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EMENDA CONSTITUCIONAL N• 25
Altera dispositivos da Constituição Federal e estabelece outras normas constitucionais de caráter transitório.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art.49 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto con-stitucional:

Art. 1• Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a-vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 15.
. ..................................... , .................., ... ~, ...... " .. '·······--··
§ 1• As disposições deste artigo não se aplicam ao Território de Fernando de Noronha.
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"Art. 35.
.:,·o,,-,.~,. •·•'•., ,., -• . . , , ,-,;---,-.t}.o;,_ • .;_o;;_ ...,._••' , . i-"o• ••• ~. "1•i.::;_ - · • • • • ~ • • • •- • • • • • • •
§ 4• Nos casos previstos no item IV deste artigo e no § 5• do art. 32,_a perda ou suspensão será automática e declarada pela respectiva Mesa."
.. "Art. 36. Não perde o mandato o Deputado ou o Senador investido na função dç Ministro de Estado,
Governador do l)istr1to Federal, Goveinadôr de Território, Secretário de Estàdo e Secretário do Distrito Federal
,
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ou quando licenciado- por período igtial ou superior a cento e vinte dias. por motivo de doença ou para tratar de
interesses particulares .

. . . . . . . . . . . . . -.. -........ -~ ....................... ~ .................. ._.,.:;... ... -~ ....... -- ."

.. "Art. 39.

A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e oitenta e sete representantes do

povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e ntrexercício dos direitoS políticos, p(ú·vbto direto-e secre~

to em cada Estado ou Território e no Distrito Federal.

............ -. .-.- ......
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§ 2•

Observado o limite máximo previsto neste artigo, o número de Deputados, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada Legislatura, proporcionalmente à população, com
o reajuste necessário para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha mais de sessenta ou menos de oito Deputados.
. .................
........ . ..
.. ·-· .,. __ --· -.. •-•'· ..... ............ -........ -•"• ..
§ 4• No cãlculo das proporções em relação à população, não se computará a dos Territórios."
"Art. 41. OBenado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
--~----~
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pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário, dentre- cidadãos maiores de trinta e cinco-anQs e no

exercício dos direitos políticos.
..
§ I• Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.c
§ 2• A representação de cada Estado e do Distrito Federal renovar-se-á de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
.... ....... -... ·-· ..
....... -........ ·-· ............ ·'· ..
·-· _______ ____ .......... " .
"Art. 74. O Presidente e o vice-Presidente da República serão eleitos si!l)ultaneamente, dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício dos direitos políticos; por sufrágio universal e voto-direto e secreto, em todo. o País, cento e vinte dias antes do término do mandato presidencial."
"Art. 75. Será considerado eleito Presidente o Ca<Jdidato que, registrado por Partido Político, obtiver
~

~~.-

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e as nulos.
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§ I•

A eleição do Presidente implicará a do candidato a vice-Presidente com ele registrado.
Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na priemira votação, far-se-á nova eleição trinta
dias após a proclamação do resultado, somente concorrendo os dois candidatos mais votados e podendo se dar a
eleição por maioria simples.
§ 2•

• • •' •

• • • • • • • • •• • • • • ' • • •

"Art. 147.
na forma da Lei.
§ 3•
a) os
b) os
§ 4•

•

••••••••••• • • •••••••••••••••••••••• • ' ' ' ' ' ' " " ' ' ' ' ' ••••••••••••

São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contem dezoito anos ou mais, alistados

Não poderão alistar-se eleitores:
que não saibam exprimir-se na língua nacional; e
que estiverem privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.
A Lei disporá sobre a forma pela qual possam os analfabetos alistar-se eleitores e exercer o direito

de voto."

"Art. 150.

São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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"Art. 151.
.... " ...................................................................... .
§ I•
........................................ ·--·········-·············-----············
e) a obrigatoriedade de domicílio eleitoral pelo prazo de um ano.

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

~

"Art. 152. ~~É livre a criação de Partidos Políticos. Sua organiza.;ão e funcionamento resguardarão a
Soberania Nacional, o regime democrático, o pluralismo partidãrio e os direitos fundamentais da pessoa humana,
observados ç>s seguintes princípio&: ~
I - é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido Político;
!I - é vedada a utilização pelos Partidos Políticos de organização paramilitar;
III -é proibida a subordinação dos Partidos~Políticos~ .a entidade ou governo estrangeiros;
IV- o Partido Político adquirirá personalidade jurídica mediante registro do~s seus Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral;
V - a atuação dos Partidos Políticos deverã ser permanente e de âmbito_nacional, sem prejuízo das
funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais.
§ I• Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara. dos Deputados o Partido que
não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três pór cento) do eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos em, pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do
eleitorado de cada um deles.
§ 2• Os eleitos por Partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo parágrafo anterior terão
seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer dos Partidos remanescentes.

§ 3• Resguardados os princípