
quanto a esse aspecto, eu estenderia esse ato de justiça a
ser praticado pelo atual Governo, a ser praticado pelo
atual Ministro das Minas e Energia a todos os trabalhadores da indústria petrolifera, que foram afastados ilegalmente, injustamente, dos seus empregos, a partir de
1964. Parece-me que, dentro desse quadro, a medida
atingiria de forma definitiva todos aqueles que foram injustiçados. anistiando-os plenamente, permitindo que
esta mat~ria, posteriormente, não voltasse a ser tratada
no Congresso, porque estaria resolvida. E quanto à ci·
tação do Ministro César Cais, evidentemente que S. Ex•
fará a sua defesa,
O Sr. César Cais - Eu diria ao nobre Senador Carlos
Chiarelli que, naturamente, o Ministro Aureliano Chaves com a sua sensibilidade polftica, vai-se deparar com
o problema bastante concreto com que eu me deparei no
caso citado pelo Senador Odacir Soares. Feita a anistia,
para reintegrar é necessário que exista vaga, ou então
vai-se demitir aquele que a está ocupando. No caso do
Senador Odacir Soares, muitos trablhadores jâ estavam
idosos, as refinarias eram modernas, eles já não estavam
capacitados para aquelas funções. Então, a PETROBRÃS fez um estudo cuidadoso e absolveu aqueles
que ainda poderiam ser absorvidos. E: claro que pode ter
havido injustiças mas essa foi a orientação dada pelo Mi~
nistro, de que se tentasse reintegrar o mâximo. Mas,
após 20 anos, muitos daqueles operãrios mais idosos
para as funções que ocupavam; de outros, a própria evolução tecnológica exigia maiores qualificações. No caso
em tela, os aspectos da exclusão foram absolutamente legais. E' claro, a legislação pode ter sido alterada ou poderã ser alterada. Mas a greve foi declarada ilegal, e,
numa greve declarada ilegal, é óbvio que aqueles que
persistem na greve não podem continuar. Do contrãrio
não se tem mais condições de declarar outras greves ilegais. Mas, naturalmente, ao reintegrar, o operârio não
pode ficar sem funções, c a empresa terã, em conseqüência, de afastar aquefea que ocupavam esses cargos, porque a empresa estâ na plenitude do seu funcionamento.
Eu não quero aqui, absolutamente, colocar nenhum obs·
táculo à decisão do Ministro Aureliano Chaves, mas
digo que a reintegração de uns ocasiona o desemprego de
outros.
O SR. CARLOS CHIARELLI- Em primeiro lugar,
apenas para fazer referência aos ilustres aparteantes, aos
seus substanciosos apartes, eu diria que são duas si·
tuações que eu reputo difetentes. A situação anterior, à
qual se refere o então Ministro César Cais, hoje Senador
César Cais., daqueles que teriam sido ou não teriam sido
anistiados em função de processos políticos, e que, segundo S. Ex•, todos foram aniStiados, supera as objeções
e as agregações desejadas pelo Senador Odacir Soares.
O Sr. Odaclr Soares- Foram anistiados, mas não fo·
ram reintegrados.

O SR. CARLOS CHlARELLl - Bom, então aí hâ
uma divergência a ser evivenciada: se foram ou não rein:
tegrados.
O Sr. Odacir Soares- Não houve uma reintegração
na empresa.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu, na verdade, não
tinha nenhum intuito, nem tenho nenhum intuito de entrar na análise do mérito das decisões políticas do Go·
verno anterior e da administração anterior. E acho que é
uma matéria que poderâ ser amplarnerite examinada pelos ilustres Senadores César Cals e Odacir Soares. O que
nós nos referimos, reiteramos e chancelamos é que aque· .
les trabalhadores que foram afastados do emprego e, inclusive, aqueles líderes sindicais que perderam a condição de trabalho e, com isso, perderam o direito do
exerc[cio da representatividade sindical, no chamado de·
lito trabalhista, que é diferente do delito político, o foram num conflito de trabalho, requerendo melhores condições de trabalho. E a reintegr;ação desses trabalhado·
res, por essa decisão político-administrativa de hoje, do
Ministro Aureliano Chaves, a ser implementada, dentro
dos quadros de vagas funcionais pelo presidente da PETROBRÁS tenho·a como um fato altamente promissor,
tenho-a como uma demonstração de sensibilidade social
e tenho-a como um avanço no campo da viabilidade de
um entendimento efetivo entre trabalhador e empregador, mesmo quando nós tenhamos na estrutura legal
brasileira determinadas limitações inaceitáveis, contundentes contra a própria Convenção 87, OIT, impedindo
o fluxo e o exercício dos direitos sindicais na área dos
servidores vinculados ao Estado, o que traz deveras res·
trições, o que traz impedimentos lastimâveis no exercício
dos direitos sindicais. Este é o fato que nos traz à tribuna
e que nos leva a fazer este registro, sem entrar no debate
daquele outro capitulo dos trabalhadores anistiados segundo o nosso ilustre senador César Cais. foram todos
-:- mu.s não reaproveitados todos, segundo o depoimento
do nobre Senador Odacir Soares, que eu recolho e me
comprometo a fazer uma indagação completa a respeito,
dentro do Ministério de Minas e Energia, para, sem promessas gratuitas, ver a viabilidade de um equacionamento adequado. Mas registro, com satisfação, o fato da solução desse episódio ou do encaminhamento de uma SO·
Iução promissora, democrática e adequada a esse episódio da PETROBRÁS.

I

O Sr. Odacir Soares- Permite V, Ex• um aparte'?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Pois não. Ouço V.

Ex•
O Sr. Odacir Soares - Quero apenas dizer a V. Ex•,
somente em complemento às suas considerações de or~
dem jurídica, o seguinte: a situação daqueles que foram
demitidos da PETROBRÃS, antes dos episódios recentes, isto é, aqueles que foram demitidos no curso desses
20 anos, todos aqueles apenados com base numa legislação que nós consideramos autoritária, a situação jurídica de todos eles é identica. ~ claro que é idêntica.
O SR. CARLOS CHIARELLI dor.

Não, nobre Sena-

O Sr. Odacir Soares- Sim, porque todas as demis~
sões que se verificaram dentro da PETROBRÁS, no curso desses 20 anos, todas elas decorreram de atuação sin·
dical considerada a atuação politica. Esta~ a grande realidade. Então, o que quero dizer a V. Ex• é que nós con·
cardamos com as colocações que V. Ex' faz, quando
analisa a situação social do trabalhador, no que estamos
de pleno acordo com V. Ex•, inclusive ralativamente às
modificações que a legislação sindical, que a legislação
trabalhist~ deve sofrer, procurando a sua adequação à
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nova realidade social do País. Mas, quanto a essa primei~
ra parte, parece~ me que é idêntica. Mas o que quero. saber de V. Ex' é o seguinte: a partir desse fato, trago a V.
Ex• essas considerações, essas preocupações, e queria saber. então, se V. Ex• vai levar essas preocupações, também, ao Ministro Aureliano Chaves. E vamos admitir
que elas sejam procedentes, como acho que sejam procedentes: V. Ex' levaria essas considerações ao Ministro
Aureliano Chaves e solicitaria de S. Ex• que desse o mesmo tratamento que V. Ex• está dizendo que ele, Ministro, vai dar a esses trabalhadores que foram demitidos
recentemente?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Para concluir, apenas voltaria a dizer que a resposta que V. Ex• gostaria
que eu desse eu jâ a tnformara na manifestação anterior;
isto é, que do depoimento, do aparte de V. Ext e dessas
preocupações que hoje surgem, de parte de V. Ex', à luz
da anistia decidida pelo Ministro Aureliano Chaves, e
desse desejo de ampliar essa anistia com a restauraçãoqlfe parece que V. Ex' se sente estimulado pela decisão
de hoje- n6s vamos levar ao Minstro, nós vamos saber
realmente quem são, quantos são, e o que são. E, volto a
lhe fazer umd ca'rac~erização jurídica: são fatos diferentes. O episódiq .da gi'eve de Paulinia, o episódio da greve
em que os trabalhadores foram afastados, ultimamente,
é um episódio d~ Direito Sindical - o exercício de um
protesto dentro de problemas de condlções de trabalho.
Enquanto que os outros, na sua grande maioria, foram
· de atividade individual, a nível polftico de trabalhadores
da empresa, e que, pela sua atividade, foram punidos. E
não concordo com a punição.
O Sr. Odacir Soares com a posição política.,

Então, V.

Ex~

não concorda

O SR. CARLOS CHIARELLI- Gostaria de lembrar
ao ilustre Senador César Cais que a punição em decor~
rência de greve, ou a argUição de uma punição em
função de um delito trabalhista sindical. é um direito do
empregador, não uma obrigação do empregador. Então,
na medida em que ele abra mão do direito de punir, ele
estará absolutamente dando a condição de anistia. Ninguém é obrigado a punir o empregado que fez greve;
pode-se usar a Justiça para punir o empregado que fez
greve. São direitos do empregador; estâ dentro dos
princlpios dos jus variandi, do princípio do direito em~
presaria! do trabalho. O Estado não pode obrigar o em·
pregador a punir o seu empregado se o empregado recla~
ma, através de meios considerado não os mais adequa~
dos, melhores condições de trabalho; senão seria uma in~
terferência inadequada na relação de trabalho da figura
do Estado em nome da sociedade, em detrimento da lei e
da própria estrutura da empresa.
Então, esse aspecto eu gostaria de lembrar ao Senador
César Cab. para distinguir duas coisas: nós estamos trabalhando, a(anosamente, na preparação de projc:tos realmente democratizantes, que restaurem a liberdade, a autonomia sindical.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Evidentemente. V.
Exf não venha querer ensinar o padre a rezar a missa. O
problema que estâ havendo é que não podemos confundir habeas corpus com corpus clnisti. Aquelas são duas
instituições diferentes ocorridas no âmbito da mesma
empresa.
O Sr. Odacir Soares- Todas elas com base em
lação considerada ilegftima.

O SR. CARLOS CHIARELLI base em lei 'trabalhista.
O Sr. Odaclr Soares -

o Sr. Ministro Aureliano Chaves, é preciso modificar a
lei das greves; porque, na realidade, existe uma legislação. O que foi feito no Governo anterior foi de acordo
com a legislação autoritária ou não existente. Então, na
verdade, creio que, para realmente ser um ato legal, dentro do espfrito que sei que é de V. Ex~ e do Sr. Ministro
Aureliano Chaves, teria também, simultaneamente, que
se fazer um projeto de lei modificando essa lei que deu
origem a essa penalidade,

legís~

Não. Uma ê com

Considerada ilegítima.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Mas são leis diferentes, com fatos diferentes, com natureza jurídica diferente.
O Sr. Odacir Soares- Mas todas elas são leis consideradas ilegítimas, aplicadas autoritariamente.
O SR CARLOS CHIARELLI - Não podemos con·
fundir fatos como se água salgada e água doce fosse a
mesma água. Não o é.
~ O Sr. Odacir Soares- V. Ex• está sofismando.

O SR. CARLOS CHIARELLI- O que não podemos
é confUndir gratuitamente, e é preciso que se esclareça
sobre isso: um fato de natureza sindical, implicado na legislação trabalhista, com um fato de natureza de direito
político.
O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI - Mas antes disso é
preciso curar aqueles males que decorreram de aplicação
de leis que não são as mais adequadas, e que foram exercitadas através das autoridades à ~oca responsáveis.
Mas cabe às autoridades hoje responsáveis manter o uso
daquelas leis, QUando elas são de faculdade da autoridade aplicá-las ou não. E~ esse o ,gesto polftico, e 6 ess~ o
ato que o Ministro das Minas e Energia determina ao
Presidente da PETROBRÁS, nesta data, e o faz com
sensibilidade social, e o faz à luz de uma nova realidade
política vigente no Pafs.

O Sr. Itamar Franco -

O SR. CARLOS CHIARELLI - Nós não estamos,
meu caro Senador, no momento, fazendo urna análise
dos motivos e dos condicionamentos que levaram o Ministro, da época ou o Presidente da PETROBRÃS, à época, a tomar essa ou aquela medída. Nós estamos fazendo a análise do problema à luz da realidade do momento que V.iVerilos. E é à luz dessa realidade, das diretrizes que inspiram o Governo e das condições sociais e
politicas que o Brasíl vive hoje, que o fato auspicioso
ocorre, Agora, saudemos esse fato e não haja razão de
melindres, para que se sinta que no saudar o fato e
entendê-lo adequado, absolutamente oportuno e justo,
esteja a crítica contundente a uma postura diferente ao
adotar essa tese.
O Sr. ltamar Franco -

O SR. CARLOS CHIARELLI -Com muito prazer,
nobre Senador César Cals.
O Sr. César Cais- Gostaria de sugerir a V. Ex• que,
para dar, realmente, legalidade ao ato que pretende faze~

Permite V. Ex'?

O Sr. Odacir Soares- Nós queremos apenas que seja
ampla essa medida. ~ só.

Permite V. Ex•?

O Sr. Odaclr Soares - Nós só estamçs pedindo que
seja ampla essa medida. ~ só isso.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. CARLOS CHIARELLI- A posição de V. Ex•
com a posição do Senador Cr!sar Cais é absolutamente
contra_ditória. V. Ex• começou dizendo, inclusive, que à
época anterior não havia sido tomada a medida necessária de reparação, confundindo o fato, unificando si~
tuações diversas.
O Sr. Odacir Soares - Eu não falei nada disso. Não
hâ contradição. O Senador César Cais rep~enta uma
coisa e eu outra.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Pois niio, ouço V.

Ex•
O Sr. Itamar Frsnco- Senador Carlos Chiarem, V.
Ex• tem razão, o fato é auspicioso porquanto os trabak
thadores de PauUnia e de Landulfo Alves ganharam inclusive na Justiça do Trabalho, e não foram reintegra~
dos. A verdade que V. Ex• hoje traz, através de comuni~
cação à Nação e, particularmente, ao Senado da Re~
pública deve ser saudada como um fato novo e de grande
relevância. t:: que, finalmente, se respeita uma decisão da
Justiça do Trabalho, que foi favorável aos trabalhadores
da êpoca, e que o Governo anterior realmente não cu;p.~
priu. Portanto, meus parabéns a V. Ex' por trazer ao pleJ1ário do Senado esta mudança. t claro que nós quere..
mos mais avanço social, êclaro que nós desejamos as reformas que foram prometidas nas praças píiblicas, e evidentemente, este passo há de ser dado, e esta é a nossa
grande esperança com a chamada Nova Repóblica.
O Sr. Cid Sampaio -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Pois não.

O Sr. Cid Sarnpaio- Quero felicitlt-lo também, Senador, pelo elogio que está fazendo ao Ministro. Na realidade, há refer!ncias a fatos completamente diferentes.
Agora, os demitidos em função de uma greve, ganhando
na Justiça, esses operários ou esses funcionários foram
readmitidos, ao passo que os outros,. a que se refere o
.nobre Senador Odacir Soares, não foram demitidos pela
empresa, foram afastados da empresa em função de deci.:
sões federais~ Eu não quero dizer· que essas decisões foram justas, porque nós a combatemos durante todo esse
período. Mas agora é que não cabe, fazer analogia, o
fato foi auspicioso; na época o Governo Federal é: que
afastou da empresa, através de cassações, funcionários
em função de uma ordem geral, não em função da ordem
d.a empresa.. Suponha V. Ex• que tOdos os empregados
da PETROBRÁS tivessem sidos afastados, em função de
questões políticas, pelo Governo Federal na hora em que
eles retornassem à força, retornassem posteriormente
por imposição da própria direção da companhia, eSta ficaria com um quadro duplo. Esses fatos foram da alçada
do Governo Federal. Nós combatemos as cassações,
combatemos as medidas que foram tornadas, mas sio fa.·
tos completamente diferentes que V. Ex~ analisa. Portanto1 quero congratularAme com V. Ex• pela felicitação 9ue
está fa~endo ao Sr. Ministro das Minas e Energia.
O Sr. César Cais - Senador Carlos Chiarelli,
p~rmita~me um aparte esclarecedor. (Assentimento do
orador.) Nobre Senador Carlos Chiarelli, na verdade
precisamos deixar esclarecidos, peJos menos, os fatos:
por ocasjão da Revolução, alguns funcionários da PETROBRÁS não foram afastados, inclusive receberam ín~·
denização. Havida a anistia, todos foram anistiados, mas
na reintegração foi feito um estudo de caso a caso. Temos.· por exemplo, o Deputado Mário Lima, no exercl~
cio do mandato na Câmara dos Deputados, que fol reintegrado. Entretanto, outros, por questão de competência
ou por questão de idade e ajustamento com a sua função,
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não foram aproveitados. Agora, o fatp que V. Ex• aborda ...

O SR. CARLOS CHIARELLI -Senador, só um detalhe. Essa explicação que V. Ex• dâ com tanta propriedade e tão detalhadamente é muito pertinente ao aparte
do seu colega/
O Sr. César Cais- i:: para não ficarem registro errados nesta Casa do Congresso.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Vamos deixar bem
claro: sobre esta mat~~ia não fiz nenhuma manifestação,
V. Ex• há de convir sobre isso. Aqui não falei sobre este
tema, até porque sempre acreditei e acredito que as pro~
vidências cabíveis foram tomadas. V. Ex• está abundan~
do sobre a matéiia, Quem levantou o problema em apar·
te fOi o Senador Odacir Soares. Nós estamos discutindo
a questão da greve, que não tem nada a ver com isso.

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• não faz restrições a reitegração de todo mundo?
O SR. CARLOS CHIARELLI -Não, absolutamente.

O Sr. César Cais- Só para não ficar registrado erra·
do nos Anais do Senado.
O SR. CARLOS CHIARELLI- ~que V. Ex• se dirige a mim, quando na verdade a matéria foi inserida no
aparte e não no teor da manifestação.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo soar a
campainha.)- A Mesa informa ao ilustre orador que o
seu tempo está esgotado e pediria que encerrasse o seu
pronunciamento.
O Sr. Odacyr Soares- V. Ex• já concordou em levar
ao ilustre Ministro das Minas e Energia essa colocação
que fiz, no sentido de que esta anistia a que V. Ex• serefere e esta reitegração, desde que hajam outras reitegrações a serem efetivadas, S. Ex• o Ministro das Minas
e Energia vai promovê·las. Só isso.
O Sr. Man::elo Miranda- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Pois não.

O Sr. Marcelo Miranda - Nobre Senador Carlos
ChiarelÜ, o PMDB se associa aos fatos que V. E11.•, de
maneira auspiciosa, traz a esta Casa, mostrando que, a
partir de agora, podemos viver o prenúncio de novos
tempos para os trabalhadores brasileiros. Meus para·
béns pela reivindicação e pela medida que o Ministro
Aureliano Chaves deverá tomar.
O Sr. Fibio Lucena -Permite V. Ex• um aparte?

O SR •.CARLOS CHIARELLI- Com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, com sua permissão, desejo obter uma informaç~o do Sr. Ministro,
por intermédio de V. Ex• desejo saber quantos militares,
reformados ou não, existem na PETROBRÁS; gostaria
que V, Ex• me trouxesse essa informação num ato de
consideração para com o seu colega de coligação partidâria. E com relação à parte inicial do que disse o Sena·
dor Odacir Soares, quero prestar, com a sua permissão,
uma modesta ajuda; é que V. Ext não pode propor ao
Ministro anistia para todos os funcionãrios da PETROBRÁS, porque seria impossível, por exemplo, anis·
tiar os que desapareceram.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa solicita
a V. Ex• que não conceda mais aparte, pois seu tempo está esgotado.

O SR. CARLOS CHIARELLI - Apenas registro o
meu agradecimento às manifestações dos Senadores
Marcelo Miranda e Fábio Lucena, prometendo envidar
esforços para trazer a informação que o Senador Fábio
Lucena pede e certamente é possível fazer esse levanta·
menta. Não há nada a esconder, é preciso retirar o véu
da fantasia e deixar as coisas realisticamente claras.
Encerraria, Sr. Presidente, dizendo que não foi o nosso propósito outro a não ser fazer o registro de um ato
altamente democratizante de um ato de valia, de liber·
tãria decisão no comando de uma empresa pública, e de
restauração de direitos sindicais que tantas vezes são pi·
seteados neste País, e que essa conquista do movimento
sindical nós queremos registrá· la com muita ênfase, com
os cumprimentos ao Sr. Ministro Aureliano Chaves e,
com o nosso firme propósito de que isso leve a uma imc>
diata consecução dessa reintegração.
E mais, Sr. Presidente, não foi, de maneira alguma.
nosso propósito criar uma enorme divergência dentro da
Bancada do PDS. Nunca pensamos que haveria críticas
do Senador Odacir Soares à.conduta do nobre Senador
César Cais, ex·Ministro das Minas e Energia, para cuja
atuaçào registro aqui as minhas peculiares homenagens.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE(João Lobo)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Alberto Silva.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas queria congratular·me com o Ministério da
Fazenda, através da CFP, por uma medida que traz be·
nefTcios para o meu Estado, e que diz respeito ao problema da cera de carnaúba.
Havia uma diferença de 5% entre os Estados produtores e isso prejudicava bastante o Estado do Piauf. Foi fei·
ta uma colocação perante a CFP, por parte dos produtores do Piauí, e o titular do departamento próprio deu um
parecer favorável ao nivelamento. De modo que, hoje,
não há mais diferença e, por isso, quero enviar daqui os
meus cumprimentos dizendo ao titular da CFP, do atua!
Ministério da Fazenda, que em nome do povo que represento nesta Casa, do povo do Paiuí, que se mantenha
esta situação porque isto ajuda aos Estados produtores
de carnaúba.
Resumindo, trata·se de uma diferença de 5% que havia

a favor de outros Estados em detrimento do meu Estado,
com a medida governamental, nivelando esse índice, não
há mais diferença entre um Estado e outro e, por canse·
guinte, todos os produtores se beneficiam, inclusive o Es·
tado do Rio Grande do Norte, quero crer, que também
produz carnaúba. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Cos·
ta.

O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignâcio Ferreira. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei·
ro.

O SR. NELSON CA!lNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A elevação dos preços dos materiais de construção, de
janeiro de 1984 a janeiro deste ano, revelam a prãtica ínviabilização de um plano do BN H que propicie, real·
mente, a casa própria para quem tenha uma renda familiar inferior a cinco salários mínimos, mesmo que se trate
de uma casa·embrião de quarenta e dois metros quadrados. Sabe--se que essa renda, tomada individualmente,
abrange o limite auferido por setenta por cento da nossa
população, só uma pequena parte possuindo casa, prihcipalmente no interior do País.
Basta salientar que o custo do cimento Portland subiu,
no período, de 3.500 para mais de quatorze mil cruzeiros
a saca, numa elevação superior a trezentos por cento, enquanto a correção monetária alcançava menos de duzen·
tos e vinte e três por cento. Os postes de concreto subiram novecentos e oitenta e sete por cento, os tubos de
cobre seiscentos e setenta e cinco por cento, a granítíná
oitocentos e dezesseis por cento, o tubo PVC para ãgua,
quatrocentos e dois por cento, o registro cabeta quinhentos e cinqUenta e cinco por cento e a folha de fibrocimen·
to de seis milímetros passou de cento e vinte e nove mil
para seiscentos e dez mil cruzeiros.
Nesse contexto, o salário hora do servente subiu menos do que a inflação, ou seja, cento e noventa e oito por
cento, sendo aquela igualada pelo salário-hora do pedreiro.
Esse rápido exame estatístico demonstra que os ónus
impostos à construção civil não decorrem da poHtica salarial, mas dos preços crescentes dos materiais de construção, não havendo qualquer controle no setor. Tanto
isso é verdade que, no ano passado, o cimento chegou a
ser vendido por menos de três mil cruzeiros - cotação
inferior à de janeiro - para, reajustado o monopólio,
disparar até os quatorze mil cruzeiros por saca em janeiro deste ano.
Nesse conte:r~:to, causa espécie que os índices oficiais
apresentem, nos últimos doze meses até janeiro, um fndice de custo de construção da ordem dos duzentos e treze
por cento, só um pouco acim<Í do índice de preços ao
consumidor.
Oi!cidiu o Governo congelar as nomeaçõe~ ãté o fim
do ano; promete reduzir as mordomias em Bfasília; impõe medidas de economia na execução orçamentária, em
suma, busca apertar o cinto no setor público. Mas são
necessárias medidas paralelas, policiando os preços do
setor privado, para que se limitem as majorações dos
produtos pelo fndice inflacionário, apurado a cada mês.
Por enquanto, as remarcações nos supermercados conti·
nuam semanais, enquanto os preços na construção civil
tornam inalcançâveis a casa popular até pela classe média.
Era o que 'tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Coneedo a pa·
lavra ao nobre Senador Martins Filho.

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde o último sábado, está em festa o município de
Touros, no Rio Grande do Norte, comemorando o
transcurso de seus 150 anos de existência. De se notar é
que além dos desfiles, bailes, pronunciamentos de autoridades locais, atos religiosos, competições desportivas e
outros eventos de igual natureza, o Prefeito Pedro de
_Andrade Ribeiro está inaugurando nada menos de treze
obras, ampliando consideravelmente o equipamento urbano à disposição da comunidade municipal.
Touros é uma cidade litorânea, localizada a aproximadamente cem quilómetros de Natal, com ãrea.de um mil,
cento e vinte e um quilómetros quadrados e cOntém trin-
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ta e nove distritos, vários dos quais com população superior a três mil habitantes.
Sua economia assenta-se sobre a pesca e a agricultura,
sendo que o artesanato da região também assume alguma importância em seu contexto.
O sisai é o principal produto do município, onde se
cultivam também coco da Bahia, algodão, feijão e caju.
Na oportunidade em que registro aqui, as comemorações do sesquicentenário do município de Touros, quero enviar a seu povo trabalhador, às suas lideranças, às
autoridades locais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, aOs servidores públicos municipais, estaduais e
federais que ali prestam seus serviços à população, minhas mais efusivas congratulações por tão importante
evento, com os augúrios que sob a Nova República encontre mais amplos caminhos de prosperidade ecQnômica e paz social.
Obrigado. (Muito bemf)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Nada mais ha·
vendo a tratar, vou encerrar a presen'te sessão~ designando para a sessão extraordinária das 1'8 horas e 30 minutos, anteriormente convocad~ a seguinte

ORDEM DO DIA
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-2Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nt 272, de
1978 (N' 2.006f79, naquela Casa), de autoria do Senador
Otto Lehmann, que dá nova redação a alínea a do artigo
32 da Lei n'4.59l, de 16 de dezembro de 1964, tendo
PARECER. sob n' 518, de 1984, da Comissão

-De Constltufçio e Justiça, pela constitucionalidade,
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 31, de
1985, de autoria do Senador H'umberto Lucena, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do discurso
do Presidente Tancredo Neves, lido pelo Presidente da
República, en;:J exercício, por ocaslão da primeira reunião do ministério.

juridicidade e, no mérito, ravoráveL

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Estâ en=rada
a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

Ata da 26" Sessão, em 27 de março de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal--: Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo ParenteClaudionof Roriz - Odacir SÓares - Aloysio Chaves
- Hélio Queiras- Alexandre Costa- João CasteloAmérico de Souza -Alberto Silva- Helv!dio Nunes
-João Lobo- César Cais- Jos~ Lins- Virgrlio Távora - Moacyr Duarte- Martins Filho......:. Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Milton Cabral Aderbal Jurema ..:.:_ Cid Sampaio -. Nivaldo Machado
- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy M~galhães- Lomanto
Júnior- Luiz Viana- Josê Ignácio Ferreira- Moacyr
Da !la- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto
Saturnino - Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfre~
do Campos - F'ernandÔ Henrique Cardoso - Severo
Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão_ I\1_UllerRoberto· Campos- Josê Fi.agem -Marcelo Miranda
- Roberto Wypych -Álvaro Dias- Enéas FariaJ aison Barreto - Jorge Bornhausen - Lena ir VargasCarlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. f-Iavendo númer() regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]9.~ecretãrio irâ proceder à leitura do Expedien-

''·
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. {9.Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1985
(ri' 5.134/85, na Casa de origem)
De Iniciativa do Sr. Presidente da República

Prorroga, até o dia 28 de junho de 1985, o prazo fi~
xado no Decret~lei IJ9 2.175, d~ 27 de novembro de
1984, para a regularização do recolhimento dos débitos prevfdencirirfos das Prefeituras e Autarquias Mu~
nicipais.
O C~ngresso Nacional decreta:
Art. I' Fica prorrogado, até o dia 28 de junho de
1985, o prazo fJ.Xado pelo Decreto-lei nt 2.175, de 27 de
novembro de 1984, para que as Prefeituras e Autarquias
Municipais promovam a regularização do recolhimento
de seus débitos previdenciários, até a competência dezembro de 1984, nos termos do disposto no referido
Decreto-lei.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 203, DE 1985,
DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos 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 Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, o anexo Projeto de lei que '"prorroga até o dia
28 de junho de 1985 o prazo fixado no Decreto-Lei "'
2.175, de 27 de novembro de J984, para regularização do
recolhimento dos débitos previdenciários das Prefeituras
e Autarquias Municipais".
Brasília, 22 de marco de 1985. - Jo~ Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•9, DE 21 DE MARCO
DE 1985, DO MINISTRO DA PREVIDBNCIA
SOCIAL
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tendo em vista a conveniência de proporcionar às
Prefeituras e Autarquias Municipais condições favorá·

veis à. regularização de seus débitos j>revidenciários, estabeleceu o DCcreto-Lei n' 2.175, de 27 de novembro de
1984, esquema de quitação parcelada de tais dívidas,
com isenção de juros e muita e acréscimo, apenas, de
25% (vinte e cinco por cento) da corrcção monet.iria devida, desde que as entidades intereSsadas formalizem
acordo com a Previdência Social até o dia 29 de março
corrente e efetuem em dia o pagamento das somas vincendas.
..
2. Entretanto, acredito que em face das dificuldades
financeiras com que se vêm deparando, não tiveram, até
aqui, as Municipalidades e suas AutarquiaS,: em sua.
grande maioria, condições de firmar com a Previdência
Social o ajuste de que se trata até o dia 29 de março
fluente. N assa administração, ainda sem ter disposto de
tempo para análise aprofundada da questão, crê do seu
dever ensejar a prGrrogação, em torno de 90 (noventa)
dias, da faculdade estabelecida no mencionadO Decretolei.
3. Nessas condições e considerando tratar-se de questão de efetivo interesse tanto para as Municipalidades
quanto para a Previdência Social, tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Excelência, para encami·
nhamento ao Congresso Nacional, Anteprojeto de Lei
que prorroga até o dia 28 de junho de 1985 o prazo estabelecido no referido Decreto-Lei nt 2.175/84, (abrangendo os débitos até a competência de dezembro de 1984).
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelên~
cia protesto do maior respeito e consideração ........ Waldir
Pires.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.175,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
Dispõe sobre o recolhimento dos débitos prevldendários das Prefeituras e Autarquias Municipal!.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 55, inciso II, da Constituição, y considerando a necessidade de serem reformuladas as con·
dições para quitação dos débitos das Prefeituras e Autarquias Municipais com a Previdências Social, decreta:
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Art. l' Os débitos de contribuições previdenciârias
das Prefeituras e das Autarquias Municipais atê a com~
petência setembro de 1984, inclusive os inscritos como
d[vida atiya, poderão ser liquidados até 29 de março de
1985, nas condições seguintes:
1- recolhimento do principal do débito e de 25% (vinte e cinco por centofdo valor da correção monetária devida até l data da assinatura do termo de confissão de
dfvidá, em até 48 (quarenta e oito) prestações mensais,
iguais e sucessivas, isentas de novos acréscimos;
II- recolhimento, nos prazos legais, das contribuições que se vencerem a partir da competência outubro de 1984.
,. Parâgrafo ónico. Comprovado o recolhimento do débito· parcelado na forma do item I e das contribuições
vincendas referidas no item II, estarão automaticamente
dispensados os juros de mora contados até a data da as-sinatura da confissão da dívida e os: 75% (setenta e cinco
por cento) de correção monetária não inclufdos no acor~
do de parcelamento.
Art. 211 As Prefeituras e Autarquias Mu.nicipais com
d&bito em regime de parcelamento poderão usufruir dos
beneficias previstos neste Decreto~lei em relação ao saldo da divida.
Parágrafo único. Os parcelamentos concedidos com
base no Decreto-lei n"~2.167, de 22 de outubro de 1984,
ficam convalidados, dispensada qualquer providência.
Art. 31' A falta do cumprimento de qualquer das
condições estabelecidas no artigo i' importarâ na rescisão do acordo de parcelamento, com 11 perda das vantagens ali previstas e a atualização da correção monetâria e
dos juros de mora, que passam a ser devidos integralmente.
Art, 4t Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogado o Decreto-lei nt 2.167, de 22 de
outubro de 1984.
Brasflia? 27 de novembro de 1984: 163~' da Independência e 96t da República. -JOÃO FIGUEIREDO Emane Galvêas - Jarbas Passarinho - Delfim Netto.

( À.s Comissaes de Legislação Social e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!~'..Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 38, DE 1985
Altera a Lei q9 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
institui o Código Brasileiro de Telei!Omunlcações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lt A Lei n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, que
institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, passa
a vigorar com as seguintes alteí.l.çôes, dando nova redaçilo ao § 111 do art. 34, acrescentando o § 4' ao referido
artigo c dando nova rcdação ao art. l 17:

"Art. 34.
§ I• A outorga da concessão ou autorização e
cassação é: prerrogativa do Presidente da República,
após a aprovação do Senado Federal.
§ 4• A outorga da concessão ou autorização
não poderá ser transferida antes de decorridos 2
(dois) anos da data de sua aprovação. A transferência da concessão implica no impedimento, pelo pra~
zo de dez anos, para que o concessionário possa
candidatarase a nova concessão.
Art. 117 As concessões ou autorizações para
os serviços de radiodifusão, em funcionamento ou
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em fase de instalação, ficam autom~üicamente man~
tidas pelos prazos fixados no art. 33, § J9 desta Lei.
Art. 29 &ta Lei entru em vigor na data de sua publi.
cação.
Art. 311 Revogam·se as disposições em contrário.
Justificação

O BraSil tem sido surpreendido com as noticias de
concessões arbitrárias de canais de rãdio e televisão ao
fim do Governo do Presidente Figueiredo, a tal ponto
que, Sua E:JCcelência, o Ministro Antonio Carlos Maga.
lhães, ordenou q·ue se reexaminassem as licenças concedidas nos últimos seis meses. Não desejamos entrar no
mérito da decisão de Sua Excelência, se certa ou errada.
Os problemas que decorrem das práticas abusivas do
favorecimento ao compadrio na área de telecomunicações não são do domínio exclusivo da moralidade administrativa, mas avançam, principalsmente, pelo campo
largo das distorções culturais, da educação e dos meca.
nismos sutis de sustentação e formação da nacionalidade.
Nas concessões há que se ponderar os aspectos políti~
cos, a possibilidade de transformá-las em instrumento
hábil da ditadura partidária, da sua continuidade antidemocrática, porque viciada pelo' poder das forças que as
concedem. Atiam-se a essas razões os caracteres da boa
cidadania, da honradez e do espírito' público que deve
e.x:ornar a vida do concessionârio. Estão a(, por outro lado, a justificar nossas preocupações e os reclamos insus·
peitos de toda a inteligência brasLieira, a massificação
dos padrões da linguagem, do comportamento social c
da conduta familiar, a produzir uma Nação que pode
não ser a que realmente desejamos, a que mais nos convém.
Na realidade, o autoritarimso sempre produziu concorrências legais, obedientes às normas que regulam a
matéria, mas, desprovidas da licitude necessária a sua insuspeição. Cassam·sc c'oncessões, de igual modo, quan·
do se deseja, por alegações que cabe a um ónico jurz fazê-las.
~ contra isso que nós, Parlamentares de todos os partidos, de todos os Estados Federativos, nos rebelamos. ~
esse o objetivo princip.al deste humilde Projeto de Lei
que submetemos aos nobres Congressistas.
Repete-se, neste tema da mais elevada significação, a
política donatária e socialmente inaceitável das concessões de cartórios. A tal ponto chegou o descalabro que
muitas licenças, logo concedidas, foram negociadas mediante a cobrança de ágios polpudos e, o que é mais gra·
ve, transformando o particular concessionârio em real
poder concedente.
Não se pode aceitar, portanto, que este poder conce~
dente do Estado seja achincalhado pelo descritério da
pessoalidade, petas tramas da corrupção, que espreitam
as gordas oportunidades do enriquecimento nesses processos obscuros, a correr, infelizmente, ao arrepio das
decisões do Congresso Nacional.
Oeblateram-se correntes antagônicas nos caudais pro~
celosos da estatização e da privatização dos meios de comunicação. O Brasil, optando pelo modelo estatizante
na telefonia e nos servíços de correios, deixou gue um
LAISSEZ FAlRE, desajeitado e caduco, crescesse agigantadamente c a tal ponto que todos os brasileiros
conscientes dos valores superiores que devem presidir
aos destinos da nacionalidade sentem-se preocupados
corn a invasão destruidora dos lares, nos programas que
deseducam, que corroem a verdadeira cultura pãtria. As
redes de rádio e televisão invadem, milímetro a miHme·
tro, o território nacional, impondo às famílias~ muito
mais o que elas não desejam e, pouco, ou quase nada, o
que precisam.

Não é possível. repetimos, que arma desse calibre este·
ja sob o alvedrio da decisão de um ónico homem. a eSCO·
lher quem deve ou quem não pode ser concessionário de
canais de rádio e televisão no País.
Estas são as razões que se somam ao clamor público,
que se juntam aos apelos de todos os segmentos respon·
sâveis da sociedade brasileira e que por si mesmas bas·
tam para solicitar dos nossos Pares, pelo nosso modo de
ver, a aprovação deste Projeto de Lei, que temos a honra
de submeter à sua intelig!ncia e Umpido esp[rito público.
Sala das Sessões, 27 de março de 1985. - Aleundre
Costa.

I
l
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(Às Comissões de Constituição e Justiça ~ de
Transportes, Comunh'arõe.<: e Obras Públlcas.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 39, DE 1985
Dispõe sobre a recondução de membros do Conse-lho Fiscal de Cultura.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 De dois em dois anos cessará o mandato de
um terço dos membros do Conselho federal de Cultura,
permitida a recondução.
·
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrâno.
Justificação
Quando da criação do Conselho Federal de Cultura
cuidou o Governo de nele reunir personalidades eminentes da cultura brasileira, buscando que colaborassem
com o Executivo na formulação e acompanhamento da
polrtica cultural do País. Esta é a principal razão pela
qual se reuniu neste Conselho personalidades representativas nas áreas das artes, letras e ciências humanas.
A idéia dos criadores foi a de permitir recondução, somente por uma só vez, dos seus componentes, conforme
prescrevia o § zq do Decreto-lei n~' 74:
"§ 2~' De dois em dois anos cessará o mandato
de um terço dos membros do Conselho, permitida a
recondução por uma só vez .............. .
Posteriormente, considerou~se que esta limitação levaria a que eminentes personalidades da cultura nacional,
por imposição da lei, ficassem impossibilitadas de compor o Conselho Federal de Cultural, par'a sanar esta dificuldade o§ 31' de Decreto n~ 74.583, de 20-9·74 definiu:
''§ 31' De dois em dois anos cessará o mandato
de um terço dos membros do Conselho, permitida a
recondução."

Reconhecia-se, pois, a necessidade de evitar empecilhos legais, de qualquer ordem, à recondução de conselheiros.
.. Art. 111 ~vedada a recondução de membro do
Conselho Federal de Cultura que haja exercido dois
mandatos completos e consecutivos."
Verificou·se tempos depois, a impossibilid~de de se
manter o rigor desta legislação, procurando-se diminuí·
la com o Decreto n' 88.146 de 3·3-83, que agregou ao artigo acima o seguinte parágrafo:
''Parágrafo único. Em casos excepcionais, ded·
damente justiftcados pelo Ministro da Edu..::ação e
Cultura, poderão ser reconduzidos Con;;clheiros
que hajam exercido dois mandatos completos e con·
secutivos, tendo, neste caso, o novo mandato a Uu·
ração de três anos."
A expcri~ncia vem demonstrando, portanto, que- pvr
nUo serem tão numerosos os quadros daqueles capaze)
de comporem o Conselho de Cultura, considerc:J·Se .;on·
veniente rcdutir as exigênci<1s para recondução dos seus

..
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membros. Razão pela qual a apresentação desta minha
proposição.
Sala das sessões, 27 de março de 1985.- Amaral Peixoto.
r:rs Comissões de Constituição e Justfça e de Edu-

ca(ào e Cultura.)
O SR. PRESIDENTE (Jose: Fragelli)- Os projetas Ji.
dos serão publicados e remetidos às comissões compe~entes. ·

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
ltcm 1:

Votacào, em turno único, do Requerimento n9
31, de 1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a transcrição, nos anais do Senado,
do discurso do Presidente Tancredo Neves, lido
pelo Presidente da República, em exercicio, por ocasitio da prifllejra reunião do Ministério.
Em votação' o requerimento.
Os Srs. Senádores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado_ a requerimento, será feita a transcrição solicitada.
t. A SEGUINTE A MATt.RIA CUJA TRANSCR/(',10 t. SOLICITADA

"Senhorc.o; Ministros,
Este Ministério terá sobre seus ombros a tarefa de implementar as 1ransformações Cconómicas, politicas e so·
ciaís que constituíram :Jossa plataforma eleitoral, e que
respondem aos mais legítimos anseios da sociedade bra·
si\eim.
Nt:ssa mesa se reflete uma característica essencial da
Nova República: a unidade do governo expressada em
pluralidade parildária ampla e ponderável.
Junto assumimos hoje, perante a Nação, o solene
compromisso com a democracia e a justiça. Juntos, nos
comprometemos a pautar-nos pela seriedade na adminis·
tração da coisa pública, pela devoção n'o serviço do País,
pelo respeito ao cidadão e pela firme determinação de
preservar os altos valores da nacionalidade.
Dignid:tde e austerida·ae--SãO i-egrãs essenciais, que de·
vem presidir ao exercício da democracia, e que nos conduzirão ao atendimento das reivindicações impostergâ·
veis de um povo que é digno e austero.
Se niJo bastasse o imperativo ético, não faltaria uma
razão política maior a ditar essa postura. E que estou
convencido de que a austeridade no governo será fator
decisivo p8.ra- o êxito do grande projeto de transição para
o regime constitucional democrático, um dos mais im·
portantes capítulos da carta~compromisso da Aliança
Democrátka.
A polftica econômica a ser implantada será de todo o governo, de cc-responsabilidade de todo o Ministério.
Não abrirei mão da posição de condutor da política
económica do País e não permitirei que o Ministério se
divida em dois: os comPrometidos com a austeridade e .
os comprometidos com os gastos. Em meu governo, to~
dos, absolutamente todos os ministros e dirigentes de
empreSas públicas, terão que estar igualmente compro·
metidos com a geração de recursos e com a parcimónia
nas despesas.
Faltaria ao governo a verdadeira autoridade, o legítimo poder de persuasão, caso lhe faltasse a disposição de
impor a si mesmo <l comportamento que espera obter
dos vários segmentos da sociedade. Somente atravês do
exemplo poderemos inspirar confiança renovada na ca·
pacidade do Brasil de realizar-se como grande Nação.

Não fomos o candidato das promessas, não avança·
mos com a perspectiva de milagres, não seremos o presi~
dente a promover ilus-ões, que não roi para isso que o
povo pedl1.1 "mudanças já'' com tanta determinação e esperança.
O povo brasileiro terá o governo que exigiu e que não
se teria viabilizado sem o seu apoio inequ(voco, e sabem
os seus ministros que este será um só governo, que o presidente não admitirá que se divida, que se desuna, que se
descoordene e, assim, reduza a sua capacidade de agir n~
busca das soluções para os grandes problemas nacionais.
Como Presidente da Reptíbllca, não fugirei a meu dever de estabelecer as diretrizes que presidirão os esforços
da administração pública no cumprimento de sua mis~
são.
Claro está que essas diretrizes não surgirão apenas das
observações e da vontade presidencial, que não se pretende onisciente nem onipotente. Elas emanarão do estudo, do trabalho dos ministros e de suas equipes, estimulados todos pelas contribuições da sociedade civil, pela
estreita colaboração com o Poder Legislativo e pela criticada opinião pób!ica.
Os ministros serão meus colaboladores na formulação
dessas diretrizes e dessas políticas e, uma vez decididas,
serão responsáveis por sua implementação. em um esforço para o qual não lhes faltarão jamais o apoio e o
respaldo presidencial.
O presidente e o vice-presidente da República, bem
como os ministiOs do meu Governo, estarão em sintonia
com o Congresso Nacional. Respeitaremos as prerroga~
tivas dos representantes do povo e procuraremos valorí·
zar o relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo. através do diálogo freqUente e construtivo e
das contribui(;Oôes que estaremos sempre oferecendo à tarefa legislativa e fiscalizadora do nosso Parlamento.
Ao mesmo tempo, não terei qualquer hesitação em esclarecer à opinião pública sobre as dificuldades que teremos para resolver nossos problemas. O povo entenderá
que há uma diferença considerável entre o que o presidente quer e o que ele pode fazer, especialmente nesta
fase de recursos escassos, de dêfícits nas contas internas c
externas, de limitações de toda espêcie. Não temos receio
das responsabifidades. Não nos faltará coragem para
contrariar interesses~ sejam eles de grupos, de classes, ou
de quaisquer parcelas da sociedade. se isto for necessário
para assegurar a defesa do bem comum, a proteçio dos
interesses maiores da Nação.
Para a protcção desses altos interesses, é indispensável
manter-se a ordem. Sem ordem, não chegaremos a parte
alguma. Sem ordem não há progresso, não há democra·
cia, não há produção, não há bem-estar social, não há segurança para o cidadão~ sua ramflia, sua cidade, seu Estado, sem que a ordem presida as transformações, sob o
manto do direito e dos valores éticos da sociedade.
Estou seguro de que, como sociedade nacional inte•
grada que somos; saberemos encontrar, através do respeito mútuo c do diálogo responsâve1, o grau de consenso necessário à solução dos conflitos de interesses. Na
busca desse grande entendimento nacional, ieremos tãnto mais !xito quanto mais Judiciosamente utilizarmos os
mecanismos amplos, abertos e equânimes que nos proporciona a convivência democrâtica.
Essa forma de convivência interna deverá refletir-se
em nosso relacionamento externo. O Brasil esteve sem~
,pre pronto ~ unir seus esforços aos da comunidade inter- nãc1onal em busca de um mundo melhor. Seguiremos
dispostos a sentar.nos à mesa de negociações, desde que
o objetivo visado se enquadre dentro de nossa concepção
de um mundo mais justo, em que os interesses de países
como o nosso tenham guarida, e os processos decís6rios
não constituam o monopólio de uns poucos.
Vamos trabalhar, senhores ministros. Estão sendo
criadas hoje comissões especiais que ajudarão a PresidCncia da Repóblica a cumprir alguns dos seus compromissos mais inadiâveis com a Nação.
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Durante nossa campanha para a Presidência, ouvimos
vigorosos reclamos por uma reforma tributária. A qucs·
tão ê complexa e delicada, e tem seu fulcro na evidente
desproporção entre o montante dos recursos que se pode
arrecadar e as mllltíplas atividades- e conseqacntemenk
te gastos - a serem cobertos com os (undos póblicos.
Está sendo criada uma comissão de alto nível para tratar
da reforma tributária C· da descentralizaçlo
administrativo~financeira. Entre os aspectos a serem por
ela examinados, está o da superposição de tarefas entre
os vários níveis da administração póblica, redundância
que deverá ser eliminada através da melhor repartição
dos encargos entre eles. com o fortalecimento da ação
dos Estados e Municípios. A comissão deverá também
atentar para a necessidade de tornar o regime tributário
mais justo. Buscando maior correspond!ncia entre os
nfveis de contribuição e a capacidade contributiva, esse
trabalho servirá. de base às propostas a serem encaminhadas ao Poder Legislativo e, eventualmente, l As·
sembléia Constituinte.
Igualmente importante 6 a questlo dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado, e direcionados para regiões
menos desenvolvidas e setores da economia necessitados
de estímulo. Tratando-se de recursos limitados, devem
ser imediatamente concentrados em atividades prioritárias, sobretudo as que criem novos empregos nessas regiões. Ao mesmo tempo, uma comissão estA. sendo instituída para fazer uma avaliação do universo dos incentivos fiscais e dos resuftados obtidos através de sua apli~
cação, com vistas a fazer sugestões para seu reordena·
menta e aperfeiçoamento, conferindo, assim, maior racionalidade a seu papel no desenvolvimento das regiões e
dos setores da economia mais carentes.
Notei também, ao longo da campanha, um vivo sentimento de indignação quanto à falta de proteção à poupança popular. Sucederam·se nos llltimos tempos os casos em que milhares de pessoas, cujas economias somadas representam em ó.ltima análise o louvâvcl esforço da
sociedade em investir no futuro, foram lesadas por agen•
tes inescrupulosos que se aproveitaram d~ lacunas na lei
e das dcfici!ncias da fiscalização. inaceitável que esses
recursos, mUitas vezes penosamente amealhados e entre~
gues cm confiança para serem aplicados, sejam adminis~
trados de forma tio criminosa sem que os responsâveis
recebam exemplar punição. Estamos, em conseqtiêncla,
instituinde uma comissão com a finalidade de elaborar
um Projeto de Lei que defma a responsabilidade dos ad.. ·
ministradores e controladores das instituições financei..
ras, tipifique as ações lesivas à economia popular e comi..
ne as penas cabíveis, de forma a restituir a confiança que
a sociedade precisa ta nas instituições e nas pessoas que
administram seus recursos financeiros.

e.

Estamos criando também uma comissão, a ser presidi·
da pelo Ministro-chc(e da Seeretaria de Planejamento da
Presidência da República, para examinar a questão dos
beneficias indiretos concedidos pela administração federal di reta e indireta. Trata~se de medida consoante cOm a
austeridade que exigirei em todos os escalões do Govc·r~
no. As chamadas,. umordomiasn constituem um dos
símbolos mais execrados do abuso e da prepot!ncia. ~
chegada a hora de proceder a um amplo levantamento
dessa situação e de propor as medidas cabíveis para reduzir ao mínimo essencial esses beneficias, respeitados a
dignidade da função pú.blica e o requisito da eficiencia.
Na mesma linha de pensamento, estamos estabelecendo uma comissão para analisar a questão dos pagamen·
tos em dólar aos funcionârios mantidos por diversas empresas estatais no exterior.
Estamos também instituindo uma comissão encarrc·
gada de examinar o problema da multiplicidade de orça.
mentos, que causa enormes dificuldades à administração
das finanças do setor público, e ao qual tenho me referido freqUentemente. A existência de vârios orçamentos,
apenas um dos quais é submetido ao Congresso Naclo·
na! para aprovação, os demais sendo geridos de forma
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autônoma, não só contraria preceito fundamental do
Regime Democrático, como também dificulta a formulação e condução de uma política governamental integrada, distorce a orientação dos recursos em detrimento
de áreas prioritárias e, mais grave ainda, constitui fonte
de alimentação do processo inflacionário ao autorizar
despesas sem a correspondente receita.
Quero ainda ressalta a necessidade de darmos alta
prioridade aos estudos orientados para a reforma do sistema educativo do Pais, inclusive de sua universidade.
Atendendo aos reclamos que tantas vezes nos foram
apresentados durante a campanha, uma comissão de alto
nfvel, cujos nomes indicaremos em conjunto com o excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, está sendo in·
cumbido de estudar a situação e formular propostas que
possam ser imediatamente consideradas.
O objetivo mais alto de minha Presidência é a reorga·
nização do País. 1:: preciso alicerçar a ordem política
sobre a legitimidade democrática. Trata-se de uma profunda aspiração de toda a comunidade nacional. A nova
Carta, que institucionalizará definitivamente a democracia no Brasil, deve adequar-se às nossas condições
económico-sociais, à índole de nosso povo e à linha de
nossa evolução jurídica. Ademais, deve responder a Um
amplo consenso da generalidade dos setores que compõem a sociedade civil. Por isto tudo, impõe--se criar canais que facilitem uma ampla consulta e favoreçam um
grande debate nacional. Tendo em vista esse objetivo estarei criando nos próximos dias uma comissão constitucional, do mais alto nível qu~ auscultando a sociedade
civil, colhendo sugestões e negociando com as lideranças
de todos os setores elaborará um esboço de anteprojeto
. de Constituição.
Para atingirmos o objetivo de uma sociedade próspera
e mais justa, a tarefa primordial é compatibilizar a contenção da inflação com a retomada do desenvolvimento.
Tenho alertado para a ameaça que o processo inflacionário representa para as perspectivas de retomada do desenvolvimento,(:' para nosso desígnio de criar novos empregos, remunerar melhor a força de trabalho e distribuir mais adequadamente a renda nacional. No combate
contra a inflação e pela retomada do crescimento económico t evidente que teremos que equacionar a divida interna e a dívida externa, projetadas ambas contra o pano
de fundo da nossa dívida maior, que 6 a dívida social
contraída por todos os brasileiros para com os que vivem
na linha da pobreza ou abaixo dela. A luta contra a inflação exige coragem e abnegação. Exige também a articulação de um pacto socialjusto, no qual cada um possa
vislumbrar, ao final do embate, recompensas ao esforço
realizado. Exige finalmente a moderação de egoísmos de
indivíduos ou de grupos, em favor do interesse maior da
Nação brasileira.
Para assegurarmos o engajamento de todos na luta
contra a inflação, é necessário que a distribuição dos custos da política antinflacionária seja compatível com as
possibilidades de cada um. Mas ê também indispensável
que o governo faça sua parte, melhorando a produtividade dos gastos públicos.

Tem existido uma tendência, no início de cada governa, para que as personalidades indicadas para ocupar a
chefia dos Ministérios, das Autarquias e das Empresas
. Estatais anunciem de imediato planos de impacto, programas ambiciosos e obras de grande porte. A experiên~
cia tem ensinado que os planos de impacto têm vida efe..
mera, criam ilusões que duram pouco e trazem frustra.ções que marcam todo o Governo. O anúncio de tais
programas e obras, sem uma base sólida que garanta a
sua realização, acaba por transformar a expectativa ini·
cial em grande decepçno. O Governo não deve anunciat
planos de impacto, novos programas e novas obras antes
de fazer, de imediato, um levantamento da situação fi~
nanceira do setor p6blico.
!:. fundamental que cada ministro, na sua área de
atuação, seja nos órgãos da Administração Direta, seja
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nas empresas vinculadas ao Ministério, verifique a dis~
ponibilidade de fundos, as despesas comprometidas, antes de anunciar a realização de qualquer programa que
envolva a aplicação de recursos financeiros. O Gowrno
não deve anunciar nada que não possa ser executado,
nem enganar o povo com promessas que não passam ~er
cumpridas. Nestes primeiros três meses, os ministros de~
vem, portanto, efetuar um levantamento da situação fi.
nanceira de seus Ministérios e das empresas a eles vinculadas. E, uma vez identificadas as disponibilidades financeiras, devem estabelecer, dentro de esquema de trabalho
conjunto com a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, as prioridades para a sua aplicação,
tendo em vista principalmente os objetivos de um desenvolvimento económico coni criação de empregos e melhor distribuição da renda.
Enquanto não for realizado esse trabalho e não forestabelecida uma prioridade para investimentos de acordo
com as diretrizes do meu programa de Governo, a ordem
é a seguinte:
S proibido gastar.
O posterior remanejamento das despesas públicas será
feito no sentido da satisfação das carências básicas da
população. Reafirmo aqui minha convicção de que retomar o crescimento significa criar empregos, e nessa direção pretendemos orientar a aplicação daquela parcela
dos fundos póblicos, hoje desperdiçada em obras adiáveis, consumo injustificado e programas de baixo ou nenhum rendimento.
O esforço pela retomada do desenvolvimento e a luta
contra a inflação começam assim, no dia de hoje. Não
pode haver desenvolvimento se não for controlado, de
pronto, o processo inflacionário. A persistência das tendências atuais nos levará a patamares insuportáveis, com
conseqaências nefastas para todos. Vamos atacar de
frente esse processo e vamos reverter sua tendência. Va~
mos fazer esta inflação cair.
O Governo da Nova República dá à sociedade uma
demonstração de austeridade ao fixar, em sua primeira
reunião ministerial a diretriz de reduzir seus dispêndios.
Neste momento, conclanio o empresariado brasileiro,
que tem dado provas de elevado patriotismo, a oferecer
também sua colaboração ao combate nacional contra a
inflação. Reconheço no lucro o prêmio da eficiência e o
motor da atividade económica. Repudio, contudo, o lu~
cro especulativo e o ganho de ocasião. Desejo ver a elas~
se empresarial aderir a este programa de austeridade evi·
tando remarcações de preços no presente baseadas em
expectativas de inflação futura para coibir as práticas
contrárias ao interesse público e ao bem~estar de todos.
Senhores Ministros.
Quero convidá·los a visualizarem, num fUturo não
muito distante, uma Nação em que haja sido abolida a
insegurança·gerada pela misêria, pela ignorância e pelo
desemprego. Uma Nação em que todos os cídadãos pos~
sam almejar a melhores condições de vida e alcançá-las
através de seu próprio esforço; uma Nação em que os
menos afortunados e os menos aptos não sejam conde-nados a permanecer à margem do corpo social, mas dele
recebám apofo solidáriO com vistas a sua integração na
coletividade; uma Nação que, seja em pequenas e mêdias
cidades, nos campos ou nas grandes metrópoles, tenha
orgulho de haver sabido organizar·se de forma a melhor
usufruir das riquezas geradas por sua iniciativa e par seu
trabalho; uma Nação que, tendo podido atender as necessidades básicas de seus cidadãos, bem como as suas
aspiraÇões de consumo e lazer, disponha ainda de recur~
sos excedentes para investir na continuada melhoria de
seu padrão de vida.
·
f; indispensável nos conscientizar·mos de que isto não
ê utopia. A construção dessa Nação está ao nosso alcance. Depende de liberarmos toda energia e a vontade de
nossa gente, num imenso mutirão para o progresso.
Vamos somar as nossas forças, cabendo ao Governo
essencialmente o papel de indutor do desenvolvimento.

A iniciativa individual e empresarial caberá ocupar os espaços vazios ainda existentes, tanto em nosso território,
quanto em nosso sistema económico, e abrir novos espaços através da inovação e da disposição para assumir
riscos. Neste contexto, desejo exortar especialmente os
pequenos e médios empresários e agricultores a ocupar o
lugar estratégico que lhes está reservado na economia,
c:om a segurança de que contarão com todo apoio que o
Governo, dentro de suas possibilidades, puder prestar.
Convoco o Ministério da Nova RepOblica para executarmos a parte que nos cabe desta grandiosa empreitada.
Ao trabalha denodada, acrescentaremos a fê inquebran·
tável. Ao exercício do poder, agregaremos o espírito de
justiça social. À intransigente defesa da ordem pública,
aliaremos a prática do debate persuasivo,
E conclamo o povo brasileiro a continuar a prestarnos seu apoio nessa difícil missão que cada cidadão
oriente suas ações no sentido de atingirmos, na paz social e na concórdiã, os altos objetivos que juntamente_
nós fixamos em praça póblica, ao longo de nossa memorável campanha cívica pela democracia. Que cada grupo,
cada entidade, cada representação política, ideológica ou
profissional busque, a cada passo, aferir sua atitde públi~
ca peJos elevados padrões de comportamento politico
atingidos por nosso povo. Que cada brasileiro, enfim, dê
o melhor de si no exercício da responsabilidade intransferível de, com seu esforço consciente, plasmar para si e
para seus filhos o futuro deste País".

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Item 2:
Discussão, em turno único, do substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Sena~
do n~' 272, de 1978 (n' 2.006J79, naquela Casa), de
autoria do Senador Otto Lehmann, que dá nova re·
dação à alínea a do artigo 32 da Lei nt 4.591, de 16
de dezembro de 1964, tendo
Parecer, sob nl' 518, de 1984, da Comissão
- De Constituiçio e Justiça, pela constituciona~
!idade, juridicidade e, no mérito, favorável.
Nos termos do .art. 321 do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara a Projeto de Lei do Senado serâ considerado série de emendas e votado, separadamente, por
artit;os, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprgv~ção de
requerimento para votação em g1obo ou por grupos de
dispositivos.
Em discussão o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo queln queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
.
·sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!~>-Secretário.

~ lido

e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 48, DE 1985
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro votação em globo do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n~ 272, de 1978,
que dá nova redaçào à alínea a do art. 32 da Lei nl' 4.591,
de 16 de dezembro de 1964.
Sala das Sessões, 27 de março de 1985. - Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o
requerimento, passa-se à votação, em globo, do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, a matC:ria vai à Comissllo de
Redaçi!o.
~

o seguinte o substitulivo aprovado
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SUBSTITUTIVO DA CÁMAitA AO
PltOJETO OE LEI DO SENADO
N• 272, de 1978
(N"' 2.006/79, na Câma.ra dos Deputados)
Dá nova redaçâo à aJfnea a do art. 32 da Lei n"'
4.591, de 16 de dezembro de 1964,
Dê~se

ao Projeto a seguinte redação:

Dá nova redaçlo à alínea a do art. 32 da Lei n'1
4.591. de !6 de dezembro de 1964,

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 A alínea a doart. 32da Lei n94,591, de 16de
dezembro de 1964, p2ssa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.32 ..
a) título de propriedade de terreno, ou promessa
irrevogável e irretratável de compra e venda, ou cessão de direitos ou de permuta, do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas..,..de sua alienação em frações
ideais e incJu~- êonsentimento Para demolição ê
construção, dividamente registrado; ou, ainda, certidão expedida pelo Juízo em que se processa ação
de desapropriação para execução de plano urbanístico, comprobatória de que o expropriante foi imitido provisoriamente na posse do imóvel e que este se
acha na ârea remanescente do plano;

Art. 2'i' Para os fins do disposto no art. J'i' desta (ei, o
• Registro de Imóveis poderã inscrever, em nome do expropriante imitido na posse do imóvel situado na ftrea
remanescente do plano, as ações de desapropriação para
a execução de plano urbanístico, e, subseqíJentemente,
os instrumentos de cessão ou promessa de Cessão relacionados com essas açôes.
Art. J'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

,."·O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
nada mais a tratar, vou encerrar a presente sessão, ·designando para a sessão ordinária de amanhà a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeta de Lei da Câmara n'i' 139, de 1983 (n'i' 4.512/81, na Casa de origem) que
estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento de São Luís aos Municípios de Rosário, São José
de Ribamar e Paço do Lumiar, todos do Estado do Maranhão, tendo
Parecêres favoráveis, sob n'i's 923 e 924, de 1984, das
Comissões:
-De Constituição e Justiça; e
-de Legislação Social.

Votação, em turno tlnico, do Requerimento n~" 15, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solici- tando a constituição de. Comissão Parlamentar de Inquérito d"estinada a investigar os fatos que colocaram em
risço o controle acionátio, pela União, da Companhia
\'ale do Rio Doce.
(Dependendo da 'votação do Requerimento n"' 37 (85,
dos Senadores Roberto Campos. e José Ignácio Ferreira,
de adiamento de votação para o dia 18 de abril de 1985.)

1

Votação ern turno único do Requerimento nç 40, de
1985, de autoria dos Uderes Hélio Gueiros e Carlos
Chiarelli, solicitando, nos termas do art. 371, alínea c,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n'? 199, de 1983 (n'i'·263f83, na Casa de origem),
que excfui, dentre os considerados de interesse da Segurança Nacional, os Municípios de Amambaf, Antônio
João, Arai Moreira, Bela Vista, Caracol, Çorumbâ, Eldorado. Jguatemi, Ladârio, Mundo Novo, Ponta Porã e
Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Votação, em turno ónico, do Requerimento n\" , de
1985, dos Lfderes Humberto Lucena e Carlos Chiarclli,
_solicitando, nos termos do art. 371, alfnea c, do Regi~
menta Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n' 7, de !985 de autoria do Senador Álvaro Dias, que
descaracteriza como de interesse da segurança nacionaJ
os municípios que especifica.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\'1 26, .de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quércia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n~'s 184 e 185, de 1984, das COmissões:
~de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridici9ade; e

-de Legislação Social, Pavorável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\'1 2, de 1980, de autoria. do Senador Humberto Lucerta·, que dispõe sobre a escora e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n% 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade, com vota vencido em separado, do Sena-·
Oor Moacyr Da lia; e
-de Educação e Cultura, Favorável.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do regimento interno), do Projeto de Lei do Senado n"~ l8, d.e 1980.
_d_~ a1:1tori.a do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre
aposefitadoría especial do músico, tendo
Pareceres, sob n"'i' 1.032, de 1980 e n• 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constftuiçio e Justiça, l' Pronuncl11rnento: pela
inronstitucionaiidad.e; 2'i' Pronunciamento: (r~amc~ solicítado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n9
6.8 I 5, de ! 9 de agosto de 1980, qt.1e define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigracão e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n9 1.144, de !981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDE.:STE (Jn.,é Fragelll)- Está encerra·
ela a pre<;ente sessão.

fU:1anta-se a sessàfJ ás !!f hora,'; e 40 minutOJ.J
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESS/10 DE 26-J-/15
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. Humberto Lucena (PM DB - PB. Pela ordem)
-Sr. Presidente, se bem ouvi de V. Ex•, a votação se ini·
cia agora. E a cabine para votação onde está?
O SR. PltESIDENTE (José Fragelli) - Está ali,
como sempre, na cabine telefónica. Lá estão as chapas.
O SR. HUMBI!ItTO LUCENA -

E a conclusão?

O Slt. PRESIDENTE (José Fragelli) - Que a apuraçãó será feita no ·fina! dâ sessão, porque a votação
transcorrerá durante toda a sessão.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Perfeito!

DISCURSO. PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUESANTILLO NA SESSÃO DE26-!J-/15
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Slt. HENRIQUESANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. ?residente, Srs. Senadores:
Sou um político de Goiás e tenho meu berço polrtico
enraizada na sul do meu Estado, mas conheço muito
bem as aspirações e as necessidades do seu norte.
l~so, Srs. Senadores, deixa-me a cavaleiro para~ neste
momento em que a Casa se prepara para votar, muito
consciente de tratar-se de uma medida de elevado teor de
responsabilidade, no momento em que esta Casa se pre-para para votar um projeto de lei que cria o Estado do
Tocantins, que cria mais uma Unidade da Federação, esk
tau a cavaleiro para colocar-me favoravelmente ao projeto. (Palmas.)
Digo-lhes, Srs. Senadores, que o grande sentimento, a
grande efetividade lcvou~met durante muito tempo, are·
sistír a essa idéia. Durante muitos anos, como polrtico de
Ooiâs, resisti à ideia de, dirlamos assim, ofender sua integridade territorial. Mas foi convivendo com a gente do
norte, foi fazendo política, exercendo a prática política
das bases, a extensa região do norte, ao norte do paralelo
13, em Goiás, que eu aprendi ser essa uma aspiração
acendrada, muito acesa mesmo, Sr. Presidente, na alma
da quase unanimidade da população que habita o norte
do Estado de Goiás. (Palmas.)
I_sso vem de longa data. Eu dirla mesmo que essa luta
dos nortenses tem 200 anos• .t possível que tenha at~
mesmo começado lá nas beiras doli córregos, ou do To~
cantins caudaloso, ou do belo Araguaia, é possível que
tenha começado mesmo antes de 1809, quando D. João
VI, criando a comarca do Norte da Provfncía de Goiás,
mandou para lá o Desembargador Teotónio Segurado,
que ali, em nome da gente daquela região, liderou um
movimento 'de sedição e separatista, que durou à oca·
siãa, mais de I 3 anos e só teve fim depois da declarçaão
da Independência do Brasil.
uma aspiração antiga, Sr. Presidente. Eis porque me
c:urvei-rne à idéia de votar favoravelmente à criação desse novo Estado. Há outros motivas, no entanto. Há motivos que se alongam além do movimento político realiudo par sua gente pela criação do novo Estado, movimento politico, é bom que se faça justiça, eminente Senador Benedito Ferreira, de Araguafna, de nossa querida
Araguafna, movimenta que teve, neste stculo, berço na
tradicional cidade de Porto Nacional, cidade mais do
que ducentenária (Palmas), que ttve em Feliciano Machado Braga, em Osvaldo Aires da Silva cm, Fabrício
Cc<,ar F rcirc, ~cufo grande<> lidere...,, já I1~>'> meado-; do presente sêculo. Pmtantl), não ">C trata de coi">a nova; é uma
a<,pírar;ãn muito antiga, um dco;ejo muitrl antigo, uma
vont<Jdc politica multo antiga. :\1<1<;. outrm motivos existem para que cu Vtltc aqui h(>jc a ravor da criação do
novo btado. o~a\ma~.)

a

0438

Quinta-feira 28

Convenço-me, cada vez mais de que o compromisso
da Nova República de descentralizar o desenvolvimento
precisa incluir o voltar de olhos para os chapadões do interior brasileiro. (Palmas) E, ali, não fazer despesas, não
realizar despesas inúteis a fundo perdido. Não! Fazer investimento no homem do interior brasileiro, criando novos pólos de desenvolvimento. (Palmas) Eu estou certo
de que isto só será. possível aqui na região que considero
de majç)res potencialidades para a expansão das fronteiras agropecuárias do Pafs, que é o norte do meu Estado.
· Isso só será possível pela criação, ali, de um gerencia-

mento próprio, de lideranças polítícas próprias, que
quebrem, que rompam, por sua ação, o tradicional ciclo
da pobreza e da misêria, da estagnação e do subdesenvolvimento. (Palmas) Eis porque esse é um movimento
mu1to forte para eu estar aqui, agora, defendendo a
criação de um novo Estado, permitindo que a integrida·
de territorial do meu Estado, do Estado cujos eleitores
me elegeram, há seis anos, como se tivessem me arrancando um pedaço do coração. Mas outros motivos existem também.
·
Para os srs. Senadores, que certamente não têm nenhum dever de conhecer de perto a região, quero informar que a metade norte do Estado de Goiás, o coração
do Brasil, o coração geográfico do Bra~il. a metade norte
teve uma formação histórico-cultural diferente da metade sul do mesmo Estado. A metade norte foi povoada,
nos últimos dois séculos, por migrantes, por fluxos migratórios advindes, sobretudo, do Nordeste, principalmente via Maranhão, eminente Senador Alexandre Costa; mas também pelo Piauí, eminente Senador Alberto
Silva, e pela Bahia, no nordeste goiano, eminentr;;s Senadores Luiz Viana, Lomanto Júnior e outros nossos
dígnos representantes do Estado da Bahia. Na verdade, a
formação, o povoamento do norte de Goiás foi, portanto, através do homem nordestino que se miscigenou ali,
com o índio amazónico e com o negro, e deu esse sertanejo bravo, duro, enrijecido., pronto para a luta e para
fazer crescer e progredir o Brasil. Esse, é o homem do
nosso norte, esse é o homem do Estado do Tocantins. O
sul de Goiás, não. Este, mais populoso, hoje, Srs. Senadores, com cerca de três milhões e meio de habitantes,
enquanto que a parte norte tem apenas l milhão, este foi
fonnado, nos últimos dois séculos e meio, primeiramente
pelos núcleos bandeirantes que ali se localizaram e, por
fim, pelas levas de migrantes, advindas, sobretudo, do
Estado das Minas Geraís, povoado pelas Minas Gerais,
pelo Triângulo Mineiro, por Patos de Minas, e que tomaram conta de todo o território goiano, na parte sul. E:
uma formação, portanto, histórico-cultural diferente.
Portanto, têm suas populações costumes, hábitos e normas de vida completamente diferentes. Isto, portanto,
condiciona o desejo separatista:
Quero informar a V. Exts aue, diferentemente de ou~
tras áres, de outras reg'iões, ali não existe nenhuma repu!-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

s;,~

buscada no ódio, no ressentimento, no rancor. Náo.

Hú uma solidariedade, eu diria, entre as duas partes.

Tanto existe essa soliduridade, que os sulista aplaudem,
veêm com simpatia a grande conquista que os nortenses
farão aqui, hoje, no Senado da República, na mais alta
Casa legislativa da Nação. (Palmas)
Poderia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, alinhar outros
argumentos, outros motivos, Na verdade, esses argumentos, esses motivos, essas razões jâ deram origem até:
a livros publicados, livros importantes, muito bem escritos, Como os do economista Célia Costa~ .. Fundamentos
para a Criação do Estado do Tocantins", ou esse outro,
"O Estado do Tocantins, uma GeopOlítica de Desenvolvimento".
Na verdade, essa gente que aí se encontra tendo andado mais de 1.300 quilomêtros num ônibus, essa gente que
aí estâ, esses jovens que aí se encontram , querem ansiosamente poder partir para levar as suas famílias, a seu
povo, a grande notícia que .o Senado, secundando a Câmara, no caso, já que a autoria do projeto ~ do nobre
Deputado Siqueira Campos, aprovou~- por fim, a formação, a criação do grande Estado do Tocantins-(Palmas) que já vai nascer, Sr. Presidente, maior do que
vários Éstados da Federação, maior do que várias unidades, não apenas territorialmente, mas tambêm em população, em arrecadação e em orçamento público.
De sorte que, para ntlo me alongar mais, deixo aqui,
mais uma vez, a P.:Osição clara. nítida, de todos nós pela
criação desse Estado.
Estou aqui respondendo. Sr. Presidente, Srs. Senadores que me ouvem, estou aqui falando não apenas por
mim, porque estou falando por toda a Bancada de Deputados Federais do Estado de Goiás, quer do PMDB,
quer do PDS, com assento na Câmara dos Deputados,
porque todos são unânimes. em aprovar essa medida
(Palmas.) Estou aqui falando, tambêm, por toda a Assembléia Legislativa de Goiás, exceto por dois Deputados, um do PMDB, e outro do PDS, que são cOntrários.
Dos quarenta apenas dois são.contrários; são 38 Deputados Estaduais favoráveis. Essa posiçã_o ê a demonstração
inequívoca de que o sul de Goiás, que certamente tem a
grande maioria das liderança políticas, também
encontra-se favoravelmente à criação do novo Estado.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu lembraria a V. Ex• a manifestação da Associação Goiânia dos Mun,icípios.

O SR- HENRIQUE SANTILLO - Vejam .bem, eu
me referi a Deputado Federais e Estaduais. Não me restringirei a citá-los apenas, porque o próprío Governador
do Estado de Goiás, lris Resende Machado, jâ se manifestou publicaniente favorável, porque sabe S. Ext, tanto
quanto nós, e isso o Governador disse claramente, que

essa medida vai depender de um pebliscito a se re;:lliz;H
sessenta dias após a publicação da lei. Portanto, 1~to hJ.
de ser referendado pela população, caso contr:í.rio. na\.l.l
feito, nada aprovado pelo Congresso Nacional.
Além disso, Associação Goiana dos Municípws, que
congrega todos os municípioS goianos, as entid:~.des de )
classe, os sindicatos, enfim, o sul de Goiás, que congrega
. a grande massa dessas lideranças Sr. Presidente, estã favorável, não porque quer se ver livre da parte norte.
como se fosse um peso a carregar. Não. Ao contrário
disso, reconhece as riqufssimas potencialidades do norte,
quer em agropecuária, quer em mineração e sabe, sobretudo, que ali já existe uma infra-estrutura implantada,
capaz de permitir, por lideranças próprias, com gerencia·
menta adequado c democrático, um salto para o desen·
volvimento.
Só espero, e ardentemente, ao se criar o noYo Estado
que se mobilize sua população não se permita nunca que
ali se estabeleçam feudos polfticos novas oligarquias dominantes. Ao contrário disso, que isso nos sirva de lição
e as lideranças nortenses, todas elas comprometidas com
o processo verdadeiramente democrá tíco,
comprometam-se, cada vez mais acentuadamente, com o
•processo de mobilização total da população, de todas as
classes sociais, de todos os seus segmentos, para que haj;!.
uma democrática e efetíva participação de todos, jâ que
esse é o clamor nacional, já que esses São os tempos que
vivemos na Nova República. (Palmas.)
Se há o que possa caracterizar o símbolo dos nom~
tempos, ê esse clamor e essa exigência com participação
em todos os setores da vida brasileira, por todas as elas·
ses sociais e por todos os segmentos da sua população.
(Muito bem! Palmas.) ·

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 26-3-85
E QUE, ENTREGUE À REVIS,fO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pela
ordem.) Sr. Presidente, apenas para acrescentar às palavras do Senador Benedito Ferreira também as minhas,
cumprimentando pela decisão de V. Ex'. Realmente, es·
tão ar centenas de pessoas que viajaram: mais de 1.300
km atê a Capital da República, pará solicitarem dos Srs.
Senadores a votação do projeto de lei que permite a
criação do Estado do Tocantins. Decidindo dessa forma,
e informando ao Senador Benedito FerreiraJ nós estare.
mos, portanto, votando na sessão extraordinária das 18
horas e 30 minutos um requerim'ento de urgência urgentíssima, e na mesma sessão poderemos também dís·
cutir e votar o projeto.
Agradeço a V. Ex• (Muito bem! Painlas.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 27•SESSÃO, EM 28 DE MARÇO
DE !985
1.1.--,ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Seríhor Presidente
pública

di

Re-

N9 81/85 (n9 205/85, na origem), restituindo autógra'fos de projeto de lei sancionado.

1.2.2- Ofic,!~ do Sr. J9..Secretárlo da Cimara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n'~ 4/85 (n' 185/79,
na Casa de· origem), que altera dispositivos da Con-

solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de 1' de maio de 1943, para es'tender a exigência da proporcionalidade de dois
terços de empregados brasileiros a outros setores.

1.2.3- Comunicação da Presidência
Recebimento do Offcio n9 S/15/85, do Sr. Gover~
nadar do Estado de São Paulo, em que solicita autorização do Senado Federal a fim de que, aquele Estado possa .realizar operação dé empréstimo externo,
no valor de US$ 45,000,000.00 para os fins que especifica.
1.2.4 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n9 40/85, de autoria
do Sr. Senador João Castelo, que isenta do imposto
de renda as pensões e os proventos de inatividade das
Pessoas físicas maiores de 65 anos.
-Projeto de Lei do Senado n9 41/85, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino, que dispõe sobre
a concessão de empréstimo especial por motivo .de
casamento.
- Projeto de Lei do Senado n9 42/85, de autoria
do Sr. Senador Roberto Saturnino, que isenta do re-

colhimento do IPI a aquisição de vetculos de fabri- cação nacional por portàdores d.e deficiência flsica.
...:.... Projeto de Lei do Senado n9 43/85, ~e autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei fl9 5.889, de 8 de junho de '1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, com vistas a reformular o critério de enquadramento sindical
de proprietário agrícola.
-Projeto de Lei do Senado n' 44/85Complementar, de autorla do Sr. Senador Carlos
Chiarelli, que altera a redação do § lf do art. 4t da
Lei Complementar n' 26, de 11 de setembro de 1975,
que regula -o Programa de Integração Sociai~PIS e o
Programa de Formação do 'PatrimôQiO do Set;Vidor
Público-PASEP.

1.2.5- R~uerimento
de autoria do Sr• Senador Amaral ~o~
to, solicitando a retirada do Projeto de Lei do_,SCnado
n" 17/85, de sua autOria.
N~' 49/85,

1.2.6 - Discursos do Expediente

Senadores JOSE IGNÁCIO FERREIRA, HEÚ'lD!O NUNES, NELSON CÀRNEIRO, como Uder,
MARCONDES GADELHA, FÁBIO LUCENA. LENOIR VARGAS e BENEDITO FERREIRA.
1.2.7 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às -18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3 ORDEM

DO DIA

-Projeto de Lei -da Câmara n' 139/83 (n'
4.512/81, na Casa de origem), que estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento· de São
Luis aos MunicípioS de Rosário, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, todos do Estado do Maranhão. Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n"' 15/85, solicitando a constiR
tuição de Comissão Parlamentar de Inquérito de.'>tinada a investigar os fatos que colocaram em risco o

controle acionário, pela União, da Companhia VaJe
do Rio Doce. Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n' 40/85, de autoria dos Srs.
Hélio Gueiros e Carlos Chiarelli, solicitando, urgência para o Projeto de Lei da Câmara n' 199/83 (n'
263/83, na Casa de origem), que exclui dentre os considerados de interesse da Segurança Nacional, os
Municípios de Amambaf, Antônio João, Arai Moreira, Bela Vista, Caracol, Corumbâ, Eldorado, lgüatemi, Ladário, Mundo Novo, Ponta Poràe Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul. Votaçio
:adiada por falta de quorum.
-Requerimento n'
• de 1985, dos Srs. Humberto Lucena e Carlos Chiarem. solicitando urgência
para o Projeto de Lei do Senado n' 7, de 1985,'que
descaracteriza como de interesse da segurança nacional os municípios que especifica. Votação adiada por
falta de quorum.
....;_ Projeto de Lei n' 26/79, que acrescenta parâgra·
fo ao art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Votação adiada Por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado ~9 2/80, que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fun·.
dações de Ensino Superior. Votação adiada por falta ·
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. VoUçid
adiada por falta de quorum.
-

Projeto de Lei do Senado n' 320/80, que revoga

a Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980quedefineasituação jur(dica do estran'geiro no Brasil, cria o Con..
selho Nacional de Jmigração e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1- Discursos

t~p6s

a Ordem do Ola

SENADORES ALO YSIO CHAVES. FÁBIO LUCENA e NELSON CARNEIRO.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da pr6xirÓa
sessão.
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1.4-ENCERRAMENTO

'2.3- ORDEM DO DIA

2.-ATA DA 28•SESSÃ0, EM 28 DE MARÇO
DE 1985
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Requerimento

N~> Sl/85, de' autoria do Sr. Senador Humberto

Lucena e outros Srs. Senadores. solicitando urgência,
nos termos do att. 371, alínea "b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n~> 3/85, que
prorroga at~ o dia 28 de junho de 1985 o prazo fixado
no Decreto-lei nl' 2.175, de 27 de novembro de 1984,
para regularização do recolhimento dos débitos previdenciários das Prefeituras e Autarquias Municipais.

2.4- ENCERRAMENTO

Projeto' de Resolução n"~ 136/84, que aprova as
conclusões e recomendações da Comissão Parlamentar de Inquérít~destinada a investigar os problemas
vinculados ao aumento populacional brasileiro.
Aprovado. À Comissão de Redação.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES·
SOES ANTERIORES
-Do Sr. Martins Filho, proferido na sessão de
14-3-85 (republicação)

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia

....... Do Sr. N!VALDO MACHADO. proferido na
sessão de 22-3-85.

Projeto de Lei da Câmara nq 3/85 (n~" 5.134/85, na
Casa de origem), em regime de urgência, nos termos

do requerimento

nS~

51/85, lido no Expediente. Apro-

vado, após pareceres das comissões competentes, tendo usado da palavra os Srs. Humberto Lucena e
Moacyr Duarte. À sanção.
2.3.Z - Designação da Ordem do Dia da próxima

sessão.

Do Sr. ALEXANDRE COSTA, proferido na sessão de 27-3-85.

4-ATAS DE COMISSÃO
5 - MESA DlRETORA
6- LIDERES E V ICE-LIDERES DE PARTI-

DOS

Ata da 27TJ. Sessão em 28 de março de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli,
ÂS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes Hélio Queiras -João Castelo - Amêrico de SouzaAlberto Silva - Helvídío Nunes -João Lobo -César
Cais - José Lins - Virgitio Távora - Moacyr Duarte
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha - Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid
Sampaio - Nívaldo Machado - Luit: cavalcante Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- José lgnácio Ferreira - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Fernando Henrique
cardoso - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Gastão MUller - José Fragelli - Roberto Wypych Enéas Faria - Lenoir Vargas - Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de

;:j

---!1
•ii

~a

-;i
~~n

presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores.
Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

Passos Pôrto e Mário Maia.

O Sr. l'i'-8ccretário irá proceder à leitura do expediente.

.S lido

o seguinte

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de
Projeto de Lei sancionado:
N'~8lf85

(205/85, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 140, de 1984 (nl'
.61~/83, n~ C_asa. de .orige~), ~ue equipara às empresas
jomalfsticas, para fins de responsabilidade civil e penal,
as empresas cinematográficas.
(Projeto que se transformou na Lei n' 7 .300, de

27 do março de I985).
OFICIO
Do Sr. /P.Secretário da Câmara dos Deputados, enca.
minhando à revisdo do Senado autógrafo do seguinte proje.
to:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4, DE 1985
(nl' 185/79, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, llprovada pelo Decreto--lei n~" 5.452, de ]1'
de maio de 1943, para estender a exigência de proporcionalidade de dois terços de empregados brasileiros 1

outros setores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O parãgrafo único do art. 354 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto.tei
1~> de maio de 1943, com as modificações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:

n' 5.452, de

"Art. 354.

. ............ _.............. ..

Parâgrafo úníco. A proporcionalidade é abri·
gatória não só em relação à totalidade do quadro de
empregados, como também em relação aos cargos
de direção, inclusive chefia, a cada uma d:Js categorias técnico.protissionais, e ainda em relação às correspondentes folhas de salârios "
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Art. 29 Fica revogado o§ 29 do art. 352 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n9 5.452, de (9 de maio de 1943.
Art. 39 Esta lei entra C:m vigor no exercício seguinte
ao de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452,
de 19 de maio de I 943)
TITULO lll
Das Normas Especiais de

Tutela do Trabalho

CAPITULO II
Da Nationalizaçio do Trabalho

SEÇÃO I

D:a Propordona.Udade de
Empregados BmsJlelros
Art. 354. A proporcionalidade serâ de dois terços de
empregados ,brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada
proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias
especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatísti~
ca da Previdência e Trabalho a insuficiência do m1mero
de brasileiros na ativid~de de que se tratar. (Nota: o De-creto número 69.014, de 4-8-11, que criou o Centro de
Documentação e Informática do MTPS, extinguiu o Serviço de Estatística da Previdência e do Trabalho.)
Parágrafo único. A proporcionalidade ~obrigatória
não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta lei, como ainda em relação à
correspondente .folha de salários.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O expediente
lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado de
São Paulo, o Oficio n• S/15, de 1985, solicitando, nos
termos do item [V do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado
possa realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 45,000,000.00 (quarenta e cinco milhões de dólares), para os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças
e de Constituição e Justiça.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1'~'-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 40, DE 1985
Isenta do Imposto de Renda as pensões e os proventos de lnatlvldade das pessoas físicas maiores de 65
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" As pessoas físicas com 65 (sessenta e cinco)
anos d.e idade ou mais, ao término do ano·base, são isen-

tas do imposto de renda incidente nos seguintes rendimentos:
I -os proventos de (natividade recebidos em decor·
rência de aposentadoria, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos por pessoas jurídicas de direito público.
I I - as pensões, meios--soldos e quaisquer outros rendimentos de igual natureza, recebidos de antigo empre-gador, de instituições e previdência, de caixa de aposentadoria ou de entidade governamentais, em virtude de
emprego, cargos ou funções exercidas no passado.
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçilo
A legislação atualmente em vigor já concede isenção
parcial aos proventos de inativídadc; at~ o limite de Cr$
7.810.000 (sete milhões oitocentos e dez mil cruzeiros),
conforme artigos 15 e 16 do Decreto-lei n' 1.642, de
1978.
Existe, também, isenção para as pensões, meios soldos
e semelhantes, porém o beneficio se restringe ao cônjuge
sobrevivente e apenas pelo prazo de um ano, como consta do artigo 5' do Decreto-lei nt 1.493, de 1976.
A experiência ja permitiu análise profunda das reper~
cussões dessas isenções, especialmente no qpe tange às
diferenças que provocam no bem-estar das pessoas que
integram o grupo dos pensionistas e aposentados.
Os beneficiados com a medida mostram certa safisfação face ao alivio financeiro conseguido e, tambêm,
face à liberação do pesado fardo causado pelas obrigações inerentes ao controle do imposto de renda.
Entretanto, os não contemplados com a isenção
pasmam-se diante das quantias que mensalmente lhes
são subtraídas no contracheque, pelo imposto de renda,
e passam a se preocupar diuturnamente com a obtenção
e guarda de comprovantes para o preparo da declaração
anual de rendimentos - o que lhes tira parte da pouca
energia que deveriam dedicar à busca da felicidade a que
têm direito, como compensaçãá a Uma vida inteira dedicada ao trabalho.
Também com relação aos impostos, tal como acontece
nos demais campos, a velhice merece descanso para continuar a ser o espelho que nossa cultura põe diante dos
jovens, mostrando a estes a consideração que merece
uma vida dedicada ao trabalho.
O Presente Projeto tem, pois, o objetivo de trazer bemestar ffsico e, sobretudo, psicológico para todos os aposentados e pensionistas, em atenção aos reclamos da cultura de nosso povo.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985. -João Castelo
(Às Comiss?Jes de Constituição e Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1985
Olsp9.e sobre a concesslo de empréstimo especial
por motivo de cassmento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jt Aos empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho, assim como aos servidores públicos da Administração Direta e lndireta, é assegurado o
direito a empréstimo especial por motivo de casamento.
Art. 2~> O empréstimo especial serâ concedido atrav~ da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil
SA, e seu valor máximo será de até 20 (vinte) vêzes a renda do casal.
Art. 3t O empréstimo especial terá juros de 3% (três
por cento) ao ano e incidência da corrcção monetária,
sendo o prazo máximo de amortização de 48 (quarenta e
oito) meses.
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Parágrafo único. As prestações mensais serão obrigatoriamente descontadas em folha de pagamento.
Art. 4'1" Somente farão jus ao empréstimo especial
previsto nesta lei os empregados e servidores públicos
trabalhando há. mais de 6 (seis) meses na empresa ou 6r~
gão da Administração Direta ou Indireta.
Art. 5'1" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6'~ Revogam-se as disposíções em contrário.
Justlflcaçio
Todo casal que contrai núpcías enfrenta uma s~rie de
dificuldades financeiras, eis que, necessárias são despesas
de vulto, como o aluguel de uma moradia, seu equipamento etc.
S justo, por conseguinte, que todos os empregados re-gidos pela legislação trabalhista, assim como todos os
servidores p6blicos que venham a casar-se, tenham direito de levantar, junto à. Caixa Económica Federal ou ao
Banco do Brasil SA, um emprêstimo especial, com valor
máximo de atê vinte vezes a renda mensal do casal.
Ao empréstimo incidirão juros de tras por cento ao
ano e a correção monetária, sendo o prazo mãximo para
amortização de quarenta e oito meses.
A medida se nos afigura profundamente justa, o que
nos leva à convicção de que merecerâ acolhimento.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985.- Roberto Saturnino.
(Às Comlss?Jes de Constltuiçao e Justiça. de Legislaçao Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 42, DE 1985
[senta do recolhimento do IPI a aqulslçio de yefcuIo de fabricação naclonal por portadores de deficiência física.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" ~Isenta de recolhimento do IPI- Imposto
sobre Produtos Industrializados a aquisição de automóveis ou utilitários de fabricação nacional por pessoas
portadoras de defici!ncia física, desde que os veículos se
destinem a seu uso pessoal.
Parágrafo lmico. Somente farão jus à isenção prevista neste artigo os deficientes físicos portadores de carteira nacional de habilitação para conduzir veículos.
Art. 2'~" Cada pessoa portadora de deficiência física
poderá adquirir apenas I (um) veículo a cada dois anos.
Parágrafo único. O veículo adquirido com a isenção
do IPI somente poderá ser vendido após o transcurso do
prazo a que alude este artigo, contado a partir da data de
sua aquisição.
Art. 3'~" A inobservância das disposições desta lei su- _
jeitará os infratores a multa equivalente ao dobro do valor do imposto isentado, acrescido de correção mane.
tária.
Art. 4' O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta)clias, discriminando as deficiE:ncias
ffsicas que darão direito a seus portadores à isenção prevista no art. lt.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO
Muitas pessoas portadoras de deficiência física tCm
condições de conduzir veículos. eis que dispõem da necessária habilitação.
Entretanto, a grande maioria desses deficientes nio
tem condições financeiras para arcar com o ônus da
aquisição do veículo, acrescido d.as necessãrias adaptações que nele devem ser promovidas, a fim de adquã-lo
ao motorista.
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Nesse sentido, cremos ser de justiça que a aquisição de
automóvel ou utílitário de fabricação nacional por deficientes tisicas seja isenta de recolhimento do Imposto
sobre Produtos Industrializados- IPI, o que reduzirâ à
metade, ou ainda menos, o preço do veículo.
A medida beneficiará substancialmente as peSsoas
portadoras de deficiência flsica, habilitadas para dirigir,
que disporão de excelentes condições de locomoção.
A fim de coibir eventuais abusos, a proposição estabelece que cada deficiente poderá adquirir apenas um veículo a cada dois anos, fixando o mesmo prazo mínimo
para venda do mesmo, comínando, ainda, penalidades
aos infratores.
Assinala-se, ainda, que a proposição contempla ma-

téria tributAria c não financeira, motivo pelo qual pode o
Congresso Nacional tomar a iniciativa na espécie.
Por derradeiro? é de ressaltar-se que a medida alvitrada não configura inovação, eis que durante muitos anos
os deficientes fisicos tiverazn isenção do Imposto de Importação para importarem \'ciculos: especiais do exterior.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985. -Roberto Sa-

tumlno.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 43, DE 1985

Acrescenta dispositivo à Lei n"' 5.889, de 8 de junho
de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho
rural, com vistas a rerormular o critério de enquadramedto sindical de proprietário agricola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' .S acrescentado ao art. 3t da Lei
8 de junho de !973, o seguinte § 3•:

n9

5.889, de

••§ 3' O empregador rural proprietário de imóvel com até três (3) módulos regionais será considerado trabalhador rural para efeito de enquadramento sindical.''
Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam~se as disposições em contrário.
J ustificaçio

Um dos aspectos mais polêmicos da legislação estatuindo normas reguladoras do trabalho rural n9 5.889, de
8 de junho de 1973- diz respeito às definições para efei~
to de enquadramento sindical, mãxime no que se refere
ao pequeno empregador, digo, pequeno proprietário ru~
ral.
A proposição aqui oferecida à consideração da Casa
trata de simplificar tal questão, esclarecendo de modo
cabal e definithü a que entidade sindical deve pertencer
o dito pequeno proprietário, assim entendido o que pos~
sulr imóvel de att três (3) módulos.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985. -Nelson Car~
neiro.
LEGJSLAÇ,W CITADA
LEI N• 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Estatui normas reguladoras do trabalho rural e dá
outras providências.
Art. 39 Considera~se empregador rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa ffsica ou jurfdica, proprietário ou
não, que explore atividade agroeconômica, em carâter
permanente ou temporário, diretamente ou através de
prepostos e com auxílio de empregados.
§ I"' Inclui-se na atividade económica, referida no
..caput" deste artigo, a exploração industrial em estabe-

lecímento agrário não compreendido na Consolidação
das Leis do Trabalho.
§ 2' Sempre que uma ou mais empresas, embora ten~
do cada uma delas persona.lidadejurídlca própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou
ainda quando, mesmo aguardando cada uma sua auto~
nomia, integrem grupo económico ou financeiro rural,
serão responsáveis solídariamente nas obrigações deCorrentes da relação de emprego.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 44, DE 1985
Complementar
Altera • redação do§ 1' do art. 49 da Lei Complementar n"' 26, de 11 de setembro de 1975, que regula o
Programa de Integraçio SociaJ - PISe o Programa
de Formação do Patrimônio do Senidor Público PASEP.

O Congresso Nacional dec'reta:
Art. 1' O§ Jt do art. 4' da Lei Complementar 09 26,
de 11 de setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
..§ 19 Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerada, reforma
ou invalidez do titular da conta individual, ou contando pelo menos lO (dez) anos de casado, antes do
cadastramento, poderá ele perceber o respectivo sal~
do o qual, no caso de morte, serâ pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência
Social e com a legislação específica dos servidores
civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores
do titular, nos termos da lei civil".

Art. 2"' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A legislação que disciplina os Programas de Integração Social de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PJS~PASEP, assegura a possibilidade de saque do saldo existente na ocorrência de algumas hipóte~
ses, tais como aposentadoria, casamento, invalidez,
transferência para a reserva remunerada etc.
Deixou, entretanto, de contemplar situações outras
que nos parecem devam também ser aquinhoadas, como
é o caso, por exemplo, do trabalhador já casado quando
do cadastramento. Neste caso, achamos justo que,. em
determinadas situações possam os empregados sacar o
saldo existente. por isso que estamos propondo nova
redaçã.o para o § 19 do art. 4"' da Lei Complementar n"'
26, de li de setembro de 1975, a flm de que aqueles a.ssa·
lariados (empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho e servidores públicos civis c militares),
desde que casados hâ mais de dez anos, contados docadastramento, possam dispor do safdo em seu nome creditado.
Pensamos assirn porque o prazo de dez anos de carência ora proposto parece-nos bastante razoável para a
concessão da prerrogativa de saque.
Trata-se, a nosso ver, de medida de inteira justiça, se
considerarmos a situação difícil pela qual passam os assalariados, como decorrência da crise econômicofinanceira que atravessa o País e, também, que a proposição somente Contemplará uma parcela, justamente
aquela mais antiga, ou seja, que já conta com mais de dez
anos de casados. a contar da data do respectivo cadastramenta.
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Ademais, convém salientar que, rcentemente, passouse a permitir que, em determinadas hipóteses os separados judicialmente e os divorciados possam efetua.r o saque de seus saldos, o que entendemos estar de acordo
com os princípios fundarnent~is de Justiça Social. A situação ora proposta é muito semelhante, visto que se trata de pessoas que somente poderão sacar os saldos, se
comprovado o tempo de casados. Trata-se de condição
essencial para a liberação das importâncias capitalizadas.
Eis porque não temos dúvidas de que o presente Projeto de Lei será bem aceito pelos nobres Pares desta Casa
Legislativa, na medida em que se trata de inegável aperfeiçoamento da legislação especifica a.plicâvel, em prol
de assalariados realmente carecedores de rnelhores cuidados.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985.- Carlos Cbia:
relfl.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 26
DE II DE SETEMBRO DE 1975
Altera disposições da legislação que regula o Pro-grama de lntegraçio Social (PIS) e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Públieo (PA~
SEP)

Art. 49 As importâncias creditadas nas contas i~di
viduais dos partícipa.ntes do PIS-PASEP são inalienãveís, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágraros deste artigo, indisponíveis por seus titulares.
§ }\' Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez
do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saJdo, o qual, no caso de morte, será pago a seus
dependentes, de acordo com a legislação da Previdência
Social e com a legislação especifica de servidores civis e
militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular,
nos termos da lei civil.
§ 2t Será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que
tratam as alíneas b e c do artigo J9
§ 39 Aos participantes cadastrados bá pefo menos 5
(cinco) anos e que percebem salário me.nsal igual ou inferior a 5 (cinco) vezes o respectivo salário mfnimo regional, será facultada, ao final de cada exercício financeiro,
retirada complementar que permita perfazer valor igual
ao do salário mínimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades de suas contas individuais.

Às Comissões de Constituição e Jusrlra f de Legfs.
/açao Social.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetas
que vêm de ser lidos serão pub!icados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serã feita pelo
Sr. 1'~Secretário.
ê lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 49, DE 1985
Senhor Presidente,
Nos termos da letra ·•a~· do art. 280 do Regimento ln·
terno do Senado Federa!, requeiro de Vossa Excelência a
retirada do Projeto de Lei do Senado n"' 17/85, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 28 de março de 1985.-.- Amaral Pei..
xoto.

~
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento !ido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia nos termos do art. 279, II, '"c", n' 10, do
Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Ignâcio
Ferreira.
O SR. JOSI!: !GNÁCIO FERREIRA (PMDB- ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores;
Em longo discurso pronunciado reeentemente, desta
tribuna, analisei a presença, na Constituição e na legis·
lação ordinária do Pafs, de uma massa enorme de entulhos remanescentes do regime autoritário, reiterando a
necesSidade de sua remoção. Rec:ordei, Sr. Presidente,
naquela ocasião, a grande noite de obsCllrantísmo que se
abateu sobre o País, a partir do movimento armado de
março de I964, com os milhares de perseguidos, humi~
lhados, présos, torturados, assassinados nos por6es do
regime ou, simplesmente, impedidos de exercer seu direi·
to de cidadania em todâ a plenitude,
Naquela oportunidade, recebi a solidariedade da Liderança do PMDB n~si:a. Casa, ao mencionar o fato de mia
lhares e milhares". de militares e civis estarem ainda a
aguarçiar a anistia que não veio tão ampla, geral e írres~
trita assim. Assunto que, aliás. será objeto de novo pronunciamento nosso n~s próximos dias. Recorro, por is. so, neste momento, à compreensão e à lucidez de todos
os Srs. Senadores, no sentido de encampar a luta de cen. tenas de patrícios nossos que, punidos, não podem ser
incluídos em qualquer lista de anistia.
Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, especificamente aqui aos brasileiros que a partir de 1964, fizeram
cursos de graduação ~u pós~graduação em países sOcialistas e, por uma odiosa discriminação política, não têm
os seus diplomas reconhecidos no Brasil. O assunto foi
objeto de moção aprovada por unanimidade no IV Congresso da Associação N a.cional dos Docentes de Ensino
Superior, realizada há poucos dias em Vitóda, lá no
Espírito Santo.
~o seguinte o teor dessa moção para a qual peço aso~
lidariedade da Liderança do meu Partido e de todos os
Membros desta Casa:
''No arsenaf ..de medidas autoritárias adotadas
nos últimos 21 anost uma delas vem passando des~
percebida. Mas não e: menos odiosa. Funciona
como se não tivesse havido anistia neste Pafs, man~
tendo uma impiedosa punição a centenas de profis~
sionais. Trata~se da Resolução n" 43/15 do Conselho Federal de Educação, que fixa normas para arevalidação de diplomas e certificados de cursos de
graduação, expedidos por estabelecimentos estrana
geiros de ensino.
O art. 8~ dessa Resolução, editada no tempo do
Al-5 e do DL 477, obrigava que os processos que
não tivessem indeferimento liminar (através do exa~
me do título e da documentação), seriam encami~
nhados ao Departamento de Assuntos U niversi~
tários, que examinaria o pedido "tendo cm vista as
necessidades e interesses nacionais... O Parecer
9l5j80, aprovado em 8~8~80, modificou a forma
desse artigo e esclareceu um pouco mais o seu conteúdo. As universidades federais só encaminharia ao
rMEC, obrigatoriamente, os casos de diplomas con~
feridos por Países com os quais o Bra:Sil não man~
têm acordo cultural - na sua grande maioria os
Países socialistas.
Ocorre que, perseguidos pela repressão no Brasil, centenas de brasileiros concluíram cursos superiores em paf~
• ses socialistas. Os seus processos, na verdade, não são
apreciados mediante qualquer análise acadêmica, mas
sim ••julgados" politicamente. São todos entregues às si~
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nistras divisões de segurança e informação, braço do
SNI infiltrado em cada Minist~rio. Aí são indeferidos sumariâmente ou dormem eternamente nas gavetas dos
agentes repressores.
Assim, centenas de profissionais (médicos, engenheiros,.agrônomos, economistas, cineastas e mui~
tos outros) puderam voltar ao Pafs, mas estão impe~
didos de trabalhar. Para esses, a a!listia ainda não
chegou. E pensar que a mesma portaria garante a
revalidação de diplomas até mesmo aos urefugiados
de guerra que não possam exibir seus diplomas"
(art. 5•, § I•).
Por isso, conclui a Moção do IV Congresso Nacional
da ANDES - aliás, jã a decisão acerca da moção:
1) Repudiar e exigir a revogação dessa discrimi~
nação odiosa;
2) Exigir a revalidação de todos esses diplomas
obtidos em outros países, feitos pelas universidades
federais, mediante critérios acadêmicos e nunca
através de discriminação ideológica;
3) Comunicar essa decisão ao Conselho Federal de Educação, Ministério da Educação e Cultura
e ao Presidente Tancredo Neves.

Assinado: Delegados da Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Espírito Santo, que foram os
proponentes dessa Moção, aprovada pela unanimidade
no aludido encontro.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSfl IGNÁCIO FERREIRA prazer, nobre Senador Henrique Santillo.

Com todo

O Sr. Henrfqqe Santillo- Apenas para, desculpandome previamente1 acrescentar minha modesta solidariedade ao oportuníssimo discurso de V. Ex•
O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA gado!

Muito obri-

O Sr.. Henrique SantiiJo- Trata-se de uma das clamo~
rosas injustiças cometidas neste País. No meu Estado
mesmo, eminente Senador, existem dezenas de profissio-nais do mais alto nível e qualificação, sem revalidação de
seus diplomas, todos eles formados em universidades do
Leste Europeu da União Soviética. Tamb&n como par~
lamentar tenho me preocupado com essa questão e já, in..
clusivc, acertei audiência desses têcnicos de alto gabarito, no meu Estado, com o Sr. Ministro da Educação
Marco Madel, para que este assunto possa tamb&n fa ..
zer parte das atenções maiores de sua Pasta. Eu até a pro~
veito a oportunidade, por falar nisso, para também neste
breve aparte regozijar~mc com o Sr. Ministro da Educação por suas primeiras atitudes e primeiras açõcs à
frente desse importante Ministério, quer no que diz res~
peito ao concitamento a todas as igrejas do País para um
mutirão da educação de base, quer por ter tomado a ini~
cíativa de legalizar imediatamente a União Nacional dos
Estudantes.
O SR. JOSI!: IGNÁCIO FERREIRA - Agradeço
nobre Senador Henrique Santillo, a oportuna incursão
de V. E1e• no pronunciamento, no qual a incorporo, com
praZer, sintonizando-me inteiramente com o que V. Ex•
disse. Realmente., o Minsitro da Educação tem correspondido às expectativas não só nossas mas do povo bra~
sileiro, e esperamos que ele continue dando mostras do
s~;_o_tido liberal e democrático que quer imprimir à sua
Pasta, atendendo ao reclamos mais prementes da popu~
lação brasileira.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente c Srs. Senadores,
recebi recentemente carta de um companheiro do PMDB
e candidato a deputado nas ú(timas eleiçõe,s, o jornalista
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e professor universitário capixaba Renato Viana Soares.
Em certo trecho, diz o seguinte a respeito do assunto
aqui enfocado: '"Devo revelar que tenho dois casos na
minha famrtia nesta situação: uma cunhada, que cursou
Medicina e fez especialização em Ginecologia na URSS,
teve o seu pedido de revalidação de diploma indeferido
pelo MEC. Ela tem um filho e não pode trabalhar legal..
mente. Além dela, meu irmão, Robson Viana Soares, há
meses, tenta obter um despacho do MEC em seu diplo·
ma de Medicina. obtido em Moscout para que seu currículo possa ser examinado na Universidade Federal do
Espírito Santo. Ele retornou ao Brasil hâ quase um ano e
também não pode trabalhar. Solicito, - diz o missivista,
- se possfvel, seja verificado o caso do Robson no
MEC. E seja exercida a devida pressão para que o pro..
cesso não seja indeferido por ''razões de segurança na..
cional" ou outros subterfúgios. E nem tampouco seja en..
gavetada - mas, sim, devolvido à. Ufcs para que possa
sofrer uma apreciação acadêmica c não ideol6gica. To..
mei conhecimento de tais fatos nos liltimos dias do Governo do General João Baptista Figueiredo e, por se tratar de uma situação angustiante vivida por familiares de
urn companheiro do PMDB, nem esperei o Início da
Nova Repliblica para iniciar os contatos visando conhecer por inteiro, equacionar e tentar resolver a situação.
Mas vejam, Sr .. Presidente., e Srs. Senadorest o que fi~
cou constatado através de um assessor de inteira con~
fiança que esteve gestionando junto ao Ministério da
Educação. Ele foi informado que, para os casos em geral, de registro de diplomas, obtidos em patses estrangei~
ros, o interessado deve apresentar diploma e histórico escolar carimbados !'elo cônsul brasileiro da localidade
onde estudou, sendo toda documentação escolar traduzi~
da por tradutor juramentado. Os documentos devem ser
entregues a uma Faculdade na cidade de residência do
requerente,
A partir daí, a tramitação do processo passa a ser a seguinte: a Faculdade ouve a SESU- Secretaria de Ensi·
no Superior do Ministério, que analisa o processo, emite
parecer e o devolve à Faculdade, informando sobre
possíveis adaptações curriculares a serem feitas pelo interessado. Este 6- o trâmite normal dos processos.
Porém, se se o interessado tiver feito seu curso em
qualquer país socialista, principalmente na Universidade
Patrice Lumunha, de Moscou, a situação se complica.
Em tal caso, é feita uma pesquisa de caráter ideológico e,
segundo assessores do Ministério, existe na SecJ:Ctaria de
Ensino Superior toda uma normatização de caráter sigi~
loso aplJcAvel apenas a esses casos, visando impedir o in·
gresso. no mercado profissional ou acadêmico, dos pro~
fissionais fonnados em universidade de pafses socialis-tas.
A confinnação dessas dem1ncias 1 Sr. Presidente e Srs.
Senadores, e o apelo patético feito por um democrata de
meu Estado. membro ativo do PMDB. me obrigam,
num plano mais imediato, a levar o problema à Bancada
de meu Partido e em especial à sua liderança nesta Casa,
lembrando que o programa do PMDB nos indica a abordagem ideal para a questão em foco, senão, vejamos: em
seu capítulo '"Fundamentação do Programa e as Advertências do Passadon; o primeiro item do Programa Básico diz textualmente:

..0 compromisso fundamental do PMDB é com

a democracia. Não como tâtica provls6ria, maS
como princípio primordial e inarredável. A inspi..
ração central do programa do partido é esta: lutar
pela democratização de vida brasileira nos planos
político, social e econômico. Nesta luta o PMDB te-rá presente que a democracia é instrumento insubs..
tituível para assegurar dignidade humana e Justiça.
Considerará também a importância de evitar retrocessos po!(ticos. de consolidar e a profundar as con ..
quistas democrãticas, abolindo as causas sociais,
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económicos c políticas que possibiHtaram a instalação do regime ditatorial no Pafs1 e tcrâ como in-

dispensável a extinção dos órgãos policiais e militares criados pelo regime para aplicação da Lei de Segurança Nacional."
Ao abordar o sistema de poder, o PMDB faz em seu
programa, entre outras, as seguintes recomendações:
.. Este regime deve ser substituído por outro que
garanta a implantação, defesa e consolidação de to-

das as formas constitucionais democráticas. O
PMDB lutarA por mecanismos politicas que garan-

tam que as autoridades, nos diferentes níveis e setores, sejam efetivamente controladas pela população
e coilsidera essencial que os interesses coletivos preponderam sobre os interesses particulares."
E mais: ..0 exercício da soberania popular exige
a garantia de liberdade de expressão, organização,
mobilização e conscientizaçlo das forças sociais
existentes. A liberdade de expressão será política,
ideológica, cultural e religiosa, vedando-se todo tipo
de coação e de controle prévio pelas autoridades."
Por fim, na abordagem da "Questão Nacional", o
Capítulo 8 define a linha adotada pelo PMDB: "0 Partido ~ favorável a uma polrtica externa independente e ao
relacionamento do Brasil com todos os povos do Mundo, respeitando o direito de autodeterminação, independente dos regimes políticos adotados.

Um segundo plano, Sr, Presidente e Srs. Senadores, levaremos imediatamente esses fatos à apreciação de S.
Ex•, o Sr. Ministro da Educação, Marco Maciel, na certeza de que S. Ex•, pela sua formação liberal e democrática, haverá de amputar, no mais breve espaço de tempo
possível, aquilo que os professores brasileiros, reunidos
em Congresso, denominam "o braço da repressão infiltrado no Ministério".
Solicitaremos do Sr. Ministro da Educação, a revisão
de cada processo de reconhecimento de curso de graduação ou pós-graduação, que tenha dado entrada no
MEC e sido indeferido por questões político-ideológicas
e não por questões acadêmicas, a partir de 1964, Tem.os a
certeza de que nossa proposição será. de imediato encampada - certeza que se reforça a partir da leitura de alguns trechos da publicação ~·Importância da Educação
para a realização Democrâtica''. baseada em discurso
proferido em 1983 pelo Senador Marco Antônio Maciel.
Já na abertura desse discurso, lembrava S. Ex• naquela
oportunidade, um item da Declaração dos Direitos do
Homem, com a qual faz questão de abrir o importante
pronunciamento:
"a Educação terã, por objeto, o pleno desenvolvimento da personalidade humana, o fortalecimento do respeito aos direitos do homem c às liberdades
fundamentais; favorecerá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os gru·
pos éticos e religiosos."
Ao abordar alguns problemas de ensino universitário
brasileiro, disse S. Ex• na mesma peça, que ua principal
característica que deve revestir um diagnóstico da Uni·
versidade ta coragem de reconhecer as múltiplas causas
do iminente processo falimentar que ameaça essa insti·
tuiçilo no Brasil, não wna fal~ncia material, mas sobretudo uma falência cultural, científica e, inclusive, polrtica".
Ora, são inúmeras as citações que poderíamos apresentar a este Plenário, dando conta do alto espfrito
público de S. Ex•, o Sr. Ministro da Educação, Marco
Maciel e da certeza que temos, de que, como democrata,
como liberal, S. Ex• impedirá, imediatamente, que sejam
cerceados os direitos de centenas de brasileiros e, ao mesmo tempo, protegerá boa parcela de nosso patrimônio
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cultural e tecnológico, devido à integração desses intelectuais ao processo produtivo brasileiro.
Concordamos integralmente com sua afirmação feita
aqui neste Plenãrio em 1983: ..Educação, al~m de direito
individual, deve também ser entendida como direito so~
cial, na medida em que a sabemos condição básica para
o desenvolvimento, e mais ainda, para que o homem se
capacite a assumir a cidadania- concepção que abrange desde as potencialidades do indivíduo à sua consciência politica (atuação do homem sobre si mesmo e a sociedade) e sua ação produtiva (o homem agindo sobre o
ambiente para sobreviver e progredir) ...
Feitas essas con:iiderações Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, quero por fim comunicar a este Plenârio que estou
pessoalmente, nesta data, solicitando ao Exm' Sr. Ministro da Educação. esclarecimentos acerca deste assunto
tão grave. Deixo clara a minha confiança na adoção
pronta das medida cabíveis por parte de S. Ex• Ministro
Marco Antônio Maciel, para tal problema que ele herdou de governos passados. S. Ex•, um Senador da Rep6blica, não se negará a enviar a esta Casa, também sua
Casa, as respostas que nos permitirão avaliar, com maior
conhecimento de causa, todos os aspectos de tão angustiante questão.
-·
Finalmente, Sr. Presidente, menciono as indagações
que faço a S. Ex• Sem possibilidade regimental de fazer
um requerimento formalizado e apresentado à Mesa,
vou fazê-lo pessoalemnte a S. Ex•

Subsídios ao requerimento de informações
O que se quer saber:
1) Total de pedidos de reconhecimento de diplomas
referentes a cursos de graduação e pós-graduação (efetuados no exterior) no período 1964/85, caso a caso,
com as respectivas datas de enttada dos pedidos, nomes
dos requerimentos e soluções aplicadas, especificando·
se, do total, tambêm caso a caso, aqueles referentes a
países com os quais o Brasil não mantêm acordo cultural.
2) Explicação detalhada de todo o mecanismo ado·
tado a partir do pedido de reconhecimento do diploma,
descrevendo a tramitação e a possível existência de conotação político-ideológica ou de 10 legislação,. ou ..norma
especial" para alguns tipos de pedidos de registres.
3) Confirmação (ou não) da existência de servidores
ou de seções ligadas ao Serviço Nacional de Informações
(SNJ) na estrutura do Ministério da Educação.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!

Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, por permuta
com o nobre Senador Roberto Wypych.

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A simples leitura de matéria publicada na sessão de
economia do Correio Braziliense de hoje, encerraria o assunto, me dispensaria dos comentários que resolvi fazer
na tarde de hoje.
Pensando melhor, entretanto, decidi, pois que pequena mat!ria, lê-la para o conhecimento completo e integral do Senado, e, em seguida, por certo, farei pequenos,
ligeiros comentários pois, além dos aspectos de ordem
econômica e financeira. o artigo enseja a formulação de
questões, também, de natureza política.
..Salvador da pátria", é o nome do comentário.
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explosão social. A estatização do Banco Sulbrasue:
ro, atravês de injeção de 900 bilhões de cruzeiros n•
seu passivo estrangulacJo, provou que a estatização
no Brasil está longe de ser estancada.,.
Lembro-me, e aqui vai o primeiro comentário, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, de que a então Oposição, hc;
Governo, muito reclamou desta Casa a participação
crescente do Executivo, do Poder pÍlblico na econorn-i
do Pais, lutou contra a estatização, reprovo~ a estat:
zação e agora os mesmos de ontem, que combatiam, hoj
adotam como medida preliminar do Governo, como m.::
dída preliminar de administração, exatamente uma mo;
dída que importa, ainda que com caráter provisório, ç!'
estatização, cm comprometimento dos recursos Púb!icr::
para resolver problemas com a marca indelével de 'em:
nentemente politicas.

O Sr. Gastio MUller- Permite V, ·Ex• um apa:r!·
(Assentimento do orador.)- V. Ex• está lendo um d·
comento jornalístico; Ontem, por acaso, encontrei·m·
no gabinete do eminente Senador Jos~ Fragelli, com
Ministro da Fazenda, que estava fazendo uma visita,_,
cortesia ao nosso Presidente. S. Ex• me garantiu, duranr
a conversa, que essa intervenção provisória não signi'iS
que vamos estatizar o Banco Sulbrasileiro. Absolut
mente! f: um rem~dio que se encontrou no moment
porque, além do problema financeiro, há o problema S(
cial. Os funcionários do banco estão acampados aqui ç,
frente. Então, o Governo só teve uma solução de em"''
gência, mas, não significa que se vai estatizar mais uJTI
vez. Alêm disso, S. Ex• até preconizou, e não me pedi
segredo, que uma das formas de o Governo recompo
esse numerário exagerado, que está usando para campo
a situação do banco, será a venda de agencias para ba;
cos particulares; quer dizer, o esp[ríto é completamente.
contrãrio, nunca estatizar. O Governo está usando n!
remédio que, no momento,~ o Ílnico. Agora, se V.&:
hoje, como Oposição, tem um remédio melh~r. nos"die=
agora porque levaremos ao Ministro Dornelles, para qJ;;.
S. Ex• resolva, através desse sistema melhor, que V. Ex
vai preconizar, aqui, para solucionar o problema,

O SR. HELVIDIO NUNES- Eminente Senador, de
sejo agradecer a participação de V. Ex• nos comentãriü·
iniciais após o primeiro trecho da leitura do artigo dos~
César Fonseca, publicado nO. CorreJo Brazlliense de hoj~
Evidente que qualquer problelllfl deste País - econômi
co, financeiro, polftico - guarda um aspecto social qu-:
não se pode esconder; evidente, da mesma maneira, tam
bêm, que, lendo o artigo de César Fonseca e fazendo ligeiros comentários, me parece não me caber a responsabilidade pela solução dos problemas que são da inteira
responsabilidade do Governo, através, hoje, ...
O Sr. Gastão Müller-

.e colaborar com o Governo.

O SR. HELVIDJO NUNES ... dessa ârea do Sr. Ministro da Fazenda. Poderei, em outra oportunidade apresentar soluções, mas a mim me cabe, nesta oportunida·
de, mostrar que esta solução pode interessar a um segmento, talvez a um segmento inexpressivo, numericamente ralando, da sociedade brasileira, mas não interessa ao todo, mesmo porque não acredito que a estatização, ainda que marcada pelo carãter provisório que
lhe querem dar. seja um dos objetivos da atual administração.
O SR. Carlos Lyra- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES- Com muito prazer.

"O Estado demonstrou mais uma 'vez que é o salvador da pátria. Apesar de se encontrar financeira~
mente exangue novamente ele foi chamado pelas
forças políticas e intervir na economia para evitar a

O Sr. Carlos Lyra- Senador., pelo que f\tl bformado,
o Ministro Dornelles vai enviar mensag ... ni .10 Congresso
pedindo a estatização. Não é uma decisão de S. Ex• Pelo
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menos, pelo que fui infOrmado quando estava na Comissão de Inquérito Sulbrasileiro, quando o Senador Carlos
Chiarelli chegou nos dando esta notfcia; quer dizer. é intenção do Ministro dividir com a Casa do Congresso
Nacional, a possível estatização. Não é uma decisão do
Min,istro, vai competir tariióérri a nós decidirmos.

O SR. HELVID!O NUNES -

Agradeço a partici·

pação de V. Ex• e esclareço que toda a imprensa de hoje,
todos os meios de comunicação anunciaram que a decisão tomada serã enviada ao Congresso Nacioóal, através

de um decreto-lei e V. Ex• sabe
O Sr. Gastão MUller - Senador Helv1dio Nunes, eu
estava presente, repito, à visita do Ministro Dornelles.
Ele disse que vai dividir a responsabilidade com o Congresso Nacional. Não será, portanto, um decreto-lei.

I·

I

mos, as estruturas republicanas de nosso País. Quero
destacar dois aspectos sobre a matéria: primeiro, o as-pectO que destaca o Jurista, o Senador Helvídio Nunes,
que foi Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
do Senado ao longo de dois anos. Trata-se de imperativo.
constitucional, nobre Senador, a iniciativa do Presidente
José Sarney, de mandar mensagem ao Congresso Nacional. V. Ex• encontr-ará esse imperativo no art. 43, inciso
II, da Constituição Federal, que diz:
"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, dispor sobre to~
das as matérias de competência da União, especialmente:
[-

······································

O SR. HELVIDIO NUNES - De maneira que me
permito, neste instante, ouvir o aparte do nobre Senador
Fãbio Lucena. Mas eu gostaria de dizer a V. Ex•, antes,
que li apenas o primeiro parâgrafo do artigo que desejo
ler na sua totalidade.
Com muito prazer, concedo o aparte a V. Ex.•

II- ...... ; abertura e operac;ão de crédito;".
Será feita, nobre Senador, uma abertura de erMita es~
pecial, o que é disciplinado, como bem sabe V. Ex•, pelo
Código Tributârio Nacional. Isto depende de autori~
zação prévia do Congresso Nacional. Não se trata como,
apress-adamente - me permita o advérbio - disse V.
Ex•, de fugir à responsabilidade. Não! Trata~se da divi~
são de responsabilidades entre o Executivo e o Poder Le-gislativo. Aspecto nt 2: o Tesouro não vai despender um
só centavo, porque se trata de um corte do orçamento.
Logo, nobre Senado,, eu aventaria, eu focalizaria, ainda
-com a permissão de V. Ex•- aquilo que está por trâs
de tudo isto. Se o Congresso Nacional dispusesse, nesse
longo período de autoritarismo, das prerrogativas que
ora está recuperando, está readquirindo, nós, com segurança, não estaríamos nos defrontando com esses
problemas tão dramáticos, com esses escândalos tão pavorosos que, diariamente, vêm tomando de assalto a
Nação brasileira. V. Ex• pode encontrar na primeira página da edição de ontem de O Estado de S. Paulo, apenas
para não fugir ao assunto, para ficar no assunto, que a
própria Justiça Federal está apontando a Polícia Federal
como co~partfcipe das fraudes do INAMPS. V. Ex• há de
convir que isto é muito grave. Comentava, hâ pouco, o
nobre Senador Marcondes Gadelha, com muita propriedade, que a aplicação da lei contra os responsáveis não
vai curar os danos sociais causados pelos prejuízos que
estamos contabilizando, atualmente, a fundo perdido,
para a Nação brasileira. Logo Senador Helvídio Nunes,
é preciso entender que, em certas situações, V. Ex.• entende melhor- do que todos nós - o Governo tem que
lançar mão daquilo que é possível. E o possível, neste
momento, até uma alternativa mais viável, é a solução
encontrada, vale dizer, sem ónus para o Tesouro. O cumprimento da Constitoição, a divisão de r-esponsabilidades entre os Poderes Executivo e Legislativo e a estatização provisória, não uma estatização da norma estatizante que se vinha observando no Pafs faz mais de 20
anos, é uma medida de emergência. Não daquelas emergências executadas pelo General Newton Cruz, em absop
luto, mas uma emergência para sanear uma situação de
fato, e para debelar um drama social que estâ afligindo a
Nação inteira, nobre Senador. Ao contrário do que diz
V. Ex•, não se trata de caso isolado. Na realidade, a economia do Sul estã sendo fortemente afetada pela crise do
Sulbrasileiro. São três Estados, sobretudo o Estado do
-Ri0-Gr8.nde do Sul. Logo, EX', como disse muito bem o
Senador Gastão Maller, se outra solução mais consentânea com a gravidade do problema houver, seja ela apresentada. E V. Ex__• pode fazê-lo, quando da discussão da
mensagem do Presidente da República ao Congresso
Nacional, propondo solução hoje anunciada por jornais
de todo o Pafs. Era o aparte.

O Sr. Fábio Lucena- Se V. Ex• quiser, posso repetir o
último parágrafo do artigo, nobre Senador. Não apenas
li o artigo como o decorei, praticamente, em sua totalidade. A contribuição de V. Ex• é, de fato, extraordinária
neste momento de decisões que vão transformar, espera-

Lucena, agradeço a participação de V. Ex• e, em resposta, começo por esclarecer que o meu propósito, anuncia~
do inclusive antes da leitura do artigo de César Fonseca,
era apenas o de proferir a leitura e tecer, ao final, ligeiras

O SR. HELVIDIO NUNES- É uma maneira cômo·
da de fugir à responsabilidade, não quer assumir por inteiro a responS'abilidade que lhe cabe.
O Sr. Gastão MUller - Dividir as responsabilidades
dos meios financeiros. Nós estãvamos nos queixando
tanto de que nào éramos ouvidos c agora, quando somos
ouvidos, V. Ex•. nã~ .quer que isto aconteça.
O SR. HELV{DIO NUNES - Não estou reprovando, absolutamente; não estou reprovando, absolutamente, o envio da matéria ao Congresso Nacional, absolutamente! Absolutamente!

o

Sr. Fábio Lucena- V. Ex• êne permite um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Estou apenas chamando a atenção para um fato que jã foi aqui externado.
que aqueles que combatiam a estatização, hoje são os
primeiros a tomar medidas estatizantes. E, em segundo
lugar, adotando os mesmos processos que foram reprovados na Administração anterior: a utilização do
decreto-lei, por exemplo.

e

O Sr. Gastão MUller- Nós estamos dizendo a V. Ex•
que não vai haver decreto-lei, vai ser por lei comum. Os
unicos instrumentos que a- República tem, no momento,
são esses. A Nova República não tem 30 dias de governo, ainda não encontrou, ainda não achou a solução
para outros instrumentos, que não os do passado. De
modo que num momento emergencial como este, tem
que usar os r-emédios que temos e que são os instrumentos do govemo passado. PeÇo a V. Ex• dê um prazo para
que possamos a dotar os nossos métodos e depois sermos
criticados. Por enquanto, é prematura e emocional a
crítica.
O SR. HELVIDIO NUNES - V. Ex.•, eminente
Líder, está penetrando no meu discurso indevidamente.
rorque tive o prazer de conceder-lhe aparte inicialmente,
depois disso, já pela ter-ceira vez, V. Ex• intevém sem pedir a autorização prévia ao seu modesto colega.
O Sr. Gastão MUller- Peço desculpas e quero CQlaborar com V. Ex.•
'

O SR. HELVIDIO NUNES- Nobre Seandor Fábio
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considerações. De maneira que estava inteiramente fora
do roteiro que me traçei a discussão de natureza jurídico~
constitucional. Sei, como todos sabem, que temos a obrigação de saber, o que diz a Constituição a respeito. Tambêm não posso condenar o Governo, absolutamente, por
enviar ao Congresso mensagem pedindo a nossa participação em um problema que diz respeito ao interesse geral do Pafs. Apenas, face à intervenção do nobre Uder
do PMDB, fui como que compelido a borboletear sobre
as palavras por ele proferidas. Absolutamente não sou
contra a medida governamental. Acho apenas que ela
não deveria passar em branco, que ela deve ser ouvida,
que ela deve ser pensada, deve ser comentada e deve ser
guardada.
Por isso, vou fazer a leitura do restante do artigo, deix.ando para o final, é claro, pequenos comentários adicionais.
Diz o articulista, em continuação:
"Ao contrário, ela estâ sendo fortalecida e, ago~
ra, com um fator adicional: o Congresso respalda
tal atitude. O Ministro da Fazenda Francisco Dor~
nelles.
Ex-Secretãrio-Geral do Ministério da Fazenda, um
dos responsãvels pela política económico-financeira da
Administração anterior.
E o Presidente do Banco Central Antônio Carlos
Lemgruber, se colocaram inicialmente contra a estatizaçãoQue jâ agor-a ganhou, neste Plenário, nova conotação,
digo eu: estatização provisória.
Sugeriram fórmulas nas quais participaria o seto!
privado, mas os interesses políticos falaram mais altos."
Para viabilizar a transferência do banco a grupos
privados - leia-se, grandes conglomerados financeiros - não seria garantido o nível de emprego dos
17,5 mil funcionários do banco e o poder de decisão
do mesmo seria alienado em prejufzo das economias
dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Cabtrina e do Parami, beneficiando paralelamente a já superconcentrada rede bancária. Tais soluções seriam
politicamente explosivas e desgastariam o PMDB e
o Partido da Frente Liberal nos três estados logo no
início do governo. Como haverá eleições em 86...
O Ministro Dornelfes, que neste início delicado
de governo, recusou, evidentemente, assumir o ônus
de estatizar o Sul brasileiro nas duas formas que lhe
foram apresentadas: ou emitir dinheiro para cobrir
o rombo de quase CrS I trithão ou cortar mais fundo nas despesas que já foram cortadas de forma significativa; primeiro, no final do governo Figueiredo,
e, posteriormente, no início da semana passada,
para materializar a palavra de ordem do novo goverpo de que ..é proibido gastar". Se decidisse erni~
tir, seria acusado de jogar lenha na fogueira da in~
tlação e se cortasse mais despesas, unilateralmente.
estaria não só sendo chamado de monetarista ferrenho como injusto com estados de economia mais
pobres, como os do Nordeste. Demonstrando vivacidade política, o ministro transferiu o problema
para o Congresso - sabemos nós que dentro da
Constituição. Evitou a pecha de monetarista e acabou sendo elogiado como grande democrata pelos
lfderes da Aliança Democrâtica.
O fato, porêm, é que o corte de CrS 900 bilhões a
ser- aplicado nas contas públicas. com respaldo do
Cong'ressó, ê incompat[vel com ·a promessa oficiai
de promover o crescimento econômico para aumen- ·
taro nível de emprego ao mesmo tempo que se com-
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Nacional dos Pescadores e proveniente de receitas vinculadas l atividade pesqueira.
Providência interessante que reivindicam é a que serefere à atividade da mulher pescadora. A "Carta de Florianópolis.. deseja que se assegure à mulher faculdade de
ser pescador profissional. dependendo da eliminação de
restrições existentes para o seu embarque.
Assim seguem as demais providências e medidas que
os pescadores gostariam de ver tomadas. de forma a dar
à categoria mais personalidade, mais segurança e maior
reconhecimento por parte dos governos e da comunidade.
Entram os pescadores no exame da poluição hídrica.
no t:ritério de aposentadoria. na transferência da sede da
Confederação Nacional dos Pescadores para Brasnia, na
fiscalização exercida pela SUDEPE e em outros itens
dignos do conhecimento desta Casa.
Cumprimentando os Presidentes de Federações pre~
sente ao encontro~ anexei a estas palavras, para publi~
cação, o documento ..Carta de Aorianópolis'\ tão opor~
tunamcnte lançado pelos Presidentes de Federações de
Pesca do Brasil. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.,SE·
NADOR LENOER VA.RGAS. EM SEU DlSCUR·
SO:

O Presidente de todas as Federações de Pescadores do
Brasil, reunidos em Florianópolis com a Confederação
Nacional de Pescadores no segundo Encontro N acionat
de Presidentes de Federações de Pescadores, analisando
c discutindo a situação da pesca e dos pescadores profissionais congregados em suas entidades, expõem nesta
..Carta de Florianópolis" as suas preocupações, tendo
como meta exclusivamente a defesa dos interesses de
seus associados e a promoção social e profissionais dos
mesmos.
Assume primordial importância entre os vârios assuntos tratados os que se referem a:

I) Criação do Ministério da Pesca, ou de Secretaria
Especial vinculada diretamente à Presidência da República.
2) Equiparação de benefícios aos auferidos pelo trabalhador urbano.
3) Criação de um fundo denominado "Fundo do
Pescador", administrado pela Confederação Nacional
dos Pescadores, constituído por:
a) taxa de comercialização do pescado, a ser
cobrada do comprador do produto .. in natura";
b) 50% (cinqUenta por cento) do valor das licenças de
pesca cobradas aos pescadores amadores; c) 50% (cinqUenta por cento) da arrecadação proveniente das multas por infração aos dispositivos legais relativos à pesca;
d) outras rendas eventuais: doaçôe$, subvenções, aplicações financeíras, etc.
4) Reconhecer a atividade do pescador profissional
como de natureza insalubre.
S) Assegurar à mulher o exercício da atividade de
pescador profissional em sua plenitude, propugnando
pela eliminação das restrições ao embarque.
6) Assegurar ao pescador profissional- embarcado
ou em Colônias de Pescadores - o direito à aposentadoria aos 50 anos de idade ou 25 de trabalho efetivo na pesca profissional, face à natureza rude do seu trabalho e o
desgaste flSico decorrente.
7) Que o documento de inscrição e registro de pescador emitido pela SUDEPE seja o documento exclusivo
que habilite o pescador profissional ao ex.ercfcio da pesca
profissional, servindo como documento bastante para
provar junto ao Ministério da Previdência Social como
carteira de trabalho.
8) Agilizar os trabalhos de reformulação dos estatutos das Coiônias de Pescadores, das Federações de Pes-
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cadores e da Confederação Nacional dos Pescadores que
se encontram em elaboração na SUDEPE.
9) Pleitear a transferência da sede da Confederação
Nacional dos Pescadores para Brasilía.
lO) Qua a extensão pesqueira seja r~lizada exclusivamente por sistema independente e especificamente destinado a este trabalho, nos moldes do Sistema Brasileiro
de Extensão Rural, sempre com a participação ativa da
Confederação Nacional dos Pescadores e das Federações
de Pescadores e respeitando os interesses manifestados
pela comunidade.
11) Que a fiscalização da pesca seja exercida diretamente pelos órgãos regionais da SUDEPE, eom a reorganização do quadro de Fiscais da Pesca.
12) Que, a nível nacional, seja executado um eficaz
controle da poluição hídrica, reformulando e tornando
efetiva a legislação pertinente.
13) Que a renovação da Diretoria da Confederação
Nacional dos Pescadores, a partir de 29 de junho vindouro. seja realizada por eleição efetuada pelas Federações
de Pescadores.
Finalmente, expressam os Presidentes das Federações
de Pescadores reunidos nesta bela cidade de Florianópolis, a sua esperança de que as reivindicações aqui relacio~
nadas tenham melhor e mais râpida acolhida do que o tiveram outras semelhantes jâ formuladas anteriormente,
esperança que se apóia nos horizontes que se: desenham
no advento da Nova Rep6blica do Brasil.
Florianópolis (SC), 7 de março de 1985.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES - Almte. José Pardellas.
AMAZONAS. RORAIMA, RONDONIA E ACRE
- Rolfrand Cacho Ribeiro •
PARÁ- José Ribeiro Neto.
AMAPÁ - Santano .Peteira Santos.
MARANHÃO - JoSé Norton Sampaio.
CEARÁ - Mauro Cavalcante de Souza.
PIA UI- Fran4:lsco das Chagas Santos Machado.
RIO GRANDE DO NORTE- Raimundo Nonato da
Costa.
PARAIBA- Sebastião de Lima Paiva.
PERNAMBUCO- Valdir Alexandre Silva.
ALAGOAS - Abel Silva do Amor Divino.
SERGIPE - José Augusto Ferraz Alvares.
BAHIA - Lindolfo Ferreira dos Santos.
ESPIRITO SANTO - Heiomar Paula Moraes.
RIO DE JANEIRO- Eduardo Luiz Gonçalves.
SÃO PAULO·- Júlio Tadanore Alicawa.
PARANÁ- Urias Mendes Cordeiro.
SANTA CATARINA- Aimy Evaristo Nunes.
RIO GRANDE DO SUL -José Arl Griebier.
MATO GROSSO - Jorge Alves Ribeiro.
MINAS GERAIS - Alberto Lima.
O SR. PRESIDENTE Qosé FragellQ - Concedo a
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, para uma
breve comunicação.
O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero e devo congratular-me com V. Ex•, com o
nobre Senador Marcondes Gadelha, pela implemen·
tação qut se vem tentando dar à regulamentação do art.
45 da Constituição, ou seja, fiscalização, financeira. Mas
essa ação do Congresso Nacional vem de maneira tão
tardia que, na realidade, nos deixa mal diante do contribuinte brasileiro. O que é pior: eu tentava colocar· nacomunicação de S. Ex• o nobre Senador Marcondes Gadelha a forma incompleta que seria a atuação do Congresso Nacional, através do Projeto Mauro Benevides, hoje
Lei Complementar, visto que apesar do realejo, da orquestração, o que mais e ouviu neste País, a partir de
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1964, foi que o Congresso havia sido castrado, que o
Congresso não tinha poderes nem prerrogativas. Verificam os mais atentos, aqueles que acompanham mais de
perto a ação do Congresso Nacional, o quanto fomos negligentes na simples regulamentação do um artigo da
Constituição que ali ficou adormecido por dezessete
anos, como é o caso do art. 45.
O que é pior, Sr, Presidente, é qu~ o art. 64, que é talvez o fulcro e razão de ser da ftscalização finan~ira neste
País do empreguismo, neste Pais onde há homens públicos que não se constrangem de defender publicamente
que é dever do Governo dar empregos, quando deveriam
dizer que o Governo deveria forrÍent~r oportunidades de
trabalho e não dar empregos. Na verdade, o gigantismo
daqueles que recebem dos cofres públicos levou este País
a essa situação de dívida interna e de dívida externa que
aí cstã, c só Deus sabe como, realmente, vamos nos safar
desse emaranhado,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.) - Torno a lembrar ao nobre orador que
seu tempo está esgotado.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Tentarei ser breve,
Sr. Presidente. Mas preciso da reflexão dos meus pares,'
Sr. Presidente, sobre os aspectos da questão.
Sem a regulamentação do art. 64, sem estabelecermos
parâmetros para as despesas de custeio, vamos ficar num
círculo vicioso de penalizar o bom contribuinte que paga
e premiar aquele que sonega, com os constantes aumentos de impostos, através do crescimento das a][quotas e
inviabilizando cada vez mais a iniciat[va privada do Brasil, porque precisa sustentar a máquina administrativa . .
Logo, Sr. Presidente, eu disse e quero enfatizar: preci- ~,
sarnas urgentemente regulamentar o art. 64, como discí·
plinar os gastos, as despesas de custeio, porque a todo
instante escutamos: precisamos de uma reforma tributária.
Ora, Sr. Presidente, falar em reforma tributâria, neste
País, vou ser repetitivo, é, no mínimo, desconhecer o assunto. O que se quer, na maioria das vezes, é maior distribuição de rendas, mas ninguém se preocupa em olhar
que os municípios que em 64 recebiam 8% do total da arrecadação global brasileira já estão recebendo, após a
emenda Passos Pôrto, mais de 20% do total da arrecadação. E, no entanto, continuam gritando que se precisa
dar mais e mais dinheiro para os municípios.
Acho que precisamos, Sr. Pre&idente, voltar àquele·
tempo quando V. Ex• foi Governador de Mato Grosso,
àquele tempo quando muitos dos meus pares aqui foram
prefeitos ou governadores c que administravam com respeito ao dinheiro do contribuinte, e que não transformavam a máquina administrativa em cabide de emprego. E
tal era a necessidade que o constituinte de 67, se viu co·
minado a colocar um capítulo especial para que, regulamentado pc[o Congresso Nacional, fixássemos os parâmetros para coibir o emprcguismo no Brasil, no caso, o 1
art;. 64.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito a V.
Ex.• que conclua o seu pronuncimento, porque o seu }empo já se esgotou há S minutos.
O SR. BENEDITO FERREIRA- Concluo, Sr. Presidente, insistindo que vai ser, não tenha dúvida V. Ex.•,
vai ser um novo realejo que eu vou trazer, permanentemente a este plenário, até que os meus pares, com as suas
luzes, com as suas inteligências, cada um de nós trazendo, por mais modesta que seja, qualquer contribuição
para que possamos, em um curto espaço de tempo. regu·
(amentar o art. 64, se quisermos ver a Comissão de Fis·
calização Financeira funcionando nesta Casa.
Muito obrigado a V. Ex.• (Muito bem!)

.·•
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atinentes ao Baf!ÇO Sulbra_sHeiro e o HabitasuL Sr. Presi..
dente, o que é estranho é exatamente que 37 Srs. Senadores assinaram o requerimento do Senador Severo Gomes. Então haveria, quorum suficiente para a aprovação
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito da maior importância, na atualidade.
Razão pela qual, ao defender a inversão da.Ordem do
Dia, levanto essas questões atinentes a V. Ex•, no sentido
de trazer uma cooperação de o_rdem administrativa, se V.
Ex' ass_i?t o permitir. (Muito bem!)

. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizaf-se hoje, às 18
horas e 30 mínlltos, destinada à aprecfação do Projeto de
Resolução nl' 1:36, de- 1984.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- A'ltevir Leal - Eunice Michiles -·Raimundo Parente - Claudionor Roi'iz __. Alexandre Costa- Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Albano Franco -

Lomanto Júnior- João Calmon- Moacyr Dalla Alfredo Campos- Severo Gomes- Mauro BorgesBenedito Canelas -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Informo a S.
Ex• o Senador Itamar Franco que a CPI do Mercado Fi:..
nanceiro está em pleno funcionamento. O Presidente
dessa COmissão era este colega de V. Ex•, aqui, que preside os trabalhos no momento, e o relator era o nobre Senador José Lins. O Vice--Presídente, salvo engano de minha parte, era o Senador Pedro Simon. Mas a Comissão
já está completa; já foram designados todos os seus
membros. A Comissão apenas tem que se reunir para
eleger o presidente, o vice--presidente e o relator. A Co~
missão deve continuar os seus trabalhos. E sabe V. Ex•
que ela tem um prazo, que foi prorrogado - também
salvo engano de minha parte - até julho do corrente
ano.

Rol?erto Campos -

Marcelo Miranda -Álvaro Dias- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen - Alcides Saldanha - Octavio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9-Secretârio.

.e. tido o seguinte

O Sr. Itamar Franco - Até junho.

REQUERIMENTO- N• 50, DE 1985

O SR. PRESIDENTE (José Fr~gelli)- Até 10 dejunho_ do corrente ano. Então, só a própria comissão é que
poderá, no meu modo de entender, decidir·pelo encerramento de seus trabalhos, dando a sua missão por conclufda, E também estou certo de que ela ainda tem a ouvir o depoimento de algumas pessoas já convocadas, ou
a serem convocadas para depor, nesta comissão. Eu nilo
posso decretar, pura e simplesmente, a extinção da Co~
missão.

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item 2 seja su~metida ao Plenário
em J9 lugar.
,Sala das Sessões, 28 de março de 1985 - Se'o'ero Go-

mes
O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Em yotação o
requerimento.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peÇo a palavra
para encaminhar a votação.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' me permitiria?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar
a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
D~fendendo a. inversão da ordem do Dia, queria, respeitosamente, chamar a atenção de V. Ex• creio num melhor ordenamento dos trabalhos e talvez: V. Ex• pudesse
eliminar uma das Comissões Parlamentares de Inquérito
em funcionamento. Veja que já hã uma regularidade. A
Comissão que investiga o funcionamento do mercado financeiro do País não tem, nesta altura, presidentC: não
tem vice-presídente. Essa Comissão, ao que parece, não
está funcionando. Pela distribuição da Ordem do Dia,
aqui, é uma comissão que não aprese~ta sequer o seu
presidente. sequer o seu vice--presidente, para fazer as de·
vidas convocações. Essil Comissão pretendia ou pretende investig<tr o funcionamento do mercado financeiro do
País.
Há uma outra Comissão Parlamentar de Inqu~rito
gue pretende investigar e analisar as causas que determinaram a intervenção no Banco Sulbrasileiro e no Habita·
sul.
Quer me parecer. Sr. Presidente, que para atendermos
à solicitação do Senador Severo Gomes- salvo engano,
Oseu requerimento foi assinado por 37 Srs. Senadores, e
· · ao defender o requerimento e a Comissão Parlamentar
de Inquérito que vai examinar a gestão da Cia. Vale do
Rio Doce, quero dizer que atê não assinei o requerimen~
to do Senador Severo Gomes, mas defendo aqui em pie~ ·
nãrio 2 necessidade dessa Comissão- poderia, quem sa~
be. ser essa CP! acoplada à que vai investigar as causas

Pois não.

O Sr. Itamar Franco- Eu não estou exatamente solicitando que V. Exf a extingua, se bem que o Presidente
da Comissão, que e V. Ex•, foi guindad~ ao alto posto de
Presidente do Senado e do Congresso Nacional, via de
c·onseqUência. O Vice-Presidente hoje é Ministro de Es~
tado, e o Relator, Senador José Lins, foi também guindado à Mesa Diretora. O que eu estou e:<atamente propondo a V. Ex•, para exame da própria Comissão, é na
defesa do requerimento do Senador Severo Gómes, que
sabe V. Ex• mais do que eu, que com esse número de as~
sinaturas, se não houvesse as -cinco Comissões funcio.nando automaticamente estaria criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da aprovação do
Plenário: O que estou sugerindo é exatamente isto: é que
há uma outra Comissão que está investigando as causas .
da intervenção do Banco Sulbrasileiro e no Habitasul,
que o Governo tenta dar uma solução, e terá que dá-la
através do Congresso NacionaL Então, eu iria propor
que fosse feito, o acoplamento de uma ou de outra dessas
Comissões. Era apenas a sugestão que estava levando à
Mesa Diretora nesse sentido. (Muito bem r)

.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não havendo
mais quem peça a pa'lavra, vou colocá-lo em votação.
(Paus..)

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr, Presidente, solicito
verificação de votaç-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- SerA feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Jose lgnácio
Ferreira.
A Presidência vai suspender a sessão por IO minutos,
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores ao plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 16 horas e 16 minutos. a sessão értaberta às 16 horas e 24 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- EstA reaberta
a sessão.
Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presid8ncia deixa de proceder à verificação solicitada. declarando
prejudicado o requerimento.
As matérias constantes da pauta, constituídas do Projeto de Lei da Câmara n' 139/83; Requerimentos n's IS,
40 e 46/SS; Projetas de Lei do Senado n9S 26/79; 2, 18 e
320/80 todos em fase de votação, ficam com sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O Sr. lbtmar Franco- Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
·

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra pela ordem, ao nobre Se.nador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or·
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
No dia 14 de março, foi aprovado em primeiro turno
um projeto de nossa autoria, que isenta de qualquer tributação os proventos da aposentadoria e dá outras providências, cujo art. 1' diz o seguinte:
..As importâncias recebidas em dinheiro por pessoa tisica, a título de pensão ou aposentadoria, são
isentas de qualquer tributação, contribuição ou ou-·
tra arrecadação compulsória promovida pela administração pôb!ica direta ou indireta."
Em se tratando, Sr. Presidente, de um projeto de alto
alcance soda!, jâ aprovado em primeiro turno, queria solicitar de V. Ex• a inclusão desse projeto na Ordem do
Dia de amanhã, se fosse possível.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Mesa vai
diligen.cia~ a solicitação de V. Ex• e, caso seja po~sível,
amanhã já entrarâ na Ordem do Dia,

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) ·- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador A1oyslo Chaves.
OSR. ALOYS!OCHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMOB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois da magnífica aula de Direito constitucional
aqui prelecionada pelo eminente Senador A1oysio Chavts, venho também, curioso dos Cmfoques da verdade, estimulado pelo propósito sadio de exercer o meu mandato, em consonância com os supremos interesses do nosso
País e na defesa intransigente dos interesses do meu so-frido Estado. o Amazonas, venho também folhear a
Constituição Federal que preceitua, Sr, Presidente, em
seu art. 160 que.
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••A ordem econômica e social tem por fim reali-

zar o desenvolvimento nacional e a justiça social,
com base nos seguintes princfpios:

I -liberdade

de iniciativa ... "

E a mesma Constituição, Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, no Capitulo IV, ''Dos Direitos e Garantias Individuais, art. 153, preceitua o seguinte:

".u § 28. b asse&uriJ.da ~ liberdade de associação para fins llcitos. Nenhuma associação poderã

ser dissolvida senão em virtude de decisão judicial. ••
Sr. Presidente, nós os amazonenses e o meu Estado temoS uma reduzida Bancada, diria o mínimo vital de re- ,

presentação no congres:oo Nacional, tal qual o Estãdo
de V•. Ex•, nobre Presidente Mãrio Maia.
A representação do Amazonas se compõem de 8 Deputados Federais, o miDimum .mlnimorum admitido pela
Constituição e de 3 Senadores da Federação. Esta pobreza quantitativa, Sr. Presidente, tem provocado resulta·
dos penosos para os esforços de afirmação social, polfti~
ca e econômica do Estado do Amazonas mas, parece-me
que aqui a exceção confirma a regra, porque o Nordest~
possui 27 Senadores nesta Casa e o Nordeste vive, Sr.
Presidente, drama mais pungente, devo reconhecer, do
que o meu Estado. Então, a questão não é só de representação, a questão possui outras abrangéncias que vão
desde o inconformismo daqueles' que muito têm que
muito possuem, beneficiados que o foram por fatores
históricos excepcionais, como só em ser, Sr. Presidente, o
banhar do litoral Atlântico, a imigração, a colonização e
outros fatores hist6rico~t excepcionais e extraordinários,
que qeitaram, no Centro-Sul do nosso País, esteios que
permitiram um desenvolvimento auto-sustentável, mas
em detrimento do Nordeste e do Norte do nosso País. Os
Estados Amazônicos e os Estados Nordestinos quanto
mais trabalham, mais pobres ficam. Este é o drama que
punge. que lancina, que amargura a Nação brasileira,
constituída por laços de solidariedade tão eficazes, tão
fortes que hão mantidos, ao longo de mais de quatro séculos, a unidade da nossa grande Nação. Mas há fatos e
fatores que causam indignação c nos levam atC à descrcnç"a de que sejam 'gerados em nosso próprio País. Se o
documento que vou ler para o Senado • para o Congresso e para. a Nação tivesse sido elaborado, urdido por
uma potência estrangeira, inimiga ferrenha do Brasil e
em particular da região amazónica, seria, Sr. Presidente,
de pedir aos Srs. Comandantes Militares que pusessem
de prontidão as Forças Armadas brasileiras para o cumprimento de sua missão constitucional de defesa da Pâtria, Mas não é o caso, Sr. Presidente, e é isto que punge,
isto que dói na alma. Não é o caso! O que vou ler é a Ata
da Assembléia Geral Extraordinária de 13 de março de
1985, da Associação Br~sileira de Indústria de Computação, ABICOMP:
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REF.: Ata da Assembléia Geras Extraordinária
de 13·03-85
Aos 13 dias domes de março de 1985, as 14:30h,
reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os ,
associados da ABICOMP - Associação Brasileira
da Indústria· de Q;>mputadores e Periféricos, confor• me convocação por telex datado de 1 de março de
1985, publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro, de 5 de março de 1985. No Hotel Brasilton, em
São Paulo. Comparecarem representantes das seguintes empressas: NOVADATA, VIDEOTEK,
BIODATA, DIG!REDE, PED, PLÁSTICOS METALMA, POLYMAX, ELETROD!GI, FLEXl·
DISK, CIRPRESS, MICROTEC, RACIMEC, TE·
LEMATICA, ESCA MEDIDATA, SPECTRUM,
PARKS, ITAUCOM. UNITRON, EDISA,
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QUARTZIL. PRO LÓGICA, TDA, DIGIPONTO,
MICROLAB, DIGILAB, SID INFORMÁTICA,
SID MICROELETRONICA, EXPANSÃO
COBRA, ELEBRA TELECOM, ELEBRA lN·
FORMÁTICA, SCORPUS, PGM, REMING·
TON, MODDATA, MICRODIGITAL, SCRIT·
TA, MULTIDIGIT, ZANTHUS, LABO, ELGIN,
DISMAC, MDA, DIGITEL; ITAUTEC, SISCQ,
SISTEMA.
O Presidente declarou aberta a AGE, pedindo
uma moção de pesar pelo falecimento do exPresidente do Conselho da Associação, Sr. Ernst
Muhr.
A seguir, passou a Ordem do Dia.
1-Suframa
O Presidente fez uma apresentação sobre os últi~
mos acontecimentos relativos a matCria em discus~
são, e a posição da Diretoria cm função do papel da
ABICOMP perante a questão da tecnologia, ressaltando que a instalação de empreendimentos industriais de informãtica, na ãrea da SUFRAMA, representa a inviabilização do compromisso de desenvolvimento e independência tecnológica assumido pelas indústrias nacionais com a aprovação da lei de
informãtica. A Associação tem· o dever, não só de
manifestar contra a transferência para a área da su.
FRAMA em condições de desigualdade com o restante do pafs. mas de tomar medidas lega:is qu~ impeçam que isto ocorra. Ressaltou recentes aProvações de projetas peta SUFRAMA a revelia do
convênio SEI/SUFRAMA e os dispositivos da lei
de informãtica. Em seguida, pâssou a palavra aos
empresários presentes, para que os mesmos expusesse.m as posições de suas empresas. Todos os que us~
ram da palavra fizeram suas apresentações dentro
de uma linha homogenea, coerente e legalista. Os representantes dos fabricantes de microcomputadores
colocaram que, pela característica deste produto,
cujo limiar entre computador e sistema é praticamente indefinível, dificultando a caracterização do
que seja equipamento de ..entretenimento", os empreendimentos já existentes atualmente em Manaus,
se tornam uma ameaça a tecnologia, i11dependemen.
te de outras transferências para lã.
Que a ida para Ma naus não representa a vontade
de suas enlpresas, mas uma atitude de reação .e
sobrevivência, uma vez que seus mercados, vem sendo bombardeados por produtos ali fabricados, em
desigualdade de condições com o restante do País.
Esta posição foi endossada pelos demais expositores
e em todos os dePoimentos foi ressaltado o perigo
manifesto que os incentivos da SUFRAMA representam para o desenvolvimento tecnológico em
todo o território nacional.
. Todos os presentes manifestaram sua disposição
de apoiar as gestões da ABICOMP para adequar os
incentivos da SUFRAMA aos da lei de informãtica,
de forma a assegurar a livre competição em todo o
território nacional, cm igualdade de condições.
Com base nas colocações e sugestões apresentadas, foram submetidas a votação as seguintes propostas:
1 -Informática na Zona Franca de Manaus,
com incentivos da SUFRAMA, desde que os projetas sejam coitdicionados ao compromisso de tecnologia. Para que este condicionamento seja possível,
torna-se necessárío a fiScalização e acompanham enco ·de perto por parte da SEI, o que requer que a
mesma se instale na região.
2- Informática em Manaus, somente com incentivos da Lei de informãtica.

Março de 1985

Foi aprovada na unanimidade dos presentes a alterna."
tiva "2", com as seguintes proposições adicionais:
Que se suspenda, imediatamente, os incentivos
em curso na região da SUFRAMA, para os em~
preendi~entos de informática.
- Que isto não seja viável, que se congele, em volu·
me e modelo, os empreendimentos de informática
existentes atualmente em Manaus.
Que a ABICOMP passe a controlar as guias,
como prevê a lei, e que se instale em M anaus.
Que a ABJCOMP recomende suas associadas a
não fazerem negócios com fabricantes de Manaus.
Que a ABICOMP contr!lte ~ssessoria jur[dica
para estudo de medidas judiciais cabíveis.
Que se tome medidas judiciais para que sejam
anuladas as aprovações consideradas ilegais. (sendo
que neste item foram registr~dos 4 votos contra:
PROLúGICA, MICROPERIF!iRICOS, TDA e
MICRODIGITAL).
.
Que se convoque AGE dentro de 20 dias, para
apresentação e discussão das medidas judiciais a serem tomadas.
Que a ABICOMP busque sensibilizar o governo
para que o CONIN, se reuna, urgentemente, para
tratar da matéria c que o faça já em sua reunião de
instalação.
Que a ABICOMP encaminhe suas reivindicações
as autoridades competentes.
Que a posição, desta AGE, seja divulgada através da imprensa.
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2 - Participação da ABICOM em feiras

Foi colocada em discussão a deliberação da AGE
de 8 de dezembro de 1983, que determinou a ABICOMP .. declinar de particip:lr institucionalmente,
sCja através de-cc-patrocínio ou apoio o.ficial, de
promoções como feiras e congressos, etc, sem compromisso de suas associadas, que poderão participar
individualmente nos eventos de seu interesse...
Foi posição unânime dos presentes que esta detí·
beração não é mais aplicável ao momento atual,
tendo sido a mesma revogada. Dessa forma, a ABICOMP fica liberada para cc-patrocinar ou apoiar
oficialmente, os eventos que julgar importantes ou
de interesse da indústria nacional.
Ficou decidido ainda que a Associação deve ini~
ciar os preparativos para a realização de uma feira
própria, de carãter profissional, ficando a coordenação d~sas atividades delegada ao Vice-Presidente
Antonio Didier Vianna.
O restante não diz respeito
ao meu "Estado, nem à Zona Franca de Manaus.

O Sr. Virgt1io Távora- V. Ex• dã lícença para um
aparte, eminente Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA ne~tc

Com muito prazer, emi-

Senador Virgílio Tãvora.

O Sr. VirgílloTávoi-a- Nós achamos que Co momento azado para, justamente, discutir cm profundidade, jã
que a República Nova se instala neste País, o tratamento
desigual que é dado, não por vontade de a, b ou c, mas
. pela pujança das economias interessadas entre regiões
fortes e regiões fracas. Vimos como, em rãpidas medidas
foi resolvido, agora, o problema do SULBRASILEIRO,
contrariando até declarações anteriores do titular da
Pasta da Fazenda. Recordamo-nos, quando eni 1975
conseguimos, .dentro daquela imensa crise que se abateu
sobre o Ceará, a chamada Linha Especial de CréditoLEC- depois estendida a todo o Nordeste: 300 milhões
ao Estado natal, o resto da região mais 900 milhões, to:
talizando I bilhão e 200 mil. Um trabalho, uma luta
ime':J~a levando à região o handicap do Senador que fala,
amissfSsimo do Ministro da Fazenda e seu defensor nesta
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Çasa. Com que susto, meses ap6s, eminente Senador, fomos designados, aliás, dentro da nossa missão, para explicarmos a atuação do Governo Federal, do amparo
que dava à antiga Borregaard, hoje RiocelJ, fábrica de
celulose, também do Estado do Rio Grande do Sul. E o
espanto que tivemos ê que o comprometimento da
Nação, com uma única empresa daquela região, empresa
que não era das maiores, somava uma vez e meia tudo
que estava sendo dado em crédito para o Nordeste: era I
bilhão e 800 milhões de cruzeiros. Mas, eminente Senador, permita-me também dizer, e V. Ex• que é urn bata~
lhador e adversário de V. Ex• confessamos isso e procia~
mamas com toda franq~eza; n6s tambê:m, de vez em
quando nos descuidamos muito. Então, ~. Ex• ontem,
mais do que ciente do que houve no Congresso Nacional, era o veto, apreciação do veto, aliás, 23 vetos parciais sobre uma lei aprovada praticamente à unanimidade com exceção de 2 Deputados e 1 Senador, pelo ConM
gresso Nacional e, lamentavelmente, a suspensão da ses-são foi por falta de nL1mero. ~a V. Ex• e mais o que?
Mais alguns representantes do PMDB, PDT, PDS, 3 ou
4 Senadores, no máximo, e algumas dezenas, não chegava a 2 dezenas, de Deputados. Este momentQ acho que é
conveniente para fazer um apelo a S. Ex• o Sr. Presidente, que ê o Presiden,te' dÕ Congresso, para que marque
esta votação desses Vet!l-5, vetos que condicionam inclusive a exeqilibiJidade dessa iCi, uma lei que torna realmente
tudo que foi feito pela SEI, legal, porque ela o fazia sem
amparo legal, baseada apenas em dispositivos, portarias
e, ao mesmo tempo, em que convalida este convênio feito com a Zona Franca de Manaus, considerando-o como
· incorporado à própria lei. Era um 'ápelo que fazia ao
nobre Senador Fábio Lucena, para que agisse junto a
sua Bancada, como procuraremos agir jUntO a nossa,
com o apelo que fazemos ao Presidente da Casa, para
quem marcando a sessão num dia, não adianta marcar
para amanhã, porque ·ninguém sabe numa sexta-feira
quem é que está aqui. 'terça-feira, o mais tardar, porque
o prazo é fatal, seja apreciada realmente essa Lei de Informática. Que S. Ex•, com o prestigio que tem junto às
Lideranças desta Casa e junto à Presidência da outra Casa, também faça um esforço para esta grande realização
do Congresso, que foi a primeira vez que o Congresso
realmente pegou uma lei do Executivo e transformou
numa lei sua, não caia em vão, mutilada como eStá, por
vinte e três vetos, apenas, e justamente nas partes fundament<tis como, só vou citar uma, a criação do Fundo de
Informática e Automação, sem o qual nada se ,pode fazer
em informática'. Lamentando, profundamente, ouvir a
leitura desse documento que mostra que, infelizmente,
ainda estamos muito longe de ter uma homogeneidade
de pensamento dentro deste Brasil, quanto aos seus
problemas de desenvolvimento. Era o caso de reclamarem dos incentivos que a SUDENE dá, dos incentivos da
SUDAM? Recordo a V. Ex', e deve estar bem lembrado,
quan.do a indústria eletrônica começou a se instalar cm
Ma naus.

O SR. FÁBIO LUCENA- Eram os mesmos grupos
de hoje.
O Sr. Virgílio Távora- E, o pior, os mesmos motivos,
oS mesmos preceitos invocados para que, lâ, não se ínstal.asse o que hoje é uma grande realidade. Desculpe V. Ex•
o aparte, porque sempre somos atê muito sintéticos, mas
dessa vez fugimos à regra pela indignação que dá um
fato como esse.
()SR. FABIO LUCENA- Não há, nobre Senador, o
:toe desculpar. Na realidade, o aparte de V. Ex~ reflete
-:sse laço histórico quejã existia, que existe e que, a partir
jesses.lJlomentos dramáticos, devem ser fortalecidos ain)a mais. laços entre o Nordeste e a Amazônia, pois,
iobre Senador Virgílio Távora, isto que estâ ocorrendo
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com o meu Estado é apenas o abrir do portal para que se
aojquilem, para que se destruam a médio prazo os tão
importantes distritos de exportação de bens de informática ...
O Sr. Virgl1io Távora- Meus parabéns. V. Ex' tocou
na chaga. Querem pegar os distritos de exportação.
O SR. FÁBIO LUCENA - que V. Ex,, num relevante serviço ao nosso País, inch.tiu no texto do seu rela~
tório convertido em lei como passfveis de insta1açãÕ apenas nas âreas da SUDAN e da SUDENE. ·
Agora, Sr. Senador, se nós não podemos, nem devemos, conforme o diab6lico plano em andamento, que
haverâ de ser detido pelas autoridades respon.Sâvc:is pela
Nova República. Haverá creio. A crença só morre com o
homem. Espero que minha crença não venha a morrer
comigo, espero que ela sobreviva até o fina] da minha vida. Creio as autoridades responsáveis pelo novo Gover·
no detenham esse plano mefistogélico, porque não se
pode compreender, Srs. Senadores, que se crie para os
fracos, não no sentido gramatical ou etimológico, mas
para os fracos que :Oão tiveram oportunidade que os ou~
tros tiveram, como os nortistas e os nordestinos, que se
crie esse conjunto de empecilhos que resultarão na inviabilização do Norte e do Nordeste.
Leio apenas os dados atuais, de anteontem, de 26 de
março, da real situação dos projetas existentes na Zona
Franca de Manaus. E recordo que antes da Zona Franca
possufamos cinco indústrías: uma moagec:ira, indástria
de viação e· tecelagem de juta, e indústria de serraria de
madeira.
Hoje, Srs. Senadores, estamos com duzentos e rroventa
e três projetas na Zona Franca de Mamms, sendo duzentos e cinqUenta e sete implantados, e sessenta e oito em
implantação. Trinta e dois no interior do Estado. Antes
da Zona Franca nenhum no interior do meu Estado.
No setor eletroeletrônico, existem oitenta e um projetas, sendo quarenta e quatro já implantados e trinta e
sete em implantação. E no setor de informática temos
cinqUenta e três.projetos, implantados, onze de bens fi~
n'ais e quatorze de componentes. Em implantação: três
de bens finais e vinte e cinco de componentes. Esses projetas implantados no setor de informática foram·antes
do advento da Lei de Informãtica, com o pleno consentimento, nos ter:mos de convênio existentes à êpoca, hoje
transformado em lei, da Secretaria Especial de Informâtica. Mal entra em vigor a Lei de Jnformâtica, levantamse não potências estrangeiras inimigas mortais do Brasil,
não sei se as hâ, quero crer que não, admito que não,
mas setores isolados da indústria nacional, notadamente
setores localizados no tão poderoso Estado de São Paulo. Mal surge, Sr. Presidente. a Lei de Informática
conclui-se pela evidência, não sei por que vidente obtida,
que a implantação da indústria de informâ.tica em Mana~ISVaf liquidar a indústria de informática no Brasil.
Palavras que tiveram a chancela do novo Secretário da
SEI, Sr. Dória, e do próprio Ministro da Ciência e da
Tecnologia, o Sr. Renato Archer.

O Sr. Moacyr Duarte nobre Sc::n!idoi'?

Permite V. Ex• um aparte,

O Sr. MOacyr Duarte- Nobre Senador Fábio Lucena,- louvo e exalto a coragem cívica com que V. Ex' de·
fende os interesses maiores de sua região, interesses que
são também da região Nordeste, porque não se conflitam, antes pelo contrário, conflUem para o mesmo estuário. As vicissitudes e.a pobreza tornam solidários e irmanados os homens de uma mesma Região. Mas sobre
ser verdade a n'otícia hoje divulgada em letra de forma
por um jornal que merece o nosso respeito, pela seríeda·
de com que d~ vazão ao seu noticiário, o ·corÍ'eio Braziw
Jiense, sobre ser verdade, <1 Nova República. que nasceu
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sob auspiciosos signos, estâ, ao que parece, herdando alguns condenáveis Q!Coetes da Velha República perempta. Segundo diz o jornal:
..0 Ministro do Exército, General Leônidas Pires
. Gonçalves, disse a um importantegovernantedeEsw
tado do PMDB, recentemente, que as Forças Arma·
das estão alinhadas no 11nico objetivo de garantir a
ordem Constitucional vigente no Pars, oferecendo
todo o apoio de que p~ísarn o governo e instituições políticas, para manter a paz e a tranqUilida·
de, no momento dificii que a Nação atravessa, em
face da enfermidade de Tancredo Neves"'.
At~ aí, tudo bem! Agora, vem o busflis:
..Ao meSmo tempo, o Ministro do Exército afirmou que as Forças Armadas não estão dispostas a
apoiar nenhum casufsmo, com a implantação do
parlamentarismo, ou o restabelecimento antecipado
das eleições diretas de novo Presidente da Rept1bli~
ca, em 1986, ou até em 1985".
Confi.rma~se a sabedoria do axioma popular: "O uso
do cachimbo faz a boca torta." Julgava que, nesta nova

era que estamos vivendo, nos novos tempos que estamos

atravessando, as Forças Armadas Ou alguns dos seus di·
rigentes e comandantes já tivessem se conscientizado que
são prerrogativas e competências inerentes ao Congresso
Nacional a mudança de regimes de governo, a prorro·
gação ou reduçâc de ma!Ídatos e a fixação da data de
eleições. Nunca, jamais, esta prerrogativa e esta compe-tência, preceituados no documento maior que é a nossa
Constituição, poderão ser estendidas ou atdburdas a ou·
tro poder, senão ao Legislativo, a não ser que isto se faça
por um ato de força ou através de solução extralegal. E
os pró-homens da Nova República, que tanto condenavam ou criticavam algumas incursões de poderes não
c~mpetentes nas atribuições e nas prerrogativas do Congresso Nacional, têm o dever moral, têm o de•;er de coerência, têm a responsabilidade maior d.e condenar, com
veemência, essas incursões descabidas como a atribuída
ao Sr. Ministro .do Exêrcito. V. Ex•, na forma regimenM
tal, já encaminhou à Mesa do Senado Federal documento competente de informações que tive também o prazer
e a honra de subscrever. O que nós todos esperamos, o
que as forças vivas da Nação esperam é que os militares
se restrinjam às suas competências, definidas nos parâmetros da Constituição, e não tentem, de forma alguma,
extrapolá-las.

O SR. PRESID.ENTE (Mário Maia)- (Fazendo soar
a campainha) - Nobre Sen.ador Fábio Lucena, para
uma orientação de V. Ex•...
O SR. FÁBIO LUCENA- Disponho apenas de 4 mi-

nutos.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Exatamcnte.
Peço a cooperação de V. Ex'. porque há uma sessão extraordinária a realiza~·se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Diante do fecundo aparte
de S. Ex• o Sr. Senador Moacyr Duarte, não me resta ob·
viamente tempo para prosseguir no assunto. Pretendo
continuar, diante do fecundo aparte de V. Ex•, oportuntssirriO. que acarreta, inclusive, a oportunidade de
prosseguir no discurso, no tema na sessão de amanhã, se
o Congresso ainda estiver aberto, evidentemente, ...
O Sr. Moacyr Duarte- Peço apenas perdão por
me afongado demasiadamente.

ter~

O SR. FÁBIO LUCENA- ;,para dizer~lhe, Sr. Senador Moacyr Duarte, que extamente metade da minha
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vida passei a sob o guante da ditadura implantada no

País, a partir de 1964.
Hoje, recebi uma benesse do Deus meu e de V. EX', ao
ler nos jornais que famoso General, tão valente, tão atre-

vido, que esbofetou Deputados Federais nas ruas de
Brasília, que esganou um repórter de um jornal e que o

forçou a pedir desculpas, perantes as câmaras de televisão, teve a sua sorte e o seu destino selados pelo Alto Comando do Exército. Um comando, que põe na cruz um
General do topete do Sr. Nilton Cruz, esse comando, eu
tenho certeza, sabe o que está fazendo.
E lúcidas foram as palavras de um membro do Alto
Comando: "São coisas da vidal" Coisas da vida!
Desta tribuna, ao longo dos dois anos em que aqui me
encontro, ostento o galardão, a patente, que só me abandonará ao fim dos meus dias, de ter sido o Senador de
Oposição que mais, mais e mais alevantou a sua voz contra a prepotência, o arbítrio e a ditadura. E não pretendo
parar, Sr. Scinador Moacyr Duarte, até que a democracia
seja uma realidade palmar em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sabemos que a destinação primordial do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço, que veio substituir o instituto da estabilidade do trabalhador, por via do Sistema
Financeiro de Habitação, administrado pelo BNH, é a
construção da casa própria; maior aspiração dos trabalhadores.

Antes, os institutos e caixas de aposentadorias e pensões dispunham de carleiras habitacionais, destinadas a
atender especificamente aos trabalhadores. Substituído o
sistema, sabe-se que os recursos do BNH têm sido destinados, também, às empresas construtoras, propidada a
aquisição de casa própria por quem não é beneficiário do
FGTS.

Ao encaminhar esta sugestão aos atuais dirigentes dÓ.
Sistema Financeiro de Habitação, esperamos seja, convenientemente, consideradas, a {im de que os trabalh~
dores possam melhorar suas condições residenciais; pela
ampliação da casa própria.
Era o que 'tínhamos a dizer, Sr. Presid7nte. (Muito
beml)

Evidentemente, o sistema deve ser reformulado, não
apenas para evitar essas distorções, senão para também
liberalizar a retirada do FGTS, pelos titulares das res~
pcctivas contas, para destinações mais convenientes a
sua economia. Sabe-se que o FGTS vence juros e correção monetária, garantias iguais as das cadernetas de
poupança, que se constituem, hoje, no investimento mais
popular do País, único seguro contra a inflação.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - O Senador
Fábio Lucena e outros Srs. Senadores encaminharam à
Mesa requerimento de in.formações. Nos termos do inciso VI, art. 239 do Regimento Interno, o requerimentos~
rá examinado pela P~idência.

Por isso mesmo, ninguém vai retirar levianamente os
depósitos daquela conta, assim descabido o excesso de
vigilância do Sistema Financeiro de Habitação, só premitindo saques em drcunstãncias especialíssimas.
Temos recebido dezenas de cartas de trabalhadores,
sugerindo que possam retirar o seu FGTS para am- pliação da casa própria, que se tornou pequena com o
crescimento da família. Adquirida quando o casal tinha
apenas um filho, hoje tem que abrigar seis adultos, nem
sempre satisfatório o recurso do beliche.
·Se a instituição do FGTS veio substituir o instituto da
estabilidade no emprego por um pecúlio, formado por
descontos mensais pagos pelos patrões e se tais recursos
vêm sendo destinados à construção de casas para ostrabalhadores, nada mais justo do que a liberação desse
fundo, para melhoria das condições habitacionais do seu
titular.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de·
signando para a extraordinária das· 18 horas e 30 minu
tos, anteriormente convocada a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçã
nl' 136, de 1984, apresentado pela Comissão Parlameuta
de Inquérito criada pela Resolução'n~' l, de 1983, qu
aprova as conclusões e recomendações da COmissão Pa1
lamentar de Inquérito destinada a investigar os problt
mas vinculados ao aumento populacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerr.
da a sessão.
. (Levanta-se a sessão àS /8 horas e 28 minutos.

Ata da 28' Sessão em 28 de março de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária,

da 47' Legislatura

EXTRAORDINÃRIA
Presidência do Sr. Passos Pôrto
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevtr Leal- Mário Maia- Euni~
ce Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionor Roriz - Odacir Soares - Aloysío Chaves
-Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros- Alexandre Costa
- João Castelo - Américo de Souza -:- Alberto Silva
- Helvidio Nunes- João Lobo- Cêsar Cais- José
Lins - Virgílio Távora - Moacyr Duarte - Martins
Filho - Humberto Lucena - Marcondes Gadelha Milton Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos
Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco - Passos
Pôrto- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- João
Calmon - José Ignácio Ferreira ~ Moacyr Dalla Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Fran·
co - Murilo Bada~6 - Alfredo Campos - Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes- Benedito Ferrei·
ra - Henrique Santillo - Mauro Borges - Benedito
Canelas - Gastão MUller - Roberto Campos - Josê
Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Álvaro Dias - Enéas Faria - Jaison Barreto - Jor&e
Bornhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

'sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. 111-Secretário.
~ lido o seguinte

REQUERIMENTO N' SI, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nt 3. de 1985, que prorroga até o dia 28 de junho de
1985 o prazo fixado no Decreto-lei n~' 2.175, de27 de noVembro de 1984, para regularização do recolhimento dos
débitos previdenciârios das Prefeituras e Autarquias
Municipais.
Sala das Sessões, 28 de marçÕ de 1985. -Humberto
Lucena, Líder do PMDB - Milton Cabral, Líder do
PFL - Virgílio Tát'ora, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento que acaba de ser lido será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto) -.Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 136, de 1984, apresentado pela Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n~'

1, de 1983, que aprova·~ conclusões e rêt:ome··
dações da ComissãoPa'rlamentar de lnquérito des·
nada a investigar os problemas vinculados ao a
menta populacional brasileíro.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 136, DE 1984
Aprova as conclusões recomendadas da "Comi
são Parlamentar de Inquérito, destinada a investfg
os problemas vinculados ao aumento populacion
brasileiro", criado pela Resolução n9 1/83. ·
O Senado Federal resolve:
Art. I' Ficam aprovadas as conclusões e recame
dações da Comissão Parlamentar, de Inctuérito, criar
pela Resolução n' 1, de 1983.
Art. 21' O anteprojeto dispondo sobre a Política N
cional de População e Planejamento Familiar, seus fin:
mecanismos de formulação e aplicação, será enviado
Presidência da República para que possa submeter •
Congresso Nacional seus princípios.
Art. 3~' Esta resolução entra em vigor na data de s1
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Passa-se agora à apreciação do requerimento de urgência lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara de n9 3, de
1985.
Em votação.
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se a apreciação da
matéria.
Discussão em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n9 3, de 1985, que prorroga até do dia 28 de

junho de 1985, o prazo fixado no Decreto-lei n9
2.175, de 27 de novembro de 1984 para a regularização do recolhimento dos débitos previdenciârios
das Prefeituras e Autarquias Municipais.
O projeto estâ dependendo de pareceres das Comissões de Legislação Social e de Finanças.
Designo o nobre Senador Alberto Silva para proferir o
parecer da Comissão de Legislação Social.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Para profe·
rir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, o Se·,t. nhor Presidente da República vem submeter à apreciação do Congresso Nacional o presente Projeto, que
prorroga, até o dia 28 de junho do corrente anot o prazo
concedido às Prefeituras Municipais para a regularização de seus débitos perante a Previdência Social.
Segundo esclarece a Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, a
Lei n~' 2.175, de 27 de novembro de 1984, proporcionou
um esquema de quitação parcelada daquelas dívidas,
com isenção dos juros e da multa, acrescidas, apenas, de
25% de correção monetária.
Sucede, porém, que, em face das notórias dificuldades
·financeiras com que se deparam a maioria das Prefeituras Municipais, muitas delas não tiveram condições de
firmar o acordo a que se refere a mencionada Lei, cujo
prazo se expira a 29 próximo.
Nessas condições, conclui a mencionada Exposição,
..considerandÕ tratar--se de questão de efetivo interesse
tanto para as municipalidades quanto para a Previdência
Social", propõe a dilatação do referido prazo para o dia
28 de junho, tempo em que é de esperar-se possam aquelas entidades equacionar seus esquemas financeiros e saldar os citados débitos.
Como se vê, a Proposição se reveste do maior interesse
público, pois que atende, concomitantemente, a conveniência de ambas as partes, razão pela qual opinamos
pela sua aprovação.
Este o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESl:OENTE-(Passos Pôrto)- Designo o
nobre Senador Jorge Kalume para proferir o parecer da
Comissão de Finanças.

i

O SR. JORGE KALUME(PDS - AC. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Nos termos do artigo 51 da Constituição Federal encaminhou o Senhor Presidente da Repóblica à apre.
ciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei em
apreço, o qual prevê a prorrogação do prazo fixado pelo
Decreto.fei n11 2.175, de27 de novembro de 1984, que dispõe sobre a regularização do recolhimento dos débitos
previdenciários das Prefeituras e Autarquias Municipais.
Aprovado na Câmara dos Deputados em regime de
urgência de sua tramitação, vem a matéria à revisão des-
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ta Casa, nos termos do art. 58 da Constituição da Re-pública.
Cabe-nos, nesse passo, o exame da Proposição sob o
enfoque das finanças públicas, em atenção à regra contida no art. 108 do Regimento Interno.

E' o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 3, de 1985

(N' 5.134, de 1985, na Casa de origem)
(De iniciativa do ~r.
Presidente da República)

Visa a medida dilatar até 28 de junho do corrente ano
o prazo fixado no art. 111 do Decreto-lei ni'2.I7S, de 1984,
já citado~ para a liquidação dos débitos relativos a contribuições para a Previdência Social das pessoas jurídicas
de direito público supracitados, mediante as condições
favoráveis estabelecidas naquele diploma legal.

Prorroga, até o dia 28 de junho de 1985, o prazo fi..
xado no Decreto-lei n' 2.175, de '1.7 de novembro de
1984, para a regolarlzaçi.o do recolhimento dos débitos previdencl,rlos das Prefeituras e Autarquias Municipais.

Justifica a providência, consoante esclarece a minuciosa Exposição de Motivos firmada pelo Senhor Ministro
da Previdência Social, pela falta de condições financeiras, por parte dos Municípios, cidades, até então, de
ajustar com a Previdência Social compromisso no senti~
do de liquidar seus débitos com exclusão de juros e multa
e acréscimo de correção monetária de, apesar, 25% (vinte
e cinco por cento).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Fica prorrogado, atê o dia 28 de junho de
I985 o prazo fixado pelo Decreto-lei n• 2.175, de 27 de
nove'mbro de 1984, para que as Prefeituras Municipais
promovam a regularização do recolhimento de seus dí:bitos previdenciários, até a competCncia dez~mbro. de
1984, nos termos do disposto no referido decreto-let •.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Trata-se de medida que tem por escopo regularizar a
situação de centenas de municipalidades devedoras da
Previdência Social ao mesmo tempo que propicia o in~
gresso, a curto prazo, de recursos para o sistema previdenciârio, tão carente de meios para atender as suas relevantes funçÕes sociais.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais
havendo que tratar. vou encerrar a presente sessão, deR
signando para a próxima ordinária a seguinte

Nenhum óbice, evidentemente, pode ser opo:'i.tO ao
Projeto, quer no que diz respeito ao asrcclo jurfdicofinanceiro, quer o próprio interesse rúhlico c conveniência administrativa nele refletidos.
Pela~ r~tzõcs

expost:ts, fJpínmnos pela
cm teia.
h! c o nosso parecer, Sr. Prc,<JidcrHc.

apmvaç~n

ORDEM DO DIA

da

Vnluç:if), cm lurrm fwlcu, do

Propo~içiio

O SR. PRF.SJDF.NTE (Passos Pôrto)- On pnreccrc.'O
são f<1vnrfivcis.

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE
.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em
discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Moacyr Duarte -.S!'· Presidente, peço a palavra
para discutir,
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Pn~fcln

de Lei dn f'funn-

m

-

rn Jl" /lfJ, de 11 1 (n"' -1.~12/HI, ntl C'tiHII de nrlarm) tfllr.
cl>tcndc n juri!rcdic:'ln dm1 Jun!n11 de ConcJUuçho c Jul~tll·
mcnlo de Silo l.uf:t no}! Municípios de Rodrio, t~no Jo!ll:

de RihumM c Pnco dn l.umlnr, todo11 do F.Hiado do

Mn~

mnbilo, tendo
Parecere~ favor,vef!lt sob n'.s 923 c 924, de 1984, das
Comissõe.-:~

-De Constituição e JU3Uça; e
- de Legislação Social.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 15, de
1985 .de autoria do Senador Humberto Lucena, soHcitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionârio, pela União, da Companhia Vale do
Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 37 f85,
dos Senadores Roberto Campos e José: Ignãcio Ferreira,
de adiamento da votação para o Wa 18 de abril de 1985.)

3
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, para discutir.

OSR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERA- PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- Continua em
discussão, o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sel;ltados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à sanção.

.l•••••Cl l ~&íl !;:;.!mili'"! lil'~'\5:~ ~ ",. . ._,.oesA•

Votação, em turno único, do Requerimento n' 40, de
1985, de autoria dos Líderes Hélio Queirós e Carlos
ChiareiH, solicitando, nos termos do art. 311, ai!nea e,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 199, de 1983 (n• 263f83,na Casa de. origem),
que exclui, dentre os considerados de interesse da Segurança Nacional, os Municípios de Amabaf, Antônio
João, Arai Moreira, Bela Vista, Caracol, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Ladário, Mundo Novo, Ponta Porã e
Porto Murtinho, no Estado de Mato Grosso do Sul.

Votação, em turno ónico, do Requerimento n~' , de
1985, dos Líderes Humberto Lucena e Carlos Chiarem,
solicitando, nos termos do art. 371, alínea e, do Regi·
mento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n~' 7, de 1985, de autoria do Senador.Áivaro Dias, que

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

..,..,...,.,,.,.,..,.,..wa,.,,

descaracteriza como de interesse da segurança nacional
os municípios que especifica.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MARTINS FILHO NA SESSÃO DE 14-3-85, QUE
SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇOES DO DCN- SEÇíiO II- DE 15-385,

Votacão, em prímeiro turno, do Projeto de Lei do Se-

nado n' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o

Quércia, que actescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
- de Constituição t Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislaçio Social, Favorâvel.

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia mesmo em que o Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro- PMDB, às fileiras do qual hoje
me integro com honra e orgulho, reunia-se em memorâvel Convenção Nacional, para indicar candidato à Presidência da República, o nome insigne de Tancredo de Almeida Neves, proclamei, à vista de toda a Nação brasileira:
"~tá, hoje, aqui, \a~çada minha sorte com a do
PMDB. Contem comigo Presidente Tancredo Neves e
Vice-Presídente José Sarney". Se evocava naquela oportunidade as palavras de César, às margens do Rubicão,
em meu espírito não corriam, por certo, as mesmas motivações do grande Imperador.
Não vínha eu acompanhado de legiões. Assumia um
gesto quase que isolado, saindo do PDS para ingressar
no PMDB, fora do abrigo de qualquer grupo, de qualquer esquema, de qualquer acordo, depois de ter votado
na candidatura vitoriosa da Convenção do meu Partido
de então, como ficou de dom[nio público

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, deautoriadoSenador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Parece~;es, sob n':; 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
- de Educaçio e Cultura, Favorâvel.
7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do regimento interno). do Projeto de Lei do Senado n' 18, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Fr.tnco. que dispõe sobre
aposentadoria especial do músico, tendo
Pareceres, :sob n9 1.032, de 1980 e n~' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, I 'i' Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; lt Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenâria)- ratificando seu parecer anterior.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento lntemo), do Projeto de Lei do Senado n' 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n'
6.815, de 19 de agosto de l980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providanclas, tendo
Par«er, sob n' 1.144, de 1981.• da Comissão;
-de Constituição e Justiça, pela injurldicidade.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado"' 33, de 1982~ de autoria do Senador Jorgt Kalu~
me. que prorroga por dois anos a validade do concurso
de fiscal de contribuições previdenciârias, tendo
Pareceres, sob nO?s 246 e 247, de 1982. das Comissões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade e, no mérito, favorável;
-de Seniço Público CiYil, favorâvel.

lO
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n' 147, de 1982, de autoria do Senador Itamar
Franco, que isenta de qualquer tributação os proventos
de aposentadoria e dã outras providencias, tendo
Pareceres, sob nts 7 e 8, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridícidade: e
-de- Finanças, ravorávet.

i

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrapa a sessão.
I

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.)

j[
;_

Março de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

0454 Sexta-feira 29

Não começara, ainda, a fase das adesões em massa e a
candidatura Tancredo Neves, em lançamento, era um
risco politico a se correr.
Ao contrário de que a Júlio César, a Gália me fora adversa.
Perseguido em cada canto em meu Estado - o Rio
Grande do Norte-, derendendo quixotescamente, dentro de um PDS mouco, eleições diretas à Presidência da
República; vendo denegadas as reivindicações mais simples nos Ministérios da República onde meu partido de
então governava, fizera desta tribuna, alguns dias antes,
a denúncia do PDS e dele me colocaria fora.
Não saía, também, corno saíra César, para fundar um
império.
Juntava, então, minhas decepções e descrenças para
gritar um enfático basta a uma política sem vocação do
poder e a um poder sem vocação política, que na eterna
mesmice de seus incongruentes vaivéns foi estiolando a
confiança do povo e exaurindo a paciência da Nação.
Lançava, pois, minha sorte com a proposta de mudança, que na frase lapidar do Presidente Tancredo Neves teria de se consubstanciar na proclamação de urna
Nova República.
Hoje, às vêsperas da posse de S. Ex•, o Presidente da
Nova República, achei oportuno voltar à tribuna do Senado para reiterar minha crença na mudança e minha arraigada esperança de que não haverá mais necessidade
de mudar minha crença.
"Não se deve guardar vinho novo em odres velhos",
ensinam as escrituras, "para não ocorrer que se rompendo os odres venha a se derramar o vinho!'
Deve, pois, a Nova República criar seu próprio continente jurídico-institucional para não fugir à advertência
Evangélica.
_Creio, assim, que as mudanças esperadas encontrarão
seu desaguadouro maior na Assembléia Nacional Constituinte com a qual se comprometeu sua Excelência.
Antes, porém, dessa culminância do processo de mudança institucional do País, hã inúmeras medidas que se
impõem urgentes, para removermos os entulhos do autoritarismo. como costuma dizer S. Ex• o Presidente Taocredo Neves.
Uma destas medidas são eleições: hã muito entulho de
ditadura por aí, como nomeação de prefeitos nas capitais, nas estâncias hidrominerais e nos municípios consi·derados de segurança nacional, que precisa ir imediata-

mente para o lixo da História, ainda nestes albores primeiros da Nova República.
Cheguemos à constituinte com todas as comunas brasileiras governadas por autoridades eleitas, sagradas em
urnas limpas.
Há os que aconselha~ão atitude diversa. Os argumentos serão os mesmos, Com as mesmas falácias, como os
utilizados para justificar a nomeação dos governadores e
d()s Presidentes da RepÓblica, como se fazia na rase mais
·
negra de nossa História recente.
Há., também, os. que engrossarão os clamores por essas
eleições, não porque nelas acreditem, pois sempre se cevaram nas artes canhestras do autoritarismo em proveito
próprio, mas porque esperam, com isso, criar dificuldades políticas. ao Presidente Tancredo Neves.
Não será, porém, pelo receio de. fazer o jogo dos inocentes úteis, que deixarei de lutar pelos anseios democrãticos do povo brasileiro, que tem hoje, nas eleições, mui·
to mais do que um mecanismo do exercício politico: tem
nelas o próprio símbolo da liberdade clvica que pretende
conquistar com a nova república.
Eleições diretas já, para os prefeitos de capitais, das estâncias hidrominerais e dos municípios em áreas de segurança nacional é uma esperança do povo em seu novo
governo, por incómodo que isso poSlla ser a quem quer
que seja. Defendo-as, por isso, como imperativo destes
tempos de mudança.
Não se pode, todavia, realizar eleições com a legis~
lação eleitoral e partidária que ar está, fabricada sob medida para garantir o poder das oligarquias regionais e
manter a classe poHtica acangalhada a um poder central
discricionário e antipopulação, que a nova república começou a banir antes mesmo da posse do Excelentíssimo
Senhor Presidente Tancredo Neves.

O Sr. Gastão Müller -

Permite V. EJo:.f um aparte'?

OSR. MARTINS FILHO -Ouço V. Ex•,com muito
prazer.

O Sr. Gastão Müller- Senador Martins Filho, o pronunciamento de V. Ex• é sério, importante e dentro da linha perfeitamente enquadrada dos principos e das aspirações do povo brasileiro e representado, no momento,
pelo PMDB. V. Ex• sabe que. ontem, foi instalada a Comissão Interpartidãria para elaborar nova legislação
eleitoral para o País, nova proposta de pequenas reformas constitucionais de emergência, que têm como objeti·
vo principal. além de reformar tudo para o enquadrar
dentro do princípio, um dos princípios da Nova Re·
pública que se instala amanhã, também proporcionar
meios legais para que se possa disputar as eleições dos
prefeitos das capitais, dos. prefeitos das chamadas áreas
de segurança nacional e das estações hidrominerais. Eu,
por exemplo, fui designado pelo relator para dar parecer,
relatar filiação partidâria. Procurei imediatam~nte tomar providências no sentido de obter todo o material re~
ferente ao assunto de filiação partidãria para que possa,
na próxima reunião, dar um parecer sobre esse problema, que é também importante para que possa haver es
sas eleições neste ano, com as eleições já em 85, que se
preconizam para IS de novembro. Parabéns pelo seu discurso, porque V. Ex• representa neste momento, o pensamento de todos nós.
4

O SR. MARTINS FILHO- Agradeço o aparte de V.
Ex• e fico feliz em receber a solidariedade de um membro
do meu Partido, que no momento ocupa a sua Liderança
Mas, creio, nobrt; Sepador Gastão MUller, que nessa arrancada de todos nós, homens públicos, que queremos
um Brasil limpo de todas as mazelas do passado, não de·
verá haver barreiras partidárias para impedir a purifi·
cação da nossa legislação eleitoral, para que aqueles gue
virão, no futuro, ocupar as cadeiras do Senado e da Câ~
mara dos Deputados, possam, realmente, ser autênticos
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representantes do povo brasileiro e não aquilo que, hoje,
representam aqueles que ocupam cargos executivos, elei~
tos através da fraude e da corrupção que todos conhece~
mos. Fui Prefeito, durante nove anos, numa pequena comuna no interior do meu querido Rio Grande do Norte
. e sei como se mâ.nipulam eleições municipais, apesar de
nunca ter, na minha vida pública, usado a fraude, o poder económico ou qualquer outro poder que pudesse in~
nuenciar o resultado das eleições. Precisamos impedir

que esta legislação que aí está possa trazer, para o Sena~
do e para a Câmara dos Deputados, aqueles que não representam as aspirações, O!i anseios e a vontade do povo
brasileiro.

O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARTINS FILHO - Pois nãQl Ouço, com
muito ptazer, o aparte de V. Ex•, meu ilustre conterrãnep Carlos Alberto.
, O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador Martins Filho,
sabe V. Ex• que sou profundo admirador do seu talento,
do seu trabalho, da sua capacidade de difundir e de rei~indicar tudo para o seu Estado, ou seja, para o nosso
pequeno Rio Gran.de do Norte. V, Ex• tem mantido nesta Casa uma característica das mais importantes, por ser
um ·homem convicto das coisas da sua província, da sua
cidade, da sua região e tem sido aqui um autêntico portavoz.. muito especialmente da região Oeste do Rio Grande
do Norte. V. Ex•, hoje, profere discurso político que merece uma abordagem, uma anãlise, uma reflexão em tor. no dele, porque começa a analisar e !. fazer reflexões em
torno do futuro Governo que se ·vai instalar amanhã, jâ
estigmatizado como "Governo da Nova República".
Mas, Senador Martins Filho, gostaria de fazer algumas
advertências a V. Ex• em torno do que poderemos buscar, no futuro, quando V. Ex• fala das propostas, dos
programas de governo"'e também alinha, dentro de tudo
isso, uma revisão no Colégio Eleitoral, vamos dizer, o
Colégio que nos elege, que é o povo. Estou de pleno
acordo, e sabe V. Ex• que não me atinge quando fala daqueles que chegam aqui sem ser representantes do povo,
que chegam pelas fraudes. Sabe V. Ex• que sou filho de
um ferroviário aposentado do Rio Grande do N arte, que
saiu de vereador, deputado estadual, deputado federal e
senador; cheguei aqui, graças a Deus, com humildade e,
talvez, pelo meu trabalho - desculpem-me a ímodéstia
- junto às bases do Rio Grande do Norte. Concordo
com V. Ex.' em que devamos fazer uma revisão completa,
para que possamos realmente legitimar aqueles que poderão ser, amanhã, os representantes do povo. Mas, é
preciso que também façamos uma revisão em torno jâ de
um futuro Governo que se vai inSt3.13.i.- PrínleirO, Cu aqui
não quero, não vou fazer e jamais terei a convicção de
que serei um homem sectário de Oposição, que viria aqui
tão-somente fazer Oposição por fazer, ou usar o radicalismo para tirar proveito de uma retórica demagógica,
talvJ: para conquistar espaço eleitoral ou conquistar
mais votos no meu Estado. Acho que vou fazer aqui uma
oposição séria, responsável e buscar, atravts desta- oposição, os benefícios para que a Nação possa crescer e sair
deste subdesenvolvimento em que fornos mergulhados
pelos diversos problemas, os mais amplos. Acho que
'nós, dentro da Oposição ou do Governo- que já consi·
dera V. Ex~ homem do Governo e eu da Oposição- devemos refletir em torno das propostas feitas ao povo em
·praças públicas. Estou vendo agora os mutuârios do
'BNH e quero saber qual vai ser a posição da Bancada de
V. Ex~. da Bancada do Governo que se vai instalar amanhã, no que diz respeito aos mutuários do BNH que conq;uistaram uma vitória junto à Justiça contra O BNH, ou
seJa, aqueles que lutaram durante anos e anos por conta
de problemas de um sistemajâ falido, que é o sistema do
BNH. Outra, é saber como vamos nos posicionar em tor~
no de eleições diretas nas capitais, cOino vamos nos posi-
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cionar em torno de eleições presidenciais, como vamos
nos posicionar em torno de maior liberdade à comunida~
de universitária, ou seja, devolver a autoridade, a autonomia universitária, isto é, que os reitores sejam escolhidos pela comunidade universitária. São propostas pelas
quais acredito que V. Ex• vai lutar 1 mas é preciso façamos uma reflexão em torno disso. Quero aqui parabenizar V. Ex• pelo brilhante discurso que profere e também
pela maneira como coloca, jâ em tom de perspectiva de
futuro; ao analisar e fazer abordagem em torno de uma
revisão eleitoral, porque isto é muito sério at~ para nós
que esperamos conquistar mais uma vitória em 1986.
Para que a conquistemos e para chegarmos ao governo
do Rio Grande do Norte, em 1986, vamos precisar realmente desta colaboração de V. Ex• fazendo a revisão no
COlégio Eleitoral do nosso Estado. Muito obrigado.
O SR. MARTINS FILHO - Meu jOvem Senador
Carlos Alberto, quando falava V. Ex• e olhava eu a sua
juventude, os seus cabelos negros, eu me recordava de
uma sabedoria popular da minha região do oeste do Rio
Grande do Norte, que diz; "se os velhos pudessem e os
jovens soubessem, o mundo seria diferenten.

S preciso, meu ilustre co-estaduano, unamos as nossas
forças. b dificil resolver o problema habitacional doBra·
sil, mas posso afirmar que o Governo Tancredo Neves
não fará aquilo que a Revolução fez durante 21 longos
anos. Iremos buscar nas aspirações do povo, na sabedoria do povo e, acima de tudo, no bem-estar desse povo,
as soluções que venham de maneira sábia e condizentes
com a situação em que o Presidente Tancredo Neves irá
receber o Brasil do Presidente João Figueiredo. Vislumbro, no meu estado, que eu e V. Ex• estamos procu·
rando buscar os mesmos caminhos, os caminhos que
procuram afastar da nossa comunidade, do nosso sofri~
do -Río Grande do Norte, ofi;garquias que vem infelicitando o nosso Estado, contra as quais V. Ex' agora, com
a sua juventude, com o seu prestigio junto às massas eleitorais do nosso Estado, está se rebelando em boa hora,
procurando unir a sua voz altaneira à nossa voz que
aqui, solitariamente, durante quatro anos, procurou esclarecer a_ opinião pública do nosso Estado para aquelas
mazelas que precisamos afastar do nosso Rio Grande do
Norte. Precisamos implantar no nosso Estado o governo
do povo, sem prepotência, sem o achincalhe do poder
económico e, acima de tudo, respeitando os direitos indi·
viduais de cada cidadão norte-riograndense.
Continuo no meu pronunciamento:
Excrescências como a sublegenda, a vinculação devotos, a fidelidade partidária compulsória, e outras tantas
que por aí estão, devem ser eliminadas sem demora. Que
são as sublegendas senão um mecanismo matreiro para
dividir, entre donatários vitalícios, capitanias hereditárias do poder, metendo no mesmo balaio gatos de es~
pécies várias, que apenas têm em comum o insaciável
apetite de continuar mandando?
Este não é o espírito da Nova Rept1blica. Não quere·
mos partidos formados por homens cuja motivação bâsi~
ca seja empolgar o Poder a qualquer custo, sob qualquer
acordo, a despeito de qualquer idéia. Queremos, sim,
partidos políticos formados por homens de crenças comuns, que lutem pelo Poder em razão das idéias que os
empolgam e somente cometem acordos em torno da
construção de grandes ideais, como é o sonho da Nova
República hoje acalentada no coração de todos os brasileiroS'. Sublegenda é antítese de partido, é mera acomodação fisiológica para manutenção do Poder. Na mesma
linha se encontram a vinculação de votos e a fidelidade
partidária. Vincular os votos é impor ao povo qu~...compre nabos em saco; para levar alguns bons, terá que correr o risco de levar também alguns podres". Voto vinculado vale para o eleitor apenas meio voto. A Nova República há de ser a República da cidadania plena e não
du mciu-cidadania.

Fidelidade partidária é um caso típico de amor por de~
creto. Evoca o famoso slogan de um dos períodos mais
negros que já vivemos, o popular "Ame-o ou deixe-o."
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex' novamente um
aparte?

O SR. MARTINS FILHO -

Com muito praz<Or.

O Sr. Carlos Alberto - Aproveitando, jâ que V. Ext
fala em fidelidade partidâria, me faz lembrar fidelidade
conjugal. Realmente, a sociedade que hoje inera o mundo foi levada, ou alguns segmentos que dela participam,
a promover a infidelidade conjugal. E hoje nós temos,
em nosso País, partidos politfcos formados no perfodo
duro, no período rígido. Com o advento do Governo
João Figueiredo tivemos uma abertura política. Com
esta abertura foram criados novos partidos, se bem que
de cima para baixo porque não tiveram liberdade para se
formarem com lideranças nem autonomia para que as lideranças populares pudessem, então, neles fincar as suas
bandeiras e defender as mesmas bandeiras do povo porque eles tinham. dentro do bojo da lei, coisas absurdas
que faziam com que o Jider ficasse impedido de participar de qualquer formação partidária, pelo medo de ficar
num congelador no seu Estado sem espaço político para
fazer politica. Esta, a grande verdade. Então, o adultério
conjugal existe. Isto ningu~m poderá jamais discutir. Ele
é uma realidade mas existe hoje em voga neste País o
adultêrio ideológico, está em voga no momento, não é
possível que estas leis partidãrias que aí estão possam
continuar vigorando senão vão continuar os adultérios.
É bom que a Nova República possa fazer este reparo,
para que a classe política deixe de praticar o adultério
ideológico. Por isto louvo V, Ex' e acho que~ necessário,
mais do que nunca participarmos de uma reforma com·
pleta para que se possa tirar as algemas que estão garro·
teando os políticos brasileiros se V. Ex• não se afina dentro do PMDB, que tenha a liberdade de amanhã tomar
uma posíção e assumir outro partido político e que isto
não seja censurado pela sociedade ou pelos segmentos
sociais. Se amanhã eu entender que para mim, no Rio
Grande do Norte, é inviâvel o PDS, que eu possa participar de urna luta, como falou V. Ex• a luta que todos nós
vamos ter que enfrentar no Rio Grande do Norte para
banir de uma vez por todas as oligarquias que mal'l.ipulam e engendram fórmulas, de todas as formas possíveis
e imagináveis, para se perpetuarem no poder. ~ necessário que eu participe de uma luta, mas é necessário que
nesta luta não tenha algemas me garroteando. Por isto
louvo V. Ex• e. mais uma vez, participo do seu discurso
para enaltecê-lo, para levar a minha palavra de congra~
tulações pelo pronunciamento que profere nesta tarde.V. Ex•, que sempre foi um homem devotado às coisas de
Umar\zal~ que defende com amor, muitas vezes atéoom
lirismo, as coisas de Umarizat. Mas V. Ex• defende, acima de tudo, com autenticidade e hoje profere um discurso polftico que merece uma reflexão de todos nós, políti·
cos, com assento nesta Casa.
Parabéns.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Solicito ao

nobre orador não receber mais aparte porque o seu tempo já está para findar.
O Sr. Benedito Ferreira venção.

~ para uma breve inter-

O SR. MARTINS FILHO - Sou um cumpridor do
regimento Interno desta Casa, mas peço ao ilustre Presidente me conceda mais alguns minutos para concluir este
pronunciamento, que é brotado do coração e diz muito a
respeito das minhas idéias e do meu pensamento; apenas
o suficiente para responder o aparte do meu ilustre conterrâneo Senador Carlos Alberto.
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Creio que estamos no mesmo barco, meu ilustre conterrâneo. Passo o "maçarico" às suas mãos. Dirija achamu pura o ponto concentrado para que possamos derre-

ter aquele metal e o fundir de acordo com as aspirações
do povo do nosso Estado.
O Sr. Carlos Alberto -

Então, vamos juntos, Sena-

dor. Eu nào pertenço a nenhuma oligarquia.

--I

O SR. MARTINS FILHO - Mas é: preciso que haja
seguidores. Eu sozinho não poderei fundir aquele metal
puro.

O Sr. Carlos Alberto- Tenho certeza que, na hora em
que V. Ex' der apoio a este humilde companheiro. a um
prOjeto que queremos conquistar no futuro, é evidente
que V. Ex• fará com que os demais liderados enveredem
nesta caminhada, que será a gloriosa, não será uma vitória nossa. mas será a vitória das aspirações populares.
O SR. MARTINS FILHO - Não hã problema. Acredito que a recíproca é verdadeira.
Ouço o aparte do ilustre Senador Benedito Ferreira.

-I

--u
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O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, estou deveras preocupado porque se falou aqui no maior e mais
desgraçado dos pecados, que é o adultério, no adultério
político e no adultério ideológico. São Mã.teus ensinava
que o homem poderia cometer adultério até no seu pró·
prio coração, mas Paulo, nas suas advertências, foi mui·
to mais rigoroso e objetivo porque disse qu~. "cometerá
adultério aquele que se casar com a adúltera". Vê V. Ex•
em que situação desagradável ficaram, principalmente,
aqueles do PMDB com formação evangélica, com for·
mação cristã tendo que conviver com a adúltera, porque
sabem que estão cometendo, aí, o pecado maior do adultério. Daí, porque, talvez, o nobre Senador Hélio Gueiros, pela sua formação moral e religiosa. não tenha con·
seguido essa convivência lá no Pará. Era essa a observação que queria trazer ao discurso de V. Ex'

O SR. MARTINS FILHO- Ilustre Senador Benedito Ferreira, V. Ex• me procurou conduzir para um terreno que não é do meu conhecimento. Portanto, deixo de
tecer comentários a respeito do adultêrio.
Vincular os votos e impor ao povo que compre nabos
em saco. Para levar alguns bons, terá que correr o risco
de levar, também, alguns podres. Voto vinculado vale,
para o eleitor, apenas meio voto. A Nova República há
de ser a Repúbtica da cidadania plena e não da meia~
cidadania.
Fidelidade partidária é um caso típico de amor por de~
creto. Evoca o famoso slogan de um dos períodos mais
negros que já vivemos, o popula~ ..ame-O_ ou deixe~o".
Deixe~o... na marra", bem entendido: pela expulsão, pelo
banimento, pela cassação,
Fidelidade a um partido tem de ser através das idéias
de um programa, de um projeto de poder. Se descrermos
que há homens na Nação capazes de conduzir através da
fidelidade, se reduzirmos todas as lideranças políticas à
vala comum, se nos colocarmos ao lado de espertalhões e
que, por isso, precisamos estar sempre vigiados por preceptores, então será melhor dissolvermos os partidos
políticos, o Senado Federal, a Câmara dos DeputadÔs e
todas as demais casas legislativas do País e sairmos por
aí em busca de um tirano iluminado que nos possa tute·
lar.

A Nova República tem que acreditar na cidadania.

------~!

No povo que exerce a seu destino elegendo os seus representantes para exercitarem o poder, sob o rigoroso
império das leis, nas múltiplas funções que o governo da
coisa pública exige.
Nas lideranças políticas que a encontram no exercício
do mandato popular, sempre em beneficio do povo que o
outorgou, com toda a dedicação e despreendimento
como que no exercício de um sacerdócio.

Os apóstatas da fé cívica serão banidos, sempre, pelas
urnas, pois somente o julgamento do povo é legítimo
para balizar a conduta política do homem púbtico.
A Nova República que queremos é a República da liberdade, onde cada um assuma a plenitude de suas convicções, sem coação de espécie alguma e corra os riscos
dos gestos assumidos, não perante uma legislação política castradora, mas perante a consciência cívica da nacionalidade.
De urnas limpas de todos estes entulhos, hão de nascer
lideranças políticas autênticas e capazes de estruturar,
em sólidas bases, a rept1blica digna de nós e de nossos
pósteros.
Na limpeza que há de se fazer, para realizarmos
eleições livres e urgentes de prefeitos, onde ainda os há
nomeados, poderá ser achada a oportunidade de se in·
traduzirem mecanismos moralizadores ao ato eleitoral,
para evitar mil fraudes com mil engenhos engendrados,
que viciam as eleições.
Sei de um caso, nas últimas eleições, que um único
eleitor votou treze vezes para todos os cargos em dispu·
ta.
A longa abstinência de votar, que houve neste País,
talvez tenha sido a causadora de tanta sede de urna.
Se levanto aqui e agora o problema das eleições para
as capitais e demais municípios, onde os prefeitos ainda
são nomeados e, como corolário deste, o problema da le·
gislacão partidária e eleitoral, não é porque os ache os
mais cruciais para este momento da vida nacional, quan·
do de todos os lados, em todas as áreas, surgem questões
vitais para nosso destino como Nação.
Le;~nto·os pelo símbolo em que se tornaram.
Nosso povo arma-se só de esperanças.
O Presidente Tancredo Neves não o é de meu partido
-o P!VfDB; nem da PFL; nem da Aliança Democrática.
~. antes de tudo, o Presidente feito pelo povo brasileiro.
O povo que saiu às ruas de todas as cidades, de todos os
Estados, de todo o Pafs, às dezenas, às centenas, aos mi·
lhares, aos milhões, num clamor patêtico por eleições di·
retas. O povo que, decepcionado pelos governantes que
não o entenderam, traído por representantes que não ouviram seu apelo tão enfático, frustrado por ver
transformar-se em nada, o maior movimento popular de
que se tem noticia em nossa história, agarrou-se a Tan·
credo Neves como que a uma bandeira, transformou seu
rosto e seu nome em sfmbolos encontrados em cada peça
de vestuário, em cada automóvel, em cada lar, em cada
escritório, em cada canto onde a mão anónima de um
operário, de uma dona-de-casa, de um estudante, de um
profissional liberal, de uma pessoa qualquer do povo pu·
desse deixar a marca.
Assim, Tancredo se féz Presidente de cada brasileiro,
muito antes que o próprio Colégio Eleitoral - do qual
me permitam dispensar adjetivos- cumprisse a formali~
dade legal de elegê-lo.
Por tudo isso, eleições agora seriam, sobretudo, um
gesto: o gesto necessário a alimentar nossa esperança de
que novos tempos efetivamente chegaram.
A partir daí a discussão do projeto político da Nova
República há de tomar corpo. Nele haveremos de encontrar o caminho de um municipalismo forte, onde a CO·
muna básica da Nação possa assumir, com recursos e autonomia. a maior parte dos serviços públicos, pois so·
mente no município é possível à população influir decisi·
vamente na atuaçào da autoridade política, pela proxi·
midade des~a.
Haveremos, também, de reencontrar a Federação, fortalecendo os Estados e os livrando do centralismo buro~
crático a que estão submetidos.
Reencontraremos, não tenho dúvidas, a harmonia e o
equilíbrio que deve haver entre os Poderes da Rept1blica,
restaurando plenamente as prerrogativas do Legislativo
e tornando intacta a magistratura do Judiciário, tantas
vezes arranhada pelo arbftrío em nosso passado imedia·

to.
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Se nossos olhos se voltam aos difíceis problemas que •
terão de ser suplantados para se definir a nova face institucional do Pais, não nos é permitido olvidar as terr'íveis
angústias que sofre a sociedade br~sileira engolfada pela,
crise económica que pode- vulnerar a própria Nação.
Tonrnando-nos um Pafs de especuladores onde o dinheiro está sendo usado para produzír papel gada dia de
menor valor. Vivemos falando em ORTN, open market,
overnight, em por centos, em juros, em correção monetária, já que são estas as fontes do pseudodinheiro que
ganhamos, mas que jã não pode comprar comida, nem
roupa, nem bens, porque, repito, não passa de papel pintado.
Nossa esperança são campos produzindo, fábricas ro·'
dando, gente trabalhando, onde o cruzeiro, antes de se
transformar em cruzeiros, transforme·se em produtos da
agricultura, da pecuária, da extração, da indústria e dos
serviços, transforme·se, enfim. em alimento,,em saóde,
em bem·estar. em qualidade de vida para nosso tão sofri~
do povo.
A redenção do Brasil somente a vemos num quadro
assim. Fazer dinheiro sem produção ê imprimir moeda
falsa, e com moeda falsa não pagaremos dívidas, nem
promoveremos o desenvolvimento. nem compraremos as
coisas de que necessitamos para nosso bem·estar.'
Esperamos, todavia, muito mais_, Temos, hoje, um
Brasil social de muitas faces: faces bronzeadas nas praias
da Europa, da América, de todos os continentes; faces
coradas de corpos saciados e felizes; faces preocupadas
de quem vê despencar o padrão de vida e, tendo mexido
na casa, no carro e na roupa, mexe agora na própria comida; faces Uvidas de desempregados; faces encovadas
de quem sofre fome crónica, porque nasceu pobre, numa
região pobre, esquecida da sorte, Não acalentam~ a
utopia da sociedade igualitária donde se baniram todos
os privilêgios e todas as injustiças. Negamo·nos, porém,
de descrer na capacidade de um País como o nosso, em
garantir, ao seu cidadão mais desvalido, uma vida pelo
menos humana, com direito à alimentação, à saúde, à
habitação, à segurança pessoal e à possibilidade de pro·
gredir.
A Nova República em nossos corações de brasileiros é
a esperança de alcançarmos tudo isso: o pleno estado de
direito, dentro de nossas vocações libertárias; a econo~
mia funcionando a serviço do povo, em seu beneficio e
não para s·acrificá·lo; a sociedade encontranto uma dimensão _de justiça onde se preserve a dignidade humana
banindo·se a miséria, ainda que, para isso, tenha de se
colocar certos freios à opulência.
Esta esperança não é, todavia, a de um milagre, no
qual o Presidente Tancredo Neves, transfigurado em
messias libertador, a um gesto, transtorne os elementos
deste _quase caos em que estamos submergidos, para
ordená-los num cosmos de felicidade eterna.
Não!
t a esperança de uma liderança nacional que por nã'o
ser onipotente nem onisapiente, pela contingência huma-~
na, saiba exercitar a humildade no poder, como apenas
podem fazer os que são fortes; de uma liderança firme,
orgulhosa do povo que conduz, para nos facilitar os ru·
mos da construção de nosso destino como Nação; de
uma liderança clarividente, cuja palavra nos inspife sempre confiança e cujos gestos possam ser seguidos sem ti·
tubeíos.
Não esperamos milagres. Esperamos a oportunidade
de, sem tutelas, criarmos o grande mutirão nacional que
nos livrará da noite em que vivemos.
Não vejo, aliás, conceito melhor para a proposta de
pacto social que o Presidente Tancredo Neves apresenta,
do que este de Hmutirão nacional".
Todos unidos, superando rancores, vaidades, ambições, irmanados num esforço comum de construção
nacional.
Sua Excelência, em palavra e a tos, tem demonstrado
essa disposição.
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Lia. ainda há pouco, na imprensa nacional, que o
novo Governo não admitirá a utilização de instrumentos
Heguis e porque não dizer, terroristas, como os da interR
ceptaçào telefónica das conversas privadas entre cidadãos.
Excelente começo, Graças a Deus!
Somente pode saber o significado disso quem, corno
eu, flào apenas teve o telefone granpeado mas foi inclusive vitima de telefonemas anónimos, inidentificados por
autoridades que poderiam identificá-los, obviamente
para proteger colegas de profissão.
Um Governo que se coloca, sem reservas, sob a lei,
despindo-se de instrumentos de exceção, tem autoridade
mordi para propor aos governados .um amplo pacto social, pois demonstra confiar em seus concidadãos.
Por todas essas razões, acredito não serem vãs as esperanças de meu povo na República Nova que ora se impl<.tntu.
'
Ao inscrever-me nos quadros partidários do PMDB,
afirmei às pessoas que se encontravam, na ocasião, no
gabinete do p'residente do Partido, o insfgne Deputado
U!ysses Guimarães:
"Mudo, para nã.o ter de mudar''.
No limiar da NoVa Reptlblica deixo regiStrado neste
pronuncimentd, minhas esperanças nos rumos que o
País há de tomar. fundam-se em convicções arraig'adas
. em minha formação de cidadão e de homem público.
Nos limites dessas convicções, que coloco no exercício
do mandato como fronteiras da honra, estarei sempre,
de pé e à ordem, para servir minha Pátria, com o Governo TancrcdO Neves.
Bem-vindo Senhor President& Tancredo de Almeida
Neves;
Bem-vinda Nova República brasileiral
Uma e outra são símbolos de esperança que hoje nos
·
acalentam.
Muito obrigado. Peço desculpas, Sr. Presidente, pelo
alongado do meu. discurso. (Muito beml Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NIVALDO MACHADO NA SESSÃO DE 22-3-85 E
QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADDR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun:
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
Merece registro especial entrevista ontem concedida à
Imprensa pelo Ministro Marco Maciel, da Educação.
E este fato, este registro se justifica exatamente por alguns motivos, entre os quais a importância do assunto
tratado na primeira entrevista daql!ela alta autoridade,
como não poderia deixar de ser, referente à. educação
bra~dleira.

Outro motivo que justificaria se desse o devído realce
às declarações do Ministro Marco Maciel, definindo algumas das dirctrizes básicas do problema educacional,
hoje sob sua responsabilidade, 6 que tais diretrizes têm o
Consenso unânime de todos os Srs. 'Senadores- e pOr
que não dizer- também de todo o universo potítico nacional.
A competência e as qualidades de administrador, O
ministro Marco Maciel as demonstrou, à saciedade,
quando governou o Estado de Pernambuco.
Se vou fazer Sr. Presidente, e Srs. Senadores, apenas ligeiras apreciações, em torno de um assunto de tarita importância, isso se deve à exigUidade do tempo regimen-
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império, se formos examinar todo o conteúdo da Carta
Magna de então, vamos chegar à triste conclusão de que,
sequer a palavra educação constava no texto daquele documento fundamental.
O que constava no texto constitucional da êpoca era a
palavra ensino, e não havia uni órgão próprio, específico, para cuidar do problema, porque não era tido como
problema nacional. Havia somente, Sr. Presidente, um
departamento, subordinado ao Ministério da Justiça, o
Departamento de Ensino, com essa incumbência. De
modo que, a partir da estrutura administrativa, se tinha,
logo, a desilusão de verificar que o Governo não dava à
educação a importância que merece.
Essa a razão pela qual essa distorção fez acurhular e
sedimentar, através dos anos, os erros que tornaram
complexa a problemática da educação nacional, a qual
só a custo de muito esforço, recursos financeiros vultosos e competência, poderá ser resolvida.
Sabemos tambêm qu'e, só após a Revolução de 1930,
foi criado, no governo Getúlio Vargas, o Ministério da
Educação e Saúde, cujo primeiro titular foi essa figura
eminente de homem público brasileiro, o rec!rri-falecido
Senador Gustavo Capanema, a respeito de cuja atuação
à frente daquela Pasta não precisaria, aqui, fazer qualquer referência.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à
alta Tribuna do Senado ê o propósito de registrar, pela
sua importância, a primeira entrevista do Senador Marco Macie! como Ministro da Educação, assinalando alguns tópicos, mesmo a vóo de pássaro, na impossibilidade de fa.té-lo em relação a todos. Um deles se destaca,
desde logo, por consubstanciar uma diretriz fundamental; ..a despesa com a educação nã.o ê gasto, e sim, investimento".
E: o que afirma categoricamente o Ministro Marco
Maciel. E. sem dúvida um dos investimentos prioritários, porque a despesa que se faz na educação e na saúde, dois instrumentos básicos para a valorização dos recursos humanÕs, essa despesa nã.o pode ser rebaixada ou
aviltada como gasto comum em outros setores secundário~ da Administraçã.o Pública Federal. Por isso. honrado Com a condição de substituto eventual do Ministro
Marco Maciel nesta Casa, faço, com muita satisfação,
este registro. Ê um resgate histórico, entendo~ considerar
a 'desp'esa com a educação não como gasto, mas como investimento na pessoa humana, no capital humarl:o tanto
mais qoanto, Pafs jovem, biologicamente voltado para o
futuro, o Brasil precisa contar para a sua construção, e
correção de desvios, com a força do homem, que é a me~
dída de todas as coisas, para repetir velho brocardo, vâlí~
do em todas as épocas, por exprimir, aqui ou-alhtJres, em
qualquer latitude ou longitude, uma verdade eterna.
__ Com efeit,a, o homem, como centro da ordem económica
e social, deve ser o sujeito e o beneficiário, e não somente
objcfo, do processo de desenvolvimento económico. Na
condição de agente· desse processo histórico: não hâ
como deixar de participar do seu resultado, não devendo
limitar-se apenas a contribuir para o crescimento do
PIB, que, sem justa distribuição de .renda, proporciona
riqueza a minorias e gera pobreza, e até miséria, a vastas
camadas da população.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex.• um aparte?
o·sR. NIVALDO MACHADO- Conceoo, honrado, o aparte ao nobre Senador Nelson Carneiro.

taL

Na verdade, o problema educacional brasileiro sempre
mereceu desta Casa a maior atençãO. Eu não precisaria
provar esse falo aos seus eminentes membros. Sabemos
que a situação do ensino no Brasil.vem se arrastando de
·,. modo distorcido há muitos anos, há longos anos, desde o
Império, porque se formos examinar a primeira Constituição, a de 25 de março de 1824, que estruturou o novo
Estado brasileiro, quando nós nos alçamos de colônia a

O Sr. Nelson Carneiro- .t. com muita alegria que vejo
. que, no discurso inaugural de V. Ex.• nesta Casa, t abor~
dado assunto de tão grande relevância. O Congresso Nacional tem-se preocupado com o problema da educação
graças ao esforço constante do Senador João Calmon, ·
inclusive com a aprovação de uma emenda constitucio*
na! que certamente o Ministro Marco Maciel, sempre
atento a problemas dessa importância, dará integral
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cumprimento. Mas, quero felicitar o Senado po~ ter V.
Ex• aqui na cadeira que Marco Maciel tanto honrou e
honrará no futuro; quero felicitar V. Ex• porque. de Jogo, se vê que a sua preocupação de homem póblfco se
manifesta no setor mais importante, aquele que diz mais
de perto com o desenvolvimento do País, que é a educação. O pronunciamento de V. Ex• traça um rumo e
fixa uma personalidade. Eu o felicito e sei que todo o Senado espera da sua contribuição, do seu espírito póblico
e da sua assiduidade a concretização das esperanças e
dos aplausos com que o recebemos. Muito 9brigado.

O SR. NIVALDO MACHADO - Sr. Senador Nelson Carneiro, eu não podeda senão recorrer ao lugarcomum para dizer que me sinto sumamertte sensibilizado, e mais do que isso, hoiuado cOm o aparte com que V.
Ex• se dignou distinguir-me. V. Ex•, um dos homens de
maior respeitabilidade deste País. um dos homens cuja
trajetória politica, de longe, da minha cidada, Olinda, a
velha e legendãria Marim dos Caetés, antiga Capital pernambucana. sempre tive a preocupação de acompanhar,
admírar e tentar- permita-me- copiar o seu exemplo
de bravura e tenacidade, na sua luta permanente em defesa.dos- interesses ?o povo brasileiro e do Estado que
aqui, com muita honra e competência, representa. De
modo que me sinto premiado com o aparte de Vossa E,x..
celência;
O Sr. João Lobo- Permite-m_e V. Ex• um aparte']
O SR. NIVALDO MACHADO -Pois não, Senado"r
João Lobo.

O Sr. João Lobo- Senador Nivaldo Machado, quero
apenas cumprimentar o velho companheiro, exDeputado estadual, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. que neste momento honra
esta Casa cOm a sua presença e a sua experi!ncia, c= parabenizar V. Ex' pela importância do assu'nto que traz,
nesta tarde. ao Senado. Parabenizar também, atrav~s de
V. Ex•, o Ministro Marco Maciel, cuja competCncia e la~
boriosidade todo o Brasil conhece, e· para externar a nossa confiança no Ministro Marco Ma dei à frente da Pasta
da Educação, certo de que, com a sua alta sensibilidade
polftica, sua enorme capacidade de construir, imprimirá
novos rumos à Educação neste Pafs. Meus parabéns a V.
Ex~ e nossos parabéns ao Ministro Marco Maciel.
· O SR. NIV ALDO MACHADO - !lustre Senador
João Lobo, de igual modo eu me sinto honrado com oaparte de V. E?c• Quero, nesta oportunidade, agradecer
as suas generosas palavras, e dizer que quando o eminente companheiro de representação popular põe em destaque a minha experiência, a minha presença, é oportuno
' que eu afirme. sem falsa modéstia, que a presença não 8:
tão sensível e a experiência, menor do que a de V. Ex• e a
dos demais ilustres integrantes desta Casa do povo, aonde vim aprender para melhor servir.
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO Odacir Soares.

Ouço o Senador

O Sr. Odaclr Soares- No_bre Senador Nivaldo Machado, a Liderança da Oposição, nesta' Casa, desejava
parabenizar V. Ex• pelas colocações qu~ acaba de fazer,
começando por uma abordagem sobre os problemas q:a
Educação e, particularmente, sobre a ação inicial do MInistro Marco Maciel naquela Pasta, e terminando por
S. bordar a grande questão nacional que é o homem brasileiro, objeto como V. Ex• sabe, das preocupações constantes desta Casa. Se V. Ex• observâr na própria Ordem
do Dia de hoje, vai verificar, no volume de projetes a serem apreciados que todos tratam da modificação da legislação social aplicável ao homem, notadamente ao trabalhador brasileiro. Em decorrência disso, desejo
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parabenizá-lo Por trazer a debate no Senado Federal,
nesta tarde de sexta-feira, no seu discurso inaugural,
questão que está nas nossas preocupações, qual seja a da
integração à sociedade brasileira de mais da metade da
'população que vive, lamentavelmente, marginalizada do
processo sócio-econômico implantado no País. Al~m das
populações que vivem em estado de mis~ria absoluta, tcmos as ,populações jovens. constituídas de menores carentes e abandonados, representando mais da metade da
população brasileira e que estão a merecer uma atenção
redobrada e especial do Governo Federal na medida em
qq,e esse fato, a situação social dessas populações pode
afctar de forma ínapclâvel e definitiva o próprio futuro
do Pafs, porque se nos fixarmos nessa dura, fria e cruel
realidade, na qual cerca de 70% da população brasileira
vive em estado de misêria absoluta, na qUal uma popu. lação estimada qn cerca de SO milhões de brasileiros,
constituídos de jovens, vivem em estado de carência e de
abandono, somos obrigados a concluir que o futuro do
Pais está afetado e que, Por isso mesmo o problema está
a exigir uma açiio en6rgica, urgente e imediata do Gpvcrno Federal. Por isso, cm nome da Oposição que repre:.
sento, hoje, na Liderança, desejo paraber~;izá-lo. E não
poderia esperar de V. EX• outro comportamento nesta
Casa, porque o seu passado politico, o seu passado de
homem público, a sua trajetória poHtica na Assemblêia
Legislativa do Estado de Pernambuco nos indicam um
comportamento desse tipo. V. Ex• não nos surpreende,
V. Ex• repete com muito mais anfase, com o grande palco do Brasil a ouvi-lo, as preocupações que marcaram a
sua vida p(lblica até adentrar aqui no Senado Federal.
De modo que, feitas eStas considerações, desejo simplesmente parabenizá-lo pela beleza do discurso e atualidade
dos temas qu-e traz à discussão nesta Casa hoje.

O SR. NIVALDO MACHADO -

Nobre Senador

Odacyr Soares, agradeço e incorporo às despretensiosas
considerações que estou fazendo na tarde de hoje, em
torno da realidade educacional do nosso Pais, com base
na entrevista do Senador Marco Maciel, Ministro da
Educação, as palavras de V. Ex•, num aparte lúcido,
num aparte de homem competente, que tem visão geral
da problemãtica brasileira e que a define com precisão e
objetividade, chamando a atenção dos homens públicos
e dos Governos para a premência de sua solução.
Estou Certo, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, de que este
Senado jamais se descuidou da importância do problema
educacional brasileiro. Bastaria que nos detivéssemos na
análise da Emenda do Senador João Calmon, que torna
obrigatório investir 13% do Orçamento federal na so~
lução dos problemas da educação do País.
Esse fato, a que se reportou ainda hâ pouco o nobre
Senador Nelson Carneiro, dã a medida exata da preocupação desta Casa em torno de tema tão importante.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço o nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume.- Constitui alegria apartear V.
Ex• nesta sua estréia, trazendo um tema dos mais vigorosos, dos mais simpáticos, um tema que toca a nossa sensibilidade, que ê a educação. Jâ se diz que sem educação
não se consegue desenvolvimento.
Embora tenhamos que reconhecer que todos os gover------n nos se empenharam na luta para erradicar, principalmente, o analfabetismo, faço votos para que o novo Mi- - - - - -- nistro, o nosso colega Marco Maciel, consiga uma meta
das mais elevadas e, se possível, ainda no período deste
=ii Governo-;qUe se instalou no dia 15 de março, seja erradi=:;; cada' o analfabetismo do Brasil e sejam dadas também
melhores condições a todos aqueles que procuram esco.las oU faculdades. A V, Ex•;nesta oportunidade, as mi-
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nhas congratulações por este tema de envergadura trazi·
do ao PlenâriO.'
·

O SR. NIVALDO MACHADO- Muito obrigado,
Senador Jorge Kalume. Honrado pelo aparte de V. Ex•.
peço-lhe permissão para incorporá-lo às apreciações que
estou desenvolvendo em relação a este assunto, a que o
Senado, através dos tempos e hoje com toda ênfase, vem
dando a devida prioridade.

O Sr. Helvídio Nunes- ~ermite-me V. Ext um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Com muito prazer,
ouço o nobre Senador Helvídio Nunes.

O Sr. Helvidio Nunes - Senador Nivaldo Machado,
V, Ex• tem um lugar destacado na política nordestina,
especialmente na do seu Estado, Pernambuco. V. Ex•
tem uma 'tradição de representação popular sempre rew
nevada., pois que os seus coestaduanos têm plena confiança na sua atuação e sabem o quanto é capaz a sua inteligb.cia. Agora projetado na poHtica nacional, por certo, V. Ex• muito farâ, sobretudo nesta Casa, em favor do
País de uma maneira geral e, de modo particular, da nossa Região. No seu primeiro pronunciamento~ V. Ex•
aborda tema palpitante, o mais importante de todos os
problemas deste País, com base na entrevista concedida
recentemente à imprensa pelo Ministro Marco Maciel.
Naquele entrevista S. Ex• fixa alguns pontos e oferece os·
caminhos que seguirâ durante a sua gestão à frente daquela Pasta. Pena é que antes de ter assumido o Ministêrio, o Senador Marco Macieljâ encontrou uma comissão criada para estudar os problemas da educação,
quando essa tarefa, a mim me parece, deveria ser deferida por inteiro ao administrador recém-empossado. Conhecemos de longa data a vulnerabilidade dessas comissões e, ninguém melhor do que, no caso, o Senadqr Marco Maciel que o Pars inteiro admira, para tomar conhecimento em profundidade e oferecer soluções, oferecer respostas aos problemas de sua Pasta. O que desejo neste
instante, na verdade, é dar parabéns a V. Ex~ pela estréia
na tribuna desta Casa. E V. Ex•, trazendo aquela disposição, aquela coragem, aquele destemor característico
principalmente dos pernambucanos, estréia improvisando um discurso em que o assunto é educação, mus, numa
linguagem escorreita, pura, própria daqueles que têm a
bagagem que V, Ex• carrega. De maneira, nobre Senador
Niva(do Machado, parabêns não apenas 'a V. Ex•, mas
parabéns também ao Senado F~deral que sabe, a partir
deste instante, que pode contar com um colaborador eficiente, que vai trabalhar e tem contribuição a dar e a oferecer ao Senado Federal.
O SR. NIVALDO MACHADO - Muito obrigado,
nobre Senador Helvfdio Nunes. Honrado com o aparte
de V, Ex•. agradeço, também, a generosidade das pala- ·
vras com que V. Ex.• se referiu à minha pessoa e à minha
luta política, iniciada, há muito tempo, desde que este·
Pars em I947,logo depois da chamada ditadura do Estado Novo, voltou à normalidade çiemocrãtica. ~ gratificante para mim receber, como estou recebendo, o incentivo dos eminentes integrantes deste Senado. Conheço V.
Ex' hã muito tempo, não só porque me acostumei, diria
mesmo, adquiri o vício de acompanhar a vida dos ho. mens públicos, como também pelas informações obtidas
através de parentes meus, piauienses da importante cidade de Picos, por isso que sei do seu competente desempenho e tenho por V, Ex' o maior apreço como representante do Piauí nesta Casa. De maneira que desejo no momento em que sou distinguido com seu aparte,
agradecer-lhe o incentivo, e dizer que estou senslbili2:ado
com a generosidade dos Srs, Senadores. em relação à minha pessoa. Estou tentando focalizar alguns aspectos da
situação da educação nacional, a partir da lúcida entrevista do Senador Marco Maciet. Ministro da Educação,
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que, já vem marcando presença, poucos dias após ter assumido aquela importante pasta: a solução da crise na •
UNB e o reajuste salariàl concedido; o que jâ era esper~
do da sua competência e dedicação integral à missaõ que
recebeu do Exmq Sr. Presidente Tancredo Neves. t pro-·
pósito do Ministro MarcÓ Maciel promover profunda
mudança no setor, para tornar exeqUível o plano que espera realizar dentro das diretrizes traçadas - o diálogo
como método- a fim de corresponder à expectativa na~
cional. Para tanto, como diria o poeta, não Ihe faltam
engenho e arte.
O Sr. José Lins -

Pern1ite V. Ex• um aparte?

O SR. NIVALDO MACHADO- Com muito prazer.'
O Sr. José Lfns- Senador Nivaldo Machado, não co~
nhecesse eu V. Ex•, estaria admirado do equilibrio, da
desenvoltura e da segurança co~ que V. Ex• se; apresenta,
no Senado Federal, ainda mais diante de um tema cuja
profundidade, e importância são capitais. Mas a V. Ex'
eu já conheço bem, já sei que é um homem repassado na
vida pública brasileira, que conhece muito bem os
problemas nacionais, já. que é formado e vivido no Reei~
fe, naquela efervescênci~ intelectual tão cheia de p~oble·
mas sociais. Recife é a Capital do N ardeste. Para ali aflui
urna corrente de gente pobre do interior, de gente que
vem buscar na capital alguma condição de sobrevivên~
cia, ou mesmo de educação para os seus filhos. V. E;.;• foi
Formado naquela escola que tem dado tão grandes poHti·
cos ao País. Mas, o tema de V. Ex• é realmente de importância capital. A educação, nobre Senador Nivaldo Machado, ê como o Nordeste~ é sempre uma prioridade na·
cional, enquanto continua sempre esquecida. Agora.• eu
tenho no nobre Ministro Ma:rco Maciel, que hoje ocUpa
a Pasta da Educação, e no Presidente Tancredo Neves,
uma esperança diferente, uma esperança nova, uma esperança grande, porque são homens, como V. Ex•, que
conhecem profundamente estas questões nacionais,
questões que estão no cerne da nossa problemâtica. Eu
tenho uma grande esperança de que eles trarão soluções
adequadas, simples, mas decisivas em apoio à resolução
desta magna questão que ê a questão da educação nacio.
na!. Na verdade, não se admite mais que um país como o
Brasil mantenha esses índices de analfabetismo que aí estão. Tenho, nobre Senador Nivaldo Machado, em Marco Maciel e o Presidente Tancredo Neve~ uma grande es~,
perança. Sei que V. Ex• será um. esteio, nesta Cas!l, em.
defesa dessas grandes causa~ n.acionais. Muito obrigàdo.

O SR. NIVALDO MACHADO- Muito obrigado,
Senador José Lins. Agradeço e incorporo à anâ!ise gf.!e
estou fazendo as palavras de V. Ex•, as quais como.as
dos ilus'tr~ e eminentes companheiros de representação
popular, significam para mim o maior apoio e o melhor
estímulo.
V. Ex•, que'conheço hã muitos anos, está nesta Cása
repetindo a atuação que marcou a sua presença na Super
rintendência da SUDENE, como um dos maiores administradores dessa agência de desenvolvimento regionaL
Senador José Lins, com o apoio de V. Ex~ e dos de·
mais Senadores, tentarei dar ao meu Estado, ao Nordeste e à Nação, no momento angustiada e sofrendo cpm a
doença do Pre~idente Tancredo Neves, a contribuição a
que nos obriga a outorga do mandato popular para asolução dos seus problemas.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex' concederia um aparte'?

O SR. NIVALDO MACHADO -Ouço V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Lomanto Júnior- Senador Nivaldo Machado,
desejo cumprimentar V. Ex• pela sua estrêia na tribuna
do Senado. ~. Ex' carrega consigo uma bagagem muito
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grande de experiência na vida pública. V. Ex• &um poH~
tico militante no Estado de Pernambuco e com essa sua
experiência, haurida não só nos mandatos que exerceu,
como também, na atividade permanente, desde os idos
da redemocratização do País atê a Presidência da Assembléia Legislativa do seu Estado, V. Ex• tem sido figu-

ra man;ante no elenco de homens públicos de sua terra,
V. Ex' vem substituir, na qualidade de suplente, o eminente Senador Marco Maciel, para quem, todos nós, estamos a fazer votos de um desempenho o mais bri,hante
à frente do Ministério da Educação. Herdei a amizade
que tenho pelo nobre Senador Marco Maciel: ela me foi

transferida pelo seu velho pai, quando eu, ainda muito
)ovem, Prefeito de Jequié'e o, então jovem, José Macíel,
Prefeito da cidade de Recife, tivemos um encontro. Desse encontro, nasceu longa amizade, amizade que se vem
prolongando e se intensificou através da convivência
com o seu filho, que é ó atual Ministro da Educação. Todos nós, independente de posições politicas, estamos emPenhados em que esse setqr do Governo Tanc~edo Neves
seja o que obtenha um dos maiores sucessos. O Brasil
não pode figurar, não pOde possuir no seu mapa, na mâcula que, de certa maneira, o deprime, o dimi~ui, que é a
mácula do analfabetismo; o Brasil precisa sair dessas estatísticas negativas- jâ que ele alcança desenvolvimentos fantásticos em Ol!tras áreas, precisa apresentar-se
como Pais que não tem analfabetos. Este problema é tão
fundamental, para que o Brasil alcance o seu desenvolvimento, que eu diria ser indispensável, pois um País que
não tem uma tecnologia necessária, um Pals cujo povo
não é alfabeüzado e não participa, diuturnamente, dos
seus problemas, esse País demora J;Or alcançar o almejado desenvolvimento. Portanto, ao apartear V. Ex•, quero
lhe desejar, sinceramente, um desempenho feliz do seu
mandato. Tenho certeza de que sua experiência serâ muito útil para todos nós, nesta Casa, e haveremos de, ao final da administração Marco Maciel, festejar o seu sucesso, dizendo que o Pafs já não tem aquela mancha negra
que o debílita e até nos envergonha lá fora, que é a de ser
um Pais que ainda possui alto índice de analfabetismo.
O SR- NIV ALDO MACHADO Senador Lomanto Júnior.

Muito obrigado,

O Sr. Jorge Kalume - V. Ex• me permite, de novo,
um aparte? (Assentimento do orador.) O assunto é tão
atraente que estou retornando. Emb_ora se considere a
política educacional claudicante. exagerando, tenho aqui
uns dados de !984 que gostaria de citar:
8- O número de alunos matriculados nas esco~
Ias, em todos os níveis, passou de 21 milhões 322
mil, em 1973, para 31 milhões 431 mil em 1983.
Mais 10 milhões e 109 mil estudantes nos bancos escolares.
9- o número de professores igualmente aumena
tou, passando de 939 mil, em 1973, para 1 milhão
439 mil, em 1983, portanto mais 500 mil professo-

res.
;,

10- Os índices de analfabetismo reduzira'm~se.
de 33,8% da população em 1970, para 25%, em 1?80.
Como vemos, tivemos algum progresso, mas, q~Cre
mos muito mais. E estou certo de que o atual MiniStro,
com o Governador que foi do glorioso Estado de Pernambuco, deu, também, a sua contribuição, dentro da
ârea estadual, para esse triunfo que acabei de demonstrar. Efetivamente, educação não é custeio, é investimento. É preciso investir maciçamente. E o Senador João
Calmon foi muito feliz quando apresentou emenda, com
· • a simpatia de todos nós, e que hoje é lei, excluindo 13%
do Orçamente Bruto do País em favor da Educação. E·
quero, nesta oportunidade em que se inicia a Nova Re-

.•

pública, pedir que se dêem aos professores. de todos os
níveis, melhores condições. O professor não pode educar
ou transmitir conhecimentos pensando no pão-nosso-decada-dia. Era este o aparte que queria dar a V. Ex•, com
os meus agradecimentos pela sua paciência.
O Sr. OdacirSoares- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. NIV ALDO MACHADO -Sr. Presidente, sei
que o meu tempo jã estâ esgotado, ou se não a se esgotar
dentro de poucos minutos.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Já se esgotou
há mais de IS minutos. Mas a homenagem que a Casa
presta a V. Ex• é a mesma da Mesa.

0 SR- NIVALDO MACHADO- Muito obrigado a
V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôito)- De modo que
peço a V. Ex•, apenas, conclua, nestes três minutos fi.
nais, para que possamos iniciar a Ordem do Dia.
O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não, Sr. Presidente.
O Sr. Odacir Soares me permitisse.

Eu queria apenas que V. Ex•

O SR. NIVALDO MACHADO -Cumprirei a rccoméndação da Mesa, sob a Presidência de V. Ex•, Sr. Presidente Passos Pôrto. Quero, antes, agradecer, de modo
expresso, ao Senador Lomanto Júnior e, mais uma vez,
ao nobre Senador Jorge Kalume, pelos apartes com que
me distinguiram.
Senador Lomanto Júnior desejo lembrar a nossa velha
luta municipalista, a luta pelo fortalecimento do municl··
pio - cêdula básica da Nação-, sem o progresso do
qual esta Nação não serã grande, como a famflia só serâ
rica se todos os seus membros o forem. Fui prefeito de
Olinda, como V. Ex• o foi, de Jequié, e Olinda, apesar do
título de património cultural da humanidade, ~ carente
-de recursos para o atendimento das necessidades básicas
de sua população, hoje calculada em cerca de 350 milhabitantes, e por isso, com urna densidade demográfica das
mais altas do País, pois tem apenas 29 Km 2 de área.
Para não alongar·me, quero, em poucas palavras, expressar mais uma vez os meus agradecimentos a V. Ex•,
que nO desempenho do seu mandato vem honrando o Senado da Repó.blica.
. O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não.
O Sr. Odaclr Soares- Eu queria apenas que V. Ex•
me permitisse uma observação ao aparte do Senador
Jorge Kalume: que além de não ser correta a disposição
do Goverilo Federal de suspender as despesas dos órgãos
da Administração Pública Federal, de não ser correta a
disposição de atingir o Ministério da Educação e Cultura, foi muito feliz o Ministro Marco Maciel quando disse
que não é despesa, não é gasto, mas investimento; além
disso, existe a Emenda João Calmon, que obriga o Go. verno Federal a aplicar aquele quantum,jâaliescrito, na
Carta Magna, para a Educação. De modo que não tenho
nenhum receio de que essa determinação do Governo
Federal venha a atingir o Ministério da Educação, por-que seria uma atitude inconstitucional a ser tomada pelo
novo Governo, ainda na madrugada da Nova RepCtbli~
ca.
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Não há dCtvida alguma de que houve um aumento sensrvel, que deve ser registrado; apenas ê preciso cuidar hoje
um pou.co da estrutura para que o ensino, em vez de ser
universalizado, como quer o Ministro Marco Maciel,
passe a ser massificado, em detrimento, exatamente, da
melhor formação profissional dos brasileiros.

O Sr. Moacyr Duarte- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR- NIVALDO MACHADO - Ouço o aparte do
nobre Senador.
O Sr. Moacyr Duarte - Eminente Senador Nivaldo
Machado, felicito V. Ex• pela abordagem que faz de um
tema desta magnitude, na sua estréia na tribuna do Senado Federal. O Senador Marco Maciel está tendo um
substituto à altura do seu merecimento. Não será. cediço
dizer que o maior investimento que um pars pode fazer ê
na ârea da Educação. No dia em que erradicarmos do
nosso País a chaga do analfabetismo, no dia em que a
oferta de salas de aula corresponder à demanda do contingente em estágio de escolaridade, no dia em que o ensino profissionalizante estiver à altura daqueles contingentes que procuram se profissionalizar, no dia em que
as uníversidades deixarem de ser usinas formadoras de
doutores para se transformar, realmente, em centros ge.
radores de saber e de cultura, nesse dia, certamente, ingressaremos na era da Educação. Certamente e talvez
não seja sonho de utopistas, nem aspirações lendârias
um País pobre como o nosso poder definitiv3mente ingressar nesta era tão desejada por todos. Mas, nem por
isso deixaremos de lutar para que este sonho se transmude Cm realidade. Cumprimento V. Ex• pela sua estréia no
Senado Federal, abordando tema de tamanha importância. Estou certo de que V. Ex•, no desempenho do seu
mandato senatorial, haverâ de eorresponder à confiança
daqueles que lhe outorgaram este mandato, e eriobrecer
cada vez mais as suas tradições de homem que sempre
soube cumprir com devoção, probidade, competência e,
sobretudo, lhaneza de gestos, de atitudes e de convivência o mCtnus público que há muitos anos lhe foi confiado
pelos seus conterrâneos.

O SR. NIV ALDO MACHADO - Senador Dinarte
Mariz... desculpe! Senador Moacyr Duarte, jã se disse
que os mortOs governam os vivosl Eu não precisaria pedir a. V. Ex' escusas pelo equívoco em nomeâ-lo? nesta
hora, me dirigindo ao seu honrado e digno sogro, o Se.
nador Dinarte Mariz. ~que V. Ex•, aqui, estlt rigorosamente dando continuidade à linha que ele traçou na vida
pública, de honrar o mandato que sempre recebeu do povo, em diversas legislaturas, representando o Rio Grande do Norte, terra dos meus saudosos e queridos pais,
hoje falecidos. Dada essa explicação, que entendo desnecessária, cumpro o dever de reconhecer e proclamar as
suas qualidades de homem pCtblico, sempre voltado para
o exato cumprimento das obrigações do mandato que o
Rio Grande do Norte em tão boa hora, lhe conferiu.
Ao- mesmo tempo etn que agradeço a V. Ex•, Senador
Moacyr Duarte, o seu generoso aparte, pedindo permissão para incorporá-lo, ln totum, ao proununciamento
que estou fazendo, porque ele, salvante a parte que me
diz respeito, representa a essência, a síntese do debate
que hoje estamos tendo a sorte, a felicidade, de travar
nesta Casa do povo.
O Sr. Gastão Müller- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NIV ALDO MACHADO -

O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Odacir
Soares, agradeço o aparte de V. Ex•, concordando com a
sua assertiva, e, igualmente, com a feita pelo Senador
Jorge Kalume, tocante ao aumento de matrículas no primeiro e no segundo graus, bem como_ no curso superior.
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Com prazer.

O Sr. Gastão Müller- Senador, estando eu na Lide.
rança do PMDB, eventUalmente hoje na situação, cabe.
ria, indiscutivelmente, a mim a obrigação de saudá-lo
quando V. Ex' faz o primeiro pronunciamento como Se-
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nadar, talvez o coroamento da sua vida públi~a. O assunto jã está esgotado, o problema da Educ3.ção já foi
dissecado pelos colegas; V. Ex• já foi saudado também

pelos seus méritos passados e presentes. De modo que eu
quero somente, em nome da Bancada do PMDB, do
. agora Partido da situação, saudá-to e dar-lhe os votos de

boas-vindas que y. Ex•, seja como sempre foi o homem
públ1co de alto relevo e notável capacidade.
O SR. NIVALDO MACHADO-'- Sou grato a V. Ex•

que, ~orno Líder do PMDB, tra:t a sua palavra de apoio e
de estimulo à minha presença no Senado, onde devemos
- o PMDB e a Frente Liberai unidos na Aliança Demo-

crâtica, que desejamos seja dÜradoura -, ao lado dos integrantes dos partidos aqui representados, servir aos me-

lhores interesses do Pais.
Mas, Sr. Presidente, nilo quero abusar- nem tenho o
direito de fazê~lo - da benevolência da Mesa, 'que pro..
· tangou, al~m dos limites possíveis, o tempo de Que eu
disp~nha para tentar expor um assunto que, sem dllvida
alguma. sempre mereceu- não é demasiado que se repi~
ta - a melhor acolhida desta Casa. Concluindo sem
abordar todos os pontos da entrevista do eminente Ml..
nistro da Educação, Senador Marco Maciel, é bom saber
que ~ Senado, de que é membro dos mais ilustres, está
disposto a apoiâ-lo na solução da complexa problemâtica educacional do País. Aceitando a luva do "desafio
poHdco", Deus hã de ajudá-lo na missão para o cumprimento da qual leva a competência e o devotamento que o

caractedzam.
Muito obrigado! (Muito beml Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NlVALDO MACHADO, EM SEU DISCURSO;
MACIEL MOSTRA O QUADRO
NEGRO DA EDUCAÇÃO NO PAIS
Ministro estli consciente de que o problema educacional
tem que ser trat_ado pelos politicos
Das 24 milhões de crianças brasileiras de 8 a 14 anos,
oito milhões estão fora da escola e apenas dois milhões
recebem a edy.cação pré~escolar. As taxas de evasão e repetência si\o extremamente elevadas: somente no primei~
ro grau, o índice é de 50%. O quadro dramâtico da educação brasileira foi exposto ontem pelo Ministro Marco
Maciel, para quem 1'este é o primeiro grande vestibular
do País". Concientizar o Governo e a sociedade para
esta realidade é, para o Ministro, a primeira tarefa de sua
pasta. Ao empoSsar o novo secretário de Educação Superior, Gamaliel Herval, Maciel disse que levará a Sarney discussão sobre as diretrizes da ârea. O novo Ministro C"qnseguiu atender à reivindicação salarial dos professores de fundações e, assim. evitar que a categoria, entrasse em greve. Maci~l defendeu também a aplicação da
Emenda, Calmon, que destina 13% da receita dos impostos para a educação.
"Trago para o Ministério o inconformismo com a situação educacional que vive o País... Eu venho como
pofftico, consciente de que o problema 'educacional tem
que ser tratado pela categoria polftica". O desabafo é do
ministro da Educação Marco Macie1, antes de iniciar a
entrevista coletiva, ontem. Ele afirmou que vai "assegurar à educação um espaço politico no Governo e na sociedade'\ repetindo que ~~uma Nova República pressu. pÕe uma nova educação... Sem ela, insistiu, "não atingiremos dol:s: anseios básicos da sociedade: democracia, e
desenvolvimento ...
O Ministro fez questão de afirmar que "a opção para
o Ministério da Educação foi minha" e que deixou apresidência do Partido da Frente Liberal para se dedicar exclusivamente à Pasta. Marco Maciel disse ter aceito o
convite para assumir o Ministério diante da "importân~
cia política que eu empresto à Educação no Pais". Ele

manifestou a certeza de que "não poderemos ter uma democracia sólida, se não pudermos exercer plenamente a
cidadania", e que não pode haver crescimento econômico, .. se o povo não estiver capacitado para gerir seus pró·
prios destinos - o que é possível sem se dar ênfase à
educação".
..As estatísticas expressam, com muita dureza, a si-:
tuação educacional brasileira". Para exemplificar a sua
afirmação~ o Ministro Marco Maciel citou alguns dado~
das 24 milhões de crianças brasileiras de oito a 14 anos,
oito milhões estão fora da escola; apenas dois milhões de
crianças recebem a educação pré-escolar; as taxas de eva~
são e repetência são extremamente elevadas: somente no
primeiro grau, o fnd,ice é de 50%. "Este é o primeiro
grande vestibular do País", comentou.
E citou mais: 26% da população brasileira, acima de
15 anos, são de analfabetos, "um índJce que Dos coloca
numa triste posição, em relação aos demais países".
Apenas I7% das crianças que têm condições de entrar
para a escola, na primeira série do primeiro grau, ingres~
sam no 2'i' grau. "Poderíamos levantar muitos outros da~
dos. Mas a taxa de analfabetismo, a grande quantidade
de crianças fora da escola e. o alto índice de repetência
mostram as grandes carências do ensino brasileiro, na
sua base".
EDUCAÇÃO DEVE TER 13%
uverba aplicada em educação não é gasto e, sim, investimenton. Esta é a posição do miniStro, com relação à
proibição de gastos, imposta pelo Presidente Tancredo
Neves (expressa .no discurso lido pelo vice-presidente em
exercício, José Sarney), Segundo ele. haverá contenção
de despesas no próprio ministério, aplicada por uma con:Jissão interna. "'O problema não é apenas a falta de recufsos, mas os recursos não aplicados ou gastos inadeqUadamente".
Defendendo a Emenda João Calmon, que determina a
alocação de 13% dos recursos da receita de impostos
para a educaçãp, Marco Maciel afirmou que pretende
agilizar a liberação de recursos para o Mobral; estabele~
cer transferências de recursos do Finsocial para a edu~
cação e promover um programa de transferência automática do salário-educação. Ainda com relação ao
Mobral, ele apenas adiantou que vai promover "uma
profunda reformulação no órgão."
A comissão que estudarã a reformulação do ensino,
cujos membros serão indicados pelo Ministério da Educação e pelo Governo, consta na pauta do próximo des·
pacho do Ministro com Sarney. "A minha idéia é discutir o assunto com o Presidente Tancredo Neves, mas se
isso não ror possível em três dias. levarei ao vicepresidente. que está cumprindo de forma exemplar suas
funções como presidente interino."
MACIEL ABRE O DIÁLOGO
SOBRE O ENSINO NO PAIS
Com uma audiência concedida à diretoria da Associat;!ãO Nacional dos . Doc~tes do Ensino SuperiorAndes, o Ministro da Educação, Marco Maciel, abriu
ontem o debate sobre os problemas educacionais do
País. prometido por ele e que deve envolver todas as entidades, instituições e figuras expoentes do seto r. O minis·
tro prometeu analisar todas as reivindicações apresentadas, que dizem respeito· às universidades federais e parti~
culares e promover um amplo debate sobre a questão da
escolha dos reitores. Após atingido o consenso, pretende
submetê-lo ao Congresso Nacional.
Após o encontro, que durou uma hora e meia, o minis~
tro e a presidente da Andes, Maria José Feres Ribeiro,
mostravam-se satisfeitos com a abertura do diálogo- ú~
nico resultado concreto da audiêr,cia. Marco Maciet aflr~
mau que as portas do MinistériO estão abertas à entida~
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de, já que ele deve ser "a casa da edtJcação". Por sua vez
a diretora da Andes pretende ter um novo encontro com
o ministro, em meados de abril, quando espera receber
sua posição definida sobre as questões apresentadas, qu~
serâ levada à reunião nacional dos professores das uni·
versidades federais, no final daquefe mês.
Constavam da pauta várias reivindicações conjun~as,
dos docentes das universidades federais e particulares,
dentre eles, a retirada imediata do Congresso Nacional,
de dois projetas de lei enviados pCla ex~ Ministra, Esther
Ferraz: o que concede autonomia às autarquias (cuja
concepção~ ·~burocrática e conservadora", segundo Maria José) e o que equipara os salários dos seus docentes
com os das fundações {porque ..equipara por baixo'').
Al~m disto, pedem reposição salarial de 62% aos profes- '
sares de ambas, parcelada em dois meses; reajuste tri~
mestral de 100% do INPC; revisão do Estatuto das Escolas Particulares, concedendo autonomia administrativa,
didática e pedagógica; e a legalização imediata da UNE. ,
A- Andes quer, também, a garantia de que toda a comunidade universitâria seja consultada sobre a reformulação da educação. Como foi o primeiro encontro, o mi~
nistro limitou-se a conhecer as reivindicações e prometer
analisâ~las e intensificar os diálogos. "Estou tomando
posse agora e enfrento problemas acumulados du~ante
anos. Não tenho soluções rápidas. O que posso é me empenhar o mâximo n'a sua busca". Participaram do encon~
tro, aft:m da Presidente da Andes, os professores Rauf
Guenther, Sydney SoÚs, Wolfgang Leo Maar, Carlos
Martins, Benedito, Tadeu César e Sadi Dal Rosso,
menibros de sua diretoria. (Muito bem? Palmas.)

D!SCÚRSO PRONUNCIADO PELO SR. ALE·
XANDRE COSTA NA SESSÃO DE 27-3-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADà/X,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALEX~NDRE COSTA (PDS- MA) Sr. Pre·
sidente, SrS. Senadores:
O Brasil tem sido .surpreendido. com as notícias de
concessões arbitrárias de canais de rádio e televisão ao
fim do Governo do Presidente Figueiredo, a tal ponta
que, Sua Excelência, o Ministro António Carlos Magalhães, ordenou que reexaminassem as lícenças concecf.idas nos últimos seis meses. Não desejamos entrar no
mérito da decisão de Sua Ex.ce(ência, se certa ou errada.
Os problemas que decorrem das práticas abusivas do .
favorecimento ao compadrio na ãrea de telecon:uni·
caçOes não são do domínio "ex~lusivo da moralídade'ad~
ministrativa, mas avançam, prfncipalmente, pelo campo
largo das distorções culturais, da educação e dos meca~· ·
nismos sutis de sustentação e formação da nacionalida~
de.
Nas concessões hã que se ponderar os aspectos políti~
cos, a possibilidade de transformá-las em instrumento
hãbii da ditadura pã.rtidária, da sua continuidade antidemocrâtica, porque viciada pelo poder das forças que ~s.
concedem. Aliam-se a essas razões os caracteres da bo~
cidadania. da honradez e do espírito público que deve
exornar a vida do concessionário. Estão a[, por outro lado, a justificar nossas preocupações e os reclamos insuspeitos de toda a inteligência brasileira, a mass~ficação
dos padrões da linguagem, do comportamento social e
da conduta familiar, a .produzir uma Nação que pode
não ser a que realmente desejafJ1os, a que mais nos con-

vêm.
Na realidade, o autoritarismo sempre produziu concorrências legais, obedientes às normas que regulam a
matéria, mas, desprovidas da licitude necessária a sua in~
suspeição. Cassam-se concessões, de igual modo, quan~
do se deseja, por alegações que cabe a um único juiz fazê~
las.
t contra isso que nós, Parlamentares, quase pela una~
nimidade, de todos os Partidos, de todos os Estados Fe-

.....----
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derativos, nos rebelamos.
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f:. esse o objetivo principal des-

te humilde Projeto de Lei que submetemos aos nobres
Congressistas.

Repete-se. neste tema da mais elevada significação, a
política donatária e socialmente inaceitável das conces·
sões de cartórios. A tal ponto chegou o descalabro que

muitas licenaçs, logo concedidas, foram negociadas mediante a cobrança de ágios pofpudos e, o que é mais grav~. transformando o particular concessíoná.r:io em real
poder concedente.
Não se pode aceitar, portanto, que esse poder concedente do Estado seja acbincaJhado pelo descritérío da
pessoalidade, pelas tramas da corrupção, que espreitam
as gordas oportunidades do enriquecimento nesses processos obscuros, a cOrrer, infelizmente, ao arrepio das
decisões do Congresso Nacional.
Deblateram~se correntes antagànicas nos caudais pro~
celasos da estatização e da privatização dos tneios de co·
municação. O Brásil, optando pelo modelo estatizante
na telefonia e nos serviços de correios, deixou que um
LAISSEZ..FAlRE,. desajeitado e caduco, crescesse agigantadamente- e a tal ponto, que todos os brasileiros,
conscientes dos valores superiores que devem presidir os
destinas da nacionalidade, sentem-se preocupadas com
a invasão d~truidora dos lares, nos programas que deseducam, que corroem a verdadeira cultura pátria. As redes de rádio e televisão invad~m. milimetto a milímetro,
.o território nacional, impondo às famflias muito mais o
que elas não desejam e, pouco, ou quase nada, o que pre-

cisam.
Não é possível, repedmos, que arma desse calibre esteja sob o alvedrio da decisão de um único homem, a escolher quem deve ou quem não pode ser concessionária de ,
canais de rádio e televisão no Pais.
Estas são as razões que se somam ao clamor público,
que se. juntam aos apelas de todos os segmentos respon~
sáveis da sociedade brasileira e que por si mesmas .bastam para solkltar dos nossos Pares, pelo nosso modo de
ver, a aprovaqão deste Projeto de Lei, que ternos a honra
de submeter à sua inteligência e límpido espírito público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }I' A Lei nt 4.117, de 27 de agosto de 1962,
que institui o Código Brasileiro de TeJeco.muni~
cações, passa a vigorar com as seguintes alterações,
dando nova redação ao§ 1' do art. 34, acrescentando o § 49 ao referido artigo e dando nova rc:da.ção ao
art. 111:
"Art. 34
§ }9 A outorga da concessão, autorização e cas~
sação é prerrogativa do Presidente da República1
após a aprovação do Senado Federal.
§ 49 A outorga da concessão ou autorização
não poderâ ser transferida antes de decorridas 2
(dois) anos da data de sua aprovação. A transferên~
cia da concessão implica no impedimento, pelo pra~o de de~ anos, para que o concessionária possa
candídatar-se a nova concessão.
Art. 1I 7. As concessões ou autorizações para
os serviços de radiodifusão, em funcionamento ou
ern fase de instalação, ficam automaticamente man~
tidas pelos prazos fixados no art. 33, § 3~ tfesta Lei."
' O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' permite um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito

o aparte a

V: Ex'. com muita honra, nobre Senador.

'O SR. JUTAHY MAGALH;).ES -Senador Alexan. dre Costa. V. Ex' está abordando um assunto e trazendo
, uma sugestão para melhorarmos essas questões de conce.ssõ.es de rádio e televisão, que realmente não deveriam
•. ficar sob o arbítrio de uma única pessoa. Inegavelmente,

é uma questão de escolha, porque existem certas condições que têm que ser atendidas, de acorda com os edi~
tais apresentados para a concessão de todas as rádios e
televisões, e atendidas essas concessões, normalmente
por mais de um concorrente, cabia a uma única pessoa,
sempre coube a uma única pessoa, fazer a escolha de
qual mereceria a concessão. O que estranho quando vejo
falar em revisão de concessões, a partir de l' de outubro,
e que eu gostaria que fosse explicada à Nação qual a di~
ferença entre a concessão dada em t• de outubro e aque~
la dada em 30 de setembro. Quais os critérios estabeleci~
dos nos dois meses? Ou, então a partir de ftdejaneiro de
1984? Então, eu gostaria, quando fossem feitos esses exames, que se dissesse, que se fizesse uma comparação de
qual a maneira, qual a diferença das normas para a con·
cessão dada, ou se isto é: apenas para se criar condições
de fazer também que, por uma questão de arbítrio, sejam
dadas concessões a outras pessoas. ~ sobre isso que eu
tenho minhas dúvidas, e acredito que a razão principal
seja ~ta: abrir novamente possibilidades de se redistribuir canais de televisão e de rádio. Tanto assim que vou·
exígir, como oposicionista vigilante nesta Casa, que nos
apontem quais as diferenças de critério, porque o
Secretário-Geral é o mesmo, está continuando. E se ele
foi o responsável, ou um dos principais responsáveis pelas concessões. poderá dar todas as explicações.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Agradeçc seu apar·
te Senador. V. Ex• tem muita razão. Não acredito abso~
Jutamente que haja diferença, mesmo porque V. Ex• fixou muito bem, dizendo que o Secretário é o mesmo. Eu
já não digo assim. O Ministro das Comunicações é o
mesmo, é o Dr. Rómulo. Porque ele é que foi o Ministro
durante todo o período ditatorial, e vai continuando na
República Nova, porque a República Nova é só de nome: porque os homens são os mesmos homens da República Velha, que estão ocupando os lugares. Mas, justamente por isso, por não acreditar que haja nenhuma
diferença nas concessões dadas antes, no Governo fj ..
gueiredo, e nas concessões dadas agora, é que criei outra
emenda ao art. 1I 7; "As concessões ou autorizações para
óS sê"rviços de rAdiodifusão, em funcíonamento ou em
fase de instalação, ficam automaticamente mantidas pelos prazos fixados no art. 33, § 3"' desta iei." ·
Justamente para vedar esse arbftrfo que se pretende, e
ao qual V. Exf se refere.
~ uma idéia que trago à Casa. Um projeta (cito às
pressas, premente pela necessidad~ uma vez que os jornais escandalizam os fatos. dão a entender que só os últimOs canais de televisão e rádios foram suspeitos, uma
vez que o sistema e o compadrio predominou em todos
os outros, durante todos os tempos. Eu me apressei a fa..
zer esse projeto, que: contém apenas duas alterações ao
Código Brasileiro de Telecomunicações, certo, confiante
de que, com o brilhantismo e a capacidade dos meus pares nesta Casa, haverá de ser modificado e transformado
num grande projeto.

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muita honra.
nobre Senador Fãbio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, eu acompanhei
com toda a atenção a divulgação pela ímprensa a respeito desses processos de concessão de rádio e televisão e
observei uma estranha coincidência - vou propor à Li~
derançà do PMDB, e, também, à Liderança da Frente
Liberal, que essa coincidência muito estranha, repito,
seja levada ~o Presidente em exercício, José Sarney. E.
acredito que respondo à indagação de S. Ext o Senador
Jutah_y Magalhães. A partir de J9 de outubro, houvecon~
cessões de canais de televisão no Estado da Bahia. Então, pelo que conclui, a intenção do Ministro Antônio
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Carlos Magalhães foi lançar ao descrédito p6blico emi·
nentes homens públicos da Bahia, adversârios do Minis~
tro, inclusive prcexcelsos Senadores que a Bahia possui
aqui na Câmara dos Estados. Este ato emulativ.o, isto é,
esse ato que a autoridade comete quando no exercfcio do
cargo e que tem em vista a vingança contra desafetos,
contra adversários, com esse ato, nobre Senador Atexan~
dre Costa, eu não concordo, nunca concordei e jamais
concordarei. O real objetiva do Sr. Ministro das Comu~
nicações, pelo que estoU convencido, não foi a abrang!n~
cia, a globalidade das concessões. Não! Foi atingir, par·
ticuJarmentc. o eminente Senador Luiz Viana Filho, do
Estado da Bahia. Não sei de outro desafeto, adversârio,
mais ilustre da que o Senador Luiz Viana Filha. Sei de
um igualmente ilustre, que é o Senador L()manto .J11nior.
Não vi o nome do Senador Jutahy Magalhães arrolado
dentre os .apadrinhados, entre aspas, com essas concessões. Mas, fôra eu o Ministro Antônio Carlos, eu me
sentiria, no mínimo, nobre Senador Alexandre Costa,
impedido de cometer semelhante atitude: usar do cargo,
usar da autoridade para atingir meus adversários políticos do meu Estado, como está fazendo S. Ex•, lançandoos à suspeita pt1bfica como beneficiários de uma apadri~
nllamento que teria existido no âmbito do Ministério das
Comunicações, sem que esses Senadores, ilustres por todos os títulos, tivessem tido a oportunidade õe contestar
a versão póblica, e de chofre, apresentada pelo Ministro
das Comunicações. à. Nação brasileira. Eu quero me as·
saciar a V. Ex• e, em nome do meu Estado, o Amazonas.
eu quero rne solidarizar aos Senadores da Bahia que es·
tão sendo vítimas, mais uma vez. desse instinto peçonhento de vingança que deve ser detido Jogo em seu nasce:douro. E a hora ~ ~ta, nobre Senador, sob pena de o
Governo que nasceu, a l 5 de janeiro, ficar comprometi·
do, e seriamente comprometido, com atas dessa nature·
za. Porque isso, num rgime democrático, Senador, não
deve ser admitido. E nós que sempre lutamos pela res~
tau ração democrática, não será, a partir de agora, como
não foi a partir de ontem, que irfamos silencíar diante de
atos que, no mínimo, nós chamamos de emulativos; são
atas de vingança, de vindita pessoal, e que, no máximo,
nós diríamos que são atas que não podem ser qualifica~
dos. a bern do decoro parlamentar, aqui no Senado da
Repóblica. Era o aparte que, pela minha consciência mo·
ral, eu queria dar a V. Ex'
O SR. ALEXANDRE COSTA- Queria agradecer o
aparte de V. Ex•, e dizer que apartes como o de V. Ex•
honram discursos de qualquer orador. V. Ex• tem de ..
monstrado, nesta Casa. ser um homem certo, pelas horas
certas, e com coerência al>so1uta,
O Sr. Jutahy Mag•lhies- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito pra:ter.
O Sr. Jut•hy Magalhies- Senador Alexandre Costa,
eu gostaria de, neste aparte, me referir principalmente ao
aparte do Senador Fábio Lucena e agradecer a s:olidarie·
dade de S. Ex•, e dizer que, realmente, nós do PDS que
estamos na Oposição, pelo papel que nos cabe em decor-rência do resultado eleitoral do pleito para Presidente da
República, nós sabemos reconhecer aqueles que lutaram
por mudanças do País, aqueles que desejaram ver o Pais
entregue a uma díreçã.o, a dirigentes que procurassem
mudar a fisionomia das suas Jeis, até dos seus princlpios
e sentimos, também, juntamente com os companheiros
da atuor Bancada do Governo, como eles devem estar
sentindo decepções de ver que aquelas mudanças exigi·
das pela população dificilmente serão alcançadas, quan·
do nós vemos, à frente de órgãos importantes da Re·
prlblica. ex.atamente aqueles que mais se b~nefieiaram no
perfodo do autoritarismo- foram donatários do autori·
turismo nos seus Estados. Então. os métodos são os mesmos. Atê em tom de brincadeira, hoje de manhã na Co-
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missão Interpartidária, dizia eu que, infelizmente, a
Nova República está utilizando métodos passados: é o

decreto secreto, é o decreto-lei e, hoje, na Comissão, por
isso eu fiz a brincadeira, nós estávamos falando até em
fazer alguma legislação casuística democrática. Então,
agora, nós estamos na Nova República com o casuísmo
democrâtico, também. E essas medidas do Ministério
das Comunicações são as mesmas, realmente, do passado. V. Ext lembra o problema da Bahia. Eu acredita que
na Bahia haja um fato consumado; a legislação ainda é a
mesma do passado. Então, aqueles que receberam, dentro das normas legais, terão seus direitos constituídos, o
mesmo direito do atual Ministro das Comunicações, que
acabou de inaugurar uma televisão na Bahia, concedida
pelos mesmos métodos. Por isso que eu estranho, por
isso que cu pergunto qual a diferença de métodos, da metodologia da concessão. Serâ que é única e exclusivamente à data? Ou haverá de fato a idéia de fazer uma reformulação dessas concessões e atender então a novos interesses políticos? Essa é a indagação que eu deixo. E pode
ter certeza, Senador Fãbio Lucena, que nós agradecemos
a interferência de V. Ex' Mas eu tenho a certeza de que
os nossos companheiros que talvez alguém imagine que
poderá alcançá-los com alguma medida que tenham os
seus direitos garantidos e saberão defendê-los.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Concedo o aparte

ao Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Não era meu desejo, confesso, aparteá-lo. Seu oportuno projeto de lei, acredito, terã
o acolhimento desta Casa. Receberá ele, com certeza,
aqui, novas sugestões de outros companheiros. Apesar
das nossas ligações de amizade, não queria aparteâ-lo.
Mas, o faço, em decorrência de ter sido citado nominalmente pelo Senador Fábio Lucena - um grupo tendo à
frente o Deputado Leur Lomanto, que é meu filho, aos
l 54-83, concorreu à concessão de um canal FM para a
cidade de Jequié. E por esse tempo o processo percorreu
os setores especializados do Ministério das Comuni·
caÇÕCS. Disputava o mesmo canal de: FM um outro gru·
po. O nosso grupo tinha todas as razões para ganhar a
concessão por já ser, desde 21·9·1954, pioneiro c concessionârio de uma rádio AM na cidade de Jequié.
V. Ex• pode imaginar que luta se travou! Um outro
grupo foi colocado. até com nome semelhante, para atrapalhar. A partir daí ninguém conseguia retirar o projeto
do Minist~rio ... Por quê? Em dado momento disseram
que o Presidente Figueiredo não queria conceder·me o
canal. Havia interferência de mão estranha, dúvida não
havia. Enquanto isto outros eram contemplados com um
formidável canal de televisão em Salvador. E o...canalzinho" de minha terra eu não conseguia a liberação. Cinco
anos Vice~Líder, defendendo nesta Casa o Governo com
toda a lealdade que me é peculiar. Vice--Presidente desta
Casa com o mesmo comportamento. O Líder do Governo Senador Aloysio Chaves e o então Presidente desta
Casa, Senador Moacyr Dalla, tomaram algumas provi·
d!ncias em meu favor. Nada conseguiram. E o que pedia? Apenas uma portaria do Senhor Ministro! Que
força poderosa impedia que se fizesse justiça. Hâ forças
poderosas e invisíveis que conseguem sobreviver contra
tudo e contra todos. Procurei o Dr. Leitão de Abreu que
me disse que a autorização seria dada. Todos prometiam
que a concessão seria autorizada. A Portaria não saía e o
Governo estava se extinguindo. A reVolta se me foi subindo, pois tudo me parecia picardia, perseguição, vingança contra quem só tinha dado fidelidade e em troca,
em todos esses vastos vinte anos, nunca recebeu uma benesse sequer. Os mandatos que exerci, todos foram conquistados pelo voto popular. E Deus sabe, nesse tempo

todo, quantas vezes fui preterido, quantas vezes minha
atuação e liderança políticas foram subestimadas. E para
chegar a esta Casa, que calvário percorri,
Quando percebi a carência de meios para conseguir
aquele canal, sem nenhuma importância econõmica, só
para servir à minha cidade, pedi ao Senador Luiz Viana
que procurasse o Presidente Figueiredo~- ..Que mal teria
eu feito, em minha correção, ao Presidente, para que ele
impedisse a concessão do canal?". E o Senador Luiz Viana descobriu que o Presidente não sabia de nada. E o
Presidente autorizou que se fizesse justiça, que fosse con..:
cedido o canal a quemjâera pioneiro, na cidade, em AM
-um dos critérios a considerar na concorrência. A concessão foi autorizada. A Portaria foi assinada pelo Senhor Ministro que ainda, por telefone, meu perguntou se
o canal era aquele mesmo, pois os nomes dos concorrentes eram bem semelhantes. Era tal sua importância fiw
nanceíra que eu não sabia responder ao Ministro qual o
nome que havia sido dado à empresa.
Pois bem, agora este canaJ está entre os que estão
ameaçados de ser cassados. Não fosse o aparte do eminente Senador Fábio Lucena, que jã me tem confortado
algumas vezes com seu apoio, superadas as nossas primeiras divergências. Hoje sou seu admirador pelo seu
comportamento, sua correção, sua solidariedade aos injustiçados. S. Ex• traz à baila este assunto do qual não
gostaria de participar. Quero ver se a Nova República,
na qual confio- e tenho rezado pela saúde do Presidente Tancredo Neve-s a quem tanto admiro e tenho amizade
- vai compactuar com injustiça dessa ordem. Não creio
que o Presidente em exercício, Dr, José Sarney permita
que isso se faça, quando se procura moralizar os costuM
mes e a administração pública. Agradeço as palavras do
Senador Jutahy Magalhães e digo ao Senador Alexandre
Costa que a emissora pela qual lutei só saíu graças à in~
tervenção do Senador Luiz Viana junto ao Presidente Figueiredo que é agora, tambêm, vítima do mesmo massacre. Espero que a injustiça que se anuncia não seja consumada, porque se o for, aí, sim, poderá se dizer que o
favoritismo está inscrito no fronlispício dl! Nova República.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Agradeço o aparte
de V. Ex•, nobre Senador Lo manto Júnior, e julgo inteiramente desnecessárias as explicações que V. Ex• acaba
de dar. Conhecido entre todos nós, quer no Senado, quer
na Câmara, quer pelos baianos, como Governador da
Bahia, V. Ex' solidificou um nome que é uma honra para
o povo baiano, para V. Ex• e para toda a sua família.

Mas, eu dizia que o meu projeto não tem bem o o bjeti~
vo do aparte do eminente Senador pelo Amazonas, que
foi oportuno- porque acho eu que até poderia ser o objetivo, se necessário fosse uma reparação aos eminentes
Senadores da Bancada da Bahia. Mas, Srs. Senadores,
julgo difícil, muito difícil para o Senado e para o País, se
levar à falta de credibilidade homens do gabarito de Luiz
Viana Filho, de Jutahy Magalhães e de Lomanto Júnior,
que compõem a aguerrida Bancada da Bahia, no Senado
da República, e que têm demonstrado, em toda uma lonM
ga vida pública, capacidade, honorabilidade e reais serviços prestados a sua Pátria e ao seu Estado.
Por achar que a televisão é, hoje, no Brasil, uma força
incontestável, que já atinge quase todo o Território Naciom.tl e que, amanhã, com um novo satélite que esperamos, haverá de entrar em toda casa, da mais humilde
desse imenso território brasileiro, atingindo toda a sociedade, se o Senado da República é a representatividade da
Federação, e em última instância, do povo brasileiro,
não pode e não deve ficar fora das decisões dessa Lei de
Telecomunicações, que concede concessões de rádio e de
televisão.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
3• Reunião ordinária realizada '
em 5 de março de 1985
Aos cinco dias do mês de março de um mil novecentos
e oitenta e cinco, às dezessete horas e trinta minutos,
reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Federal sob a
Presidência do Senhor Senador José Fragelli, Presidente,
e com a participação dos Senhores Senadores Guilherme
Palmeira, Primeiro ViceMPresidente; Passos Pôrto, Segundo Vice.Presidente, Eneas Faria, PrimeiroSecretário, João Lobo, Segundo-Secretário, Marcondes
Gadelha, Terceiro-Secretário e Eunice Michilles,
Quarto-Secretárío e ainda com a presença do Senhor Senador Mário Maia, Suplente.
Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente desig-'
nou o Senhor Senador João Lobo para relatar o Projeto
de Resolução proposto pelo Senhor Senador Passos Pôr·
to que, cria o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal.
Em seguida o Senhor Presidente autorizou a entrada,
no recinto, do Senhor Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas, Senhor João Orlando Barbosa Gonçalves, a fim de que o mesmo desse ciência aos
presentes das providências tomadas com vistas à posse
do Senhor Presidente da República, no pr6xirii.o dia
quinze do corrente mês. O Senhor Diretor, usando da
palavra informou ter contactado com a Alta Adminis·
tração da Câmara dos Deputados e do Ministério das
Relações Exteriores, para tratar de problemas correlato~
com a referida Sessão Solene no Congresso. Os Senhores
Membros da Comissão, considerando que muitos dos
aspectos abordados pelo Diretor envolviam e dependiam
de decisão da Comissão Diretora e, após amplo debate
da questão, resolveram adotar as seguintes medidas:
a) Conceder permissão para que redes de televisão,
formando um "'POOL", façam a cobertura da Sessão
Solene, procedendo o posicionamento das cãmaras em
locais previamente determinados pelo Coordenador do
evento, no que se relacionar com o Senado Federal;
b) Permitir â Empresa Brasileira de Notícias (EBN) fazer a cobertura, pelo rádio, fornecendo-se àqueles protissionais, credenciais que permitam o acesso dos mesmos
aos locais predeterminados;
c) Limitar o número de pessoas que poderão circular
nas proximidades do Plenário da Câlnara dos Deputados e nos locais por onde deverá transitar a comitiva presidencial, podendo ser utilizados os serviços de segurança do Senado e da outra Casa Legislativa;
d) Endereçar convites às três Forças Armadas com o
objetivo de que elas se façam representar, na ocasião,
formando cordões de segurança com suas tropas de elite;
e) Divulgar, através da imprensa falada, escrita e teleVisada, nota oficial, desestimulando a presença do público nas dependências do cOngresso Nacional, tendo em
vista a absoluta falta de espaço físico, bem como a segurança das autoridades presentes;
f) Endereçar, como medida complementar à anterior,
correspondência do Senhor Pr.;;sidente aos Senhores Senadores e Deputados, esclarecendo os motivos pelos
quais n1ío serão emitidos convites e da total impossibilidade de sua expedição;
g) Indeferir pleito dos Senhores Presidentes de Dite·
tórios, de Políticos e de Delegados ao Colégio Eleitoral,
que pretendam participar da Sessão Solene, por absoluta
falta de espaço físico;
h) Autorizar o Senhor Diretor-Geral da Casa a tomar
todas as providências administrativas que se fizerem necessárias à perfeita execução do programa e das decisões
tomadas pela Comissão Diretora, com relação à Sessão
Solene em questão.
Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Senador João Lobo, 4ue

·-

Março de 1985

indagou a respeito das razões das substituições de alguns
Díretores do Senado Federal. O Senhor Presidente escla·
rcceu ter examinado com acurado critério as substituições procedidas e efetivadas em razão das recomendações da ComisSão Diretora com o objetivo de estabelecer um ajustamento à filosofia de trabalho a ser implementada no Senado Federal.
Usou da palavra, a seguir, o Senhor Senador Ma reandes Gadclha, enfatizando sua preocupação quanto à instalação, no Senado, da Comissão de Fiscaiização e Controle. Após amplamente discutida a 'matéria, foi o Senhor Senador M~rcondes Gadelha encarregado de pre-

parar estudos: preliminares para posterior exame pela
Comissão Diretora.
Usou da palavra, em continuação aos trabalhos, o Senhor. Senador João Lobo, que aventou a possibilidade de
alguns Membros da Comissão acompanharem as atividades dos vários órgãos da Casa, visando, com a medida, colaborar com a Administração. A questão foi amplamet1le .debatida pClos presentes, ficar1do estabelecido
que o assunto será objeto de nova análise na próxima
reunião da Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente se referiu ao problem:l do pagamento dos Servidores do CentrQ Gráfico,
ainda sub- judfce. Esclareceu Sua Excelência que, por
mais que enten'da o problema social decorrente da medida emanada do Juízo, há que se aguardar um pronunciamento judicial, a fim de tornar possível a adoção'de medidas obj(..·tivando o pagamento dos salários daqueles
servidores. Deu conhecimento, aos Senhores Membros
da Comissão, das provici.ências tomadas junto ao
Diretor-Executivo do Centro Gráfico e ao ConsultorGeral do Senado Federal, nO sentido de abreviar uma
decisão por parte da Justiça, que viabilize o paga-mento
pertdente.
Nada mais havendo a tratar, às vinte horas, o Senhor
Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que
eu, (Lourival i:agonel dos Santos), Diretor~Geral e Se~
cretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata
que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Senado. Sala da Comissão .Diretora, S de março de
1985. José FrageiJi, Presidente.
M Reunião Ordinária realizada

em 12 de março de 1985

Aos doze dias do mês de março de um mil novecentos
e oitenta e cinco, às dezessete horas e pinqO:enta minutos,
reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Federal sob·a
Presidência do Senhor Senador José FrageUí, Presidente,
e com a participação dos Senhores Senadores Passos
Pôrto, Segundo Vice-Presidente, ~néas Faria, PrimeiroSecretário, Joâo Lobo, Segundo-Secretário, MarCondes
Gadelha, Terceiro-Secretário e Eunice Michilles,
Quarto-Secretário, deixando de comparecer, por motivos justificados, o Prímeiro Vice~Presidente, Senador
Guilherme Palmeira.
Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente, S~~_ador
José Fragelli, trouxe ao conhecimento da Comissão Diretoca o pleito dos repórteres das vârias rádios-credenciadas junto ao Comitê de Imprensa do Senado e da ·Câmara dos Deputados, no qual solicitam autorização para
divulgar a Sessão Solene de Posse do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repóblica, Doutor Tancredo Neves.
Presente à reunião, naquele énomento, o Senhor Diretor
da Secretaria de Divulgação e de: Relações Públicas, Dr..
João Orlando Barbosa Gonçalves, foi a Comissão Diretora informada âe que são nove (9) as emissoras de rádio
cn:ndenciudas junto ao Congresso Nacional e que não
havia nenhum óbice ao deferimento da solicitação, vez
que essas emíssoras cobrem, normalmente, todos ostrabalhos deste legislativo e que, em um momento raro
como o que se apresenta, 'o indeferimento seria uma injustiça. A comissão Diretora, por unanimidade de seus
pares, decidiu autorizar a participação dos repórteres,
restringindo-a, todavia, àqueles profissionais já creden~
dados no Congresso Nacional.
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Dando continuidude aos trabalhos, o Senhor Presidente designou o Senhor Senador João Lobo para relatar o processo relativo à Prestação de Contas do Fundo
CEGRAF, que o Senhor Senador Raimundo Parente,
ex- Terceiro-Secretário, por falta de oportunidade para o
relatório, devolveu à Comissão Diretora.
Ainda com a pala·vra, o Senhor Presidente, Senador
José Fragelli, propôs à Mesa as seguintes providências:
a) Homologaçào do Concurso Público para Datilógrafo pelo Senado FederaL A Comi$são Diretora decidiu
pela imediata contratação dos cento e cinqtlenta (150)
primeiros colocados no concurso, classificados da maior
para a menor nota;
b) Levando em consideração as limitações de lotação
impostas pelo Regulamento Adminstrativ_o do Senado e
a quase inexistência nesses Gabinetes, de servidores hatilffados às funções de datílógrafos, resolveram os Senhores Membros da Mesa Diretora, por unanimidade, â.pro·
vara elaboração do Projeto 'de Resolução, com a finalidade de acrescentar à lotação dos Gabinetes de Senadores, um (l) datilógrafo. Resolveu também, autorizar, de
imediato, os Senhores Senadores a requisitar, enire os
concursados, um (!) datilógrafo para prestar serviços em
seus Gabinetes. Deliberou, ainda, a Comissão Diretora,
que o Senhor Diretor-Geral tomará todas as providências cabíveis à perfeita execução das referidas contratações.

Usou da pahwra, em seguida, o Senhor Senador Marcondes Gade!h:l, para expor problemas relacionados
com a participação efetiva de seus trabalhos profissionais e a lotação dos Assessores selecionados e contratados através do último co-nctlrso público. Após a anátise
do ussunto e constatada a total falta de espaço fisico, no
momento, para a acomodação imediata desses servidores na·Assessoria, ou ainda, a impossibilidade de lotá-los
nos Gabinetes dos Senhores Senadores ou nas Comissões Técnicas, a Comissão Dtretora fixou, por unanimidade de seus pares, que os serviços desses Assessores sejam descentralizados, junto aos Senhores Senadores e às
Comissões Técnicas, devendo todavia, a coordenação de
seus trabalhos e atividades, permanecer centralizada na
Assessoria.
Usou da palavra, em seguida, o Senhor PrimeiroSecretário, pondo em discussão Processo do Serviço de
Telefonia, proposto pela Administração anterior, sugerindo a contratação de seis (.6) telefonistas, com estãgio
·na Telebrasília. Decidiu a Comissão Diretora pelo enca~
minhumcnto do processo ao Senhor [!iretor-Geral para
recxamc.
Ainda com a palavra, o· Senhor Primeiro-Secretãrio
propós a discussão das seguintes matérias:
a) Necessidade da lotação de OI (um) Agente de Segurança em cada Gabinete de Senador. A proposição foi
acolhida .por unanimidade, devendo a referida lotação
desses Gabinetes .ser alterada· por Projeto de Resolução a
ser elaborado e apresentado oportunamente, não invalidando, contudo, outras providências cabíveis imediatamente;
b) 'urgência de se estabelecer critérios para a utitização
do Auditório Petrónio Portella, com o objetivo de ser
evitada sua utilização em eventos não condizentes com
as atividades parlamentares. Ficou decidido que, doravante, o referido Auditório será cedido apenas a eventos
compatíveis com O$ objetivos do Legislativo. e a critério
do Senhor Primeiro-Secretário, para evitar superposição
de autorizas em datas e horãrios;
c) exame do Regulamento da Creche da Associação
dos Servidores do Senado Federal. Foi designado o Senhor Senador Guilhenne Palmeira para Relator do processo em questão;
d) regulamentação do Enquadramento dos Servidores
atingidos pela Resolução n9 74, de !984. Para Relator
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desse processo foi designado o Senhor Senador Passos
Pó r( o;
e) contratação do 61' (sexto) candidato aprovado no
Concurso Póblico de Contador, recém~efetuado pelo Senado Federal, tendo em vista consulta do próprio intere'>sado. A Comissão Diretora, decidiu pelo indeferimen·
to do pedido;
f) solicitação do Instituto Nacional do Livro, assinada pelo Diretor Adjunta, Senhor Emir Suaiden, sobre a
possibilidade do Senado Federal doar 2 (duas) máquinas
marca Friden, modelo ·~Flexowriter", desdobradoras de
fichas, que se encontram desativadas pela Biblioteca da
Casa. Foi designada a Senhora Senadora Eunict MichiJes para relatar o pedido;
g) exurile de requerimento dos Servidores Célio Alves
de Azevedo e João Marques Alves, em que solicitam readaptação funcional nas funções que exercem. Foi desig·
nado Relator, o Senhor Senador Marcondes Gadelha;
h) proposta formulada pela Fundação GetlÍlio Vargas
para que Servidores do Senado ingressem no Curso ln·
tensivo de Pós-Graduação em AdministraçãO Póblica
daquela instituição. A Comissão Diretora decidiu ouvir
os órgãos competentes da Casa, inclusive a Comissão Especial de Avaliação;
i) consulta sobre a aplicação dÕ Ato' nt 21, de 1983,
por decisão unânime, foi o assunto encaminhado aos ór·
gilos competentes da Casa, para opinar;
j) consulta sobre a possibilidade de serem aproveitados cm funçÕes de confiança, nos diversos setores do Senado, os Assessores sclceionados através do último Con·
curso PÚblico de Assessor Parlamentar. Os Senhores
Membros da Comissão foram unânimes em decldír ouvir
os órgãos competentes da Casa e ainda a opinião do Senhor Diretor-geral;
I) estabelecimento de critérios para a autorizaçlo de
serviços gráficos para os Senhores Senadores. Foi o Se·
nhor Senador Enéas Faria, Primeiro~Secretârio, incumbido de realizar os estudos preliminares a serem apresentados à Comissão Diretora.
Dando continuidade à reunião, o Senhor Senador
Marcondes Gadelha pediu a palavra para fazer um relato dos estudos já elaborados com vistas à criação da Comissão de Fiscalízação e Controle, a ser instalada no Senado Federal. Após cuidadoso exame do assunto, sugeriu o Senhor Presidente, Senador José Fragelli, fossem os
estudos em questão distribuídos a todos os Membros da
Comissão bíretora, para uma análise mais acurada e
posterior deliberação.
·
Ainda com a palavra, o Senhor Senador Marcondes
Gadelha propôs aos demais Membros da Comissão examinarem a possibilidade de descentralização dos serviços
administrativos da Casa, objetivando uma efetiva participação de todos os Membros da Comissão Diretora; solicitou ainda, o fornecimento, a cada um deles, de uma
relação com os nomes de todos os Diretoresjã substitut~
dos. O Senhor Presidente, Senhor José Fragelli, após ·
prestar todoS os esclarecimentos cabíveis quanto à des~
centralização aventada, determinou fossem encaminha..
das cópfas de todos os atas de substituição de Di retores
aos Senhores integrantes da Comissão Diretora.
A seguir, o Senhor Senador João Lobo, preocupado
com as informações que lhes chegam às mãos, fc.Iativamente aos diversos quadros funcionais' do Senado, so1ici·
tau ao Senhor Presidente, providências no sentido de
que seja elaborado uin quadro demonstrativo, no qual
constem os salários, Yencimentos efou vantagens dos
cargos cfou funções gratifica~as dos Servidores do Senado Federal, inclusive do PRODASEN e CEGRAF. Determínou. entàó, o Senhor Presidente fossem tomadas as
providências ao atendimento da solicitação formulada
pelo Senhor Segundo-Secretário.
·
Finalmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, Segundo
Vice-Presidente, usando da palavra, solicitou um pro~ ·
nundamento da Comissão Diretora sobre a situação dos
estagiárias do Centro Gráfico do Senado FederaL Anali-

----.,
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s<.tda a situação socíal decorrente de: tais estágios, decidiu
a Cornissllo Diretora prorrogar, por 90 (noventa) dias,
todos os estágios autorizados naquele Centro Gráfico.

Nada maís havendo a tratar. às vinte e uma horas e
minutos, o Senhor Presidente, Senador Josê Fra-

quin~

~I
----=

--~
____J

g.elli, declarou encerrados os trabalhos da Comissão e,
eu, (Lourival Zagonel dos Santos), Diretor-geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que,
assinada pelo Excelentlssirno Senhor Presidente, vai à
publicação.

Senado, Sala da Comiss~o Oiretora, 12 de março de
1985. -Senador José Fragelli, Presidente.
S• Reunião Ordinária re.aliza.da
em 18 de março de 1985
Aos dezoito dias do mês de rnarço de um mil novecentos e oitenta e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos,
reuniu-se a ContissãQ Diretora do Senado Federal sob a
Presidência do Senhor Senador José Frãgelli, fresidente,
e com a participac;ã.o dos Senhores Senadores Passos
Pórto, Segundo~Yíce·Presidente; Joiio Loba, SegundoSecretário; Marcondes Gadelba, Terceiro-Secretário;
Eunice Michilles, Qúarto-Secretádo e Martins Filho, Suplente, deixando de comparecer, por motivos justificados, o Primeiro-Více-Presidente, Senador Guilherme
Palmeira.
Abrindo os trabalhos o Senhor Presidente, Senador
José Fragelli. esclareceu as providências que vl:fm tomando para solucionar a pendência sobre o CEGRAF. A seguir concedeu a palavra ao Senhor Consultor-Geral do
Senado, para que expusesse aos Senhores membros da
Comissão Oirctora a situação atual do processo. Após,
amplamente discutido o assunto, ficou decidido, por
unanímid<tde, que se aguardaria a decisão judicial.
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Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e cinqUenta mínutos, o Senhor Presidente José Frag,elli,. declarou encerrados os trabalhos da Comissão e, ~u (Leurival Zagone\ dos Santos), Dlretor~Geral, lavrei a presente Ata que. assinada pelo Excelentíssimo Senhor Pre~
sidente. vai à publicação.
Senado, Sa1a da Comissào Diretora, l& de marÇo de
\9~5. - Senudor Josf Fragentt- Presidente.
6• ReuniàG Ordinária realizada
em 22 de março de 1985
Aos vinte e dois dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Diretora do Senado Federa\
sob a Presidência do Senhor Senador José Fragelli, Presidente, e corn a participação dos Senhores Passos Pôrto,
Segundo Vice Presidente, Enéas Faria, PrimeiroSecretário, João Lobo, Segundo-Secretário, Eunice Michilles, Quarto-Secretário e ainda com a presença do Senhor Senador Mário Maia, Suplente. À convite do Senhor José Fragelli. Presidente, compareceram os Líderes
dos Partidos: Senador Humberto Lucena {PMDB), Senador Nelson Carneiro (PTB), Senador Murilo Badaró
(PDS), Senadcr Carlos Chiarem {PFL}, Senador Roberto Saturnino (PDT) e o Senador Fernando Henrique
Cardoso tLider do Governo no Congresso). Dei;(ou de
comparecer, por motívos justificados , o Primeiro VicePresidente., Senador Guilherme Palmeira.
Abrindo os trabalhos o Senllor Presidente, Senador
José Fragelli, esc1areeeu a todos os presentes que convocou a reunião especialmente para examinar o assunto
CEGRAF. Esclareceu, tambêm, a necessidade da presença dos líderes de todos os partidos à reunião, para
uma discussão mais ampla do assunto CEGRAF, de forma a se resolver, mesmo que pro'lisotiamente, a \ibe-
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ração dos pagamentos dos s-ervidores, com seus s::üãrios
em suspenso já por dois (2) meses.
Após amplamente analisado o assunto, inclusive pof
todos os líderes dos Partidos, foi decidido, por unanimidade, íncumbir a Diretoria-Geral do Senado Federal de
efetuar o levantamento com o ob"jetivo de verificane ôs
enquadramentos realizados pelos A tos n"S 87 e 88 obedeceram, rigorosamente, às prescrições do Ato n9 25, de
19~4. da Comissão Diretora, bem assim de apurar a
possível contratação de servidores, pelo CEGRAF que,
à data dos Atas n9s 87 e 88, não tinham vinculojurtdíco
contratual corn o órgão.
Cumprida a determinação anterior, foi a DíretoriaGera[ autorizada a pagai os servidores do CEGRAF,
nos tetmos do despacho judicial, ou seja, sem eventuai'
acréscimos das remunerações percebidas até os questionados enquadramentos, à exceção dos ajustamentos legais e, ainda, excluídos os servidores que possam ter sido
contratados após a data dos mencionados enquadramentos. servidores que possam ter sido contrata'dos após
data dos mencionados ~nquadramentos.
Foi decidido, também, que tal autorização à
Oitetoria-Geral ê em carâter especial, até ulterior deliberação. e consubstanciada em Ato da Comissão Diretora
baixado imediatamente.
Elaborudo o Ato, pela Comissão Diretora, foi ele
aprovado pelos presentes, tomando o nQ de ordem 09,
com efeito imediato,
'Nada mais ttavendo a tratar, às dezenove horas, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhus, pelo
que eu (Louriva[ Zagonel dos Santos), Diretor·Geral e
Secretario da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata
que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Senado~ Sala da Comissão Diretora, 22 de março de
\985. - Senador José Fragelli, o Presidente.
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!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n'145J85, de autOria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que torna obriga-

tório a publicação anual, por parte de todos os órgãos da administração di reta e indireta, das despesas

efetuadas com propaganda e publicidade, discriminando o montante pago a cada ag2:ncia ou veículo beneficiado.

- Projeto de Lei do Senado n' 46/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações no Código Penal, com vistas a ampliar a
imunidade penal do advogado no exercido de sua
atívi1.htde postulatória judicial.

1.2.2- Comunh:açio da Presidência
-Designação dos membros das cQmissôes permanentes.
1.2.3 -Discursos do Expediente

SENADORES FÁBIO LUCENA.JUTAHY MAGALHÃES E MOACYR DUARTE - COMO
LIDER.
1.2.4 - Requerimento
- N9 52/85, de autoria do Sr. Senador Humberto
Lucena e outros Srs. Senadores solicitando a realizuçào de sc!>-sào especial destinada a comemorar o IV
Centenário de fundação do Estudo da Paraíba.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n'i' 40/85; solicitando urgência
pnr:\ o Projeto de Lei da Câmara n9 199/83 (n9

263/83 (n' 263/83, na Casa de origem). que exclui,
dentre os considerados de interesse da segurança nacioOal, Os Municípios ,de Amambàí, Antonio João,
Arai Moreira, Vista, Caracol, Corumbá, Eldorado,
lguatemi, Ladário, Mundo Novo, Ponta Porã e Por, to M urtinho: no Estado de Mato Grosso do Sul.
Retirado nos termal! do Requerimento n' ~4/85.
-Requerimento n9 46/85, solicitando urgência
para o Projeto de 'Lei do Senado n• 7/85, que descaracteriza como de interesse da segurança nacional os
municípios que espeqifica. Retirado nos termos do
Requerimento n.' 55/85.

- Projeto d~ Lei da Câmara nt 139/83 (n'
4.512f8l, na Casa de o~igem) que estende a jurisdição das Juntas de Concilíação e Julgamento de São
Luis aos Municípios de Rosário, São José do Ribamar e Paço Lumiar, todos do Estado do Maranhão:
Aprovado. À sanção.
-Requerimento n' 15/85, solicitando a consti~
tuiçào de Comissão Parlamentar de lnqu~rito desti~
nada a investigar os fatos que colocaram em risco o
controle acionário, pela União, da Companhia Vale
do Rio Doce. Votação adiada. por falta de quorum,
para votação do Requerimento nt 37/85.
--Projeto de Lei do SenadO nt 26/79, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consolidáçào das
Leis do Trabalho. Votaçio adiada por falta de quorum.
-·Projeto de Lei do Senado n9 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçlo adiada por falta
de quorum",
--=-Projeto de Lei do Senado n"' 18f80. que dispõe
sobre a aposentadoria eo:;pedal do músico. (Apreciação prclimin:.~r da ümstitucionalidade). Votaç-ão
adiada por falta de "quorum".
-Projeto de Lei do Senado n' 320/80, que revoga
a Lei n'-' 6.815, de i 9 de agosto de 1980, que define a
situação jurfdica do estrangeiro no Brasíl, cria o Con·

selho Nacional de lmigraçãQ e dâ outras provid~n
cias. ,Votaçl.o adiada por falta de quorum
-Projeto de Lei do Senado n' 33/82, que p~o.rro
ga por dois anos a Validade do concurso de fiscal de
contribuições previdenciárlas. Disc:ussio encerrada
em segundo turno, voltando as comissões competen~
les em virtude de recebimento de emenda em Plenário.
-Projeto de Lei do Senado nt 147}82, que isenta
de qualquer tributação os proventos de aposentadorias e dá outrâs providências. AproYado após usar a
palavra o Sr. Itamar Franco. Ã Comissllo de Re-.·
dação.
1.3.1 - Comu-:wlc:açio da Presidência

Adiamento da votação dO Requerimento nt S2f8S, ·
lido no Expediente.
1.3.2 - DISCllno após a Ordem do Dia

SENADORES JOÃO CASTELO, HftLIO GUElROS- COMO L!DER, LENOIR VARGAS, JORGE /(A LUME, NELSON CARNEIRO E RAIMUNDO PARENTE
1.3.3 - Designaçio da Ordem do Dia da próxima
sessio

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFEidDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na se!ls§.o
de 28-3-85.

Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessão de
2H-3·85

Do Sr. Aloysi_o Chaves, pronunciado na sessão de
2H·3·H5.

l-SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas. de 1' a 31/3/85.
4- MESA DIRETORA
5- UDERES E VICE-UDERES DE PARTIDO
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Ata da 29ª Sessão em 29 de março de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragel!i, Passos Pôrto e Alberto Silva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Fábio Lucena - Odacir Soares Afoysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio GueirosJoão Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes João Lobo - Virgflio Távora - Moacyr Duarte · Humberto Lucena - Milton Cabral- Aderbal Jurema
- Luiz Cavalcante- Passos Pórto - Jutahy Magalhães - João Calmon - Nelson Carneiro - Itamar
FranCo- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Gastão MfJ!ler-José Fragelli- Roberto.Wypych- Enéas
faria - Lcnoir Vargas- Alcidcs Saldanha --Octávio
Cardoso.
•
O .SK. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa projetas que serão lidos pelo o Sr. J9Secretãrio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 45, DE 1985

Toma obrigatória a publicaçio anual, por parte de
todos os órgios da Administração Direta e lndireta,
das despesas eretuadas com propaganda e publicidade, discriminado o montante pago a cada agência ou
veiculo beneficiado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lt Toda produção ou veiculação de peças de
propaganda e publicidade paga dos órgãos da Administração Direta e lndireta, reita através de agências de
publicidade e dos meios de comunicaçíio de massa escritos. falados e televisados, obedecerá às prescrições desta
Lei.
Art. 2'i' Os órgãos enquadrados nas restrições do artigo I' publicarão anualmente, em vefculos de expressiva
circulação em seu âmbito de alcance, as despesas efetuadas no exercício findo com a produção e veiculação de
peças de propaganda e publicidade.

§ J9

Entendem-Se por âmbito de alcance os níveis lo-

cal, regional e nacional de abrangência do organismo em
questão, ou, preferentemente, a ãrea geográfica de cobertura dos veículos de massa por ele utilizados.
§ 29 A prestação de contas de que trata o presente
artigo não ultrapassará o último dia do mês de janeiro
subseqUente ao. exercicio.

Art. 3' A divulgação prescrita no ~:~rti8;o anterior
discriminará os custos de produção e de veiculação,
. quando pagos a firmas diferentes, além do montante des·
pendido com cada. agência.
Art. 49 A veiculação em órgãos particulares de CO·
municação seguirá os preceitos de licitação estabelecidos
no Decieto-lei n'1 200, de 25 de fevereiro de 1967 e legislação complementar.
.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 69 Revogam-se as disposições ~m contrário.

Justificação
A pressão populai-, unida à determinação di: políticos
e go~ernantes, devolvem o Brasil à plenitude democrática.
Agora, povo e Congresso readquirem seu direito e dever de policiar a administração pública, E é, por isso, necessário que se comece a criar os mecanismos pelos quais
se fornecerão ao povo as condições de acompanhamento
do desempenho de seus dirigentes; democracia também
se define pelo direito de ser informado.
Dentro dessa ótica, destacam-se em particular, os
meios de comunicação de massa, como veiculas de ligação entre o Estado e o cidadão.
Esses veículos assume, com crescente intensidade, no
mundo de hoje, o papel de influenciar as opiniões e comportamentos das pessoas, pelo seu poder de persuasão e
pela profunda penetração na rotina da vida dos cida-

dãos.
Assim sendo, na medida em que os meios de comunicação de massa assumem tal poder de modelação da opinião pública. há que se criar mecanisrr.os pelos quais ao
povo não reste apenas o papel de ouvinte- receptor de
mensagens - colocando-o como .simples objeto do pro-

cesso comunicativo. J:: necessârio conferir-lhe um papel
ni.ais ativo nessa relação de troca: o papel de sujeito dela.
E o primeiro passo nessa direção justifica este projeto:
trata-se de conferir às populações condições de fiscalizar
- ainda que, a principio, em termos apenas quantitati·
vos- o uso que o Estado faz dos veícLtlos de informação
que as àtinge.
A fiscalização popular e do Congresso poderã evitar a
discriminação política, algumas vezes exercida por parte
do Executivo para atingir aqueles veículos de comuniéação que não Se subordinam a sua vontade e exercem
&eu direito de crítica aos atas dos det·::ntores do poder.
~salutar que o Estado financie a divulgação dos atas,
decisões, estratégias e serviços governamentais, porque
um Estado verdadeifarilente democrático não se constrói
sem a estimulação da capacidade crítica dos cidadãos, e 1
esta não se desenvolve sem informação oportuna e confiãvel. Mas é igualmente necessário pferecer ao cidaÇão
condições de se proteger de quem queira 'se valer do
"Quarto Poder" - os meios de comunicação de massa
-para. perturbar e.ste equilíbrio, por força do poder eco·
nómico.
Sala das Sessões, 29 de março de 1985. - Jutahy Ma·
galhães.
•
(Às Comlssões de ConstituiçG-ro e Justlça e de Serviro Público Civil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1985

Introduz modificações no Código Penal, com vistas a ampliar a imunidade penal do advogado nf
exercício de sua atlvfdade postulatória judicial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1- Introduzam~se na Parte ESpecial do Código Penal (Decreto~lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1.940) as seguintes modificaçÕes:

Art. 142- .: .................. .
I - a ofensa irrogada em juizo, na discussão da
causa, contra qualquer pessoa, pela parte ou par
seu procurador;

.,
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Art. 331- ............................ ..

,.I

Parágrafo íinico. - Não constitui desacato a
reação do advogado, no exercício de suas funções,

De acordo com o padgtafo ónico do art. 85 do Regimento interno, esta Presidência, consoante as indicações
dos Líderes, designa:

contr:.l abuso ou ilegalidade perpetrados por autoriCOMISSÃO DE AGRICULTURA.

dade ou funciÜriário público.

Art: 211- Esta Jei entrará em vigor na data de sul'
publicação.
A.rt. 3•- Revogam-se as disposiç3es em contrário.

J~stlficaçio
As alterações aqui pretendidas â legislação penal, por
sugestão da Assoçiação dos Advogados de São Paulo,
dirigiam-se ao projeto-de novo Código Penal ora iramitaÍldo no Congresso, mas d_o qual apenas. a Parte Geral
(abrangendo os arts. tv à 120) vem de ser aprovado e
transformada em lei (n• 7.209, de li de julho de 1984).

neiro.

PTB

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Titulares
SUplentes

PDS
SupleutH
· l. Moacyr Dalla
2. Amarai Furlan

I. Raimundo Para1te
2. LomantoJúnior
3. Benedito Ferreira
4. Alexandre Costa

PMDB
J. Álvaro Dias

2. Martins Filho

I. Mauro Borges
2. Henrique Santillo

3. Mário Maia

l .. Marcelo Míranda
2. Saldan~a Dtrzi

·

4. Alfredo Campos

1. C.arlos Lyra

PFL

2.-José Lins

1. Lourival Baptista
2. Aderbal Jurema
COMISSÃO DE ASSUNTOS
REGIONAIS

1. Nivaldo Machadt
2. Luiz Cavalcante

3. Carlos I.,.yra
COMISSÃO DE ECONOMIA

Suplentes

Titulares

Titulares

Suplentes

PDS

LE!!fSLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.848, DE 1 DE
DEZEMBRO DE 1940
Código Penal

1. César Ca1s ·-·
2. Helvídio Nunes
3. Gaivão Modesto

PMDB
l. Roberto Wypych
~· M_auro Borges

PFL
I. Benedito Canelas
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I. Nelson Carneiro

PDS
Titulares
I. Altevir Leal
2. Benedito Ferreira
3, Gaivão Modesto

Por isto que, sendo oportuno e conveniente ampliar a
imunidade penal do advogado, enquanto no exercfcio de
soa função postulatória, que é púbiicaJ como bem
lembra a AssociaçãO dos Advogados de São Paulo e,
ademais. tendo em vista que a reformulação de todo o
Código Penal demandarã muito tempo por força dos
trâmites regiment~is que presidem sua tramitação legislativa. estamos a propor as medidas sugeridas como alterações ao texto vi8ente (Decreto-lei n~' 2.848, de 1940).
Safa das Sessões, 29 de março de 1985. -Nelson Car-
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PDS

1. Cêsar Cais

1. Aloysio Chaves

2. João Castelo

2. Lomanto Ja.nior

3. Carlos Alberto

I. Virgílio Tá\tora
2. Alexandre Costa
3. Gabriel Hermes
4, João Castelo

J. Moacyr Duarte
2. Lenoir Vargas
3. Amaral Farlan ·

PMDB
Art. 142. Não constituem injúria ou difamação
punível:
L a ofensa irro~aqa em juízo, na discussão da causa,
peta parte ou por seu procurador;
ti. a opinião desfavorável da critica literâria, arttsttca ou cientifica, salvo ciuando inequivoca a inteç:ão de
injuriar ou difamar;
•
JII. o conceito desfavorâvel emitido por funclonário
público, em apreciação ~u informação que preste no
cumprimento de dever do oficio.
Parágrafo único. Nós casos dos n~"s I e III, responde
pela injúria ou ,p_~la difamação quem lhe dâ publicidade.
c

PMDB
1. Alberto Silva
2. Cid Sãmpaio

PFI.
l.José Lins
2. Nivaldo Machado

Suplentes

À Comissão de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetos li·
dos serão publicados e remetidos às comiss<'5es competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os Senhores

Senadores Murilo Badaró, Humberto Lucena, Carlos
Chiare!li, Roberto Saturnino e Nelson Carneiro, Líderes, rcspectívamente, do Partido Democrático Social, do
Partidc do Movimento Democrático Brasileiro, do Par( tido da Frente Liberal, do Partido Democrático Traba\hist;>. e do Partido Trabalhista Brasileiro, encaminharam
à Mesa as !ndicações do~ membros dos respectivos parti·
dos que ir~o integrar, como titulares e suplentes, as comissõd permanentes desta Casa.

3. Octávio Cardoso
4. Odacír Soares
5. Lenoir Vargas

I. Severo Gomes

2. Henrique Santillo
3. Alberto Silva

1. Benedito CaneJu
2. Américo de Souza

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Suplentes

Titulares

PDS
l.JorgeKalume
2. Luiz Vi una
3. Moacyr Duarte
4. Odacir Soares

l. Sen"edito Canelas

2. Josél...ins

. Moacyr Da.Ua.
2. Octávio Cardoso

PMDB
Ãlvaro Dius
2.. João Calmon
J. Gastão MUller

PR
1. Aderbal Jurcma
2. Américo de Souza
3. Luiz Cavalcanto!
4, Nivaldo Mw..:hudo

. 1. Carlos Lyra
l.Jos.é Ltns
3. Albano Fran~:o

E CULTURA
I. Roberto Campos
2.- Raimundo Parente
3. Carlos Alberto
4. Jutahy Magalhã~s

PMDB
l. José lgnácio Ferreira
2. Fábio Lucena
3. Hélio Gueiros
4. Alfredo Campos
5. Martins Filho

J.M,rloMala
2. Fábfo l.A.Icena

PFI...

PDS
1. Helvídio Nun.es
2. Moacyr Duarte

1. Severo Gome.'>
2. Cid Sampaio
3. Álvaro Dias
4. Henrique San til lo

L Lourival Baptista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E. JUSTIÇA
Titulares

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou êrn razão dela:
Pena.- detenção, de seis ,meses a dois anos, ou multa,
de cinqilenta centavos a quinze cruzeiros.

I. José Jgnácio Ferreira
2. Martins Filho

J. Henrique Santillo
2. Scvcm Gomes

PfL
Adcrbal J urt:ma
2-. Cluudionor Rori7.

I. Nivaldo Machado
2. Américo cle Souz.a
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COMISSÃO DE FINANÇAS
Titulares

Suphmte$

Jutahy Magalhães

Titulares

Suplentes

2. Virgílio Távora
3,
4.

S.
6.

Lomanto Júnior
João Castelo
Roberto Campos
Helvídio Nunes

PDS
Jorge Kalume

I.

2. Cesar Cais
3.· Alex-andre Costa
4. Octávio Car~o.;o

PFL

COMISSÃO DE MUNICIPIOS

PDS
I,

Março de 1985

I. Jorge Kalume
2. Lo manto Júnior
3. Benedito Ferreira
4. Octávio Cardoso
5. Oalvào Modesto
6.

l.

Alt.evir Leal

1'.

Milton Cabnll

2.

Aderbal Jurema

3.

Lourival Baptista

4.

Albano Franco

I.

Nelson Carneiro

Nivaldo Machado
Luiz Cavalcante

l.

2.

PTB

2. Gabriel Hermes
3.
4.

Helvídio Nunes
Amaral Peixoto

PDT

MoacyrDaUa

I.

PMDB

Rob-erto

Saturnino

PMDB

I. Saldanhà Derzi
2. Cid Sampaio
3. Alcides Saldanha
4. Marcelo Miranda

Gastão MUller
Hélio Gueiros
Jaison Barreto
Álvaro Dias

I.
2.
3.
4.

5. Martins Filho
6. João Calmon

I. José Ignãcío Ferreira
2. Marcelo Miranda
3. Alfredo Campos
4. Alcides Saldanha
5. Roberto Wypych
6. Gastão Milller

1. Cid Sampaio
2. Martins Filho
3. Henrique Santíllo
4. Hélio Gueiros

COMISSÃO DE SAÚDE

Suplentes

Titulares

"

PDS

Pfl
PFL

I.

Américo de Souza

2. Carlos Lyra

I.

2. Luiz Cavalcante

3. ·Albano Franco
4. José Lins

2.
3.

Raimundo Parente
Lomanto Júnior
Gaivão Modesto

I.
2.

J aison Barreto
Henrique Santillo

I.
2.

Claudionor Roriz
Lourival Baptista

I.

Benedito Canelas
I.
2.
3.
4.

Luiz Cavaicànte
Louriva\ Bapti~ta
Nivaldo Machado
Ctàudionor RoriL

L

2.

Américo de Souza
Milton Cabral

PTB

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

l.

2.

Benedito Ferreira
Jorge Kalume

PMDB

PDT

I. · Roberto Saturnino

1.

1. Marcelo Miranda
2. MãrioMaia

Nelson Carneiro
PFL

Titulares

Suplentes.

·Titulares

PDS

I. ·Carlos Alberto
2. Gabriel Hermes
3. Moacyr Duarte
4. · Helvidio Nunes

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Suplentes

L

2.

2.
· 3.

Jaison Barreto
HenriqueSantiflo

1. Álvaro Dias
2. Alcides Saldanha

Milton Cabral

PDS

l. Jorge Kalume
2. Jutahy Magalhães

Jorge Kalume
Lenoir Vargas

l.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL·

A!tevír Leal

2. Octávio'Cardoso

Suplentes

PMDB

PMDB

1. Alberto Silva

I.

I.

2.

Saldanha Derzi
t.
José lgnâcio Ferreira

Martins Filho

PDS

1. Cesar Cais
2. Moacyr Dalla
3.0dacir Soares

L Jorge Kalume
Luiz Viana

PFL
PFL

---"'"'~~)

I. Américo de Souza
I. Claudionor Rorii:
2. Nivaldo Mac~ado

1.. Aderbal Jurema
2. _Albt;~.!lQ Franco

L

PMDB

Claudionor Roriz
1.

COMISSÃO DE RELAÇOES
·EXTERIORES

2.

Mauro Borges
Gastão MUller

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA .
Titulares
T.itulares

Suplentes

I. CesarCals

I. João Castelo

:z.
3,

Odacir Soares
Altevir Leal

2. Gabriel Hermes

Iii\

--~Iii
___ii!!
ii~

"!ii'
---~=!1

~~
----·~;

PMDB

I.
2,

Mauro Borges
Hélio Queiras

I.

Jutahy Magalhães
Luiz Viana
Virgílio Távora
4, A\oys.io ChaVes

I.

Severo Gomes

l.

Luiz Cavalcante

2.

t. Saldanha Derzi
2. Severo Games
3. Cid Sampaio
4. Itamar franco
5. Fábio Lucena

Benedito Canelas
Milton Cabral

(.

Carlos Lyra

I. · Jorge Kalume
2. Lo manto Júnior
3.

4:

1.

2.

COMISSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO CIVIL

Moacyr Duarte
Octávio Cardoso

PMDB

2. Alberto Silva
PFL

I. Milton Cabral
2. Albano Franco

I.

2.
3.

-iil

PFL

Suplentes·
PDS

I. José lgnácio Ferreira
2. Cid Sampaio

Titulares

Suplentes
PDS

Alvaro Dias
João Calmon

1. João Castelo
2. Helvfdio Nunes
3. Jorge Kalume

i. Jutahy Magalhães
2. Virgílio Távora
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PMDB
I.
2.

Alfredo Campos
Mário Maia

I.

Fábio Lucena

2.

Hélio Gueiros

PFL

I.
. 2.

Nilvado Machado
Albano Franco

l.

José Lins

COMISI>ÃO DE TRANSPORTES,
COMUNICAÇOES E OBRAS.PÚBLICAS
Titulares

Suplentes

PDS
I.
2.
3.

Raimundo Parente
Benedito Ferreira
Alexandre Costa

I.

2.

Jorge Kalume
Lenoir Vargas

PMDB
I.

Rob,erto Wypych

I.

Saldanha Derzi

PFL
2.
l.

Marcelo Miranda
Luiz. Cavalcante

2. Alberto Silva
I. . Lourival Baptista

2. 'Aderbal Jurem a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Há oradores
inscritos. •
Concedo a p'a!avra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LuCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Todos sabemos que o.Código Penal não profbe matar.
O Código Penal ao definir cJ crime doloso contra a vida
humana e cominar-lhe a respectiva pena, estatui simplesmente que matar alguêm corresponde àS penas que i:le, ·o
Código, discrimina, ress-alvando-se os casos das excludentes de criminalidade, como a legftima defesa, o estrito
cumprimento ,ão dever legal, o estado de necessidade, em
que matai' alguém não constitui crime. O Código não
proíbe matar porque seria violar a natureza das coisas d.a
qual, conforme Montesquieu, derivam todas as leis.
Mas, matar alguém sem as adargas das excludentes dç
criminalidade, implica na aplicação da pena competente.·
Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, advogado d~ truz que o é,
que a potítica é um órgão auxiliar da Justiça. Daí, a investigação de todo e qualquer ato iHcito, mormente as
investigações sobre crimes contra a vida humana, tenham início na repartição policial com o instituto legal
que s-e denomina de inquérito. A lei a'djetivà penal, Sr.
Presidente. estatui prazos para a chamada conclusão do'
inquérito pela autoridade policial. E sabe V. Ex~. Sr. Presidente, advogado de estatura de sequóia, que o
processo-crime não se instala com a denúncia do Ministério Público; ele- tem início a partir do recebimento da
denúncia pela autoridade judiciãria cooopetenie.
Assiste-me. Sr. Presidente, um pouco de experi!ncia
neste terreno, porq'ue tive a honra de ter sido réu dos
chamados processos poHticos durante o regime ditatorial
que teve fim 'no recente dia 15 de março.
Estas considerações iniciais. Sr. Presidente e Srs. Senadores. têm por escopo chamar a atenção do Senado, a
..:~ue::; a CCinstituiçào Federal atribui aligeiradas compe:~~.:l.l$ Nr.l legislar sobre o Distrito Federal. cha.m::.r_ a

atenção deste augusto Parlamento para o fato de que faz
mais de llO dias que a Polfcia do Distrito Federal não
conclui as suas investigações a respeito do assassinato do
jornalista Mário Eugênio, ex-integrante do quadro profissional do Correio Brazillense, de onde foi arrastado
criminosamente por sicários que lhe cei,aram a vida com
cinco tiros desfechados à queima-roupa e de forma ãbsotutamente traiçoeira.
Já tive a oportunidade de abo'rdar este tema aqui no
Senado Federal e, no ano passado, quando do comparecimento do Exm9 Sr. Secretário de Segurança Pública do
Distrito Federal, Coronel. Laura Rieth, à Comissão do
Distrito Federal, tive tambêm a oportunidade de interpelar S. Exf- no corpo daquela douta Comissão, por tempo
pouco inferior a três horas. Presidia a ComissãO o emi·
ne.nte Senador Alexandre Costa, que por sua formação
democrática e por seu emb.asamento tolerante, me per·
mi~iu que me alon·gasse no tempo, atem do necessário,
para tentar obter do Chefe de Polícia do Distrito Federal
informações que julgava indispensáveis para a elucidação do, rumoroso delito.
Estão nos Anais daquela Comissão, Sr. Presi4ente, as
respostas do Sr. Secretãrio de Segurança do Distrito Federal. Negou S. Ex• peremptoriamente, taxativamente,
enfaticamente, loquazmente, grandiloqllentemente qual,quer participàção de membros da Pólfcia do Distrito Federal, quer no itet criminis, quer ria consumação criminal que resultou. no ceifamento da vida da vítima desprotegida.
Passados os dias- ejã faz. mais de llOdias -o gran- ·
de jornal brasiliense não cessou de. buscar por todos os
meios, veredas, picadas, bosques ou caminhos 'que pudessem conduzir ao esclarecimento do crime e a conseqíiente entrega dos criminosos à Justiça Pública do Distrito Federal.
No desenrolar dos acontecimentos, Sr. Presidente,
surgiram como principais implicados, como suspeitos, apontaçios por instrumentos de prova admitidos em lei,
surgiram como suspeitos, quer de mand.antes, quer de
;:tutores do crime, precisamente elementos vinculados ao
· quadro de Delegados da Secretaria de Segurança Póblica
do Distrito Federal.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores; vivíanlos, e espero sinceramente que não continuemos a viver, numa Repúblic;:t que a grande escritora judia Hannah Areftdt, no
seu monumental tratado "As Crises da República", classifica de "A República de ninguêm".
O Sr. Odacir Soares -

Perm~te

O SR. FÁBIO LUCENA -

V. Ex• um aparte?

Com muito prazer.

O Sr. Odaclr Soares- Quero trazer a V. Ex• a nossa
solidariedade e lamentar que um acontecimento dessa
natureza possa tramitar, primeiro, nas esferas policiais e
jâ, em seguida, nos seus primeiros momentos na fase judicial, sem que se possa definir os responsãveis pelo assassinato do jornalista Mãrio Eugênio. Eu não cometeria
a injustiçã de apontar culpados, mas é indiscutrvel que a
Policia do Distrito Federal. pela sua própria cúpula, não
tinha a necessária "isenção para presidir, por qualquer
dos seus membros, o inquérifo"policial. h lamentãvel que
isso ocorra precisamente na Capital da República, porque submete toda a sociedade a um evento dessa nature~
za, ·grave por todos os aspectos e, mais g~ave ainda, na
medida que esse crime foi aqui perpetrado sob as vistas
das principais autoridades da nossa República e que até
este momento os responsáveis não estejam deriunciados.
deixando perplexa, não só a comunidade jornalística do
Distrito Federal. como a própria comunidade de imprensa do nosso País. Este Parlamento, como caixa de
ressonância da opinião pública do nosso País. vem deba·
tendo essa questão sem que ela tenha merecido das auto:id.ades ~clicl.a!S. mclusive das- autoridades policiais fede·
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rais, o devido encaminhamento. O discurso que V. Ex•
faz nesta tarde sobre essa questão é mais 'uma advertência para esta Casa, é maís uma advert!ncia para o Congresso Nacional, é mais uma advertência para as autoridades públicas do nosso Pafs no sentido de que acontecimentoS desse tipo, dessa natureza e com essa gravidade,
precisam ser solucionados com rapidez e, mais do que isso, com seriedade para que a própria solução de 'crimes
dessa n.atureza. possa representar um freio consequente
para que outros não ocorram nas mesmas circunstâncias. Tem V. Ex• a nossa solidariedade. O assunto ~ da
mais extrema seriedade, precisa ser objeto das preocu~
pações das autoridades policiais deste País, das autoridades governamentais, para que todos nós, cidadãos deste
País, não estejamos à merc! de acontecimentos dessa na·
tu reza. ~ui to obrigado pelo aparte.

O SR. FÁBIO .LUCENA- Sou eu quem agradece,
nobre Senador Odadr Soares porque, de fato, V. Ex•
traz inestimável- contribuição à questão. Ejs que não &,
de fato, Imaginável, nem sequer admissível que U:t)la o·
c'orrência como essa, que teve lugar no Distrito Feder:it e
que teve como vítima um funcionário de um dos mais
importantes jornais desta Reptlblica, fique no fosso ·dos
crimes insolúveis..
Mas, reportava-me ao "Estado de ninguêm". definido
por Hannah Arendt. O que é esse Estado, Sr. Presidente?
~ aquele Estado em que o cidadão não tem a quem reclamar. Se reclama à autoridade competente, esta autoridade logo delega a competência para outra autoridade, similar ou não. E de deleg:ação em delegaç!o, ensina a
grande escritora judia, o cidadão chega a uma situação
configurada pela esquisita imagem de não ter a quem reclamar, isto é, ter de reclamar a ninguém.
Em. nosso Pais. o. povo, com a sua sabedoria, com a
sua extraordinária· capacidade criacional, corporificou
mais ou menos este estado de ningu~m. ao conceber a r~
gura da reclamação ao bispo. Quando se vai reclamar ao
.bispo, Sr. Presidente, ê porque não hã mais a quem reclamar.
O Sr. Odacir Soares- Transformou-se nuril caso de
polícia. ~ aquele velho adágio popular: é um caso de
polfcia, isto é, ê um caso insolúvel.

.O SR. FÂBIO LUCENA- Certo, nobre Senador.
Esse, Sr. Presideftte, Ô estado de ninguém que supú·
nhamos:, suponho eu, e quero crer que minha suposição
está hªsteada em palpâvel realidade. quero crer que esse
estado de ninguém haja desaparecido no recente dia 15
de março.
·
O Sr. João Calmon- Permite V.

E.x•

um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -Ouço V. Ex•, eminente
Senador João Calmon,
·
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Fâbio Lucena,
solidarizo-me inteiramente com o seu candente pronun·
·ciamento sobre o hediondo crime que ceifou a vida do
combativo jornalista Mârio Eugênio, que pertencia aos
quadros dq Correio Brazillense. Eu aproveitaria a oportunidade para lembrar que há outros crimes de·que foram vítimas jornalistas e que, até agora, continuam impunes. um, na capital do meu Estado, onde foi assassinado, em condiçõeS misteriosas, o jornalista Jos~ Roberto
Jeveaux, diretor do jornal O Povão. At~ hoje o seu cadáver não foi encontrado. Eu a\udiri'a também, nobre e
combativo Senador Fâbio Lucena, ao caso de Alexandre
von Baumgarten, também assassinado, e cujo cadáver,
continua desaparecido. Creio que a NoVa Repóblica tem
o dever de levar até às últimas conseqUências o esclarecimento desses nefandos crimes que tanto envergonham o·
nosso País. V. Ex•. de<5de o primeiro minuto. se alinhou
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entre os que procuraram elucidar o crime praticado em
plena Capital da República e que vitimou Mãrio Eug~·
nio. Congratulo-me com V. Ex• pela sua persistência,

que conta com o apoio e o estímulo de todas as Bancadas
do Senado Federal, independente de siglas partidárias.
Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Fábio lAicena- Agradeço, nobre Senador João
Calmon,· ·a sua interterência. Já tinha ouvido dizer que os
grandes educadores são capazes de profecias, mas não os
tinha ainda na conta de aQivinbos. V. Ex• adivinhou exatamentc a seqUência deste pronunciamento, pois, eu iria,
Sr. Presidente, como o faço, aludir ao caso do assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten, que deixou
um testamento publicadoi pela revista Veja, em fevereiro
de 1983, em .que ele, Baumgarten, afirma que não sabe se
por ordem do Chefe da Agência do SNI, no Rio de Janeiro, na época, o General Newton Cruz, ou se por ordem~ por decisão do Ministro - Chefe do SNI, General
Octávio Medeiros, àquela hora cm que ele redigia seu
testámento, sua sentença 'de morte jã estava lavrada.
E pasme, Sr. Presidente, eminente Senador Passos
Pôrto, pasme V. Ex•! Os principais apontados como respon~veis pelo assassinato do jornalista von paumgarten
não foram sequer ouvidos no inquérito policial.
Assim, Sr. Presidente, presumindo-se como presumo,
aliás, por ter pecado com a presunção, expio logo pela
penitancia adrede, pois não suponho, tenhp certeza absoluta, que na Procuradoria Geral da República se encontra a fjgura desse advogado, desse jurista, dos mais
puros, dos mais completos e dos mais sábios que a Rep6blica jâ produziu, que é o Dr. Sepúlveda Pertence.
Assim, Sr. Presidente, e considerando-se que o Sec'retário de Segurança do Distrito Federal negoU a evidência
dos fatos perante a Comissão do Distrito Federal,
considerando-se que o Coronel Laura· Rieth mehtiu perante o Seriado da República, e sendo o assassinato do
jornalista Mário Eugênio um crime de ação pública, apeIo para o Procurador-Geral da República, Dr. Sepúlveda
Pertence, no sentido de que, dentro da Lei Penal, solicite
ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
a prisão preventiva do Chefe de Polícia do Distrito Federal, Sr. Coronel Lauro Rieth.
Por que essa rogativa ao Procurador-Geral da Re~
pública? Para evitar que ele fuja de Brasília, quando se avizinha o momento da substituição dos: governantes.
Tenho pelo Governador José Ornellas o maior respeito, Sr. Presidente. Acredito que S. Ex.• tenha governado
o Distrito Federal munido de todas as intenções de pl'omover o bem-estar social desta cidade. E, embora tendo
a convicção de que os objetivos do Governador de
Brasília não forma colirhadÓ;;, não posso deixar de reconhecer a intenção de S. E;r;.•, sempre querendo acertar,
mas, em algumas ou em quase todas as vezes, cometendo
lapsos, falhas e até erros insanâveis.
Hã. o perigo da fuga, e não cometeria o topete de dizer
ao Procurador da RepóbBca que a iminência da fuga ê a
figura que mais autoriza a prisão preventiva, para prevenir a ordem pública e para salvaguardar a ordem jurídica
das graves lesões que seriam provocadas contra as mesmas. Se a autoridade responsã.vel pela máquina policial,
ao invés de cumprir com os seus deveres e encaminhar ao
judiciário os agentes do delito, essa autoridade, o Secretário de Segurança, compareceu à Comissão do Distrito
Federal e ali prestou declarações inverídicas, essa autoridade estã. cristalinamente., pacificamente, alagoanamente.,. amazonicamente passivei de receber sobre si o instituto da prisão preventiva.
Longe de mim querer instaurar o terror neste País, ou
de propor que o terror se instaure em Brasília. Não, Sr.
Presidente. São as leis e as leis- ensinava Pimenta Sueno -as leis foram feitas 'para ser cumpridas. E o Padre
Vieira, no sermão a que intitulou de Primeiro Sermão da
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Visitação de Nossa Senhora, diz que não é miserável a
República onde hã delitos, e, sim, onde falta o castigo
deles. E é o castigo para esse delito, par~ esse brutal assassinato de um jornalista indefeso que a opinião pública, a consciSncia jurfdica e a família do Distrito Federal
passam a exigir, não das autoridades do Distrito Federal, mas do mais elevado órgão do Ministério Público
Federal, que ~ o fiscal da Lei e o dç:fensor da sociedade,
na pessoa do seu eminente e policulto titular o Sr.
Procurador-Geral, Doutor Sep6lveda Pertence.
·Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Concedo a
palavra.ao nobre Senador Jutahy Magalhães, por cessão
do nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. JUTAHY MAGALI:IÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs'.. Senadores:
Dois assuntos me trazem à tribuna, hoje, dos quais
tratarei rapidamente! O primeiro deles dez respeito a um
projeto de lei, cuja leitura passo a fazer:
Torna obrigatória a publicação anual. por parte de
todos os órgãos da administraçao direta e indireta,
das despesas efetuadas com propaganda e publicidade, dfsc1iminado o montante pago a cada agência ou
veiculo beneficiado.
O Congresso Nacional decreta~
Art. I" Toda produção ou veiculação de peças de
propaganda e publicidade paga dos órgãos ·da Administração Federal Direta e Indireta, feita através de agências de publicidade e dos meios de comunicação de massa escritos, falados e televisados, obedecerá às prescrições desta Lei.
Art. 2' Os órgãos enquadrados nas restrições do artigo I' publicarão anualmente, em veículos de espressiva
circulação em seu âmbito dC alcance, as despesas efetuadas no exercício findo com a produção e veiculação de
peç!ls de propaganda e publicidade.
§ l' Entendem~se por âmbito de alcance os níveis tácal~ regional e nacional de abrangência do organismo em
questão, ou, preferentemente, a área geográfica de cobertura dos: veículos de massa por ele utilizados.
§ 2' A prestação de contas de que trata o presente
artigo não ultrapassará o último dia do mês do janeiro
suh.<;eqüente ao exerclcio.

Art. 3t A divulgação prescrita no artigo anterior
discriminará os custos de produção e de veiculação,
quando pagos a firmas diferentes, além do montante despendido com cada agência.
Art. 4t A veiculação e_m órgãos particulares de comunicação seguirá os preceitos de licitação estabelecidos
no Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967 e legis~
tacão complementar.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6'i' Revogam-s~ as. disposições em contrário.
Justificação
~a seguinte a Justificação, Sr. Presidente:
A pressão popular, unida à determinação de políticos
e governantes, devolvem o Brasil à plenitude democrática.
Agora, povo e Congresso readquirem seu direito e dever de policiar a administração pública. E é, por isso, necessário que se comece a criar os mecanismos pelos quais
se fornecerão ao povo as condições de acompanhamento
do desem.penho, de seus dirigentes; democracia também
se define pelo direito de ser informado.

Dentro des~a ótica, destacam-se em particular, os
meios de comunicação de massa, como veículos de ligação entre o Estado e o cidadão.
Esses veículos assumem, com crescente intensidade,
no mundo de hoje, o papel de influenciar as opiniões e
comportamentos das pessoas, pelo seu poder de persuasão e pela profunda penetração na rotina da vida dos ci·
dadãos.
Assim sendo, na medida em que os meios de comunicação de massa assumem tal poder de modelação da opinião p6blica, há que se criar mecanismos pelos quais ao
povo não reste apenas o papel de Ouvinte - receptor de
mensagens - colocando-o como simples objeto de pro·
cesso comunicativo. necessário conferir-lhe um papel
m.ais ativo nessa relação de troca: o papel de Sujeito dela.
E o primeiro passo nessa direção justifica este Projeto:
trata-se de conferir às populações condições de fiscalizar
- ainda que, a princípio, em termos apenas quantitativos- o uso que o Estado faz dos veículos de informação
que as atinge.
A fiscalização popular e do Congresso poderá evitar a
discriminação política, algumas vezes exercida por parte
do Executivo para atingir aqueles veículos de comunicação que não se subordinam a sua vontade e exercem
seu direito de critica aos a tos dos detentores do poder.

e

~salutar que o Estado financie a divulgação dos a tos,
decisões, estratégias e serviços. governamentais, porque:
um Estado verdadeiramente democrático não se constrói
s~m a estimulação da capacidade crftica dos cidadõeS, e
esta não se desenvolve sem informação oportuna e con~
fiável. Mas é igualmente necessário oferecer ao cidadão
condições de se proteger de quem queira se valer do
"Quarto Poder" - os meios de comunicação de massa
-para perturbar este equilíbrio, por força do poder econômico.

Sala das Sessões,
, - Jutahy Magalhães.
b este o projeto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a que
dei entrada, hoje, no Senado Federal.
Ainda aligeiradamente, Sr. Presidente, desejo tratar de
assunto abordado, ontem, com sua conhecida objetivi·
dade, capacidade e brilhantismo, pelo Senador Helvfdio
Nunes e que, hoje, pelo que ~tou informado, será trata·
do pelo Sr. Senador João Castelo. Mas não poderia, Sr.
Presidente, deixar de manifestar minha opinião sobre o
assunto do Banco Sulbrasileiro, que deve ser examinado
sob diversos aspectos.
'
Inegavelmente, em princípio, é difícil, a alguém,
manifestar-se diretamente contra uma medida que dizem
ser para evitar o desemprego de 20 mil pessoas.
Outro aspecto favorãvel seria o da necessidade de atender a economia sul-rio-grandense, que seus represen~
tantes dizem estar debilitada e não ter condições de sozinha absorver o grande golpe que foi o da derrocada do
Sulbrasileiro.
rndebitavelmente, a medida proposta pela atual administração é um precedente perigoso e que, de imediato,
permite a indagação do por que não tomar idêntica solução para os demais casos que também têm pessoas aneaçadas em seus empregos e investidores prejudicados
.mt suas economias.
~preciso notar, também, que os 9oo bilhões, ou mais,
necessários para socOrrer o Sulbrasileiro, se bem aplicados em outras atividades, gerariam emprego em quanti~
dadt": semelhante a, dos funcionários do Sulbrasileiro.
No Brasil, infelizmente, é costume vermos as medidas
tomadas em caráter provisório tornarem-se permanentes. Quando combatemos a estati~"~ào da economia. temos que ver com apreensão a solu-ção encontrada, mesmo sabendo que dizer ser uma snlução provisóriu, e que,
no prazo de uma ano, o banco serã novamente privatiza.
do. Se hoje, contra a vontade do Ministro da Fazendapelo menos é o que se presume- a pressão dos interes-
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sados o obrigou a tomar utna decisão política, podemos

presumir o tipo de pressão que serâ exercida para manter
a estatização.
Como fato altamente positivo temos a remessa do as~
sunto ao Congresso para que aqui sejam tomadas as deM

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a
Hora do Expf:diente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

ci,sões finais. Não importa que seja um desejo de alguêm
eximir-se. da respons.abilidade direta ou de jogar para o
Congresso a responsabilidade de determinar os cortes no
orçamento que se fizerem necessários para a obtenção
dos recursos a serem injetados no Sulbrasileiro. ~ uma
responsabilidade que teremos debatidos e solucionados
sob a responsabilidade dos representantes do povo.
Teremos, no Congresso, que, mesmo antes do início
das discussões, estabelecer certas premissas: os recursos
da agricultura não podem syr cortados; as' transferências
para o Norte e Nordeste não podem ser atingidas; as verbas do FINSOCIAL têm que ser utilizadas para saldar
parte da dívida social do Estado para com a Nação. As
previsões orçamentárias feitas para atender as necessidades da_ região abrangida deverão ser suficientes para que,
sem sacrifício das demais regiões, o Governo possa atender aos reclarnos gaúchos.
São estas as premissas que, ao meu ver, devem serestabe[ecidas.
Nós todos devemós nos dar as mãos, mas ê inegáverque o Norte e Nordeste não podem mais ter seus parcos
recursos exauridos.
Que o Congresso examine a mensagem governamenta[, que deverá ser enviada na próxima semarta, e encontre a solução adequada para esta d~licàda que:;stão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, pela ordem,
peço a V. Ex' conceda a paÍavra ao Senador Moacyr
Duarte, que falará peta Liderança do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- Concedo__ a
palavra ao nobr_e .Senador Moacyr Duarte, que falará
como Líder do PDS.

OSR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal- Eunice Michiles- Raimundo Parente
-Alexandre Costa- Cesar Cals- José Lins- Marcondes Gadelha- Guilherme Palmeira- José lgnácio
Ferreira- Alfredo Campos- Mauro Borges.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa.
requerimento que vai ser tido pelo Sr. }'i'~Secretário.
É lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 52, DE 1985
Senhor Presidente:
Requeremos a V.
na forma do Regimento Interno, seja designada Sessão Especial. entre 27 (segundafeira) e 31 (sexta.feira) de maio próximo, para qUe o Senado Federal comemo,re o IV Centenârio de fundação
do Estado da Paraíba.
O evento transcorrerá a 5 de agosto de 1985, poréni, o
Governo da Paraíba pretende que a celebração das festas, no seu dia, seja feita no pr6prio Estado.
Sala das Se5SÕes, 29 de março de 1985. - Humberto
Lucena - João Calmon - Fábio Lucena - Gastílo
Müller - Itamar Franco - Hêllo Queiros.

Ex•.

f

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento que vem de ser lido será objeto de t:J.eliberação
após a Ordem do Dia nos termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
('i'~Secretário.

f:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 53, DE 1985
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
as matêrias constantes dos itens n9s 3 e 4, sejam submetidas ao plenário em lt e 2t [ugares, respectivamênte.
.sala das Comissões, 29 de março de 1985.- Odaclr
Soares- João Cafmon.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 3:

Votação, em turno único~ do Requerimento n'i'
40, de !985, de autoria dos Lfderes Hélio Queir6s e
Carlos Chiarem, solicitando, nos termos do art.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. lt-Secretário.
É lido o seguinte:
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Rosário, São Jos~ de Ribamar e Paço do LurrÍiar~
todos do Estado do Maranhão, tendo
Pareceres favorlivels, sob n'i's 923 e 924, de 1984,
das Codlissões:
-De Constituiçio e Justiça; e
de Leg~slaçilo SociaL
Votação do projeto em turno tínico.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
O projeto irá à sancão.

h o seguinte o projeto de lei aprovad~:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA ·N• 139, DE 1983
(Nq 4.512/81, na Çasa de origem)
Estende a jurisdiçio das Juntas de ConcUiaçio e
Julgamento de são Lufs aos Munidpfos de Rodrio,
São José de Rlbamare PaÇo do Lumiar, todos doEstado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'i' Fica estendida aos Municípios de Rosário,
São iosê: de Ribamar e Paço do Lumiar, todos do Estado
do Maranhão, a jurisdição ê:las Juntas de Conciliação e
Julgamento de São Lurs.
Art. 2'i' Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 3'i' Revogam~se as disposições em contrãrio.

REQUERIMENTO N• 54, DE !985
Nos termos do art. 379 do Regimento Interno, reque·
remos a retirada do Requerimento n'i' 40, de 1985, em
que solicitamos urgência para o Projeto de Lei da Câma~
ra n• 199/83.
.
Sala das Sessões, 29 de marçO de 1985. - Gastilo
Müller, Uder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) mento lido é. deferido pela Presidência.

O requeri-

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) .;_Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento
n'i'
, de 1985; dos Líderes Humberto Lucena e
Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do a_rt. 371,
alínea c-, do Regimento Interno, urg~ncia para o
Projeto de Lei do Sçnado n'i' 7, de 1985, de autoria
do ·senadqr Álvaro Dias, que descaracteriZa como
de interesse da segurànça nacional os municfpios
que .especifiJ:a,
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-Sobrea mesa,
. requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 2:

Votação, em tufno (mico, do RequerimentO "h'
15, de 1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os fatos
goe colocaram em risco o controle aéion~rio, pela
União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do requerimento nt
37/85, dos Senadores Roberto Campos e José lgná~
cio Ferreira, de adiamento de votação para o dia 18
de abril de 1985.)
·
A matéria teve sua apreciação sobrestada em sessão
·anterior, em virtude da falta de quorum para a votação
do Requerimento nt 37/85, de autoria dos Senadores
Roberto Campos e Josi: Ignácio Ferreira, de adiamentO
da votação para o dia 18 de abril.
em votação o Requerimento nt 37.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

lido o seguinte:

O Sr. Itsmar Franco Sr. Presidente.

REQUERIMENtO N• 55, DE 1985

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Serâ feita a
verificação solicitada.

Nos termos do art. 379 do Regimento lntemo, requeremos a retirada do Requerimento nt 46, de 1985, em
que solicitamos urgência para o Projeto de Lei do Senado n• 7/85.
.
Sala das Sessões, 29 de março de 1985. - Gastão
Müller, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) mento é deferido pela Presidêilcia.
Volta-se ao item 1 da pauta:

O requeri-

Votação 01 em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 1'39, de 1983 (n• 4.512/81,08 Casa de origem) que estende a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento de São Luís aos Municípios de

Peço verificaçio de votaÇtQ, ,

O Sr.Itamar Franco- Sr. Presid~nte, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra~ pela ordem, ao nobre Senador Itama~ Ffanco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Vejo que
V. Ex• se equivocou, porque o Lfder do PMDB e o
Líder do PDS votaram contra o adiamento. Portanto, o
requerimento serl~ rejeitado. V. Ex•, ao aprovfl-lo, me
obrigou a pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Eu me submeto à observação de V. Ex• Realmente houve ~m~uf·
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voco. Mas, como eu não esperava essa decisão das Lideranças. jâ aguardando a verificação de quorum, porque
jã. é tradição neste requerimento, nem esperei a rejeição
e aguardei o pedido de verificação. De modo que está
mantida a verificação de voto, mesmo com a rejeição.

-·\

-ii
-11
;::::;;:

O SR. ITAMAR FRANCO- Vejo que V. E<• come, te~ um equ[voco e que acaba de explicá-lo V. Ex• pode
retificar este equívocà~ Se as duas Lideranças. votaram
contra o adiamento? evidentemente, o adiamento foi re-

jeitadO. ·o meu pedido de verificação só me complicou
porque V. Ex• interpretou diferentemente a votação dos
dois Uderes. ExatamCnte o que V. Ex• explicou.~ que

ainda não nos acostumamos ~ ser Governo ou Oposição.~ uma confusão. Realmente no, confundimos hoje, quem é Governo, quem é Oposição, e durante muito
tempo vamos nos confundir.

O Sr. Fâbio Lucena- Sr. Presidente, peço verificação
de votação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em face dis·
to, com o pedido de verilicação agora confirmado, e n~o
h.avendo número em plenário, vou suspender a l'iessão
por dez minutos., antes acionando as campainhas a fim
de que os Srs. Senadores compareçam ao plenário.

- - i~!
i

(Suspensa às 16 horas e 2 minutos. a sessão i reaberta.às 16 horas e 6 minutos.) ·
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã reaberta
a s-essão.· Persisti.pdo- a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
O Req~ç::rimento n' 37/85 fica com a votação adiada
por falt.a tle quorum, e, em conseqUência, sobrestada a apreciação do ReQuerimento nt 15/85.
Jgu~lmente, as demais matér-ias da Ordem do Dia, todas em fase de votação, constituida dos Projetes de Lei
do Senado n•s 26/79,2/80. 18/80 c 320/80, ficam com a
sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

lt•m 9:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'? 33, de 1982, de autoria· do Senador
Jorge Kalume, que prorroga por dois anos a validade do Concurso de Fiscal de Contribuições Previdenciârias, tendo
Pareceres, sob n"?s 246 e 247, de 1982, das Cernis~
sões:
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid.ade e. no mérito, favorável;
-de Serviço Público Civil, favorârel.

A matéria constou de Ordem do Dia da sessão ardi~
nãria do dia 4 de março do corrente ano, quando foi a·
provada, em primeiro turno.
Vai-se passa1, agora, à disçussão do projeto em segun·
do turno.
· Sobre' a mesa. emenda que vai ser lida pelo Sr. 1'·
Secretário.

S iida a seguinte
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Previdenciârias- C- 13f79,,aberto na forma do Edital
n' 55/79, da Coordenação de Recrutamento AdministraM
tivo do Serviço Público ·- DASP publicado no
Diário Oficial da União de 27 de novembro de 1979.
Art. 2t Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam~se as disposições em cohtrâri~.
Justificação

A presente emenda é apresentada, tendo em vista ter,
se expirado o pr.,zo de validade do concurso.
Sala das Sessões, 29 de março de 1985. -Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em discussão
o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti· lo, declaro encerra~
da.
Ençerrada a discussão, com emenda, a matéria volta
ao exame das comi~sões competentes.

O SR.. PRElSIDENTE (Passos Põrto) -!tem 10:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
Senado n' 147, de 1982, de autoria do Senador 1-,
tamar Frànco, que isenta de qualquer tributação os
proventos de aposentadoria e dâ outras providências, tendo
PBreceres, sob n's 7 e 8, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciona1i~
dade e j'uridícídade; e
- de Finanças, favorâvel.

~do

Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado nos termos do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ita.mar Franco.

O SR. ITAMAR ~RANCO (PMDB- MG. Para cn·
caminhar a redação. Sem rev1são do orador.)- Sr. Presidente; Srs::· Senadores:
ApenaS para destacai que o Senado Federal acaba de
aprovar, hoje, em segundo t!-Hno, um projeto de nossa
autoria de graride alcance social restabelecendo assim a
justiça e a eqUidade no âmbito da sociedade. Mais ainda,
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Senado Federal consegue dístinguir, neste instante, com a aprovação deste
projeto. o ,que seria· matéria financeira ê matéria tributária. Foi dificil, até então, para que a própria Comissão
de Constituição e Justiça do Senado diferenciasse a matéria tributária e a matéria financeira. Razão pela qual,
ao aprovar este projeto, em segundo turno, e Oenviando
à Câmara dos Deputados, esperamos agora que a Liderança do PMDB; bem como as Lideranças do Partido da
Frente Liberal e do PDS, possam aprovar com a maior
urgência na Câmara dos Deputados esse projeto de alto
alcance social. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto vai
à Comissão de Redação.

S o seguinte o projeto aprovado
EMENDA: N• I (SUBSTITUTIVO)
(De plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n" 33, de 1982
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Revigora o prazo de validade do concurso público

que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' S revigorada, até 18 de maio de 1986, a vali~
dnde do Concurso Público de Fiscal de Contribuições

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 147, DE 1982
Isenta de qualquer tributação os proventos da apo-sentadoria, e dá outras providências.
O COngresso Nacional decreta:
Art. lt As importâncias recebidas em dinheiro, por
pessoa tisica, a titulo de pensão ou aposentadoria são
isentas de qualquer tributação, contribuição ou outra
arrecadação COD;lpulsória promovida pela adminis~
tração púbtíca direta ou indireta.

Art.

zq

A remuneração proveniente de trabalho as-

salariado até a quantia eoui'vatente a 100 (cem) Obri·
gações ReajustáVeis do Tesduro Nacional não poderá
ser objeto de retenção na fonte a tftulo de antecipação
de recolhimento de tributo de qualquer natureza.
Parâgrafo llnico. O disposto neste artigo aplica-se
aos honorârios percebidos por profissional autônomo e
demai'S rendimentos de trabalho sem vínculo empregatí·
cio.
~rt. 3' As restituições devidas pela Receita Fedei'al
aos contribuintes que houverem sofrido retenção na
fonte seirão corrigidas monetariamente quando não efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrega
da declaração de renda.
·Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o interessado comunicará o fato à Delegacia
Regional do Ministério da Fazenda que instaurará imediatamente inquérito administrativo para· apurar res·
ponsabilidades.
Art. "411 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5' São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidên·
cia deixa de proceder à votação do Requerimento n' 52,
de 1985, lido no Expediente, em virtude da inexistência
de quorum em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador João Castelo.. '
O SR. JOÃO CASTELO (PDS- MA. Pronuncia o
segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
A história política desta Nação é- marcada por um
mar de promessas e compromissos de salvação do No rte
e do Nordeste. A partir das advertências de vários escrí·
tores brasileiros, sobre a pobreza e a fome que ali impe·
ram, os candidatos a Presideilte da República, sem ex·
ceção, sempre colocam em prioridade aquelas regiões, e
a elas prometem mundos e fundos. Mas, só prometem.
Até hoje, nelas praticamente nada se resolveu de definitivo; nem os males da seca, ~em a falta de estradas, nem
a terrivel defi.ciência da Previdência Social, enfim, nem a
crise de recursos. Tanto o Norte quanto o Nordeste per·
manecem pobres, famintos, abandonados, e a Nova República principia penalizando ·exatamente essas ãreas,
ou colocançlo~as em plano secundário em relação aos ir·
mãos mais bem aquinhoados do Sul do Pafs.
Ali, diuturnamente, lutam todos pela sobrevivência,
mais de 1/3 da população do País. São mais de 40 mi·
lhões de habitantes.
A julgar pelos veementes apelos que temos recebido,
hã ~cessidade de profunda reflexão des.ta Casa sobre a
política económica que se delineia e que será adotada
pelo atual período governamental: Entre os apelos, des·
taco sobretudo aqueles que me chegam do meu Estado,
das diversas associações comerciais do Maranhão, da
Federação das lndóstrias daquela Unidade Federativa,
da Federação do Comércio do Clube de Diretores Lojis ·
tas, e da sociedade rural tão sofrida. Que querem eles e
tantos irmãos do Norte e Nordeste? Nada mais, nada
menos, do q_ue uma urgente revisão das primeiras e, por
que não dizer, arbitrárias -e truculentas medidas econô~
micas do novo Governo, suspendendo as atividades de
todos os órgãos de desenvolvimento daquelas regiões.
O Senado sabe que há poucos dias o Governo decretou a paralisação das atividades do Banco do Nordeste
do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica
Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco·
nômico e Socia:l, do Banco Nacional da Habitação, da
SUDAM e da SUDENE. Na opinião da classe empre.'ia·
ria! do meu Estado, na opinião da classe empresarial do
Norte e de todo o Nordeste, essa providência, ao invés
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de ajudar a combater a inflação, sem dúvida alguma,
gi!ra uma espiral inflacionária. Em verdade, não pode~
riam ser outros os efeitos dessa brutal recessão. Com
aqueles organismos de portas cerradas para o empresariado, as taxas dos bancos privadOs, que já são altfssimas, estão chegando a níveis insuportáveis. Podemos dizer que. estão sendo olhadas quase co'mo o início de um
processo de agiotagem ..
O Sr. Gabriel Hermes- Perinite V. Ex• um aparte?

· O SR. JOÃO CASTELO -

Pois não, com todO o

prazer.

O SR. GABRIEL HERMES- Senador João Castelo, V. Ex• falou nas federações das indústrias, do comércio, nas assdCiações comerciais, entidades de classe do
seu Estado. Por isso pedi, de início, o aparte. Diga: dos
nossos Estados. Tive a ocasião de presidir, na última
quarta-feira, no meu Estado, o Pará, uma reunião de toda~ as entidades de classes patronais, Federação das Indústrias, da qual sou o Presidente, Federação do Comércio, Centro das Indústrias, do qual sou o Presidente,
Assocía~ões Comerciais, Clube de DirctoreS Lojistas,
representantes e presidentes de todas as classes de trabalhadores daquele Estado. E quero juntar esses protestos
de V. Ex•, esses reclamos, essas advertências, até como
uma colaboração ao novo GOverno, ao Governo que está com a responsabilidade de conduzir o País. Mas eu
queria apenas acrescentar uma coisa dolorosa para o
nosso Estado, que também deve atingir o de V. Ex• Estamos completamente ilhai:f.os no Estado do Pará. A es. trada Belém-Brasília está interJompida no seu tráfego.
A estrada que liga o Pará ao Maranhão, .Que seria um
caminho de escoamento, também estâ paralisada. Jà nos
dirigimos ao ilustre Ministro dos Transportes, nosso colega, às autoridades responsáveis, em nome das nossas
entidades, pedimos até audiência, vamos pedir até a colaboração- do Semfdor Hélio Gueiros, nosso colega do
Estado, principalmente para o que se refere às estradas.
Já está havendo prejurzos terríveis numa paralisação tremenda. Citei exatamente o Senador Hélio Gueirost por·
que pedi inclusive ao meu amigo Deputado Carlos Virragre que. nós olhássemos o problei.na das estradas. Está
gravíssimo, Senador. São fileiras imensas de caminhões
as mercadorias estão se perdendo,já.começa haver falta
de produtos de alimentação e se agravam os problemas
.pa'ra o nosso Estado. Vamos juntar os nossos apelos ao ·
Ministr~· dos Transportes. Isto é grave. Belém é uma
ilha.

O SR. JOÃO CASTELO- Agradeço ao nobre companheiro Gabriel Hermes pelo seu aparte que Vem enri~
quecer o meu discurso.

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Exf um aparte?

O SR. JOÃO CASTELO -

Com todo o prazer.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre SenadorJoãb Castelo,·
V. Ex• exprime uma preocupação generalizada, hoje, de
todas as classes empresariais, e também do operariado,
por causa dessa brusca parada na atividade financiadora
do País. Acredito, porém, que ~Ouve um certo exagero,
um certo exc~sso da parte di: quem recebeu a ordem. E
esse exagero, esse zelo extremado está 'sendo consertado
diante da situação real, e já se sabe que as autoridades
maiores daNação térn dado ordens ao Banco do Brasil e
à Caixa Econômica para que não façam essa parada
brusc·a. mas apenas uma discriminação racional e justa,
se.1etiva. na aplicaçãa das regras. De modo que acredito
que houve esse alvoroço inicial, mas agora a situação estás~ esclarecendo e creio que não haverá nenhum risco
nem perigo. claro que se estamos querendo resolver
realmente o problema grave da inflação, temos que ado-

t

tar certas medidas um tanto quanto antipãticas e pQuco
aceitas de uma maneira geral. Por isso, a causa do meu
aparte, porque quanto à parte principal do discurso de
V. Ex•, estou de pleno acordo que há necessidade de se
· consertar essa ordem radical. Solicitei o aparte para di~
z:er ao nobre Senador Gabriel Hermes que tão logo o
Ministro Affonso Camargo tomou conhecimento da si~
tuação difícil da Belém-Brasília, no quilómetro 86, S.
Ex.', imediatamente, articulado com o Governo do Pará,
tomou todas as providências.. e posso dizer à Casa e especialmente ao nobre Senador Gabriel Hermes que em
menos de vinte e quatro horas o trâfego da BelémBrasília está sendo reatiVado •. Houve providênci3s imo.
di atas articuÍadas entre o Governador Jader Barbalho e
o Ministro Affonso Camargo, e o problema da BelêmBrasília foi sanado. A esta altura, acredito que os trans~
Portes estejam circulando normalmente pela BelémBrasília. Apenas, ~â de se convir, que a. nossa área se
inunda com facilidade, e pode-se fazer a melhor obra de
engenharia que ela não resite às tempestàdes da nossa
Amazónia.
O SR. JOÃO CASTELO - Peço ao querido Lfder
do PMDB, meu amigo Senador Hélio Gueiros, que não
transforme o meu dfscurso numa briga paraense figadil
ao Ministério dos Transportes.

O Sr. Hélio Cueiros- Apenas o Sr. Senador Gabriel
Hermes foi muito dramático, quando S. Ex• falou que
Belém está ilhado, dando a in'tpressão de um estado de
calamidade. Quero apenas aquietar S. Ex• com a informação de que a Belém-Brasília jâ voltou a ser transitável, graças às imediatas providências do nosso colega
Senador Affonso Camargo, articulado com o Governador do Pará. Muito grato a V. Ex• pelo aparte que me
concedeu.
O SR. JOÃO CASTELO - 1:: uma honra ouvir o
aparte de V. Ext como Líder do PMDB.
Srs. Senadores, eu dizia exatamente quç. estas taxas,
hoje, são superiores até mesmo a 20% ao mês e variam
de acordo com a cara do freguês. E isto, como salientam
os meus conterrâneos, vai provocàr - não tenho dúvidas - a curto prazo, a descapitalização do empresaría~
do nordestino, já tão sofrido. E o pior é que, por falta de
capital de giro, serâ. igualmente redurlda a capacidade
produtiva do comércio, da indlí.stria e da agricultura. ·
O Sr. Jorge Kalume- Permite V, Ex• um aparte?

OSR. JORGE KALUME'- Primeiramente, quero
aplaudir V. Ex• O seu pronunciamento é tão importante
que sensibilizou toda a Casa. Todos nóS estamos com
nossas atenções voltadas para ouvir a defesa que está fa~
zendo do Norte e do Nordeste e~ por que não dizer, do
Brasil inteiro? Inegavelmente, eSsa medida de choque to·
nlada pelo Governo atual, que foi combatida na Velha
República mas q11;e está sendo aplicada agora, vem repercutindo negativamente em toda a região. Eu mesmo
jâ usei a tribuna há poucos dias, fazendo um apelo ao
eminente M ihistro, pessoa que eu admiro, Franc::isco
Dornelles, no sentido de excluir o Noite c a· Nordeste
dessa suspeição, por 60 dias, dos firianciamentos, principalmente em se tratando da nossa Região Am3zõnica.
Se não financiar borracha agora, atE: dias de março, já
está acabando o mC.'i, nós vamos ter uma produção reduzida desse produto fundameJltal para o nosso parque
manufatureiro. Como V. Ex• sabe, o Brasil é deficitário
em matéria de produção gomífera, de borracha. F.ntão,.
ele tem que importar borracha do exterior. Impmtand()
significa o quê? Sangria de divisas.. Aí V. Ex• verifica o
erro dessa medida, universalizando, generalizando para
todo o Pais. Aproveito para, além de cumprimentar V.
Ex•, fazer de V. Ex• o canal do meu apelo no sentido de
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ser cancelada essa medida de 60 dias para minha região.
a Região Amazônica. Muito obrigado.
O SR. JOÃO CASTELO - Incorporo ao meu discurso o aparte do nobre companheiro.

O Sr. Jutahy Magalhies- Quando V. Ex• terminar o
seu raciocínio, gostaria também de aparteá-lo.
O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. JOÃO CASTELO - Ouvirei V. EX', com o
maior prazer, logo que terminar o meu raclocfnio.
E digo à Casa que existem, inclusive, medidas mais
gravCs desse pacote que penaliza, sobretudo, o Norte e ·
Nordeste. A suspensão, por exemplo, das liberações da
SUDENE da SUDAM, os empresários as estendem;
inciusjve, inteiramente irregulares por quem as pratica,
por quem as mandou praticar. Sobretudo, porque parte
desses recur~s, a maior parte ou quase todos. têm ori·
gem em entidades jurídicas e particulares. Mas, mesmo
assim, ambos os órgãos estão paralisados. O BNà e o
BASA, por sua vez, apenas fazem repasse desses recur~
sos. Esses recursos não são originários de taxas ou impostos devitios ao Governo, no caso desses dois organí.s~
rnos, a medida governamental, por exemplo, suspendeu
até as liberações autorizadas e em fase final de execução,
praticamente já contabilizadas na conta de cada proj,etO,
vinculada ao banco respectivo, quer seja do Nordeste
quer ~ja da Amazônia. Com isso, os homens que pro~
duzem e geram empregos são prejudicados também nos
seus projetas em franca execução, para cujo exitojâ contava com os recursos solicitados e regularmente aprovados.

e

O Sr. Alexandre Cost:a- ~ermite V. Ex~, um aparte?

·O SR. JOÃO CASTELLO - Darei já o aparte ao
nobre Senador Alexandre· Costa.
Diante de atos tão graves que atingem principalmente
as regiões mais ne:cessita~as do Pafs, com a queda da
produção e o conseqaente desemprego. não podemos
entender· que a chamada Nova República retire ,quase
um trilhão e meio de cruzeiros do Orçamento Fiscal
para tapar enorme buraco no Banco· SulbraSiieiro.

O Sr. Alexandre Costa- Acho que não d~~ causar,
absolutamente, nenhuma surpresa a V. Ex•9 que a tax:a
de juros ienha crescido no Brasil. As medidas tomadaS
pela Nova República, cancelando os cm:titos por 60
dias. são tão absurdas e têm uma origem muito çanheci~
da: entregaram toda a ârea económica aos banqueiros
da Nova Rep1.iblica do Brasil. Isso não há quem possa
negar. Está nas mãos dos banqueiros do Brasil, porque
se não estivesse não haveria justificativa. Se. V. Ex• vern
acompanhando um jornal insuSpeito que é O Estado de
S. Paulo, veria que lá estio as crfticas de economistas, os
mais brilhantes, componentes do PMDB, discordando
'veementemente dessas ações. Por que não vCem eles,
como não vemos il6s, qual o alcance que possa ter o suspender desconto de duplicatas e empréstimos à agrjcut·
tura por 60 dias com a inflação? Nada tem a ver uma
coisa com a outr.a. Mas o que é de estarrecer- isso é
que a gente pergunta para poder saber- é o Ministro
da Fazenda que diz, que afirm~ ante às câmeru de televisão: "não se Cmpre~ta dinheiro n nane() quebrado. o~
re.<!.p()nlláVeis (')elos banCC)!I quc:!,rudo!l têm eque Ir pnra 8
cadeian. Mas é ele me:>lmO quem volta lli Rede Oloho de'
ielevis:'lo e di:~.: "Eu nãn tenho dinheim••. Aliá~. a RepOhlica já é ele me11mo, ele rliz: uEu nlíc, tenho dinheiro,
nãr, tenho de onde tirar. Vou remeter a memagem par~:~
0 Congresso, lá que retirem do orçamento de onde qui~
serem". Ora, Srs. Senadores, afinal de contas o que o
Ministro acha que nô:o; :o;omo:o.? Ou e1e ê muito sabido a
ponto de julgar que todos nós aqui somos alguns imbe-
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eis, ou então ele está por fora de tudo, porque ele que
pertencia à República Velha, da ditadura, que atraves·
sóu todos os governos, sabe que nós não podemos legis·
lar em matE:ria financeira. Nós.não podemos mexer em
orçamento, nós não podemos fazer cortes no Orçamento para encontrar 900 bilhões de cruzeiros para tapar
rombo no Banco Sulbrasileiro, Ele sabe mais do que isso. Então, éu sabendo que ele sabe- aliãs, todos nósc quando efe diz que manda para o Congresso, o que me
vem à mente é que ele deseja nos atirar contra o Rio
Grande do Sul, que nós tanto queremos bem, porque temos um representante aqui da qualidade de um Octávio
Cardoso, que é um defensor dessa causa. Mal sabe ele
que nós não podemos fazer isso. E ainda, coisa muito
maior. Como é que podemos votar aqui, neste Senado
da Rep6blica. um nordestino como eu, como é que pode
votar 900 bilhões de cruzeiros para tapar rombo de roubo do Banco Sulbrasileiro- ele é quem diz que foi roubado, eu não sei, só depois de apurado, quem afirmou
foi o próprio Ministro, eu estou repetindo suas palavras,
porque eu não faço essa afirmativa- quando nós sabemos que não há dinheiro em nenhum banco oficial do
Nordeste brasileiro para emprestar o mínimo para descontar duplicatas de um comércio falido, de mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Ora, Senador João Castelo,
afinal de contas, o orador é V. Ex• Eu me reservo o direito de esperar para, contrariando os meus amigos do
Rio.Grande do Sul, votar:- contra isto, ou então forçar
que o Ministro levante essas medidas arbitrárias, absur-

dBs, •..
O SR. JOÃO CASTELO -Que é a nossa intenção.
O Sr. Alexandre Costa- ... que é o nosso objetivo. Aí
então também poderemos atender ao Rio Grande do
Sul. Muito obrigado.
O SR. JOÃO CASTELO- Eu incorporo o brilhaitte
aparte de V. Ex• ao meu discurso, e já darei com o maior
. prazer, em primeiro lugar, ao Senador Jutahy Magalhães, e aos demais colegas que me pedem um aparte.
Mas quero dizer; inclusive, ao Líder do PMDB, em
exercício, meu querido amigo Senador Hélio Gueiros,
que realmente o rombo vem da Velha República, como
ele diz, não tenha dúvida, mas o que nos deixa um pouco estarrecido é que até às vesperas do 15 de março, nos
corredores, nos plenários deste Congresso gritava-se a
plenos puhhões contra os escândalos financeiros e contra
as providências adotadas para socorrer os organismos
atingidos por más administrações.
Agorã, para espanto geral da Nação inteira, usam-se
·os mesmos remédios condenados par~ os mesmos males.
Nós aqui não estamos, por exemplo, condenando que
aqui perto, na frente do Congresso Nacional, estejam
acampaCios centenas de servidores do Sulbrasileiro. Pelo
contrâr~o, eles exerceram aqui o natural direito de defesa de seus empregos, c por via de conseqUência do sustento de seus familiares. Todos nós estamos, inclusive,
ao lado desses nossos irmãos, e aqui estaremos sempre
dispostos. a encontrar uma solução para os problemas
do trabalhador brasileir.o.
Ma.s, em verdade, queremos aqui mencionar, contra o
qual nós aqui nos insurgimos, é que a Nova República
não foi feliz em s~us primeiros passos. No caso, por
exemplo, do fechamento das portas do crédito oficial
para o emp~esariado, sobretudo do Norte e do Nordeste, ela. simplesmente não inovou, não reformou, 11ão
criou, em nada mudou. ESsas medidas são velhas e sempre me~am a reprovação do povo brasileiro, como
bem disse o Senador Ale;.;andre Cosia em seu aparte; e
continuam a merecer, por nossa palavra, através de to~
dos nós que representamos esse povo brasileiro, continuam a merecer a nossa repulsa porque, realmente, em
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nada elas ajudam, elas apenas penalizam os mais necessitados e ajudam aos mais ricos.
Meus Senhores, entre os escândalos anteriores a JS de
·março e este agora, não exist~ qualquer diferença, e talvez por isso mesmo seja idêntica a solução que se pretende dar. Em outras palavras, como os outros, esse escândalo financeiro vai ser contemporizado ás custas de mais
um sacritlcio do povo brasileiro, especialmente do nortista e do nordestino. O Norte e o Nordeste precisam de
crédito, precisam de mais recursos, de mais ajuda, e, Sem
dúvida alguma, na parcela que será tirada do orçamento
fiscal, para tapar esse buraco, serão eles os grandes prejudicados.

atender .interesses de amizades pessoais e indicações
políticas do seu Partido; é proibido gastar mas não é
proibido criar Ministérios, apenas para colocar uma de·
terminada pessoa num Ministério, seja ele qual for. que
ê desmembrado até à 61tima hora, mas tem que ter um
Ministério para determinada pessoa. Mas é proibido
gastar! Então, veja V. Ex• a incoerência. Ont.em, o Líder
em exercício do Governo pediu para aguardarmos um
pouco para começarmos as críticas, Nôs estamos nos
contendo, realmente, p,or razões óbvias, mas veja V. Ex•
que, a cada dia, surge um'a coisa para criticar, e estou
aguardando resposta, até, do requerimento do Senador
l'ábio Lucena, apresentado ontem.

O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador João Castelo, V. Ext me permite um aparte?

O SR. JOÃO CASTELO- Agradeço a V." Ex• o seu
aparte e numa homenagem a algumas coisas, por V. Ex•
lembradas, digo, também, que é proibido gastar, mas
não é proibido criar vice-presidência nurn banco como o
de Desenvolvimento Económico, simplesmente para colocar na função o filho do Governador de São Paulo.
Mas, Sr. Presidente, me referia sobretudo ao Norte e
ao Nordeste, e dizia que essas duas regiões, acima de tu·
do, carecem de compreensão e bom senso.
Para nós, ao invés de cortes no Orçamento Fiscal para
socorrer o Sulbrasileiro, o Governo Federa! deveria absorver esses dezessete mil e quinhentos servidores em
seus quadros ~e pessoal, da maneira como fez no caso
da Delfin, talvez em alguns outros, e com os quase um e
meio trilhão de cruzeiros, porque não são, nobre Senador Alexandre Costa, novecentos bilhões de cruzeiros, o
Banco Central já deu quinhentos e cinqUenta bilhões,
são quase um trilhão e meio de cruzeiros, mais que o
orçamento do Estado do Maranhão, por incrível que
pareça.
. Incrementar o crédito no Norte e no Nordeste, isso
sim, possibilitando assim mais produção, mais crescimento e mais empregos, o que significa menos fome,
menos sofrimento e menos desemprego.
Quase um trilhão e meio de cruzeiros a ser injetado no
Sulbrasileiro!·Quero deixar claro que aqui não há nada
de pessoal contra regiões, pelo contrário, os sulistas me
merecem tanto quanto os meus conterrâneos do Norte e
do Nordeste. O importante, o que se precisa dizer, é que
esses recursos sairão de setores airida não identificados e
que serão duramente sacrificados com novos cortes no

ú SR. JOÃO CASTELO- Se V. Ex• me permite, eu
gostaria de dar o aparte ao Senador Jutahy magalhães,
que o pediu anteriormente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador João Castelo, V. Ex• está fazendo uma análise de problemas que
estão surgindo no decorrer destes primeiros dias do Governo da chamada Nova República. Eu jâ começo a
achar estranho o nome de Nova República porque fico
me lembrando da Nova Alemanha, e eu não gostei nada
daquele apelido de Nova Alemanha, no tempo de Hitler. Mas eu lembraria a V. Ex• que a Nova República
está nascendo com os métodos velhos. Veja V. Ex•, no
dia-a-dia, nos poucos dias de sua existência, começou
com decretos-leis que ela tanto condenava no passado,
decreto secreto, e agora vem com essas· medidas que
também Criticava, como soluções do passado, Vê V. Ex•
que ouvfamos, onteni, e lemos estarrecidos, as mésmas
informações de que o Ministério do Exército não aceitaria determinadas medidas que cabem, exclusivamente,
ao Congresso tomar ou não. Veja V. Ex• que eles também, que tanto. criticaram, no passado, as medidas do
Executivo, que através de mensagens enviavam projetas
e mensagen-s para esta Casa, de projetes que estavam em
andamento no Congresso, quejã estavam decididos pelo
Congresso, como hoje essa questão de Segurança Nacio~
naljâ está decidida na Comissão Interparlamentar, para
colocar em votação no dia 15 de novembro, e agora vem
uma mensagem do Governo retirando os municípios da
área de Segurança Nacional, somente para a iniciativa
não ser do Congresso, ser do Executivo; portanto, repetindo as mesmas coisas que ocorriam no passado, e que
eles tanto criticavam. Veja V. Ex• que hoje mesmo a Liderança da Maioria de hoje retira, apenas no significado
de obediência ao Poder Executivo, o requerimento de
urgência de projet'os que tratavam de problemas de Segurança Nacional, porque era da mesma natureza da
mensagem que ainda vai chegar. Estão exercendo o mesmo papel que tanto criticavam no passado! Então veja
V~ Ex•, Senador Alexandre Costa, que não é surpresa
para nós, vermos, hoje, medidas que também eram criticadas no passado; medidas que provocam aumento de
juros, medidas que proVocam recessão, e todas essas medidas na área económica. Mas isso também não é surpresa, porque é uma continuidade. As pessoas que compõem, hoje, a direção da política econômica no País são
pe_ssoas que já conhecemos há muito tempo, são caras jã
vistas, e praticamente não existe cara nova; as medidas
são as mesmas, e talvez atê piores do Que no passado.
Mas veja V. Ex• que estamos com o Nordeste parado, e
então vem aquela notícia que o Presidente José Sarney
leu, com muita ênfase:"~ proibido gastar".~ proibido
gastar, mas não é proibido Criar diretorias no Banco dó
Nordeste, para atender apenas satisfações e compromissos pessoais; é prOibido gastar mas não é proibido criar
diretorias no Banco Central, para atender compromissos de ordem pessoal; é proibido gastar mas não é proi~
bido criar diretorias na Caixa Econõmica, também para

orç-amento.
Estamos apenas nq final do primCiro trimestre deste
ano e as despesas públicas previstas jâ sofreram cortes
num total de 25%. Só a Nova República já cortou 10 e a
Velha República, em nome da nova, já havia cortado

15%.
O Ministro Francisco Dornelles disse que o assunto é
eminentemente político. Vejam bem os Srs.: o Ministro
Francisco Dornelles disse que o assunto é eminentemen·
te polftico, por isso seria submetido ao .Congresso Nacional. Alguns companheiros' viram nisso o final da prática autoritária do Governo em questões econômicas.
Ontem mesmo, aqui. o Líder do PMDB dizia ao Senador Helvídio Nunes que falava sobre o mesmo assunto.
Não sabemos nem em que sentido o titular do Ministério da Fazenda empregou o termo político. O noticiário da imprensa leva-nos a pensar em assunto.eleito·
reiro e não propriamente político. Diz o floticiário, in·
clusive, que o PMDB e o PFL têm interesses eleitorais
no Rio Grande do Sul que seriam bastante prejudicados
com a derrocada total do Banco SutbrasHeiro.
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO CASTELO -Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador João Castelo,
quando ouvi na imprensa a informação de que o Governo pretendia encaminhar um projeto de lei ao Senado

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Março de 1985

Federal, pedindo autorização para inveStir até novecen-

tos bilhões de cruzeiros no conglomerado SulbrasileirojHabitasul, e ao mesmo tempo, pelas notícias de hoje,
que representam declarações prestadas à imprensa ontem, pelo atual Presidente do Banco Central, de que, a
esta altura, o B~r:~.co Central, o Governo, já investiu quinhentos bilhões sem autorização do Congresso, para liberar depósito à vista naquele banco, pareceu-m'e que
~tamos

sendo chamados para ser cúmplices.

O SR. JOÃO CASTELO O Sr. Odacir Soares -

Para coonestar.

Para ser cúmplices dessa pro-

vidência que o Governo pretende adotar

em relação a

este mais recente rombo. Preocupado com isso e ao mesmo tempo com'a gravidade da situação dos quase dezes-

baixadas, para o Supremo Tribunal Federal, para os
Governos dos Estados, onde os Governadores são nomeados etc. Precisamos, tambéni, saber, o Congresso
precisa 'ser informado de onde, em que parte do orçamento fiscal, em que Ministérios da ârea social, porque
o Governo jâ declarou, também, através do próprio Ministro da Fazenda, qUe os cortes vão ser efetivados no
orçamerito fiscal nos Ministérios sociais. Precisâmos saber onde é que esses corteS serão verificados nesses projetas, se em empreendimentos e projetas do Nordeste.
na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Paranâ, em
Santa Catarina, onde? O País precisa saber e, particular~
mente o Congresso, porque estará sob a nossa apreciação a aprovação, as emendas' e as modificações que
possam ser introduzidas nessa legislação que o Governo
pretende encaminhar ao Congresso Nacional. Eram es~
tas as observações que queria f~er a V. Ex'

sete mil funcionários do conglomerado do grupo ga11cho, Que, c:fetivamente, precisam ter uma solução para
O SR. JO~O CASTELO- Agradeço o aparte de V.·
sua situação funcional e empregatfcia, procurCi fixar,
Ex•, que vem,
para meu uso pessoal, e vou ler aqui, neste momento, alDCluciene
gum as premissas que me parecem importàntes que sejam objeto da mensagem presidencial, que vai encamiMas dizia aos Srs. que não vejo por que se dizer, polinhar o referido projeto de lei. Parece-me que algJ.lmas
ticamente, que essa matéria deva vir para o Congresso
informações são importantes que sejam- nessa mensaNacional. Não vejo, nessa medida do Governo, qualgem, preliminai'mente:, respondidas pelo Governo e que
quer ato liberal para com o Congresso Nacional. Nele a
repres_ente uma informação detalhada ao Co'ngresso NaNova República trabalha sob pressão de alguns de seus
construtores: lideranças do Partido do Movimento Decional e particularmente ao Senado. Primeiro: ..precisamos saber qual Omontante real do rombo e as pessoas
mocrático Brasileiro e do Partido da Frente Liberal sãO
acusadas de pressionarem o Governo no processo de
físicas e jurídicas dir'etamente implicadas, inclusive, com
salvação do Banco, com o sacriffcio de recursos destina·
detalhamento das providências tomadas pelas autorida·
dos a programas de carãter sociaL
des monetárias, até agora". Segundo: ..o valor dos recursos jã aplicados", porque o Presidente do Ba~co
Ao que se informa, o uso desse trilhão e meio de cruCentral acaba de declarar, 9ntem, que o 'Governo jã inzeiros, novecentos bilhões, mais o jâ dado, praticamenvestiu quinhentos bilhões, - o valor dos recursos apli·
te, um trilhão e meio de cruzeiros, garantirá 17 mil e quicados para ressarcir os correntistas que tinham déposínhentos empregos. Exatamente por isso, entendemos ser
tos à vista, as fontes dos mesmos recursos e as empresas
inteiramente inadequada a sugestão sugerida aos con~
e setores beneficiados especificamente com a liberação
gressistas. Em verdade, virá ela sacrificar ainda mais o
desses recursos. O detalhamento dos rombos ocorridos
povo brasileiro e, sobretudo, como disse no início do
e~ todas as empresas do conglomerado Habit8.sul e
meu discurso, o.Norte e o Nordeste, que a cada mês e
Sulbrasileiro', empresa por empresa, identificando os
ano necessitam de créditos e ajuda substanciais e não os
responsáveis. Qual o preço que o Governo está estabalerecebem.
cendo para as ações que pretende adquirir dos acionistas
Como em outros casos, os servidores do Sulbrasileiro
majoritários dos. bancos Sulbrasileiro e Habitasul.lptei· podem ser aproveitados em órgãos governamentais, sem
ro teor dos relatórios do Banco Central sobre o Brasilin· o sacrificío maior da ârea social. Eu havia dito, há pouvest e Sulbrasileiro detalhados, uma vez qUe o Presiderlcos instantes, para q_ue V. Ex•s tivessem uma idéia do
te do Banco Central, Carlos Lemgruber declarou ontem
montante a ser posto nesse projeto, praticamente um trique são situações diferentes. - Declarçu que a situação
lhão e meio de cruzeiros, que o meu Estado, o Marado Brasilinvest é diferente da situação cj.o Sulbrasileiro e
nhão, para exemplificar, um Estado de 4 milhões e 200
do Habitasul. E, "desejamos saber, também, se o Gomil habitantes, tem o seu orçamento de I trilhão e 300
verno jã solicitou ao Ministro da Justiça o indiciamento
bilhões de cruzeiros.
criminal dos acusados, como fez JlO caso do Brasilinvest.
Não sou contra o Rio Grande do Sul, como di!lsc o
E. a.definição detalhada do passivo desco~erto dos dois
Senador Alexandre Costa, pelo contrário, lá cu tenho
ban-cos deve ficar claro, também, nessa mensagem." E
grandes amigos e os respeito e os quero bem, sobretudo
mais sabemos que o Montepio da Famflia Militar depelo posicionamento que eles adotam nesta Casa, como
tém 5s% do património do controle acionãrio dos dois
o Sr. Senador Octávio Cardoso. Agora, o que não posso
bancos e o Governo já declarou que, apesar das ações
aceitar é o tratamento que se está dando ao Sul, em de~
não valerem nada, o Montepio da Familia Militar vai
trimento do Norte e Nordeste. Isso é que não posso
receber os investimentos feitos no Banco Sulbrasileiro e _·
aceitar.
precisando apenas deta1har sua participação nessa estaVejam os Srs., em apenas um banco do Sul do País,
tal que 0 Governo pretende criar. Parece-me, também,
um banCo particular, que foi mal administrado, que foi
que no projetÓ que o Governo vai encaminhar tratando
leVãdo a um regime pré-familiar, se coloca um trilhão e
de toda essa questão, é importante que a venda das
meio de cruzeiros para salvá-lo, sem qualquer remune~
açôes, depois do conglomerado estatizado, a tran~ferê?·
ração. Esse dinheiro, hoje, se aplicado pelo menos a 12%
cia das ações para mãos particulares, na época própria,
- e a poupança rendeu 13,29%- daria lOS bilhões de
que seJam precedidas de uma aut~rização do Con~r~ss~
ctuzeiros -por mês e isso, se fosse dividido pelos 17 mil e
Nacional que, inclusive, procurana fixar o preço e. diSCI500 funcionários, daria uina média de mais de 6 milhões
plinar essa transferência. Disse, também, o Pres1dente
de cruzeiros por funcionârio e n6s sabemos que a média
do Banco Central, que o Governo pretend~ c;ontratar
de um bancãrio de banco privado não chega sequer a
administradores particulares, pa~a sanear as fi~anças
30% deste valor.
.
dos dois bancos. Tenho impressão que é necessâ.no que
Vejam os Srs. o favoritismo, o a~surdo que ~e pratica.
os nomes desses administradores sejam ~~b~ettdo~ ao
Mas não estamos con;lbatendo a ajuda que va1 ser dada
crivo do Congresso Nacional, que autorizana ou nao a
a uma instituição firianceira para sobreviver e, d~í. por
contratação desses nomes, como se faz hoje com _a apro·
diante., se bem administrada, vir novamente a ser utli ao
vação de_ nomes para o Governo de Brasília, para as em-
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povo do sul do País, ao povo do Rio, Grande do Sul, de
Santa Catarina e do Paraná, muito embora vejamos elementos nocivos, como aquele Secretâri_o de Agricultura
que diz que se 30 milhões de nordestinos fossem fuzila- · .
dos aqui, ou se desaparecessem, seria um bem para o
País. Somos contra o tratamento desigual; somos contra
a maneira incorreta como o Nordeste vem sendo tratado
por anos a fio. O que queremos mostrar aqui, aos
nobres companheiros. é que tudo aquilo que se criticava, mal a Nova RepóbJica começou, se está fazendo em
maior escala. Na República Velha, no próprio Rio
Grande do Sul, colocou-se no BNCC 440 bilhões de cruzeiros, para que ele não fosse levado à falê:ncia, em
função das -cooperativas gaúchaS. E cu, aqui, não estou
criticando. Nós salvamos e nós ajudamos a salvar a agri-'
cultura do Sul. Mas vejàm os Srs. que ati: hoje os agricultores do Norte e do Nordeste não sab'em como fazer
a sua safra. Até hOje- como disse aqui o Senador Jorge
Kalume - o homem da Amazônia vê apenas 30 a 60 ,
dias na frente e não sabe como financiar a borracha. E
eu pergunto: será que o Orçamento Fiscal da Nação não
tem também recursos para atender aos m~is necessitados?
O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex• me Permite um aparte, nobre Senador'?

O SR. JOÃO CASTELO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Octâvio Cardoso.
O Sr. Octávio Cardoso- Pensei que V. Ex• fosse discriminar o Rio Grande até na concessão de um aparte.
Eu acho que V. Ex• não faz uma colocação fe1i:z, quando
compara o atendimento ao Sul do Pafs com o atendi· ·
mento do Nordeste. Nós 'não podemos estabelecer esse
paralelismo oU esta antagonia entre as regiões. V., Ex• 1:
testemunha, toda a Casa é testemunha, de que quando
se trata de carrear recursos para o Nordeste, seja para o
seu desenvolvimento, seja nas emergências mais trâgicas
de que o Nordeste tem sido vftima, o Centro..Suljamais
tem usado da barganha de levar um ux" para aprovar
um .. y" p~ra o Nordeste. Eu acho que•..
O SR. JOÃO CASTELO -V. Ex•· vai me permitir
inclusive interromper o seu aparte apenas para ajudA-lo
quanto à sua colocação, dizendo que não estabelecemos
paralelo, nós não estabelecemos confronto. Nós fizemos
uma COJtlparação do Sul com o Norte para rnostrar, exatamentc, o que o Norte e o Nordeste não têm I"C{CCbido.
E nós frisamos que nada Unhamos contra o apoio dado
ao Sul.
Agora, eu devn di·t.cr a V. 1\x• que V. Bx• não CJ~tâ !len~
do t:1mhêm relh-: ne!>~m cnlucuciio, purque, exJllllmenle,
quando o CONFA7. ~e reuniu c qui! mudar a~ taxa!l de
recolhimento do Imposto de Circuhtçio de Mercadoria!
p:11ra corrigir at> inju!>tiça.'l para com O!'! f!!tado~ do Norte
e do Nordeste. foram, exatamente, os gaúchos, os Depu~
tados do seu E!'ltado, que bateram na mesa e n!o concor~
datam em que !c alterao;'le eo;!a taxa. E, como a deci!lão
tinha que ser unânime, o Norte e o Nordeste continuam
sacrificadm.
Eu quero apenas dizer a V. F..x• que, 11e houve algum
confronte), alguma má vrmtade de regUlo para com região, não foi do Norte e do NordCJ:te para com o Sul do
País.
Continua V, Ex• com o aparte.

() Sr. Octivlo CardQ~ - Muito obrigado. O que eu
qtleria dizer é que, se V. Ex• aproveitasse o episódio
como um precedente, como o Governo fez para salvar
urrra ínstituicão do Sul, poderia fatet ou deveria _faz~r
para d~erminada açã.o no Nordeste, eu ainda ace1tana
o argumento de V. Ex•
·
O Si-. Moaeyr Duarte- Permite V. Ex•1
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O Sr. João Li>bo -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Odávio CardOso- V. Ex• me concede o aparte?

O SR. JOÃO CASTELO -Com o maior prazer.
O Sr. Octávio Cardoso - Então, por obséquio, deix~
me concluir. Agora, eu gostaria também de -dizer ao
nobre Senador Alexandre Costa que eu imagino que o
Governo não esteja colocando 900 bilhões de cruzeiros
para tapar um rombo de alguém que levou dinheiro
para casa, 9u para cuJdar da impunidade de alguém.

Não se trata disso, e eu acho que nós temos d~ colocar
muito bem as coisas. Nós temos uma CPI funcionando
aqui no Senado Fedefal, cuja presidência tenho a honra
de exercer, e estamos investigando e analisando as circunstâncias que envolveram a intervenção. nessas duas
instituições, Sidbrasilc:iro e Habitasul. Jã ouvimos um
Diretor do Banco Central, já ouvimos o ex~ Presidente
do BNH, ouviremos no próximo dia 3 o ex-Presidente
do Banco Central e ouviremos possivelmente no dia 2
um outro Diretor do Banco Central, responsável pela
área de fiscalização. Não temos nenhuma preocupação
cm ressalvar a pessoa de quem quer que seja, pelo contrário, quando o Governo desejar investigar todas as falcatruas, todas.as irregularidades que acontecerain nesta,
como em outra área, encontrará o nosso Partido ao seu
lado para es&e tipo de investigaç_ão. Agora eu penso que
o erro a ser criticado seria o de que quando as pessoas
do atual governo eram Oposição, não admitiam que o
governo socorresse instituições para preservar o sist<:ma,
e agora na Nova República não usam outros mêtodos,
usam os. mesmos mêtodos, com a variante de que mandam uma mensagem para o Congresso Nacional, o que
eu acho correto. porque os recursos são orçamentários,
e deve haver uma modificação nas rubricas e, af, o Congresso Nacional terá oportunidade de examinar se se está tirando de área em que não se deva.tirar, de área social ou econômicS. muito importante, ou de algumas re_&iõc:s carentes do País. Isso, sim, será uma atribuição do
Congresso Nacional examinar e votar sobre isso. Eu
penso que o erro reside é na incoerência de determinadas pessoas, mas não propriamente no encaminhamento
da solução que eu penso que é correta. Alíãs 1 não se
deve esperar muita novidade da Nova República, porq"ue a Nova República é nova só pela metade.

Q Sr. Alexandre Costa - Agora V. Ex• tem que me
fazer justiça. Eu não afirmei. eu repeti palavras do Mi~
nistro.
O Sr. Lenoir Vargas- Permite V. Ex• um aparte?
O S~. JOÃO CASTELO - Peço ao nobre Senador
· LCnoir Vargas que aguarde um pouco, porque o Senador ~oacyr Duarte e o Sem~_dor Joã~ Lobo pediram antes o aparte.
Concedo o aparte ao nobre Senador .João Lobo.

O Sr. João Lobo - Senador João Castelo, eu quero .
parabenizar V. Ex• pela brilhante colocação que vem fazendo nesta tarde, e quero me solidarizar com os pontos
de vista de V. Ex.•, quando ~clama do tratamento discri~
minatôrio que sofre a nossa região, a região mais pobre
deste País, o Nordeste. Mas não posso deixar que V. Ex•
cometa, a meú ver, injustiças, quando se apressa a fazer
uma crítica tão bem orientada e tão contundente. .S evidente que este Pais estâ ainda perplexo, de vez que não
houve tempo de se deslanchar nessa administração. Qs
órgãos administrativos estão quase todoS incompletos e
sem o seu comando central. Todo este País sabe: disso.
Entretanto, levantar logo de iníc:io essas questões me parece urna injustiça que se pratica com o novo poder que
assume este País. Devo dizer a V. Ext que certas medi-
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das que tinham nítido cunho de injustiça já estão set~do
rev~gadas, jã estão sendo redimencionada. Por exemplo, posso informar que o Banco do Brasiljá estâ autorizando o custeio da safra, e o desconto de duplicata para
regiões menos atendidas por bancos. A própria SUDENE, que recebeu instr"ução para conter as liberações do
FINO R por absoluta falta de caixa, já recebeu recursos
que dão, para se iniciar um certo desafogo daquelas. empresas que receberrÍ recursos dacÍuele Fundo. O Sr. Ministro do D~envolvimentQ Regional, RonaldO Costa
Couto, atendendo às pressões, atendendo ios apelos das
classes, dos empresários que sijo incentivados pela su~
DENE,já liberou recursos de certos percentuais que de-vem estar sendo pagos e, que dão desafogo momentâneo
àquelas empresas. Isso enquanto se ai-ruma a casa, enquanto os homens sentam direito às suas mesa.s. Eu
acho que era justo que se concedesse um certo prazo, a
fim de que o Presidente assumisse o comando da si~
tuação. Apressar essa política, essas críticas e esses reparos que, de resto, são muito justos em determinados aspectos, parece-me um pouco de açodamento do desejo
de criticar. Eu encerro essa pequena intervenção no discurso de V. Ex• que considero brilhante, e com o qual
me solidarizo em determinados aspectos, mas faço questão de deixar esse reparo. Acho que era tempo de se
aguardar um pouco o deslanchamento desta nova administração.

so de mais de 20.000 funcionários do c~ng.Jomerado
Sulbrasileiro e Habitasul. Nós somos contrãrios, sim, e
nos insurgimos, sim, que este socorro se efetive e se processe em detrimento da economia das Jegiõesem vias de
desenvolvimento que são o Nordeste e~ Norte do País.
Agora mesmo estou recebendo telegrama de entidades
representativas da classe patronal do meu Estado em
que solicitam as minhas gestões junto às autoridades
competentes no sentido da reativação do crédito bancário totalmente paralisado no Rio Grande do Norte. E
me surpreendeu a informação de alguns aparteantes -de
V. Ex• ao afirmarem que as·áreas rurais dos Estados do
Nordeste já estão sendo atendidas com os financiamentos de implantação, de safra e de custeio. Pode ser que
isso esteja ocorrendo em outros Estados, mas, no meu,
essas providências ainda não estão sendo implementa·
das. Tenho c«ebidÕ constantes reclamações de entidades representativas das categorias ec!J'nômica e profissional do Rio Grande do Norte que me dão conta que o
crédito rural ainda não foi reativado. E, depois de cinco
anos de uma seca calamitosa, quando se configura, no
Rio Grande do Norte, no Nordeste em geral, um inver·
no bonançoso e promissor, com pcrspeetivas de uma sa·
fra rit:a e abundante, o que vemos é o poss(vel compro~
metímento dessas perspectívas, se o Governo, através de
seus agentes financeiros oficiais, não chegar à tempo
para atender o campesino nordestino. Daí a minha sur·
presa por ter ouvido a informaçã·": de que o crédito rural
jâ chegara ao Nordeste brasileiro. Eu não tenho conhe·
cimento desse fato. Que se socorra ao Sul, que se atenda
às reivindicações do Sul, mas não com recursos específicos do Nordeste, não em detrimento da economia do
Nordeste.

O SR. JOÃO CASTELO- Meu nobre companheiro
João Lobo, eu devo dizer a V. Ex• que embora possa parecer açodamcnto, nada existe de açodamento. Pelo
contrário, eu acho que o nobre companheiro e a Nova
·República deveriam 'preocupar-se com o Nordeste e o
Norte que, até agora, não dispõem de nada para financiar sua safra. Os bancos estão de portas fechadas. Esses
recursos que estão sendo injetados para salvar o Sul brasileiro representam, como eu disse, mais do q!Je o orçamento do Estado do Maranhão. Representam o dobro
do que está aiocado para agricultura e para a exppr- .
tação durante o mês de abril na Nação inteira. E também representa mais do total do déficit mensal da PETROBRÁS ·quanto à diferença entre o preço do petróleo pago em dólares nas importações e o preço pâgo
pelo consumidor interno. O que é estranho e a imprensa
nisso tem toda a razão, quando ela diz: é estranha a medida da Nova República em que essa medida apanhou
de surpresa o próprio Banco Central, que pretende solução. que não abrange os r,.ecursos p6blicos.

Ao qu~ tudo indica, o Banco Central foi vencido pela
pressão empresarial e pela pressão dos servidores do organismo em regime prb-faÜmentar.
E pergunto aos senhores: onde buscar recursos para
os exportadores, para os agricultores, para 40 milhões
de habitantes do Norte e do Nordeste que continuam famintos, sem condições de trabalho, batendo às portas
dos bancos oficiais sem ter qualquer apoio pàra suas safras? Onde buscar também no orçamento fiscal da República;_ e é isso que eu. quero- que o Governo, que o
Ministro da Fazenda nos indique de onde tirar os recurso~ que Rós daremos o apoio do Congresso. O que n6s
não podemos aceitar é esse tratamento discriminatório
que existe entre aquelas regiões sofridas, porque el~s
têm menos poder político, têm menos poder de pressão.
Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O Sr. Moacyr Duarte - Muito obrigado. Nobre Se~
nadar João Castelo, o tratamento diferenciado para o
Nordeste, tantas vezes decantado pelo Governo· na campanha Muda Brasil parece q~e estâ sendo revertido em
favor do Sul do País. Nós não somos, evidentemente,
contrários a que se vá em socorro da economia do Rio
Grande do Sul, nem que o governo procure caminhos e
soluções para um problema social que envolve o uni ver-

O SR. JOÃO CASTELO -Agradeço o aparte de V.

Ex• c devo dizer exatamente o que V. Ex.• diz: a informação·de que os nortistas e os nordestinos estão sendo
atendidos, no crédito rural, não procede. Neste momento, nesta hora, os nortistas e Os nordestinos estão sendo
massacrados e não podemos assistir a tudo isso, passivamente.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro ao
nobre orador que seu tempo jã ultrapassou dois minutos. Peco a V. Ex' que conclua o se_u pronunciamento.

O SR. JOÃO CASTELO -

Agmdeço a V. Ex• e

peço mais cinco minutos, para conceder o ap-arte ao Senador Lenoir. Vargas e, em seguida, concluir o meu discUrso.
O certo é que mais de 40 milhões de brasileiros são
desrespeitados em seu direito de participação ria renda
nacional e até no de sobrevivência. Esse enorme balão
de oxigênio co~ que se busca socorrer o Sulbrasileiro
vem contribuir para o alargamento do processo de marginalização do Norte e do Nordeste, onde os problemas
. sociais são alarmantes e exigem seriedade na sua so~

l.uçio.
Nesta hora, neste instante, a Nação inteira se indaga
sobr~essa medida da Nova Repúbliêa. E só agora ela está informada, pelos meios de comunicação, de que o
Banco Central, de mão beijada, já entregou ao Su!brasileiro nada menos d"e 550 bilhões de cruzeiros, para cobertura de depósitos à vista e empréstimos externos e,
até agora, o Norte e o Nordeste não tiveram como fi.
nanciar as suas safras, os pequenos agricultores do Nor·
deste, os Párias da Amazônia não sabem onde bater, em
que porta irão buscar os recursos minguados que recebem a cada ano e que este ano ainda não receberam,
para pode~ continuar com sua atividade de so'brevivência.
O Sr. Odacir Soares- E sem a autorização do Legis·
lativo!
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O SR. JOÃO CASTELO - Exatamente!
Concedo o aparte ao nobre Senador Lenoir Vargas.

O Sr. Odactr :soares -.Nobre. Senador João Castelo ...

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Rogo ao
nobre Senador João Castelo que não conceda mais
apartes, porque seu tempo já está esgotad~ em oito minutos.

\•

O Sr. Lenoir Vargas -O meu aparte, agora, já fica
um pouco deslocado, uma vez que V. Ex~ evoluiu muito
no seu discurso. Mas, quero dar a minha interpretação
da fala politica do Ministro da Fazenda. Naturalmente,
S. Ex' usou uma terminologia politica a que não está h a·
bituado e deu a entender que o Congresso Nacional é

E

que iria fazCi- cortes e diminuir o orçamento da Repúbli-

Jo

oJe
·s.
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ca, transpoSiçãç> de verbas, etc. t evidente que não se
trata disso, nem pode se tratar, porque é inconstitucional. O qt.ie me deu a entender que se trata é que S. Ex•
vai pedir a abertura de um crédito especial.

O SR. JOÃO CASTELO -

Exatamente!

O Sr. Lenoir Vargas- Isso, em todOs os temp~s, de~
pende da autorização do Congresso e, no pedido da
abertura de crédito especial, S. Ex• já deve indicar a fi~
nalidade e de onde vai retirar os recursos para aplicar
nesse crédito especial. De modo que estranho que S. Ex~
diga que o Congresso Nacional vai fazer o corte. O Congresso não vat fazer corte algum. O corte ~erá que vir de
S. Ex', porque 'O Congresso não pode interferir em ma~
téria financeira.
O SR. JOÃO CASTELO- Ouço, agôra, o aparte do
nobre Senador Raimundo Parente.
O Sr. Raimundo Parente -Nobre: Senador João Castelo, o tempo de V, Ex• jã estã esgotado de forma que o
meu aparte serâ. bem breve. Eu não poderia deixar de
aparteá-lo, para solidarizar-me com V. Ex' nas çolocações que estã fazendo e nas críticas que, com muita razão, está fazendo aos homens do Governo, da chamada
Nova República, e, em particular, ao Ministro da Fazenda, Dr. Francisco· DorneUes. V. Ex• tem toda a ra~
zão, quando afirma que os produtores do Norte, Nordeste, os construtores, os comerciantes, os industriais,
todos eles, a esta altura, estão desesperados, p9rque não
têm condições, em face de uma determinação do Ministério da Fazenda, de obter fi'nanciamento para atender a
seus compromissos ou para atender as suas atividades.
No meu Estado, posso dizer a· V. Ex•, o pânico é muito
grande. Nem a Caixa Econômica, nem o Banco da
Amazônia, nem o Banco do Brasil e nem outro estabelecimento de crédito está atendendo aqueles que o procu~
ram, não àpenas para obter recursos para o desenvolvimento de suas ativídades, mas também. para atender a
compromissos decorrentes d!= contratos firmados. De
maneira que quero solidarizar-me com V. Ex' Para finalizar, não sei qual foi o nobre Senador que se rçferiu ao
assunt,o, mas, se o Governo vai dar 900 bilhões para o
Banco Sul brasileiro para cobrir um rombo, sem apurar,
até agora, as responsabilidades, sem dcterminar.prisão
preventiva de ninguém, como fez com relação ao BrasiIinvest, cujo rombo foi muito menor, foj de 350milhões,
então, desses 900 bilhões, que n6s não sabem~s de onde
vai 'sair, queremos que pelo menos uma parcelazinha
desse dinheiro fosse destinada a região Norte e Nordes, te, para que nós puO:éssêmos resolver aqueles problemas
tão grandes que ainda nos affig~. Era o aparte que eu
queria, dar a V. Ex, nesse término do seu discurso.
O SR. JOÃO CASTELO ...... Agradeço ao nobre colega pelo seu aparte que, sem dt1vida, ficará inserido no
meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. Fazendo soar a
campainha.) -·Rogo ao nobre Senador Que cdnclua o
seu discurso'.

O 'SR. J.OÃO CASTELO -Digo áo Presidente. da
Casa que estou concluindo.

O SR. JOÃO CASTELO- Vou concluir~ Sr. Presidente.
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fatos, ocorrências, situações inteiramente fora da jurisdição da .antiga Oposíção que era o PMDB. Essas roubalheiras descar8das no sistema financeiro do BraSil foram feitas sem a menor participação do PMDB: E se
agora o próprio PDS é quem toma iniciativa de apontar,
de mostrar ~omo era podre esse reino .. ;

O Sr. Lenoir Vargas- Permite W..Ex• um aparte?

O Sr•.Jutl:hy Magalhães- Permite V, Ex• uma aparte?

O Sr. Odacir Soares - Apenas, chamo a atenção do
· eminente Senador, pórque, na realidade, o que surpreende o Congresso Nadonal, o que surpreende a opi·
nião pública, o que surpreende a consciência do País é o
fato de as autoridades monetárias, económicas e financeiras não terem, até. o presente momento, apesar de injetarem 500 bilhões de cruzeiros no Habitasuf, no
Sulbrasileiro e pretenderem ínjetar mais 900 bilhões, é
não terem as autoridades monetárias, financeiras e económicas do País tomado nenhuma medida criminal~ pe-

naL.
O SR. JOÃO CASTELO -

Punitiva.·

O Sr. Odacir Soares - ... para punif os responsáveis
por mais essa fraude que ocorre em nosso Pais. Essa é- a
nossa surpresa.
O SR. JOÃO CASTELÕ- Incorporo o seu aparte
ao meu discurso e, concluindo, Sr. Presidente, devo dizer que, pelas informações que boje correm pela Nação
inteira, a mensagem do governo deverá chegar a esta
Casa na próxima semana. Apesar disso, já é grande o
clamor da imprensa contra a infeliz decisão do Governo
· de tentar salvar, com recursos do povo, um banco em regime prê-falimentar, principalmente com o sacrifício da
área social.

A Folha de S. Paulo, por exemplo, salienta que «a
prometida austeridade com que se quis inaugurar o
novo governo começa a ceder diante dos interesses polf~ ·
ticos imediatos, e de acordos obscuros'.. Diz o jornal
paulista que a medida acarreta a perda de credibilidade
do atual Governo e frisa que "a chamada Nova República reedita os vícios contra os quais se dizia insur~
gir''.
·Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa Mensagem da
Nova República não pode tramitar nesta Casa a toque
de caixa. Era o que tinha a dizer.
'Muito obrigado. (Muito bem! Palmas~ O orador é
cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -Concedo a
palavra .ao nobrC Senador Hélio Gueiros.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS (PMDB - PA. Como
J,.íder. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. PrC$idente. Srs. Senadores:
Toda a Casa ouviu, com muita atenção, não só a incisiva oração do ilustre Senador João Castelo. como, também, os apartes, alguns até ~uito contundentes, da brava delegação do PDS hoje, nesta Casa.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, desejo me congratular pela vigilância do PDS. Jogo nos primeiros dias, ç
estou certo de que essa vigilância iniçial se reJ)etirá ao
longo dos anos, embora, faço justiça a S. Ex•S, os Sena~
dores do PDS saberão, também, dar a sua contribuição
preciosa, valiosa e imprescindível a. esse movimento de
restauração da coisa póbtica no Brasil, que estamos tentando com a Nova República.
Ouvi O diagilóstico, ou a quase autópsia feita peJO
nobre Senador'João Castelo, e quero apenas dizer a S.
Ex' que esse defunto não é nosso. S•. Ex• fez orna autóp-·
sia de um defunto que não é do PMDB. S. Ex• mos;trou

O SR. m:LIO GUEIROS- ... acho que o PDS esttl
fazendo a sua autocrítica, o que é salutar para ~ta Nova
Rep~blica.

O Sr. Jutahy Magalhiles uma roubalheira.

V. Ex• declara que foi
·

O SR. H~LIO GUEIROS - Quero dizer a S. Ex•s, portanto, que, embora concorde com tudo quanto o Sena~
dor João Castelo disSe, sobre o que aconteceu np sistema finariceiro brasfleiro.até 15 de março, o atual Governo não tem nada a ver com isso. Como, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, não tem nada a ver Com as fraudes escandalosas na Previdencia Social. Mas, não quer dizer
que quem roubar a: Previdência Social, 'nós vlf"mos, no
atua:J Governo largar ao "Deus dará" a situação dos
pensionistas e aposentados ?a Previdência Social.
: O Sr.. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

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

O SR. Htúo GUElROS - Houve o roubo, hq,uve
a roubalheira, houve a fraude, mas não é por isso que se
vai abandonar todo o sistCma. Os aposentados não têm
nada com isso; os pensionistas não têm nada com isso;
os assistidos não têm nada com isso; c; se as fraudes da
Previdência ati11gem·a lO trilhões de cfuzeiros- como
disse o novo Ministro não tem jeito a atual Situàção senão aceitar esse ónus terrível sobre os.nossos ombros,
mas honrar os compromissos assumidos com a classe
trabalhadora, C!?m os aposentados, com os pensionistas,
com as villvas, porque eles não têm nada com isso •..
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?

6 Sr. Lenoir Varg1l~ :-Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. Hl!:LIO GUEIROS -Com relação ao Sulbrasíleiro, o Rio Gra~de do Sul não tem nada a ver com a
roubalheira que se fez no Sulbrasileiro. O funcionalismo
do Sulbrasileiro não tem nada a ver co~ a roUbalheira
dos dirigentes do Sulbrasileiro. Mas, rião h por isso.que
se vai então fechar tudo, abandonar o Rio Grande do
Sul, abandonar essas niilhares e milhares de famílias que
não tiveranl nada com o assunto, não são responsáveis
com coisa nenhuma. Então~ o GoVerno~ querendo ser
justo demais, vai 1avar as mãos e dizer- ufàçam o que
'vocCs quiserem, vão se qUeixar p~ra o bispo''? Não!
N.ãol
O_Sr•. Jutahy Magalhies- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. Hl!:LIO CUEIROS - Qu~ndo ~6s nos apresentamos como opção para o poVQ brasileiro, nós sabfa..
mo~ dos ónus. nós sabfamos das responsabilidades que
estavam sobre os nossos olhos. c nós itão vamos fugir a
elas.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?

· O SR. Hl!:LIO GUEIROS- O oasó do Sulbrasileiro,
muito condenado porque o.Gove:rno, inovando a Nova
República, fazendo uma coisa diferente, ao longo destes
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20 anos de autoritarismo, quer convocar o Congresso
para·ajudar na colaboração, isto está sendo repudiado,
Sr. Presidente!

O Sr. Jutahy Magalhães- Não apoiado. Ninguém

está repudiando.
O ·s~. Raimundo Parente- Não apoiado.
O SR. HI!:LIO CUEIROS -

~ a falta de costume

com re~ação ao processo democrâtico, à democracia. O
Congresso Nacional não pode se furtar a ser responsável
tamb~m com as medidas tomadas pelo Executivo. O que
há é que, ao longo de 20 anos de autoritarismo, o uso do
Cachimbo fez a boca torta, e agora, qu:!ndo o Gover,no
estâ acertando, há quem ache que o Governo eStá que-rendo jogar a culpa ou a responsabilidade nas costas do
Congresso Na'cional.
·
O Sr.Jut.hy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR, Hl!:LIO CUEIROS "'- Quero dizer a S. Ex•,
Srs. Senadores, que ~o País mais capitalista do mundo,
os Estados Unidos, quando a Chrysler, há mais ou menos uns 5 anos, chegou à beira da falência, o que fez o
Executivo norte--americano, na capital do capitalismo
mundial~ Mandou um projeto para o Congresso norte-·
americano dando os bilhões de dólares para a Chrysler
sair da enrascada em que se encontrava. E o que se viu
foi que. depois de 3 ou 4 anos da aplicação desses recursos do Governo, num País essen~ialmente capitalistá., de
economia de mercado, a Chrysler se recuperou e pagou
antecipadamente o empréstimo contraído com o Governo norte-americano.
O Sr. J utahy Magalhães...._ Pefmite V. Ex• um aparte?
O SR. HI!:LIO CUEIROS - Por que, então, se o
maior Pafs do Mundo, em matéria de dinheiro, ...
O Sr.Jutahy Magalhães- Permite V. Ext um aparte?
O SR. HI!:LIO CUEIROS - ... se riesse pafs, campeão do capitalismo, o Governo investe dinheiro para
salvar instituições, por que o Brasil não pode fazer isso? .
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• ... V. Ex.•
está acompanhando o autoritarismo de antes e não quer
conceder partes.
·
O SR. Hf!:LIO CUEIROS- E por que não se convocar o Congresso para participar dessa solução?

S preciso notar, ao contrário do que pensa o eminente
Senador e grande amigo, que é o Senador Alexandre
Costa, que o Congresso, o Poder Legislativo tem competência para emendar o projeto mandado pelo ~oder
Executivo•.• O Governo peÓsa uma coisa. mas se o Con~
gresso entender que deve modificar Ô pensamento do
Governo ...
O Sr. Lenoir Vargas Ex•?

tom a atual Constituição,

O SR. HI!:LIO CUEIROS-·-- esse projeto.serã mo. dificado aqui, inclusive aceitando o aparte, por escrito,
do ilustre Senador Odacir Soares, que aduziu uma série
de condições e circunstâncias que se deve cobrar nesse
projeto de ajuda ao Banco Sulbrasileiro.
O Sr. OdacirSoares- E quanto aos 500 bilhões já liberado$?
O Sr. Jutahy Magalhães aparte, nobre Senador?

V. Ext me. permite um

O SR. HtLIO GUEIROS --Eu não vejo, Sr. Presidente, Srs. Senadores ...

O Sr. Jutahy Magalhães- O Governo de hoje não
·aceita diálogo, Senador'?
O SR. H~LlO GUElROS- Não, Senador, eu ape-nas queria, porque é evidente que se V. Ex's tão aguerridos. tão prontos, tão vigilantes, me apartearem ...
O Sr. Lenoir Vargas- 1:. o entusiasmo, é o entusiasmo governista de V. Ex•

O SR. 'HtLIO GUElROS - ... eu vou ter que ficar
aqui, em pé. ouvindo só os apartes de V. Ex•s e não vou
dar o meu recado, o· que eu quero fazer.
~ Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• quer ser autoritário, não permite. o diálogo, é o autoritarismo funcionando.

a

O SR. Hl!:LIO CUEIROS - Eu vou dar o aparte
V. Ex• na hora oportuna, apenas estou querendo dar o
meu ponto de vista, porque eu comecei aparteando o Senador João Castelo mas, como eu vi que ele poderia ficar perturbado na enunciação do seu pensamento, ...

O Sr.João Castelo- Pelo contrário, eu aCeitei com o
maior praze~.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro a V ..

Ex• que tem apenas dois minutos.

O SR. Hf:LIO CUEIROS - Sr. Presidente, vou fa-

zer um apelo a V. Ex•, porque eu não quero ser grosseiro, indelicado e deselegante, e deixar de ouvir alguns
apartes, apenas pedindo que sejam breves.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Como hã
vãrios oradores inscritos, pediria então que os apartes
fossem ~reves.
O SR. HltLIO CUEIROS - Nessas condições, Sr.
Presidente, deturpandO um pouco a marcha do meu
pronunciamento. eu vou dar o aparte ao ilustre Senador
Jutahy Magalhães que, com a sua voz tonitruante, está a
todo tempo fazendo discurso paralelo ao meu.
O Sr. Jutahy Maa::alhães- Fico apenas satisfeito de
ver V. Ex• porque V. Ex• também mudou. Nós estamos
na época das "Mudanças Já" e V. Ex' mudou imediatamente. Veja, V. Ex• que, antigamente, quando o Governo exercia o seu poder par~ atender essas instituições financeiras que tinham tido problemas e que estiveram
em estado pré-falimentar, V. Ex•s criticavam e achavam
que estava errado. Agora V. Ex• vem e diz que foi uma
roubalheira. Então, V. Ext declara, peremptoriamente,
que houve roubo. Agora, o Governo está certo em atender a esse roubo, e colocar dinheiro bom da Nação em
cima do roubo. V. Ex• considera que isto está perfeito, e
vem com o exeinplo da Chysler americana. Eu fico fefjz
Senador. V. Ex• mudou, atender ao slogan de hoje, que
é: "Mudança Já". V. Ex• mudou, está como um homem
do GovernO, aceitando as mesmas teses que antCs condenava.

O SR. HI!:LIO CUEIROS- Respondo a V. Ex• com
todo o respeito e afeto.
O pai de V. Ex• foi companheiro de grandes jornadas
cívicas de um dos maiores trib~nos do Brasil, que foi
Ca'rlos Lacerda. Eu me lembro dos dois, andando pelo .
Brasil intétio, tentando fazer do General Juracy Maga·
lhães o candidato na sucessão. E mais o li menOs isso. E
o Carlos Lacerda, quando reclamava que ele mudava,
ele sempre dizia: ··~ claro que eu mudo. Eu não tenho
idéia fixa".
Eu não quero dizer a V. Ex' que eu tenha mudado. Eu
não mudei coisa nenhuma. Não mudeia coisa nenhuma.
Continuo na minha posição.

Nobre Senador, o qJ.le hâ é que agora a·coisa é escancarada. Quer dizer, o Governo vai fazer alguma coisa. e
não é só o Banco Central, lâ nos gabinetes refrigerados.
que vai tomar a sua decisão. Não. Agora o Governo
vem e diz que está havendo irregularidades, manda liquidar a instituição, diz o tamanho do rombo, porque
no passado apenas se fazia especulações e conjecturas,
porqu~ nunca o Governo confessou o tamanho e 'a extensão dos roubos de CAPEM!, de COROA/BRASTELe de tantas outl"as coiSas, agora não, agora o governo vem e diz: olha, há um rombo de 900 bilhões de cruzeiros. Vou mandara projeto para cá, e diz logo o mecanismo! Coloca os 900 bilhões, desapropria as ações, o
banco será estatal durante vários ...
O Sr. Joio Castelo- Senador Hélio Gueiros,
me permite um aparte?

v: Ex•

O $R. HtLIO GUEfROS - ••• durante mais ou menos um ano, saneia o banco e depois coloca o banco a
venda, e, portanto, vai se ressarcir a um mecanismo en·
genhoso, inteligente e honrado.
O Sr. Odacir Soares- Tão engenhoso que convenceu

V.

E~C•

O SR. HI!:LIO GUEIROS -·-Vai se ressarcir do dinheiro empregado na redenção desse banco.
O Sr. João Castelo- V,
aparte?

~x•

O SR. H:I!:LIO CUEIROS também ...

me permite um pequeno
Quero dizer a V. Ex•

· O Sr. João Castelo- V. Ex• teve um discurso parale·
lo ao meu.

O SR. Ht.LIO GUEIROS - ... que par~ mostrar que
esse Governo é sensível a alma e o sentimento do povo
brasileiro, é que o Ministro Dornel\es, quando esteve
aqui numa visita de cordialidade há dois ou três dias, ele
declarou que o Governo poderia ter uma solução de
mercado para o Banco Sulbrasileiro, porque há bancos
interessados en_1 adquirir o Sulbrasileiro. é que trezentas
e tantas ...
O Sr. João Castelo- V, Ex• permite um pequeno
·
aparte?
O Sr. Odacir Soares -

t

ao contrário.

O SR. HtLIO .GUEIROS - •.. trezentas 'e tantas
agências das qtiatrocentas e tantas são altamente lucrativas.
O Sr. Odacir Soares - Não tem nenhum banco co·
mercial privado interesSado no Sulbrasileiro.
O SR. Hf!:LIO GUEIROS- Apenas, porque se trata
de uma instituição que se identifica com a história e com
as tradições do Rio Grande do Sul e porque o Rio Gran·
de do Sul não quer abrir mão desse património, ê porque o Governo não tem porque não ajudar o Rio Grande do Sul a redimir e a m~nter ·esse património.
O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas um esclarecimen·
to, nObre Senador.
O Sr. João Castelo.- Senador, V. Ex• fez um di:>curso pafalelo ao meu e eu permiti.
O SR. HELIO CUEIROS- Portanto. Sr, Senador ...
O Sr.Jutahy Magalhães- As agências não c-obrem o
prejufzo.

. -----

-~-

O SR. Ht!:LIO GUEIROS- ... nem mudei eu, nem
mudou o Governo, não mudou a Oposição.
O Sr. João Castelo -
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Ah!

t

verdade, não mudou

mesmo!
O s·R. Ht.LIO GUEIROS- Continuamos os mesmos na defesa dos mesmos pontos de vista. Um homem
tem que ser considerado. O Senador João Castelo falou
ali como um capitalista: custa um trilhão e meio, cólocando na poupança' dá duzentos e tanto bilhões que...

O Sr. Joio Castelo- Para considerar 17 mil e 500
funcionários, ao invés de ajudar os banq!Jeiros que fize-.
ram a nova República.
O SR. H.€LIO GUEIROS- ... divididos por 17 mil e
SOO vai dar 6 milhões de cruzeiros para cada um.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro aos Srs. Senadores que não podem apartear sem ç~nsentimento do orador.
O SR. HtLIO GUEIROS- ~uma mentatidade que
não leva em considera<;ào outra coisa a.não ser os números, os algarismos. E o que mudou foi isso, é que hoje
não são só os números e os algarismos que vão ter condições de influenciar o Governo, porque seria muito cómodo. Até porque esse raciocínio de S. Ex• é muito ilusório. Porque S. Ex• parte do pressuposto que o dinheiro não vai desvalorizar. Eu coloco um trilhão e meio na
poupança, no primeiro mês eu tiro aquela renda, cada
vez vai diminuir maiS e vou terminar mais pobre do que
era. Então, é um argumento para inglês ver, mas não um
argumento que resista a uma análise sêria. Mas, isso jogado assim de chofre, sem multa explicação, impressiona realmente; ganhar 6 milhões de cruzeiros continuo,
que coisa maravilhosa, em vez de ganhar 600 mil, mas
vai terminar na miséria, Senador, Tem que se salvar a
instituição, tem que se salvar é o sistema, e o Governo
está salvando com processos honrados, com processos a
descoberto. com processos claros, com a participação
do Congresso Nacional na solução do grande problema.
O Sr. .João Castelo -.V. Ex• me permite um pequeno
aparte?
O SR. HE:LIO GUEIROS - Concedo o aparte primeiro ao nobre Senador Odacir Soares, depois a V. Ex•
O Sr. João Castelo- Embora V. Ex• tenha feito um
discurso paralelo ao meu, com o meu consentimento, de
assunto regional do Pará, que é pior.
O Sr. Odacir Soares- Na realidade, o Senador Hélio
Gueiros está inaugutando a sua postura governamental,
na defesa dos mesmos tecnocratas que mandavam nas
economias, nas finanças e na politica monetária do Go·
verno anterior. Evidentemente que, hoje, nómeros cifnts, percentagens, OPEN, essas coisas todas não interessam mais, porque agora o Senador Hélio Gueiros está no Governo e tem obrigação, como Líder, de defender a política monetária que o Governo pratica, ínclusive em contraposição àquelas prescrições que foram estabelecidas pela COPA O e que até há dois dias, essa política monetária· e recessiva do a tua Governo foi condenada pelo.s têcnicos que elaboraram os relatórios e as
orientações que a COPAG estabeleceu para o Governo
atual e que não estão sendo cumpridas. Então, o fato
fundamental é esse. Aqueles técnicos, aqueles profissio·
nais que serviam ao Governo apterior, como, inclusive,
o atual Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles que,
segundo as palavras do eminente Senador, fez uma visi~
ta de cortesia a essa Casa, há três dias, e que no ano passado era, aqui, diariamente agredido e acusado por ser o

responsável pela poUtica fiscal do Governo anterior, essas mesmas autoridades, hoje, estão sendo defendidas
pelo aguerrido ex-Uder da Oposição, atê 15 de março
deste ano.
De modo que nós temos, na realidade, um fio em coM
mum que são as mesmas pessoas que pertenceram ao segundo escalão do Governo anterior e qüe hoje estão incorporados ao primeiro escalão do atual Governo definindo a poHtica monetária, fiscal, financeira e econômica do País. De modo que, não nos devemos surpreender
corri a noVa postura do Senador Hélio Gueiros, na reali~
dade essa postura é nova, mas~ uma postura condizente
com a sua situação de governista e obrigadot pela sua
condição de Líder, a, defender essa política que ~ condenada pelos economistas de esquerda do seu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Lembro ao
nobre orador que o seu tempo está. praticamente esgotado.
O SR. H€LIO GUEIROS- Nobre Senador Odacir
Soares, eu me admiro de alguém dizer que há. prestfgio e
hegemonia de técnicos numa solução que vem pelo Congresso Nacional. O Governo estâ imaginando uma so~
luCão que pOde ter sido elaborada por técnicos, pode ter
sido, mas não vai, aplicar essa solução concebida pelos
técnicos. O que faz o Governo? Vai rnandar por aqui,
vem para cá no cenáculo político maior da Nação. E é a
classe política que, tomando conhecimento das sugestões dos técnicos, vai decidir. Se acha que deve salvar o
Banco, o Banco será salvo; se acha que não deve salvar o
Banco, o Banco não será salvo. Quem vai decidir é o poder compentente, no caso, o Congresso Nacional. De
modo, nobre Senador Odacir Soares, que este ê u:m fato
absolutamente novo. Técnico não está rnadando, técnico pode instruir, orientar,- dar palpite, dar opinião, mas
quem vai deddir é a classe política. Então, V. Exl me
peídoe mas eu acho que não há maiS clima para esse
dogmatismo e essa onipotência e todo esse poder absoluto dos técnicos como existia até então.
O Sr. Odacir Soares - Então, por que o Governo
não pediu autorização ao Congresso Nacional para liberar os primeiros 500 bilhões que já foram liberados?

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu desconheço esse de·
talhe de V. Ex' no atual Governo. Porque preste
atenção:- o problema Sulbrasileiro- eu jâ disse- é de~
funto, e não digo de V. Ex.'s porque V. Ex~s não têm
nada a ver com isso.
O Sr. Alfredo Campos Senador Hétio Gueircis?

Permite V. Ex' um aparte,

O SR. H€LIO GUEIROS- ~problema defunto da
velha República. Então, se empregaram SOO milhões,
600 rililhões de cruzeiros naquela tentativa de salvar o
ba~~o, na hora da corrida, eu desconheço. Agora não
foi e~ pregado nada, vai ser empregadO se o poder competente, que é o Legislativo, autorizar, do contrârio não
será aplicado.
Concedo o aparte ao ilustre senador e querido amigo
Senador João Castelo.
O Sr. João Castelo - Eu pensava que essa amizade
nossa tivesse acabado, Senador Hélio Oueiros.

O SR. HtLIO GUEIROS - Jamais. Não hã amor
eterno, mas a amizade está sedimentada.
O Sr. João Castelo- Veja que dei a V. Ex~ condições
de fazer um discurso paralelo ao meu e não consegui um
pequeno aparte para esclarecer algum a coisa que acho
deva ser esclarecida. No caso, por exemplo, do Sulbrasi~
leiro, a Nação estranha um determinado fato. Vejam os
senhores: quando o BRASILINVEST entrou em dificulM
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dades, pelo que se via, pelo que se lia, pelo que se sabia,
o próprio Banco Central,· os próprios homens de Governo da área técnica, da ârea econõmico-financeirs., estavam ajudando o empresariado do BRASILINVEST a
tentar uma negociação com um grupo que pudesse absorver o banco e salvâ·lo. Não conseguiram. Houve então a decretação de intervenção. a liquidação extrajudi. cial; a Nova Reptlblica assume, e ato contínuo manda
prender o Presidente do grupo e seus Diretores. Eu niio
condeno a medida, a medida é legai, eu aplaudo a medi·
da, que é saneadora. Agora, o que eu condeno, o que eu
estranho é que em um caso semelhante, já dentro da
Nova Rep6blica, não de 400 bilhões de cruzeiros, mas
de 550 bilhões já. dados e mais 900 bilhÕC$ a serem dados, quase um trilhão e meio de cruzeiro!, como eu disse, o que eu estranho é que nesse caso V. Ex•. inclusive,
como líder como acabou de dizer que existem empresários interessados em adquirir o bãnco porque o banco
é bom, porque tem mais de 40 cartas patentes de agênM
cias superavitârias que podem ser salvos. mas o'bairrismo daqueles que comandam o banco não permite, que
outros brasileiros, porque não são do Rio Grande do
Sul, ou do Paranã, ou das circunvizinhançás, possam
entrar no banco.
O Sr. Lenoir Vargas -

Nós não estamos de fora.

O Sr. Joio Castelo- Não. Se eu quisesse nle referir
ao Estado de V. Ex• eu diria. Eu não sabia que Santa
Catarina já estava tão forte, indusive querendo comprar
o banco. Mas então eu digo a V. Ex•, Senador Hélio
Gueiros: !' Ministro da Fazenda diz que existem grupos
interessados. Então, pergunto por que não permitir que
outros brasileiros participem, salvem o banco e retirem
esse ônus das costas do Governo para que o Governo
possa atender ao homem do Pará sofrido, o homem do
Amazonas, o homem do Acre, o homem de Rondõnia, o
homem do Maranhão, do Piauí, do Ceará.. de Pernambuco; da Paraíba, enfim, os quarenta e tantos milhões de
nortistas e nordestinos que esperam, hâ anos, hã deze..
nas de anos, por UT)'la providência séria. 1:: contra isso
que eu coloquei a minha palavra hoje, aqui, e V. Ex•. e
tenho certeza de que V. Ex• há de fazer justiça. Eu acho
que temos que colocar o.s problemas soclais, os problemas dessa área subdesenvolvida do Norte, do Nordeste
do País acima do nosso interesse político, acima do nosso interesse partidário. A própria condição humana da~
· queles homens. daquelas mulheres sofridas tocam o nosso coração, para que tenhamos um pouco mais de sensibilidade, e os defendamos aqui, independente de cor
partidária, independ~nte de interesse pessoal. Assim,
devo dizer a V. Ex• que estou querendo, ap!=nas, que
também se encontre soluções para problemas tiio sérios
ou muito mais sérios do que o problema do Sulbrasileiro, de regiões corno a de V. Ex•e como a minha, que não
têm o poder de pressão que tem o Sul do Pais. Era isso o
que eu queria dizer a V. Ex•

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Senador Joio
. Castelo - e já Vou termin~r. nobre Presidente Alberto
Silva - ninguém ê mais amazónida do que a Bancada
da Amazónia, aqui; ninguém é mais defe.qsor do Pará do
que este Senador que estâ falando, nesta ocasião; mas eu
não sou daqueles que pensam que o Sul tem que ficar
marcando passo até que a minha região e a do Nordeste
cheguem na mesma cadência do Sul.
O Sr. João Casteio- Ninguém disse isso!
O Sr. HtLIO GUEIROS - Eu não participo dessa
tese. Quero o desenvolvimento do meu Estado; quero o
progresso da Amazônia: quero o bem estar de todos os
filhos da Amazónia, mas não exijo que o resto do Brasil,
que já estâ um passo à frente, fique marcando passo, esperando por mim e pelos meus.
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·O Sr. Joio Castelo- Não adianta! V. Exf. distorce
tudo o que a gente diz!

O SR. H2LIO GUEIROS- Eu não tenho esse sentimento; pelo contrário, quero o desenvolvimento do Nordeste, quero o desenvolvimento da Amazónia, considero
que hâ injustiças com relação à Amazónia; _consid~ro
que hâ injustiças gritantes com relação ao Nordeste, mas
não quero, de maneira alguma,. castigar outras Regiões
do BmsiJ; pelo contrário, se agora o Rio Grande do Sul
considera fundamental para a sua economia, para o seu
progresso, pàra a prosperidade do seu Estado, se o Rio
Grande do Sul considera fundamental a preservação do
Banco Sulbrasileiro não sou eu quem vai fazer com(larações, agora. e dizer que como estou numa situação
pior do que o Rio Grande do Sul, então, aquele Estado
deva ficar esperando que eu melhore de vida para merecer o ~eu apreço a minha atenção.
Era essa a observação. Sr. Presidente. E, só para terminar, concedo o aparte ao meu companheiro Senador
Alfredo Campos, que o havia pedido há bastante tempo.
O Sr. Alfredo Campos - Senador Hélio Gueiros, há
tempos, no tempo dos nossos avós, e até mais pro:timamente, também, quando um cidadão comum queria depositar o fruto da ·sua poupança em algunl estabelecimento bancário, esse cidadão procurava .saber quem era
o dono do banco; procurava saber se havia seriedade na
diretoria do banco; procurava saber, enfim, se o estabelecimento era próprio para que ele lá deixasse as suas
po~panças. Hoje, o cidadão comum do Brasil atravessa
a rua sem olhar o nome do banco, deposita seu dinheiro
em uma espelunca qualquer, sempre na promessa televisionada de que aquele banco ret1;de mais, na certeza de
que, se aquele tamboretezinho, aquele banquinho vier a
quebrar quem paga o resultado da sua aventura é o Governo; e como o Governo ê uma ficção, quem paga essa
aventura l:: o cidadão brasileiro comum, Porque se lhe
autnenta, imediatamen.te, o imposto de renda. Assim 6 .
que nós, para provarmos que não estamos mudando
simplesmente a nossa posição aqui, neste plenário, que
nós não deiXamos, ontem, de ser'Oposição e passamos a
· ser Governo-, hoje, ilimitadamente unidos ao Governo
Federal, ao ExecutivÇI, defendendo aqui o Governd naquilo que o Governo erra~. como geralmente aconteceu
em passado remoto, é que estaremos entrando, nos próximos dias, com um projeto de lei. no Senado Federal,
proibindo-Se a gafantia da poupança por parte do Governo em bancos particulares. Porque se o Governo quer
8arantir poupança que garanta no seu estabelecimento,
que garanta na sua Caixa Económica Federal: e os Governos estaduais também façam essa garantia, iffipo~
nham essa garantia nos seus estabt::lecimentos de crédito,
como E: o caso das Caixas Económicas Estaduais. B
possível, é.bem possível. que estejamos criando a primei~
ra dificuldade da Nova República, a primeira grande dificuldade que esta Nova Repl'iblica possa ter, mas é também verdade e muito mais verdade, ainda, que a Bancada do PMDB, que por muito tempo lutou contra esse
·desca1abro que emperrou o País durante tanto tempo,
venha naufragar em problemas de critérios preestabelecidos. Nós não podemos, definitivamente; ad,mitir que esse
descalabro.continue. TalveZ· nós esiejamos criando essa
dificuldade, mas nós não vamos transigir, Senador Hélio
Gueiros. A Bancada do PMDB, que V. Ex• lidera neste
· instante, e V. Ex• sabe disso, hós todos não irem.os tran. sigir jamais em matéria de princípios, e nós achamos que
o povo brasileiro não pode continuar sendo espoliado
constantemente, diuturnamente pela sanha do Governo
em arrecadar pouPança e toda vez que acontece uma
quebradeira' de bancos ficar todo povo brasileiro espe~
rando que ele próprio venha a pagar com o seu sacrifício,
com suas economias, com o seu Imposto de Renda a ladroeira que impera nos bancos particulares deste País.

DIÃRIO.DOCONGRESSO NACIONAL (Scçiio II)

O SR. HftLIO GUE:IROS- Nobre Senador Alfredo
Campos, V. Ext encerra com chave de ouro o meu pronunciamento. Na vCrdade, hâ necessidade, e o Presidente Tancredo Neves Já adverti~:!, de se colo~ar um paradeiro nesse descalabro no mercado financeiro brasileiro.
Claro que inicialmente deveremos ter muitos problemas,
mas esse episódio com a Brasilinvest deve servir de advertência para quem ainda pensa que vai continUar
aquele dolce rar niente d(120 anos passados. O Sr. Mário
Garnero, personalidade do set nacional e internacional,
está arneaçadp de ir para a cadeia. Isso é inédito nesta
República, ao longO desses 20 anos. h sinal de novos
tempos, é sinal de •..

O Sr. Lenair Vargas -

E a ameaça não é inédita.

O SR. Hl':LIO GUEIROS- ... é sinal de Nova República e acredito que tanto o Poder Legislativo quanto
o Poder Judiciário se irmanarão nesta tarefa de recuperação, de saneamento e de redenção de vida pública no
Brasil, que começou a se instalar, aqui no Brasil, com a
eleição de Tancredo Neves e José Sarm;y; e com o apoio
de todas as forças vivas da Nação, nós haveremos de dar
melhores e mais segurbs dias para esta ilação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Pronuncia. o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vamos, agora, fazer· uma trégua a este debate que.animou tanto a Casa e que, por certo, vai continuar ainda a
centralizar as atenções dos Srs. Seriadores, dos Srs. Parlamentares.
Eu, Sr. Presidente, se eu estou de acordo com essa
provi.dência tomada no sentido de resguardar os interesses da economia do Rio Grande do Sul, do Paraná e de
sã.nta Catarina, estou em desacordo com a colocação
demagógica 'de que se pretende dizer que agora o Congresso ~ai intervir, vai participar; o Congresso vai intervir e vai participar, porque o processo escolhido é de um
crédito especial e, se é um crédito especial que o Governo deseja, é evidente que o Congresso tem de participar,
como participarhi em qualquer outra situação, desde
que se tratasse de crêdito especiaL Agora, o ânimo dos
governistas é: transforróar esse fato tão rotineiro, que é a
participação do Congresso na abertura "de um crédito especial, em um fato inédito na vida do Pafs, o qUe não é
verdade.
Mas, Sr. P~esidente, o que me traz à tribuna é justamente uma nota do Jornal de Brasília, de hoje. dizendo
que:
O Ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, determinou ontem, por telefone, à ELEl'ROSUL, a paralisação das obras das hidr~létricas. çle
(tá '(:1.500 megawaUs), no rio Urugiai (SC), e Ma.:chadinho (1.200 MW), no No Pelotas, na divisa entre.o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, atenden~
do a pedido de uma comissão.de parlamentares de
todos os partidos e dirigentes sindicais do mçlo rural.
·
Diz a nota que:
Aureliano determinou ainda que a ELETROSUL fizesse uma reavaliação de todo o planejamento energético da Região Sul, sustando também os
projetas que previam a construção de 22 hidrelétricas no rio Uruguai e mais três usinas binacionais
com a Argentina. Todos estes e mais I tá e Machadi-
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nho serão examinados e decididos agora em comissões mistas integradas por técnicos do setor elétrico,
políticos e prefeitos das cidades atingidas.

A medida tomada, $r. Presidente. vem ao encontro da
aspiração da população que vive às margens do rio Uruguai, em terras férteis e terras trabalhadas em regime de
pequena propri~dade há muitos anoS, cuja população estava inquieta com a perspectiva do alagamento das suas
terras, em virtude da construção de barragens de porte
bastante grande naquela região.
De maneira que a m.edida tomada, por certo, vai tranqUilizar esses pequenos lavradores.
Ao mesmo tempo, o Ministro das Minas e Energia fez
uma declaração, que acho que é seu pensamento antigo e
que também é nosso pensamento, de que a vocação energética de Santa Catarina é a do carvão. Então, são as termoelétricas que devem ser estimuladas, naquela região,
para o aproveita~ento do carvão produzido no sul do
Estado de Santa Catarina - além de produzido, superproduzido- porque hoje há. ~ma superprodução de carvão a vapor que não está sendo consumida pelas hidrelétricas da região. Isto é, as hidrelétricas consomem o carvão, mas a produção ê muito maior do que o consumo.
De modo que, há a possibilidade da criação de novas usinas termoelétricas na Região· Sul de Sãnta Catarina e,
com isso, atenderíamos a uma vocação natural do Estado calarinense em matéria d~ en,ergia.
Eu queria fazer, Sr. Presidente, esse registro, justamente para que se ficasse caracterizado que o nosso pcnsamc.:nto é também nesse sentido e que a termoelétrica
deve ser estimulada não só em Santa Catarina, mas tam·
.bém no Rio Grande do Sul, pela mesma forma. Deve ser
estimulada com grande intensidade para o aproveita·
menta do carvão local.
E esta solução de se evitar as hidrelétricas ao longo do
rio Uruguai, especialmente na área catarinerise, naquelas
populações densamente vividas e populações que, há
muitos anos, há tempos imemoriais cultivam terras naquelas regiões e que seria uma coisa dramática, evidentemente, o alugamento de todas aquelas regiões. Tanto que
havia pensamento até de se construir unia nova cidade.
para que o alagamento se fizes·se em uma determinada
região, especificamente nessa usina deItá, aqui mencionada pelo Ministro das Minas e Energia.
Essas considerações, Sr. Presidente é que eu considerei
do meu dever fazer. nesta tarde, do Senado da República. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Alegra-me registrar os quinze anos de criação da Universidade Federal do Acre, resultante da Lei n~ 318, de 3
de março de 1970, quando governej essa unidade da federação,
A iniciativa teve o·escopo de atender a um justo anseio da mocidade acreana, que despontava vigorosa por~
tando apenas o secundário e ansiava universalizar seus
conhecimentos no pr6prici Estàdo natal. E esse desejo,
que eu conhecia e acalentei, não háveria de sofrer protelação. CriamoS, assim, os cursos superiores os quais teriam como estuário ·a Universidade.
Ora, se governar exige coragem e audácia, imbuí-me
desses.predicados e materializei o tentâmen. E ali se encontra a Universidade, iniciada com cinco cursos, abrigando hoje quatorze cursos superiores, freqUentados
por aproximadamente dois mil estudantes. Além de representar a ••carta de alforria" no campo cultural. conta
este ano com um orçamento de Cr$ 24,379.500.000.
soma que engrossará a renda per capitado novel Est:.tdo.
No seu quadro administrativo trabalham 1.011 pessoas, sendo desse total 292 professores.
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O corpo diretor, sob o dinamismo do Magnifico Rei~
tor Moacir Fecury Ferreira da Silva, é formado dos Professores Sansão Ribeiro Souza, Vice-Reitor; Francisco
das Chagas Muniz Ribeiro, Pró-Reitor Administrativo;
Maria Correia .da Silva, Pró-Reitora de Graduação e

Extensão; Ducêlia Mota Lop~s. Pró-Reitora de Assun~
tos Estudantis; Amrlcar dos Sa'ntos Pinheifo, Pró-Reitor
de Pós-Graduação e Pesquisa, com os quais me congra- ·
tulo pelo grato evento; E nestas relembranças incluo os
antecessores dirigentes como Ãulio GéJio Alves de Sou-

za, seu primeiro Reitor e s.ua equipe: Moacir Fecury
Ferreira da Silva, Vice-Reitor; Amilcar dos Santos Pinheiro, Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão; Joaquina Hcduvirges'da Veiga Simão- Pró-Reitora de As-·
suntos Comunitários e José da Fonseca Aratíjo _:.Pró·
Reitor de Administração.
·

Não posso deixar de nomínar o seu segundo dirigente,
o esti!flado Reitor Omar SabJno de Paula, que teve ao
seu lado' os professores: Carlo.s Alberto Simão Antonio
Vice-Reitor-; Antonio José de Oliveira Neto, Pró-Reitor
de Administração e Planejamento: Joaquim Lopes da
Cruz, Pró-Reitor de Ensino e Extensão e )oaquina Heduvirges da Veiga Simão, Pró-Reitora de Assuntos Comunitários.
E numa prova do meu reconhecimento par es;;a grandiosa obra. transr.revo a minha mensagem que es.tá serido publicada no jornal O Rio. Branco, na capital acreana. Ei-la:
·
AVE, UNIVERSIDADE DO ACRE
Senador Jorge Kalume
"Fazei o vosso dever o melhor que puderdes,
merecei a aprovação da vossa consciência. ' 1
(Sir John Pakingtoh)
Com o título acima, em !980, através do .. Rio Bran-

co", escrevi uma mensagem saudando os dez anos de
· nossa yniversfdade. Agora retorns para lembrar o seu
debut, ocorrido dia 3 desta mês- quinze anos- abri~
gando hoje em seu seio dois mil universitârio$!
Dir-se-ia que nasceu adulta e robusta, pois não cOnbe-.
ceu infância, ante o for"te anseia de sua presença no
Acre.
E vale um retrospecto bem sucinto para reafirmar o
seu nascimento, ocorrido pela Lei estadual n~' 318, com
o nome de "Funda~ão Centro Universidade do Acre";
uma nova reavaliação alterada para ~'Fundação Uni.ver~
sidade do Acre'', ·em virtude da Lei n~' 421, de 22 dejaw
neiro de 197[.
Na oportunidade, não posso deixar de consignar,
mais uma vez, os meus reconhecimentos áos senhores
Deputados à Assemblêia Legislativa, que foram compreensivos e diligentes na apreciação de minha Mensagem, atendendO ao meu apelo~ inclusive aos Membros
do meu Governo, os' quais assimilarám e acompanbaram a minha idêia e o meu desejo, somadoS a uma ação
rápida!
Como $C tratava de um docume':!tO valioso para a
l.'ida do.,:~ pO\'O acreano. porque representou a sua "carta
de aJforria'" cultural. sancionei o documento (Lei n'
~IS). na. esplanada do Palácio Rio Branco, às 18 horas
de 3 de março dt. 1970. com mtssa. ba.nda de música da
Guarda Estadual. estudantes. autoridades, professores.
vice-g.overnador. todo o secre~ariado e o povo em geral.
Quanto à segunda Lei, a de nt421, acima mencionada, o
ato de sua sanção realizou-se no Auditório da Escola
Normal ''Lol.).rene-o Filho", às 20 horas, ~cm a presença
de autoridades e estudantes, sob aplausos dos presentes.
Não exagero se lhes disser que até hoje ressoa em
meus ouvidos a explosão de alegria do memorâvel acontecimento. E nesse instante veio à lembrança o consêlho
sábio do saudoso Presidente Castello Branco:

•

.... Não adie decisões, ouça e medite, e tome 'a de·
cisão. Não ten:ia a reacão, porque o tempo conspira
sempre contra ·os dirigentes."

E como a pressa ê a companheira daS minhas atitudes,
quando voltadas para o bem, em especial o 'coletivo,
posso afirmar que a Universidade nas~u sob o império
da audácia, com recursos do próprio Estado, mesmo
porque, "os dias prósperos não vêm por acaso; nascem
de muita fadiga e persistência"'.
Plantamos; aproveitem, pois, a sua sombra. vigorosa!
Neste mês de graça e festa da Universidade, cumprimen·
to calorosamente seus ex-Reitores, Professor Áutio
Gélio Alves de Souza, Professor Omar Sabino de Paula,
bem como o atual, Professor Moacír Fecury Ferreira da
Silva. demais Membros do seu càrpo Diretore professores, concluirido com mínha frase ao final da minha conferência em 1980; Aos universitários, saudamos, lembran~
do que somente a instrução e a morte nivelam o ser huma~
no. Alegrem-se, porque esta universidade não brllha e nem
briJh:11râ menos que as outras!
E assim, Sr. Presidente, concluo agradecendo á
atenção dos companheiros que permaneceram neste plenário.
O Sr. Jutllhy MsgsJhies- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JORGE KALUME-OuçoV. Ex•, cem muito prazer, nobre Senador pela Bahia, Jütahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr, Senador Jorge Kafu-

rne, quero, em primeiro lugar, solidarizar-me com V:
Ex• nessa homenagem que V. Ex• presta a todos aqueles
que são responsãveis, no Acre, pela educação dajuven·
tude, e que tanto vêm trabalhando pelo desenvoivimen•
to nacional e do seu Estado. E quero ·pedir desculpas a
V.
por colocar em seu pronunciamento unt assunto
mas
que fog'e totalmente da matéria tratada por V.
é que eu não desejava que os trabalhos de hoje fossem
encerrados sem manifestar a minha preocupação por
um aparte que foi dada ao discurso do Senador Hêlío
Queiras, e que, infelizmente...

Ex•.

Ex•.

O SR. JORGE KALUME - Nós, poUÍicos, temos
que aproveitar as oportunidades, nobre Senador.

O Sr. Jutahy Magalhães- ... não se encontra mais no
plenário, mas eu tenho que manifestar essa miflha preo~
cupação, porque acho que o quadro financeirO do Pais
nos cria sérias apreensões contra 'qualquer pOS'sibilidade
de estatização dos bancos. Se nós retirarmos dos bancos
particulares a confiança do povo, nós veremos a cada
passo, a cada dia, que passar a manifestaÇão direta do
povo de falta de confiança nesses bancos. passando a
confiar, apenas nos bancos estatais. E isso criará as
maiores dificuldades a essa economia particular. E
aqueles que defendem a tivre empresa, têm que ficar
preocupados com essa possibilidade. Nós não podemos
enfraquecer as entidades financeiras particulares para
evitar a estatização. E essa preocupação eu realmente tenho. Não defendo certas medidas que se tomam para
atender aqueles que se beneficiam da falta de fiscalização, e esse, sim, é o trabalho do Banco Central, o trabalho do Pais, o trabalho do Governo Federal mas, infelizmente, essa fisca\izacào pre...,entiva é muito frâ.gil e
evita que se tomem as medidas saneadoras a tempo de
não serem necessár-ias as medidas finais de inte'('Venção,
e desses rombos que apatecem e que têm que ser saneados, com gcandr:r:s problemas e dificuldades para o Pais.
Por isso é que eu fiquei com uma certa preocupação
.quanto ao aparte que foi dado ao Senador Hélio Ouei~
ros, no final de seu pronunciamento. Mas, est.ou certo
de que aquelas medidas que tive oportunidade de aplau~
di r, hã poucos dias, de punição dos responsãveis pelos
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roypbos efetuados, e a iniciativa anunciada pelo Oover~
no, vejo que. infelizménte, hoje, já tenho que voltar, nes·
te aparte., renovando o meu pedido de desculpas por tra· ·
tar um assunto fora do pronunciamento de V. Ex•; mas,
repito, fico preocupado porque houve uma demora tão.
grande nessas medidas, elas foram anunciadas com tan~
to alarde, que seriam tomadas, que se pediria a prisão
preventiva de fulano, de sicrano, de beltranó, mas, essas
medidas delongaram ~ estão delongando ainda tanto
tempo, que já se sabe que, se realmente vierem a ser to·
madas, já não surtirão efeito, porque a pessoa não se Cncontra mais no Pafs.
O SR. JORGE KALUME - Inicialmente eu agradeço o aparte de V. Ex.•, e devo dizer que V, E.xt- tinha
que aproveitar a oportunidade, já que ela nilo lhe foi
oferecida por ocasião da discussão do aSsunto, a respei·
to desse momentoso caso dos bancos do Sul. V. Ext não
teve condições de apartear, de dialogar e vateu·se. então,
deste canal, no caso o meu pronunciamento desta. tarde,
de saudação à minha universidade, para dar vasão ao
seu sentimento e at6como orientação J:I.O governo que aí
se instalou, da República Nova ou da Nova República,
que está sendo adminístrada pelos elementos antigos da
velha Rep6b1íca. Mas vamos pedir a Deus, vam9s fazer
nossas preces, vamos colaborar inclusive para que o regime, agora instalado, seja bem sucedido, porque é esse
o nosso desejo também.
Muiro abrigado a V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aibérto.Silva)'- Concedo a
palavra, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·

res:
Como os decretos-leis não podem sofrer emendas, fo--

mos impedidos de incluir a Polícia Rodoviária naquela
proposição do Executivo, em tramitação no Congresso
Nacional, reduzindo para trinta anos de serviço o tempo
necessária para a aposentadoria do servidor da Polícia
Federal, desde que tenha, no mínimo. vinte anos de
função policial.
Entendemos justa a medida, com relação àqueles servidores, no exercício de missões muitas vezes perigosas,
envolvendo riscos de vida, convocados para os mais dis·
tantes pontos do Pais.
Mas o mesmo se pode alegar com relação aos patru:...
Iheiros rodoviários em serviço no DNER, alguns assas-sinados pelos ladrões de cargas em nossas rodovias.
Qu~ndo a Polfcia Rodoviária reclama que lhe seja es~
tendido esse beneficio, está protegida pelO principio
constitucional da isonomia, tanto mâ'is quanto dezenas
~e expedientes, do DNER e do próprio DASP,im pro·
posições anteriores,. recQnhecem a semelhánça de atrla
buições nas duas carreiras.
Sujeita-se o Policial Rodoviário, na sua tarefa diutur·
na, garantindo a fluidez do trâfego e a ses;urança dos
usuários das rodovias, às mais diversas condiçõesclimá·
ticas, colocando em risco a integridade flsica, ao enfrentar marginais e traficantes, ou mesmo no atendímento a
vftimas de a-Cidentes, que podem ser portadoras de
doenças infeCto-contagiosas não aparentes.
Por outro lado, além desse!. ·desgastes somáticos. -os
patrulheiros se sujeitam a desgastes nervosos. que resultam na redução mais rápida de sua capacidade laboral,
quando a tarefa exige plena higidez psicossomâtica.
Evidentemente, se a proposição não pode ser emendada, nos termos do § J9 do art. 55 da Constituiçlo, senda, ·
ademais, da competência exclusiva do Poder Executivo
a íníciatíva de leis referentes ao funcionalismo, só nos
resta apelar ao novo Governo, para que c.orr[ja essa
anomaHa, permitindo que os patrulheitos rodoviários,
como a Polícia Fedcn1l, sejam aposentados aos. trinta
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anos de serviço, desde que tenham, no mínimo, vinte
anos de função policial.
Assinale-se que a situação das duas entidades é análoga, no que tange à gratificação de função, nos termos do
Decreto-lei n' 2.1 II, de 1984, que foi estendida à Polícia
Rodoviária. Anteriormente, o Decreto-lei n' 1.711, de
1980, estendeu aos patrulheiros rodoviários a Gratificação por Operações Especial, conferida à Polícia Federal, resultante do Decreto-lei n' 1.727, de 1979.
Deve-se continuar cumprindo o princípio da isonomia legal. (Muito bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) -

Concedo a

·palavra, ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuncla o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
· Esta é a terceira vez que ocupa a Tribuna desta Casa
para pedir a criação de uma Superintendência da Recei·
ta Federal no Amazonas, a fim de que possamos, com
maior autonomia administrativa, atender mais efetiva·
mente as exigências da atual conjuntura sócio·
económica do meu Estado.
Como· sabem V. Ex•, o Amazonas, hoje, para resolver
os seus problemas fiscais, no que concerne à arrecadação e à fiscalização, conta com uma Delegacia da Re·
ceita Federal, administrativamente subordinada a Belém, o que ocasiona uma série de entraves aos trabalhos
fiscais da ãrea federal.
Quando acontecem problemas mais complexos, especialmente de natureza tributária, quase sempre é preciso
recorrer.à capital paraense para obter a reposta que, em
razão da hierarquia administrativa, só pode ser dada
pela Superintendência da Receita Federal localizada em
Belém.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nossa subordinação ao Estado do Pará jâ é demasiadamente grande.
O Banco da Amazónia, que, em verdade, naquela regHI.o, atende mais ao meu Estado, tem sua sede em Belém. A EN ASA, que também serve mais aos rios amazonenses, do mesmo modo está sediada na capital paraense. A SUDAM, da mesma maneira, tem a sua administração central localizada em Belém. Por que, então, permanecennos subordinados ao Pará no campo da tributação federal? A nossa atividade econõmica, nos dias de
hoje,! complexa e variada, ensejando ao aparecimento,
diariamente, dos maia diversos problemas fiscais e tributários. E nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos continuar dependendo da Superintendência da Re·
ceita Federal do Pará, para a solução dos nossos casos,
cuja tipicidade é própria da nossa ambiência geoeconômica. Impõe-se, pois, que tenhamos autonomia
para resolver os nossos problemas tributários do dia-a·
dia.
A Zona Franca de Manaus, Sr. Presidente e Srs. Senadores, envolve uma atividade comercial e industrial extremamente característica, em razão mesmo das
isenções e das facilidades fiscais criadas pelo Decreto-lei
que a instituiu. Nenhuma outra região do Pais conhece
bem o intrincado mecanismo burocráticoadministrativo que regula a vida tributâria na Zona
Franca de Manaus. Somente os que ali vivem a realidade dessa mesma atividade têm condições de resolver,
com segurança, os problemas daf advindes.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu apelo
ao Sr. Mini:>tro da Fazenda, Dr. Francisco Dornelles,
apelo, aliás, que S. Ex• já recebeu, quando titular da Secretaria da Receita Federal, no sentido de que seja criada, o mais breve possível, a Superintendência da Receita
Federal do Amazonas, sendo oportuno destacar que tal
providência não acarretará novas despesas, tendo em
vista que a atual Delegacia, já instalada em prédio próprio, conta com toda a estrutura necessária, inclusive

com um quadro de pessoal suficientemente adequado às
exigências de uma Superintendência.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se a
criação dessa Superintendência viesse, por acaso, a implicar em aJguma despesa, certamente não causaria nenhum problema à Nova República, considerando que os
atuais detentores do Poder começaram a sua administração provocando despesas de grande porte com a .
criação de novos Minis~érios. Não seria. Portanto, a implantação da Superintendência Regional da Receita Federal do Amazonas que iria aba'lar ainda mais os alicerces ecOnómicos do País.
Que o Sr. Ministro da Fazenda, recebendo agora este
terceiro apelo, afinal se conscientize dessa necessidade
reclamada pelo meu Estado e diligencie, urgentemente,
com vistas à criação da Superintendência Regional da
Receita Federal do Amazonas.
Era o que tinha a dizei. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de segundafeira a seguinte
·
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Votação, em turno único. do Requerimento n9 15, de
1985, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a constituição de Comissão Parlamentar de ln~
quérito destinada a investigar os fatos que colocaram
em risco o controle acionário, pela União, da Companhia Vale do Rio Doce.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 37/85,
dos Senadores Roberto Campos e José lgnácio Ferreírã,
de adiamento da votação para o dia 18 de abril de 1985.)

-2Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Qué:rcia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho. tendo
PARECERES, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
- de Legi.slaçào Social, favorável.

-3Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 2, de I 980, de autoria do Senador Humbe~to
Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
PARECERES. sob n•s 747 e748, de 1981. das Comissões:
- de Constitui..:ào e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidadc:, com voto vencido, em separado, do SenaCor Moacyr Dalla; e
- de Educação e Cultura, favoráveL

-4Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar
da Constitucionali~ade, nds termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
PARECERES. sob n9 1.032, de 1980, e n9 415, de
1984, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, 1~ Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexame solicitado em plenário)- ratificando seu parecer anterior.

-5Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar
da juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de ! 980,
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de autoria do Senador Pedro.Simon, que reVoga a Lei n~
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação

jurídica do estrangeiro no Brasil·, cria o Conselho Nado·
na! de Imigração e dâ outras providencias, tendo
PARECER, sob n9 1.144, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 06 minuros./
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 28-3-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.
Como Líder Para discutir a matéria.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
DesCjo, neste instante, salie~tar, perante o Senado e a
Nação o novo procedimento adotado pela Presidência
da República, a partir de 15 de março llltimo, no conte:\to de um Governo eminentemente político e, por conseguinte.• que prestigia acima de tudo o Poder Legislativo,
cujas prerrogativas e atribuições quer ver restaurados no
menor prazo possíveL
Este projeto, como se vê, poderia não ter vindo ao
Congresso se o Senhor Presidente: da República- como
ocorria anteriormente - se utilizasse da faculdade que
lhe atrib~i o art. 55 da Constituição. S. Ex' poderia ter
assinado um simples decreto-lei, prorrogando o decretolei anterior.
Mas em entendimento com as lideranças do Governo
no Senado e·na Câmara, o Senhor Presidente José Sar~
ney deliberou evitar edição de novos decretos-leis, a não
ser num caso emergencial. E nessas condições, pedindo
nosso apoio para a urgência urgentíssima nas duas Casas, preferiu enviar uma mensagem acompanhada de
projeto de lei, prorrogando até 28-6-85 o prazo fixado
no Decreto-lei n9 2.175 de 27 de novembro de 1984, para
a regularização do recolhimento dos déficits prevídenciários das prefeituras e autarquias municipais.
Este projeto foi aprovado na Câmara em cerca de 4
ou 5 dias no máximo, e no Senado, em 24 horas, porque
temos no nosso regimento a urgência urgentíssima. Isto,
ao contrário do que se argumenta, inclusive para preva~
tecer na Constituição certos dispositivos que -amesquinharam o Poder Legislativo Brasileiro, sobretudo no
que tange ao processo legislativo, vem significar que temos. no nosso regimento, meios e modos de agilizar a
tramitação das proposições, evitando assim edição de
decretos-leis e também o envio ao Congresso Nacional
de projetas de lei para serem votados no prazo de 45
dias em regime de urgência, mas sujeitas ao decurso de
prazo, o que é capitis diminutio para o Congresso Nacional.
Com estas palavras registro nos Anais, essa decisão
presidencial e congratulo-me com a Câmara e com o Senado Federal pela rapidez com que votou este projeto de
alto alcance, pois reabre o prazo aberto anteriormente
às prefeitura e autarquias municipais, para pagamento
de seus débitos para com a Previdência .Social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 28-3-85 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para discu·
tir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós só temos de louvar o comportamento do Presi·
dente da República que, segundo o Líder do Governo
nesta Casa, afirma o desejo de prestigiar a açào do Congresso Nacional.
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Estranhamos apenas que a prâtica da edição de

decretos-leis, ontem, tão malsinada pelos Srs. Senadores
da Oposição e hoje do Governo, continue a vicejar com
exuberância no.=; gabinetes palacianos.
O eminente Líder do Governo afirma que admite essa
prâtic.ll cm condições de excepcíonalidade, quando a
própria prática já é uma excepcionalidade e uma excres-

cência dentro do nosso elenco de leis. Se S. Ex~ o eminente Líder Senador Humberto LUcena defende essa adoção
em determinadas fases consideradas excepcionais, S. Ex•
está admitindo a exceção dentro da excepcionalidade;
porque ainda .hoje o Presidente da Rcpóblica editou
decreto-lei, utilizou esta prerrogativa tão condenada anteriormente, quando retirou da área de Segurança Nacional, municípios que estavam nela incluídos, permitindo assim a _eleição de seus dirigentes, de seus prefeitos,
pela manifestação do voto direto e secreto.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex.~ um aparte?
O SR. MOACYR DUARTE- Ouço, com muita honra, a irttervenção de V. Ex•

O Sr. Humberto LucenJa - Somente para que V. Ex'
não incorra num equívoco. O Presidente JoséSarney, em
solenidade a que compareci, agora, com o Presidente da
Câmara, o Presidente do Senado e os Líderes, assinou
mensagem ao Congresso. acompanhada de projeto de
lei, que exdui da área de segurança todos os municípios
atualmente incluídos. Sua ExCelência não baixou
decreto-lei, portanto.

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço o ._;clarccimento de V. Ex• Se laborei num erro foi por informação
que me foi prestâda por um eminente Senador. Retifico
esse eào. Mas não há negar que o Senhor Presidente da
República tem edita~o decretos~Jeis. Se não editou esse1
ao qual eu me reportei enganosamente, editou vários outros, desde sua assunção ao Governo, inclusive decretosleis titulados de secretos. O que se espera da valiosa contribuição do Lider do Governo. é que S. Exf ajude, também, àqueles que hoje ígll3.lmente condenam essa práti~
ca. para que cesse por inteiro e em definitivo a edição de
decretos-leis, 'porque o CongresSo Nacional tem demonstrado, à saciedade, a sua disposição, a sua melhor boa
vontade, no sentido de contribuir para que as m~nsagens
presidenciais tenham rápido trâmite nas duas Câmaras.
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O Sr. Jorge Katume nohrr.! Senador'!

Permilc V. Ex• um aparte,
·

O SR. MOAQ'R DUARTE- Ouço, c:om prazer, o
nobre Senador,
O Sr.. Jorge Ka1ume - É só para um adenda ao dis~
curso que V. Ex• estâ fazendo,·aqui, na discussão do projet<?. Apesar de decreto, temos de louvar o ex-Presidente
Figueiredo e seus Ministros que assim procederam. Porque veio prprrogar·o prazo dOs pagamentos que as prefeituras tinham obrigação de fazer, pagamentos da Pre~
vidência. O decreto beheficiou não apenas prefeituras do
. PDS, mas de todos. os Partidos. Aí a grflndeza. do ato
presidencial. Era esse o aparte que eu queria oferecer a
V. Ex~
·
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, boje é

o último dia. de que dispomos para aprovação d.esta ma~
téria, sob pena dela se torp.ar frustrada) mesmo porque
terá de ser aprovada hoje, i::leverá ser encaminhada imediatamente à. sanção presidencial, para ser transformada
em lei no dia de amanhã, possibilitando, assim, a prorrogação desejada pelas prefeituras e por outras inStituições, na regolarização do recolhimento dos dêbitos·
com a Prt:\'idência.
Er<l o que eu tinha u dizer.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
'ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE28/03(85 E
QUE. EcNTREGUE À RE,V!SÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso,) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, há
poucos dias, no pórtico da nova administração que se
instalou no Pais, tomou posse como Ministro Extraordinário para Assuntos Fundiários o Professor Nelson Ribeiro, homem iltlstre e com uma larga folha de serviços
prestados a meu Estado.
Conheço-o há longos anos e tive a satisfação de contar
com a sua valiosa colaboração çomo sub-reitor durante
4 anos, à época em que exerd o cargo de Reitor na Universidade Federal do Pará.
Li na imprensa que o novo Ministro organizou alguns
grupos espCciais de trabalho para o exame dos assuntos
mais relevantes desta pasta, visando, inclusive, a implantação da reforma agrária no País..
·Faço votos· de que o trabalho encetado chegue a bom
termo e que a reforma agrária permanente que se realiza
no Brasil pos:sa ser complementada ~acelerada, para ajudar a resolver um dos problemas cruciais deste Pais que
. é... hoje, sem dúvída, a questão fundiária.

Problema que, me preocupou e me pr~ocupa bastante,
tanto que lhe dei a mais alta prioridade quando indicado
e eleito Governador do Estado do Pará. No planejamen~
to completo de todOs os setores da economia paraense
que foi rca/ízado, após levantamento exaustivo de dados
e inform<.~ções, indicou-se, então o problema fundiário
comO o mais importante~ o mais urgente, o mais agudo
para a sociedade paraense, quer como um problema social, quer ~omo f11ndamento de todo o processo e do de. senvolvimento econômico do Pará. Por isso mesmo, to..
mames como uma providência 'preliminar inadiável a
criação do Instituto de Terras do Pará, pois notórias
eram, como são, a comPlexidade, a urgancia e a releván~
cia dos problemas fundiãrios com que se defrontava e
defronta o Governo do Pará. Essa iniciativa de implal1·
tar um órgão novo, tão fortalecido quanto poss1vel, traduzia a prioridade que lhes conferia o Executivo~ e encaminhava' para a solução concreta aJguns dos antigos impasses que estrangulavam e ainda ~trangu1am o desen~
volvimerüo agrário do Pará.
Desde o fim de 1973, a Lei Estaduál n' 4.485 autorizaM
ra a:orgunizaçào de uma· empresa de economia mista, a
COTERCO, para a qual deveriam se.r transferidos cinco
rnifhc)cs de hectare.~ de terras devolutas, como integra!iR
:zaçiio do capitaL Tal diretriz, ~ntretanto, revelouRse impratiCãveJ e insuficiente. Impraticável porque seria im~
poss1vel, sem um longo trabalho discriminatóriO, seieciort{lr as áreas que poderiâm compor aquele quantitativo;
insuficiente porque, ainda que se lograsse concluir a dis~
criminação, todas as terras remanescentes permànece~
riam subordinadas ao antigo Orgão, com suas velhas de.ficiências, até mais ostensivas pelo cotejo entre 'Os dois
regimes paralelos, que tentariam equacionar o problema.
Ressaltamos na mensagem encaminhada, então, à Assembiêia Legislativa, o clamor popUlar que em todos,os
recantos do Estado se levantava, reclamando uma soluÇão urgente, quer para os posseiros esbulhados no seu
trabalho e na sua tranqUilidade no meio furai, quer para
paraenses e brasiJeiros, que pretendiam investir no Estado do Parâ para àjudar o stu desenvolvimento e para
consolidar a sua prosperidade.
Dizíamos, então, nessa mens<~.gem;. ••... todos os dias,
onde quer que estejam os dirigentes paraertses, nas capitais, sede dos investidores que necessitam ser incentiva-dos, até nos longínquos rincôes do irtterior, onde vivem
os posseiros que n~cessitam ser protegidos, chegam-lhes,
sem cessar, reclamações de toda a espécie. Reclama~se a
deinora, mais do que o preço; a insegurança das loéali·
zações, mais do que o custo dê torná-la nítidas; a incerte~
za dos critérios, mais do que os prejuízos eventuais de.
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sua incidência e, acima 'de tudo. a fa!ta:"lle um 6rgão go~
vernamental, especifico e a.tLJante, que conc:We a energia
com a justiça, as despesas com os resultados, o trabalho
com .o investimento, assegurando os direitos de quem os
possua, e não contemporíza11do com quem os desrespeí·
ta". Esta proposição foi aprovada pela: Assembléia Le~
gislativa, transformando-se em lei, que disciplinou o funcíonamento do InstitutO de Terras do Parâ, rapidamente
estruturado em bases sólidas, modernas e eficientes.
Substituiu uma antiga divisão da Secretaria de Agricultura, onde encontramos, no início de 1975, mais de lO
mil processos amontoados, sem nenhuma possibilidade
de exame e solução. Deixamos esse órgão estruturado,
com·base na técnica administrativa mais moderna, utiJi~
zando processo de Informática para registro e cadastro
da propriedade rural e realizando um eficiente trabalho,
sobretudo em prol dos posseiros do interior do Pará e,
em pouco maís de dois anos, depois de estruturado esse
Instituto, foi possfvel distribuir a posseiros títulos defini..
ti vos de propriedade de módulos.rurais, de até: 100 hectares, gr-c1tuitamente. Esse trabalho prosseguiu na admínis~
tração que me sucedeu, com o Coronel Alacid Nunes, e
espera que prossiga. hoje. com o novo Governo que. há
dois anos dirige os destinos do· Parã.
Sr. Presidente, Srs. Sertadores~ não Venho haje à tribuna apenas para registrar este fato, que pertence à história
administi"'J.tiva. do Pará, 'embora indique um rumo, um
caminho Que se abriu para tentar ajudar na solução de
um grave problema social, qoe não é s6 ao Pará, mas de
todo o Norte e tambêm, por que nào dizer, do Brasil. O
que me trar., hoje. à tribuna, ê o dever de divulgar um do-.
cumento que elaborei atê ãgora mantido em carâter re ..
servado. Dt!vidamente autorizado pelo ex~Presidente Ernesto Geisel, .entreguei~lhe a 18 de novembro de 1974,
pouco mais de um mês depois de eleito Governador do
Parú, e alguns meses antes de entrar no exerciêio .desse
cargo. Nesse documento, lizemos um estudo minucioso
sob o ponto de vista. jurídico, com !nfase no .aspecto
cOnstitucional, do problema das terras devoJutáS, tran8"'
fçridas ao dominio da União. a principio pelo Decretolei n' l. r64. de J? de abril de 1971, alterado, especialmen..
te tambêm no que concerne ao Parâ, pelo Decreto-lei n'
1.473, de julho de 1916.
·
Como o Senado .Federal bem sabe, essa legislação, editada pelo Governo, declara indispensáveis à segurança e
ao desenvolvimento nacionais terras devolutas situadas
na faixa de 100 quilômetros de largura, em cada fado do
eixo de rodovias na Amazónia Legal, construídas, im~
plantadas ou p!anejadas. Após a apresenta'Ção dessa exposição ao Presidente:Geisel, vários ilustres parlamentares do ;neu Estado e do Estado do Amaz~mas de~ ateram
no Congresso Nacional a revisão do Decreton' l\164; al·
guns, a redução dessa faix:l de 100 para 50 quilÓmetros.
como o atual Governador do Pari, então Deputado· Já.:.
der Barbalho. Outros, a revogaçã:o pura e simples -do
decreto-!eit e alguns ainda, a ihdenização cabível
Estado do Pará, se não revogados• esses diplomas legais,_,..
pela ~dução que sofreu em seu território tendo em vista
os Decretos-leis n?s J.164., de 1971, e 1.473., de 1976. Êsse
documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mostra aprecedência çem que colocamos esse prOblema perante o
Governo Federal e a Nação, na defesa doS impostergá.veis direítos dO Estado do Pari, cuja postulação nlo esti.
absolutamente encerrada com a situação atual em que se
encontra este problema.

ao

Declarei então, e tenho para mim como indiscutfvel,
que mais cedo ou mais tarde essa ques~ão hã de resolverse perante o Judiciário, na sua aJtima instância, no Su~
premo.Tril:tunal Federal.
·
Vou ler, Sr. Presidente, este documento e peço a bene~
valência da Casa para a sua extensão. Mas é um estudo
sobre as terras devolutas, de natureza jurídica, desde a
nossa Independência, examinando esta matéria li. luz das
Constituições que regeram os destinos desta Nação e da
legislação ordínária pertinente.
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Dit:ia a exposição dirigid<l ao Presidente" Erncstõ-Gei--

sel:
·~Na qualidade de Governador Eleito do Estado do
Par.á, para o período de {975-79, tenho a honra de submeter, respeitosamente,_ à lúcida consideração de Vossa,
Excelência, após sua prévia aprovação, a presente exposição de motivos, na qual se pleiteia indenização pela re-

dução que sofreu o Estado do Pará ~m seu território,
tendo em vista o Décreto-lei n' 1.164, de t' de abril de
1971, aprovado pelo Decreto LegislativO"' 32, que julga
indispensáveis à segurança 'e ao desenVolvimento nacionais as terras devolutas situadas na faixa de cem (100)
quilómetros de largura em cada lado do eix<;t das ro!=fo. vias que cortam a Amazóni~ Legal.

I - O zoneamento e caracterizaçio das áreas prioritárias para a reforma agrária.
Ao estabelecer as metas da reforma agrária no País, o
Estatuto da Terra (lei n9 4.504, de 30 de novembro de
1964) previu a elaboração do ·zoneamento e a caracterização das áreas prioritárias que seriam declaradas por
Decreto do Presidente da República (art. 43;parãgrafos
l'i' e 29),
Inicia~a-se, assim, o processo de reforma agrária democrática, efetivando-se sem apelo à violência nem ao
arbítrio, mas que deverá resultar da adesão de todos os
brasileiros, emprestando à propriedade sua verdadeira
função social.
Posteriormente, o Governo Federal, pelo Decreto nq
89.557, de 12 de nOvembro de 1970~ declarou prioritárias
as regiões fisiográficas incluídas na atuação do Plano de
Integração Nacional, criado pela Lei n9 1.106, de 16 de
junho de 1970, abnmgendo os seguintes municípios do
Estado do Pará: I) São João do Araguaia; 2) Marabá; 3)
ltupiranga; 4) Jacundã; 5) Tuci.i'ruí; 6) Bagre; 7) Portel; 8)
Senador Jo.sé Porffdo; 9) Altamira; 10) Porto de Moz;
11) Prainha; 12) Santarém; 13) AVeiro; 14) ltaituba; 15)
São Felix do Xingu.
Objetivava o Governo a reforma agrária com a constituição de cem mil ( 100.000) unidades familiares e organização Oe até cem (100) cooperativas, conforme consta
desse diploma legal (Decreto n9 69.557 /70).
Entretanto, dando continuidade a esse gigantesco programa de levar o progresso para o interior da Amazônia
Legal, de ocupar de maneira efetiva essas terras, o Governo Federal.editou o Decreto-lei n9 1.164, de 1'1 de
abril de 1971, cujo artigo 19, modificado pelo Decreto-lei
n9 [.243, de 20 de o'utubro de 1972, tem a seguinte redação dada pela Lei ~9 5.917, de lO de outubro de 1973:
'~Art. l'~ São declaradas indispeitsáveis à seguran·ça· e ao <;iesenv~Jvimento nacionais. na região da
Amazônia Legal, definida no attigo .29 da Lei n'
5.173., de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas
situadas na faixa de cem (100) quilômetros de largura, Cm cada lado do eixo das se~uintes rodovias, já
construídas, em construção ou Projetadas."
.

As estradas referidas do Decreto e.stendem-se até à
fronteira da Venezuela, Peru, Guiana e Suriname, alcançando 18.130 quilõmetros.·en,:I grande parte no Estado do Pará.
·Os estudos desenvolvidos pelo lnstituto Nacional de
Reforma Agrária (INCRA), objetivando a discriminação das terras do Estado do Pará, fixarain essa área
em 66.028.:525 hectares, conforme memorial descritivo,
que toma como referência as folhas NA-21, NA-22, NA23, SA-21, SA-22, SA-23, SB-21, SB-22, SB-21, SC-21, e
SC-22, da Carta do Brasil ao Milionésimo, edição de
1972, da Fundação InstitUto Brasileiró de Geografia e
Estatística (IBGE).

II :__ As terras devolutas do Estado.
O Decreto-lei em referência (DL n'~ 1.184/71) aiC".mçou as terras devolutas do Estado do Pará. A respeito
das terras devolutas há várias ordens, cartas régias, resoluções, provisões e alvarâs, que, desde o tempos do Bra-
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sil -Colônia, giowm us suas linhas e regulamentam as
suas concessões, Consolidados e sistematizados os preceitos constantes de tais documentos na Lei Imperial n9
601, de 18 de outubro de 1850. Para execução dessa Lei
foi promulgado o Regulamento n9 1.318, de 30 de janeiro
de 1854. Todas :1s terras devolutas, até à Proclamação da
República, pertenciam à Nação. Por iss_o a outorga de
concessões de tais terras era de atribuição do Governo
Imperial. Com o advento da República e a implantação
do regime federativo, a centralização imperial tinha que
ceder lugar à autonomia das antigas Províncias. E era essencial a ~sa autonomia que o Estados possu!ssem património territorial próprio, independentemente dos bens
da União. Foi assim que a Constituição Republicana de
1891 entendeu de dispor, em seu artigo 64, que passavam
a integrar o património dos Estadps as terras devolutas:

... Pertencem aos Estados as minas e as terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somen~e a porção de território que
for indispensável para a defesa da fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.
· Parágrafo único. O,s próprios nacionais, que não
forem necess!ii"ios para serviços da União, passarão
ao domfnio dos Estados, em cujo território estiver-em situados."
Era conexa com a idéia da Federação a passagem das
terras devolutas ao domínio estadual (cf. João s8.rbalho
-Comentários à Constituição Federal Brasileira, 1902).
As antigas Províncias não prissavam de div:isões geogrãficas do País. Os Estados foram investidos de autonomia, a eles conferindo a Constituição, entre outros direitos, a competência para legislação adjetíva, mantendo-sê:
o equilíbrio de poderes da União e dos Estados.
Desde então, porém, até à Carta de 1967, à União pertencia, apenas, a porção de terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, às fortificações, construções
militares e estradas de ferro (Constituição de 1946- art.
34-II) e a assim anuncia o Decreto-lei n' 9.780, de 5. de
setembro de 1946, ao classitiear, entre os bens do Poder
Público Federal a porção de terras devolutas que for indispensáVel para a defesa da fronteira,. fortificações,
construções militares e estradas de ferro (art. i', alfnea

e):

No que concerne à faixa de fronteira, tomada por linhas naturais ou geodésicas, a Lei Federal n9 2.597, de 12
de setembro de 1955, reputou_: ''Zona indispensavél'à defesa do País a faixa de cento e cincoenta (ISO) quilõmetros de largura, paralela à linha divisófia do território
nacional, cabendo à União a sua demarcação".
A Constituição de 1967 não procedeu como a de 1946
· ao anunciar entre os bens da União. "a porção de terras
devolutas indispensáveis à defesa nacional ou essenCial
ao seu desenvolvimento econômico" (art. 4 - I). Como
se vê entretanto, adicionou ao motivo da defesa nacional
a construção de estradas de ferro o de desenvolvimeÕto
económico. E no artigo 59 conceitua como bens dos Es. tado~ ..os lagos: e rios em terrenos do seu domínio e os
que têm'nascente e foz no território estadual, as ilhas fluviais lacustres e as terras devolutas não compreendidas
no artigo anterior".

e

A Emenda Constitucional !lq 1/69, mandou incluir
..entre os bens da UniãO, a porção de terras devolutas indispensável à segurança e ao desenvolvimento nacionais
(art. 49-J); e eritre Õs bens dos Estados''( ... ) as terras devofutas não compreendidas no artigo anterior".
Esta digressãO sobre a 'legislação de terras no Brasil
teffi em mira mostrar que, tradicionalmente, as terras devolutas pertencCm, em princípio, aos Estados e s& quando afetava uso especial declarado pela {)ni~o e tendo o
· caráter indispensável a tal uso é que podem ser. transferidas ao Governo Central. Se tal não sucede, as terras devolutas permanecem sendo dominicais, no sentido do

Código Civil, isto é;, ~·as que constituem o patrimônio da
UniUo, dos Estados e:dos Municípios, como objeto de
direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades''
(art. 66).
III- O Decreto--lei nq 1.164/71.
Entretanto, a União Federal, considerando indispensável à segurança e ao desenvolvimento nacionais a área
de cem (100) quilômetros de largura em cada lado do
eixo das rodovias construídas, em construção ou projeta·
das, na Amazónia Legal, dela se apropriou, anexando-a
entre os seus bens, sem qualquer indenizaçãd às Unida·
des Federativas de onde foi desmembrada.
Nos termos em que a matéria está colocada na Constituição, há somente dois caminhos pára a União se apo·
derar das terras devolutas dos Estados:
a) declatação de seg~rariça ou desenvolvimento nacio·
na!, nas circunstâncias de estrita indispensabilidade (art.
86, III, da Constituiçilo);
b) declaração de utilidade pública ou, possivelmente,
de in ter~se social.
A concêpçào moderna de segurança nacional não é a
simples segurança de fronteiras nem apenas a defesa externa. Na forma do artigo 86 da Constituiç!lo, toda pessoa, natural ou jurídica, é reponsável pela segurança na·
cional, nos limites_ definidos em lei. A segurança abrange, então, maiS que a defesa limitada do território e das
frontcirJs. Abraça a garantia das instituições vigentes,
no combate à subversão. A lei da reforma administrativa
(DL 200/67) incumbe o Conselho de Segurança Nacional, -constituído dos Excelentíssimos Senhores Presidente
e Vice-Presidente da República e de todo o MinistériO,
da função de elaborar o Plano Estratégico Nricional, isto
é, o documento que estabelece, sintetiZa as linhas. gerais
da seguranÇ"d nacion3l e que deverá e.<;t3r presente nas
ações normais dos Ministérios.
Ê extremamente: flexível e aberto o conceito de segurança nacional, mas deve, sem dúvida, fixar-se nos qua-·
dros.do artigo 86 da Constituição, de tal modo que o seu
conceito exprime todas as ações que po~sam por em perigo a Perenidade, a independência, a segurança, a paz,
nos seus valores morais e intelectuais, quer por agressores externos, quer por .agressores internos, em maior ou

menor escala, em suas forças aparentes, extrínsecas, ou
mesmo com as forças insidiosas, veladas, dissimuladas
de tódos conhecidas.
A segurança nacional compreende, pois, a integridade
territorial, a integração nacional, a soberania, o prestígio
internacional, a democracia representativa, a paz, ·o
bem-estar social e o desenvolvimento social e econõmi·

co.
Dentro desse conceito, todos os cidadães são chama~
dos a colaborar na segurança nacionaL T.odavia, não é
qualquer ato do Governo Central, invocando a segurança nacional, que se reveste de licitude em face da
Constituição. Nesta estão demarcados os princíPios basilares limitando a ação governamental.
No que tange às terras devolutas dos Estados, não
basta a declaração de segurança e desenvolvimento nacionais; torna-se necessário que ela se revista do caráter
de indispensabilidade. conforme a letra e o espírito do
artigo 49, I, da Constituição:
·
"Inclui-se entre os bens da União:
I - a porção de terras. devolutas indispensável à
segurança e ao desenvolvimento nacionais."
. A União teve como indispensável à segurança e ao desenvolvimento' nacionais a ârea de 3.623.000 quilõmetros
quadrados, em ~ada a Amazônia Legal, apoderando-se
dessa imensa massa territorial, que comporta a de muitos países da Europa, sem qualquer indenização.
Não nega o Estado do Pará que o Governo Central
tenciona desenvolver rica região da Amazónia Leg3l, a
exemplo do I Plano Nacional de Desenvolvimento, aprovado pela Lei nq 9.727, de 4 de novembro de J 97!, que fixou as diretrizes para o período 1972/1974, quanto ao
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aperfeiçoamento e amparo da pesca, o desenvolvimento
agrícola do nordeste, o incremento do turismo, a -com~
plcmentação das rodovias radiais, da integração de
Brasília às regiões referidas no Plano de Integração Na~

danai, porém; o que se deseja por em relevo, data venia,
é o momento de indispensabilidade do ato principal re-quisito para a medida excepcional de que se trata. O País'
progride em um clima de paz, inteiramente voltado para
os superiores interesses nacionais, não havendo qualquer
litígio com potências estrangeiras que possa por em perigo a segurança nacional. O Estado tem instrumentos capazes de intervir na vida económica da Nação, através de
estímulos positivos e negativos destinados a encaminhar
a economia nos rumos desejados, quer pelo investimento
direto, quer pela monopolização. Com o PROTERRA o
Governo corrigiu distorções do desenvolvimento eConómico do nordeste. Com 'o FUNRURAL levou a Previdência a todo o trabalhador rural, sem quãiquer ânus
para ele, deu oportunidade de desenvolvimento do
centro-oeste atravês do PRODOESTE; enfim, o Governo Central estâ presente em todas as ações de desenvolvimento de âreas prioritárias. Mas, assenhorando-se de
uma larga faixa da região paraense, sem qual indenizaçào, está a União violando o princípio do artigo ]9 da
Constituição, quanto ao equilíbrio patrimonial, pois que
investe contra a propriedade privada do Estado, seus
bem. particulares.
·
VerificlJndo-se; todavia, qualquer das hipóteses do art.

5' da Lei federal n' 3.3&5, de 21 de junho de 194\, oomo
a segurança nacional (sem o caráter da indispensabilidade), a defesa do Estado, a criação e melhoramentos de
centros de população e seu abastecimento regular áe
meios de subsistência, o aproveitamento industrial das
minas e jazidas minerais, das águas e energia hidráulica,
a abertura, conservação e melhoramento das vias navegáveis,, o Governo Ceniral pode socorrer- se da apropriação constituCiOnal com o pagamento justo do bem
expropriado, como ê tradição constitucional em nosso
Pais.
Com efeito, reza a Constituição Federal:
"Art. 153. A Constituição assegura aos :britsileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabílidade dos ai rei tos concernentes à vida, à Jiberda. de, à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
§ 21' Ninguém será obrigado a fa,;::er ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

§ 49 A lei não poderá excluir da apr~ciação do
Poder Judiciário qualquer lesão ao direito individual.
·········-······-·········~·····-·--·-~~·

§ 24. ~ assegurado o direito da prçpriedade,
salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, mediante Prévia
justa indenização em dinheiro, ressalvado o diSPOsto no artigo 161; facultandQ-se ao expropriado aceitar o pagamento em títulos de dívida pública. com
cláusula de exata c.orreção monetária. Em caso de
perigo público iminente, as autoridades podeTão
usar da propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização ulterior.
§ 36. As especificações dos direitos e garantia~ ~
expresSas nesta Constítuição não exclui otúros. direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adot~"

e

A consideração e o respeito pelos direitOs fundamentais, inclusive o da propriedade, está reiteradamente reforçado pelos princípios que regularrl a intervenç-ão no
domínio econômico e na disti'íbuição justa da propriedade.
A desapropriação, no direito brasileiro, ê instituto
constitucional, .acima do direito administrativo. O direi-

to à propneaade não se reveste, é certo, de plenitudes absolutas das Cartas de 1824 e 1891, encontrando fimiW.çôcs constitucioi1ais, tendo em vista a Ordem cconómi. cu, o bcm-estar sociaf e a jUsta distribuição de riqueza,
com oportunidades para todos. Mas_ o direito que ela
consubstancia só se retira do proPrietário, salvo caso de
perigo de guerra ou comoç~o interna, mediante pura e
justa indenização em dinheiro.
O Estado do Pará entende, com a devida vênia, que a
União optou por um meio erróneo para assenQorar~se
das suas terras devolutas, capazes de faturamento da
criptomelana, da cassiterita, do diamante placeriano, do
quinó, do ouro garimpado, do ferro da Serra dosCarajás, do salgema de Santarém, da bauxita do TrOmbetas e
de Paragominás, já que a União assegura ao proprietário
do solo participação nos resultados da lavra (art. 168, §
2' da Constituição Federal: art. 11, alínea b do Código
de Mineração: DL 227 (67).
·

De mais a mais, parece que a União não procedeu com
a devida moderaÇão, mesmo se se admitisse a Presença
do carátcr da indispensabili.dade, pois a área expropria·
da envolve 3.023.000 quilómetros quadrados, devendo
ser considerada excessiva pã.ra qualquer medida do Oo·
vemo Central: Importa quase .a metade do território nacional. O direito deve ser exercido em cOnformidade com
seu destino social e na proporção do interesse do seu titular. Por conseguinte, o·díreiio subjetivo não pertencendo à ca~egoria dos direitos discricionários, tem como ca~
racterística a relatividade. O exercído regular do dirCito,
segundo a melhor lição doutrinâria, n!io causa prejuízo a
ninguém, a coletividade aceita o ato como legítimo, es~
coimado de qualquer defeito que o confronte com a lei.
Mas se, como no caso presente, a União exerce anormalmente o direito que a ConstituiÇão lhe confer~. então está abusando dele e não ê justo que se mantenha.

IV - O Direito l lndenizaçio
· No Direito Brasileiro eneontr~mos, desde suas mais
remotas _.épocas, rc!-ipcito atê hoje não abalado cm seus
fundamentos, ao direito de propríedade. Já a nossa primeira ConstituiçãO, no lrt!-pério, afirmava em seu artigo
170, § 22, proteção express.l ao direito de propriedade,
cóm a única ressaiY~ de que só seria alguém privado do
bem de seu patrimônio se o bem público o exigisse, 'e, na
ocorrência dessa única exceção, seria o alvejado pela ex·
p'ropriação previamente indenizado. Não conhecemos,
durante o Império, senão a expropriaçã:o de bens privados, pois as .Províncias em que se dividia o Império não
eram dotadas de personalidade jurídica, se constituindo
meramente em dependências administrativas da Nacào.
Na direção do Executivo local tínhamos um Presidente
de Conselho de Províncias, nomeado e exonefado livremente pelo Imperador. Não tinham as.Províncias nem
Legislativo nem Judiciário. Seus Conselhos Provinciais
elaboravam projetós de lei que eram encaminhados ao
Legislativo Naciorial e os 'ufzes nelas existentes eram
Juízes do Impêrio, nomeados pelO Chefe da Nação.

Com o. ·advento da República e da primeira Consti~
tuição Republicana escolhemos uma fonria· de Estado
Federal, nos moldes aproximados da Federação Norte,
elevando a Estados-Membros a,s Províncias do Império.
Na Constituição que em 1891 adotamos foi feita a partilha dos bens nacionais, públicos, entre a União e os
Estados-Membros, tocando a estes dentre outros as terras devolutas. Ainda nessa Carta Constitucional foi o direito de propriedade mantído em toda a sua plenitude,
salvo desapropriação por utilidade ou necessidade públi~
cas, todando ao alcançado pela desapropriação. "prévia
indcnização". Em linhas gerais sUbsistia, embora mais
explíCito, o sistema do Império. Surgia a possibilidade de
desapropriar de uma entidade de direito público bens
pertencentes a outra nas mesmas condições, eis que fo·
ram as ProYíncius sub:;titufdas por Estados qu~,se organizaram segundo Constituições que votaram, dotados de
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personalidade de direito público interno, Ao lado dos
Estados foram os Municípios inseridos no texto constitucional como entidades menores, também 'de direito
público interno.
Em 1934, a segunda Constituição da Reptíblica ampliou a proteção ao direito de propriedade e tornou o direito à indeqização mais evidente, ao prescrever 'em seu
artigo 113, inciso 17, dever ser ela, alón d~~ ••pr~a".
como mandara a primeira Carta, em 1891. tamM~ "'justa~·. Enfatizava-se, assim, o direito jâ implicitamente assegurado ao expropriado de ser prévia e convenientemente pago do valor do bem subtraído ao seu patrimô·
nio, pelo ato expropriatório.

A Constituição de 1937, artigo 122, regressou l fÓrmula de 1891, ao estabelecer que na ocorrência de desapropriação, que somente teria lugar nas hipóteses de utilidade ou necessidade pllblicas, seria paga indenização, ao
expropriado, previamente. Omitiu-se a expressãq_, ""justa'\ inserida em 1934. A Carta de 1946, para dissipar dóvidas suscitadas em numerosos casos de desapropriação
presentes aos Tribunais do País, adotou no artigo 141, §
16, as mesmas hipóteses de utilidade e necessidade pt'iblica, para legitimar a desapropriação, a elas acrescendo a.
do... interesse socíal'' e prescrevendo que ao atingido pela
desapropriação se pagas~e indenizaçii.Q_, .,révia, justa,
em dinheiro... Triunfava, assim, fórmula mais ampla do
que a usada nas Constituições que anteriormente regeram a vida deste Pafs, pois, à anterioridade do pagamento se acrescia a necessid!lde de ser justo e em moeda corrente. Mais tarde, reforma constitucional, eonsubstan~
ciada na Emenda n~' lO, de 9-11-1964~ restringiu a ampli~
tude do preceito pàra pennitir desapropriação de latiflln~
dios mediante pagamento em trtulos com 'cltiusula de
correção monetária~ fluência de juros e resgate em prazo
não superior a 20 anos, com resgates parcelados e
anuais. A. Constituição de 1967 manteve inalterada a fór·
mula da Carta de 1946, com a Emenda n4 10, de 9~11~
1964, ou seja, manuten~o do direito de propriedade,
salvo desapropriação em vista da utilidade p11blica. necessid~de pública ou interesse social, precedida de prévia
e justa indenização em dinheiro, com a exceção da desapropriação de latifúndios, a ser: feita exclusivamente pela
União, mediante pagamento em tíÍulos.
A Emenda n~' I à Constituição de 1967 nada inovou.
Em toda a linha constitucional, desde 1824, vemos
pro'clamado, invariavelmellte, o direito à indenização
como compensação, ao expropriado, pelo desfalque sofrido em seu património. Desde 1891 se ensejou a possi~
bilidade de ocorrer desapropriação de bem público, pertencente a determinada entidade, por outra, também de
direito público, respeitada a hierarquia federativa. A
permissão foi reiteradamenteobjeto de disposições legais
e está presente no Decreto-lei n9'3.365, de 2l...fi-1941, art.
21' § 29 Está í~serido no preceito legal descrito o princípio
de que pode a União desapropriar bens dos Estados e
Municípios, sendo aos Estados dada a faculdade de desapropriar bens dos Municfpios. Prescrevc·o Decreto-lei
n• 3.365, ainda, .em seu art. 5', serem hipóteses dellnea·
doras de oportunidade para a desapropriação, contigo·
rando. ·~utilidade públicà"~ "a) a segurança nacional e b)
a defesa do Estado".
'
Ao deslocar dos Estados para a Uni~o a propriedade
das terras devolutas indispensâ.veis à defesa nacional ou
a seu d~senvolvimento económico (art. 4'~ íncfso I), efctu~u. a Carta Magna um brutal esvaziamento do patri~
mo mo dos Estados·Membros. O EstadQ do Pará foi dos
mais duramente atingidos, já ficou plenamente demonstrado.
Ora, as terras deYolutas pertenciam, desd'e 1891. aos
Estados, jâ foi suficientemente esclarecido. Antes de
1891, ou melhor, arttes da República não se cogitava de
partilha dos bens nacionais, pois tinhamos como forma
de E_stado um Império Unitário. Conclui-se, então, que a
parttr do momento em que se estruturou uma Fede·
ração, que atê ho}e subsiste, e se fez a partilha dos bens
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nacionais, não se tolera o deslocamento de qualquer bem
· economicamente apreciável, do patrimõnio de um ente

público para o de outro, sem a competente indenização
dt seu valor, salvo, é claro, as hipóteses de doações autorizadas em lei.
Entende-se, claramente, que a constituição podia e po-

de, e poderá deslocar bens patrimoniais da Uniã.o para
os Estados ou dos Estados para a União ou dos Estados
para os Municípios ou destes para o Estados ou União
ou, ainda, de particulares para entidades de Direito
Póblico. O que se tOrna imperativo 6 o deslocamento ,
mas, em harmonia com o que do próprio texto constitucional consta, ao prejudicado deverá ser sempre assegu-

rada uma lndenização, Quando não fosse essà indeniw
zação decorrente do preceito constitucional que protege
o direito de propriedade seria emergente do fato de que a
despeito das vãrias Constituições adotadas neste País, no
Império e República não existiu mudança de regime no
Brasil desde o momento em que adquiriram os Estados,
originariamente, a propriedade das terras devolutas, ou
seja na vigCncia da carta de 1891, onde essa propriedade
foí atribuída. A mudança das normas constitucionais
~ão destruiu, em momento algum, a Federação brasileiM
ra e em todas as Cartas vigentes a partir de 1891 esteve
presente o princípio de intangibilidade da Federação da
República. Através dos hiatos constitucionais subsistíM
ramos. pilares da Federação, permaneceu a Nação brasileint.com a.estrutura política de um Estado Federal.
Nem caberia, contra as prestensões do Estado do Parã, manifestadas neste documento, o argumento de que
extinto estaria o direito de reclãmar índenização, pela
ocorrência de prescrição, que é, relativamente a pessoas
de direito público, qUinqUenal. As áreas relativamente às
q~ais o presente pleito é formulado foram obJeto de delineamento pelo Decreto-lei n9 l.l64, que data de 1971.

O Pedido
Pleiteia o Est\ldo do Pará, como já foi amplamente esclarecido, indenização compensatória da redução patrimonial que sofreu com o deslocamento das terras descritas neste documento, para o acervo da União Federal.
Na forma prevista na ConstitUiÇão Federal, parece ao
suplicante deva esse pagamento ser feito em moeda corrente do País, n~o tendo aplícação ao caso presente as
disposições do art. 161 da Carta Magna, pois, claramente se dirigem seus preceitos a pessoas de expropriados
dotados de personalidade de direito privado. Tant.o tal
endereçamento é evidente que os títulos naquele disposi·
tivo previstos poderão servir como meio de pagamento
de Imposto Territorial e como meio dt:: pagamento de
preço de terras públicas. Ora, aos Estados assegura a
Carta Maior imunidade fiscal e, obvia':"ente, tais tftulos
não podem servir como meio de pagamento de bens seus
atingidos por desapropriação. Por outro lado, indica a
Constituição tais títulos como valores hãbeis para o paM
gamento do preço .de terras públicas, o que evidencia teM
rem a destinação de indenização de preço da desaproM
priação de propriedades pertencentes a particulares. que
são os compradores normais de terrenos públicos.
A extensão da área desapropriada ao Estado do Pará
é, conforme memorial desc{itivo fornecido pelo Institutó
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de
68.028.525 hectares (doe.' n• 2).
O preço da venda dessas terras brutas a particulares,
no Estado do Pará, no momento oscila entre Cr$ 150,00
, a 200,00 (cento e cinqUenta e duzentos cruzeiros) por
hectare. caJculando~se, porérri, o preço a Cr$ 100,00
(cem cruzeiros), tencto em vista a natureza especial da inM
denização e as entidades públicas nela envolvidas, obterM
se-á o total de Cr$ 6.802.552.500,00 (seis bilhões, oito~
centos: e dois milhões, quinhentos é cinQuenta e dois mil
e quinhentos cruzeiros), valor do ressarcimento ora p!ei·
teado pelo Estado do Pará.

Em conclusão:
Pelas 'razões expostas, rogo n Vossa Excelência, em caráter preliminar e reservado, conforme autorizouMme a
fazê-to, qqe se digne de mandar e,.; aminar esta exposição,
a fim de que o presente pleito resolva-se, tendo em vista
os altos interesses do País, o que implica também em ter
em consideração o interesse público do Estado do Pará,
no momento assolado por grave crise financeira, com
considerável déficit orçamentário, sem possibilidade de
remunerar corretamente seus servidores (cer-ca de 80%
dos servidores do Estado não percebem sa)ário mfnímo),
além de urgentes .problemas dessa natureza relacionados
com a implantação da reforma de ensino de J9e2'~grauS,
saneamento básico, obras de infraestrutura, inadiáveis
em face dos grandes ínvestimentos programados pelo
Governo Federal, especialmente .no que tange ao aproveitam,i:nto do minério de ferro, energia hidrelétrica e inM
dustrializâção da bauxita, no vale do Tocantins (doe. n"~
3).
Os termos de negociação poderão ser obje:to de prato,;
colo preliminar em que se d'efinarn as 'regras geraís e os
principias para a solução do problema instalado,
deixando-se os pormenores para o debate em nível de asM
sessoria têCQica e jurfdica.
Os princípios cuja aceitação se propõem são:
I - O Governo do Estado do Pará reconhece o direito
da União à apropriação e administração das terras devolutas citadas. pelo Decreto-lei n"~ 1.164, de J9 de abril de
1971, aprovado pelo Decreto Legishttivo n9 32/71.
II -O Governo Federal reconhece o direito do EstaM
do do Pará à indenização pela apropriação e adminisM
tração das terms referidas no item anterior.
III -A indenização far-se-â sob três modalidades:
parte em moeda corrente do País; parte em títulos da
dívida pública federal, com a cláusula de correção maneM
tãria, fluência de juros, amortização anual em prazo não
excedente de vinte (20) anos, tudo nos termos preconizaM
dos pelo art. 161, da Constituição Federal para indeni. zaÇão a particulares; parte da indenização serã absorvida
pela transferência à União Federal de encargos diversos
do Estado como dívida ex tema e emprêstimos internos,
a seguir espeçificados:
1. European Brazilian Bank Ltd. (Londres) (demonstra·
tivo anexo) ........ ~-...... US$ 10,000.000,00
2. Crédit Com~rcial de France (Paris) (demonstrativo
anexo)

.. , .. .. .. .. • .. • • • • • •

USS 10.000.000,00

3. Departaménto de Estradas de Rodagem (demonstra#
tivo anexo)
4. Centrais Elétricas do Pará S.A. (demonstrativo ane#
xo)

5. Com-panhia de Saneamento do Pará COSANPA (demonstrativo anexo)
6, C9mpanhia de Habitação do Pará COHAB-PA (DeM
monstrativo anexo)
IV- A parte em dinheiro da indenização não serâ inM
feriar a cincoenta por cerito (50%) do valor total dessa
indenização, devendo ser liquidJ.da em quatro anOs, a .
partir de 1975, em parcelas anuais.
V -Como parte integrante da pa.rcela relativa ao ano
de 1975, a União, no primeiro semestre desse ano, pagará ao Estado do Pará, em moeda corrente do País, a ímM
portància de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
cruzeiros), podendo, para esse fim, ser vinculada à arrew
cadaçllo efetuada pela União no Estado do Pará.
AgradeCendo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a
compreensão superior devotada a este magno problema
do Esta~ o do Pará, que lhe permitirá preparar-se para
receber, ao· fim desta década, os blmefícios dós grandes
investimentos que em sua área realizará o governo lúcido·
e patriótico de Vossa Excelência,'em benefício da economi.a nacional, reafirmoMihe, mais uma vez,_ meus protestos d:.~ maís alta consideração e incondicional solidariedade:.
Belém, 16 de novembro de 1974. - Aloyslo da Costa
Chaves, Governador Eleito do Estado do Pará.

Março de !9S5

Esta a longa exposição que, como Governador eleito
do Parâ, enCaJTiinhei ao Senhor Presidente da Repúbli-

ca. Demonstra e comprova que, antes de assumir o
exercício do c~rgo, com base em estudos já realizados.
levantava esta bandeira que depois por outros foi erguida - bandeira que continua de pé, porque esse direito
do Estado é impostergâve( e inarredâveL
l\fais cedo ou mais tarde, como e'ntão vaticinei,' esta
questão há de se resolver e seguramente o será através
do Poder Judiciário.

O ~r: 'Benedito Ferreira - Permite um aparte, nobre
Senador?
O SR. ALOYSIO CHt\VES -·Ouço o eminente Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Aloysio
Chaves, não só me congratulo com V. Ex• e com o Sena·
do, mas comigo mesmo, porque percebo que como leigo, andei em tão boa companhia como é a de V. Ex•, um
eminente Mestre do Direito. Quando da promulgação
do Decreto n9 l.l64 em 1971, fiz um pronunciamento
nesta Casa, saudando- veja V. Ex• o paradoxo- eu
saudava o decretoMlei, saudava porque imaginava que
ele iria eliminar a grilagem 'de terra que já desgraçava
não só o meu Estado, mas já avançava pelo Maranhão,
e, por certo, já começava a inquietar também o Estado
do Pará, àquela altura. Mas, saudava reivindicando que
o Estado de Goiãs fosse indenizado nas suas terras devolutas, 'pelo menos naquelas que já estavam medidas e
incorporadas ao patrimônio do IDAGO, porque loteadas e, mais das vezes, já ocupadas por posseiros ·e, no entanto, lamentavelmente, Goiás não obteve resposta favpráveL Agora, o problema é realmente muito antigo, o
problema ê muito complexo. V. Ex;• citou pm:exemplo o
período do Primeiro Império; na Regência nós viemos
ter, em 1841, a eliminação do regime do morgado no
Brasil, vale dizer, começouMse a dividir as propriedades.
Em 1850, a primeira lei de terra, a Lei n9 601 que no seu
art, 13 instituiu o famigerado Registro Pardquiãl. E
para lastrear este ·Registro Paroquial como título de
domínio, em que pese a esteira de decisões do Supremo,
dizendo da sua imprestabilidade como título de domfnio, no meu Estado houve um fato deveras curioso e eu
pediria permissão a V. Ex• para alongar-me mais um
pouco a fim de mostrar ao Senado cOmq oUS'aram, como
ousam e como .desgraçam o interior brasileiro, os cha·
mados grileiros ou fazendeiros do asfalto. Daí porque o
meu equívoco, quando eu saudava o Decreto n9 l.l74.
Diz o art. 150 da Constituição goiana de 47:
..0 Estado não vindicará sobre as terras que se
encontrem na posse de particulares sob quaisquer
títulos datados anteriormente a 1888."

Agora, vê V. Ex', está aí um verdadeiro conciliábulo
de Satanás, todos os partidos políticOs na Constituinte
juntaram~se para legitimar as grilagens de terras no EsM
tado de Goiás através desse artigo, e que permitiu. a
partir daf, que o Judiciário ignorasse até as decisões do
Supremo quanto à legitimidade de título de propriedade, vez que o Estado, o constituinte goiano, usurpou o
direito da Uf!ião de legisl~r sobre Direito Civil, quando
reconheceu como título flliável ou título transmissível de
propriedade, qualquer docume.nto datado anteriormente a 1888 e renunciando a um domínio que viria a ser do
Estado só em 1891, por força do art. 64- como bem citóu V. Ex•- isto é, três anos depois. Mas como predsa. vam grilar tambêm as terras de Brasília, apesar do "nnstituinte de 189!, no seu art. 3~>, quando tratava dos tilU·
los e da soberania nacional, teve a cautela de. r1o l!cnin·
dio, dizer: ''fica pertecendo à Uni1io no Planalto Ccntr~J!
do Brasil, etc, etc ... os 14 mil c 500 qui!ômelros quudru-

'

·-·--:'

'

-.~

dos" ... Esse famigerado art. 150 da Constituição de
Goiás como que revogõti: esse--domínio que aqui ficou
também da União no Planalto Central do Brasil. Resul~
tado: as terras de Brasília também foram desapropriadas, porque os tais registras paroquiais passaram- a ser
título de domfnio também aqui em Brasflia. De sorte,
nobre Senador Aloysio Chaves, como eu disse, é motivo
de alegria para mim, eu que não tive o privilégio, sequer,
de ser um iniciado na ciência do Direito, mas que tenho
sido, sem dúvida alguma, um dos beneficiários das luzes
de homens preparados como V. Ex• nesta Casa, jâ àquela época, verifico agora por esse memorial enérgico, correto, vindicando os legítimOs direitos do Estado do Pará, fazia eu aqui da Tribuna do Senado, como leigo, é
verdade, as mesmas vindkações. Claro que sem esses
fundamentos, sem a juridicidade, sem a profundidade
com que V. Ex• o fC:z, mas também em vão. E o que é
pior: pedi eu, também, logo em seguida, ao Eminente
Presidente Geisel, já que Goiás estava lesado, Jâ que
Goiás estava prejudicado até nas suas terras já loteadas,
que pelo menos S. Ex• fizesse uma benção para os posseiros, para os legítimos ocupantes da terra, vez que o
que importa realmente para o Estado e para a União é
que a terra esteja na mão dos particulares e produzindo,
porque em realidade, V. Ex' o sabe, o que importa efetivamente é que o título de propriedade que nada mais é
do que a legítima ação da posse para que o indiv_fduo
seja um contribuinte regular do Estado, afravés de tudo
aquilo que ele vai gerar na terra, mas pedia eu ao Presidente Geisel, logo após a sua investidura no Governo,
que baixasse um decreto, com base nos atas institucionais ainda vigentes, chamando à ordem -as famosas
ações discriminatórias, contestadas maliciosamente pelos experts ou espertos da grilagem, e, lamentavelmente,
S. Ex', motivado talvez em excessivos escrúpulos, não
quis fazer com que essas ações fossem chamadas à ordem, isto é, voltassem a sua fase inicial, a chamada fase
administrativa e, permitindo, assim, que essas terras, já
sobre a jurisdição da Justiça Federal, porque no ~omt
nio da União, por força do 1.174, pudessem ser, de fato,
declarada·s devolutas e titulados os seus legítimos ocupantes. Vejo que fui frustrado, mas fui frustrado na
companhia muito boa de um jurista eminente como V.
Ex~. Mas acho que· a luta deve continuar, porque em
realidade.hâ lesão aos Estados, há o direito Uquido e
certo dos Estados estabelecido pela Constituição de 91,
e mantido pelas demais constituições, até mesmo porque
o objetivo maior que eu enxergava no 1.174 que era im~
pedir a grilagem não impediu e nem coibiu as anteriores
e eu não vejo razão por que continue o Pará, Goías, e o
Maranhão e tantos outros atingidos por essa medida
que não venham a ser resSarcidos desses va,lores que já
não lhes pertence. V. Ex• desculpe ter-me alongado tanto, mas o assunto é tão momentoso, tão oportuno e tãó
significativo para nós homens do interior que eu não poderia deixar .de me imiscuir nesse p_ronunciamento de V:·
Ex!, que foi, sem dúvida nenhuma, uma lição de Direito
para o leigo preocupado conl o assunto como é o meu
caso. Muito obrigado a V. Ex'
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Senador Benedito

Ferreira, V. Ex.f falou com grande sabedoria a esta Casa,
não só com conhecimento de causa do problema, mas
também com a experiência sedimentada ao longo de
tantos anos de vida e trabalho fecundo, no setor agropecuãrio no seu Estado e no País. Sei que V. Ex• conhece o
interior de Goiás. o interiOr brasileiro. inclusive do meu
E$-t.J.dl,, os problemas cruciaiS que afligem esta região. e
retratados. agora. nas palavras que acaba de proferir.
.-\$. r:tlavr:ts de V. Ex~ esmaltam. também. um quadro
que tl,dl1S nós conhecemos.._
A fr:1gilidade de dOcumentação, a que aludiu não só
para comprovação da posse como prova do domínio,
em relação a áre;as imensas, nessa vasta extensão do ter-

ritório brasileiro, resultava freqUentemente da deficiênK
cia da cartografia antiga; fato de que essas áreas·eram
anecúmenas, despovoadas, desocupadas; quer da circunstância de que essas demarcatórias eram feitas sem
controle, sem fiscalização, e ~orno os interessados não
encontravam nenhum obstáculo, ampliavam. freqUentemente, a área que lhes era reservada por esses títulos.
Daí a superposição, em alguns casos, de grandes propriê:dades, como nós encontramos no nosso Estado, no
Estado de V. Ex• e em outros Estados da Federação, dificultando o deslinde desses problemas.
A tudo isso V. Ex• acrescenta a fraude, que é um polvo de mil tentáculos. Tudo se im3.ginou para fraudar a
documentação fundiária neste imenso País, no interior,
através de documentação ft;>rjada, registrada em cartório, ou até de processos judiciais, quando esse problema ficou agudizado deu como conseqUência essa crise
com a qual se debatem não só as populações mas, também. com elas se defrontam os governos instalados nessas áreas.
.
Eu me permitiria, também, acrescentar a V. Ex• que o
tempo le encarregou de demonstrar que houve, realmente, Um abuso, por parte da União, quando desapropriou essas áreas de 100 qUilómetros, em cada margem
das rodovias na Amazônia Legal. A prova está em que o
projeto de colonização, com a criação de 100 cooperativas, a que a lei se referia, como já mencionei na minha
exposiç~o, fracassou intciramente.
Sabê V. Ex• que a colo'nização dirigida, a colonização
ordenada que o INCRA pretende"m fazer, ao longo da
Transamazônica, não prosperou, incidiu em vários erros, e foi abandonada. Mas, paralelamente a esse esforço, se desenvolveu um outro, que não foi menor, de
uma colonização espontânea, desordenada, levas que
chegavam a essas regiões para ocupá-las, sem respeito,
evidentemente, a qualquer norma de caráter administrativo ou legal.
Recordo uma passagem que ficou famosa- e não sei
se a reproduzo literalmente, mas era esta a idéia - uma
passagem num discurso do Presidente M6dici; quando,
justificando a abertura da Transamazônica, declarava
que essa rodovia se destinava à integração nacional,
para abrir essas terras sem dono, a homens sem terra, a
homens do Nordeste, tangidos pelas secas inclementes
que vinham assolando essa região, quadro que despertou, como era natur3:1, uma grande reação e o sentimento de. solidariedade humana do então Presidente Médici.
Mas todos esses erros acumulados estão hoje comprovados com os acertos e desacertos praticados ao longo
dos últimos 15 anos.
Vejam V. Ex• que a colonização não se fez de modo a
ocupar efetivamente a faix:a de 200 quilômetros. 100 a
cada margem das rodovias. Pelo contrário, essas estão
·sendo alienadas, sucessivamente alienadas pelo INCRA,
pelo GETAR, pelo GEBAM, por outros órgãos, a particulares. E o fruto dess~ alienaçio fevert~ em benefTcio
da União, do erário público, sem nenhuma participação
dos Estados.
O Decreto-Lei n<:> 1.164 mandava ressalvar, com relação a essa desapropriação dos 200 quilômetros da faixa, nas áreas mencionadas no art. i' desse diploma, o direito dos silvícolas, nos termos da Constituição. e as situações jur(dicas constituídas até a vigência dc.~se
decreto-lei, de conformidade com a Jegisfação estadual
respectiva. Pois bem. Muito!. processos de alienação,
que já estavam em curso, praticamente, quase prontos
para serem ultimados, foram interrompidos, porque a
União não os reconheceu como situaçÕesjurfdicas constituídas: nunca se definiu claramente. quem fez essa difiníçào. se foi por via administrativa de decreto à União,
nunca se definiu exat<!mente o que se deveria entender
por .situ::~çõesji.Jrfdicas constitufdas. Um processo instalado no Estado, requerimento requerimento em ordem,

como todo o trabalho de demarcação feito, já com tftulo
provisório, faltando expedir apenas o titulo definitivo,
era ou não uma situação jurfdica, constituída, definiti·
vamente constitufda? Ou se definitivamente constituída
referindo-se só aos títulos definitivos de propriedade de .
terra?
Ainda neste particular. a interpretação que se deu foi
em detrimento do interesse dos Estados. Portanto, se depois de decorrido tanto tempo, essas faixas não foram
ocupadas para o desenvolvimento nacional, e, se como
está comprovado, continuam devolutas, seio utilização,
é claro que elas não afetam a Segurança Nacional. e nem
a Segurança Nacional foi posta em risco, em qualquer
momento, nessa área. E. em conseqUência. está provado, a União abusou do direito de desapropriar porque
ela só poderia fazê-lo com base nessa indispensabilidade;
este é um requisito fundamental, é o limite constitucional ao direito da União. Se ela vai além desse limite ela
pratica um abuso e, portanto, responde por ele.
O Sr, Fábio Lucena nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. ALOYSIO CHAVES- Concedo um aparte
ao nobre Senador?

O SR. PRESIDENTE (Mârio Maia) - Lembro ao
nobre Líder, Senador Aloysio Chaves, que o tempo de
V. Ex:• está ultrapassado exatamente em 10 minutos.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vou concluir, Sr •.Presidente.
O Sr. Fábio Lucena -Sr. Presidente, sendo eu o próximo orador inscrito, permita-me apartear o nobre Sena..
dor. (Assentimento do orador.)
Nobre Senador Aloys~o Chaves, eu me dirijo a V. Ex•
cômo o .aluno curioso, mas atento, que assiste a aula do
Mestre, ao meu tefJ]pO, propositadamente, nas escolas,
sentado à mesa, em pat~mar que realçava a imponência
do professor, tal qual a tribuna do Senado realça a magnitude do Senador. Aprendi certa vez com o Bispo de Vizeu, a respeito dos Sermões do Padre Vieira, que, se por
uma dessa desgraças, das quais. a humap.idadc nilo está
liberta, se se queimassem todas as bibliotecas do mundo,
e desse sinistro escapassem apenas os Sermões do Padre
Antônio VIeira, a Língua Portuguesa estaria salva em
toQ.a a sua plenitude e em toda a sua louçania. Parodiando o Bispo de Vizeu, eu digo. nobre Seila!ior. que se por
um azar, por uma desgraça desaparecessem todos os estudos, nas bibliotecas, a respeito do assunto tão magis-tralmente enfocado por V. Ex~. bastaria o discurso que
hoje V. Ex• pronuncia, para assegurar às gerações futuras uma fonte de consulta e de pesquisa sólida para o
aprimoramento dos seus conhecimentos sobre a questão.
O meu aparte consiste. eminente Senador, Professor
Aloysio Chaves, em fazer a V, Ex~ uma pergunta. Esse
relatório foi encaminhado ao Senhor Presidente da Re-pública, em caráter reservado, no dja 18 de novembro de
/974, dias: aPós a eleição de V. Ext para o Governo do
Estado do Pará. A pergunta consiste no seguinte: V. Ex•
recebeu alguma resposta do Senhor Presidente da República? f~ o meu aparte.

O SR. AI.OYS/0 C:// AVK~ - l:m primeiro lugar,
nobre Senador híhír> Lucena, a~mdccn :1~ p;JiavraJ de V.
f.:.x•, extremamente generosas, que e.sHio muilo afêm dos
meus modestos méritos. V. Ex•, nesta Casa, timbra pela
cortesia c pcl<J lhaneza no trato com sew1 colega.~, agora
dcmon~trado mais uma vez, no aparte que acaba de dar
ao meu discurso.
Devo dizer a V. Ex• que recebi uma resposta verbal do
Presidente, que me declarou ter mandado estudar o assunto c a conclusão era pela imposs:ihifidadc de dar curso
a um pmccsso admini~trativo desta natureza, porqueim-
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plic-.uia cm indenizar nUo apenas o Estado .do Parâ, mas
todos os Estados da área da Amazônia leSai, o que pode~
rü1 significar uma soma muito alta, muito expressiva,
além das possibilidades do Tesouro Público federal, na·
quc:la ocasião.

f:. evidente que me curvei a esta decisão, além de que, o
Pn;sidcnte não chegou a descer ao mérito da questão,
isto é, o fundamento jurídico não foi contestado, mas
tumbém não foi confírmado, não foi recõnhecido o direi·
to do Eslado. Apenas raz:ão de Estado que Õ impedia de
receber, por via administrativa, uma reivindicação desta
natureza, que conduziria a União a ter qUe estender, esse
mesmo tratamento, a todos os demais Estados da Fede·
ração brasileira.
O Senado deve ter constatado. que a fórmula que apresentei - fórmula esta que obviamente dependeria, em
última análise, da aprovação da Assembl~ia Legislativa
do Pará - implicava, também, transigências. Em pii. meiro lugar porque aceitava uma parte dessa indenizução em títulos da dívida pública e escalonava. ao longo
de um prazo previsto na Constituição, as indenizações
comuns ordinárias; segundo porque tomava como valor
da terra nua; naquela ocasião, preço por hectare que oscilava em torno de 200 crUzeiros. Assinalo qUe, como
consta do trabalho, o valor total desta indenização era
superior a 6 bilhões de cruzeiros; isso com as ORTN, àquela época, no yalor de 104 cruzeiros e 10 centavos; se
fizermos a correção para o valor atual da ORTN de 30
mil 576 cruzeiros e 50 centavos~ essa importân-cia cresce
consideravelmente, mas o desfalque do patrímônío do
Estudo não é menor.
Hoje-o Estado do Pará não detêm senão o domínio de
28% do seu território. O resto está sob o dom!nio da
União através do GETAT e do INCRA. São reservas
indígenas, São reservas florestais, são faixas de fronteiras. são áreas de domínio da União adjudicadas ao Ministério da Aeronáutica, um grande polfgono na região
deCaçbimbo e,outro menor na região de Tucuruí. Sobra
para o Estado do Parâ menos de l/3 da, sua superfície.
É evidente o exa8erO dessa desapropriação. Avança.:
ram sobre. o patrimônio do Estado do Pará,·
apodera.ram~se desse património e o Estado, potencialmente ricot mas ainda por se desenvolver, lutava e luta
cem todá sorte de dificuldades para acelerar seu progresSQ. Sua maíor riqueza é:, sem dúvid<l alguma, o seu território. o seu espaço físico. Despojar o Estado de;s:te pa~ri
mõnio é, sem dúvida alguma, privá-lo de condições fundamentais para o seu desenvolvimento.
Mas, no momento em que assume o Ministério para
Assuntos Furldiários um paraense ilustre, que se propõe
inclusive a rever essa legislação para execução da reforma agrária que pretCnde estimular, trago este problema e
divulgo este documento para que seja levado ao conheci~
mento de todos o.s paraenses, do Senado e da Nação,es·
perando que as providências tomadas possam vir ao encontro dos legítimos interesses do Estado do P~J,rá.
Era o que tinha a declarar, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas'. O Ol"'ddor ê cumprimentado.)
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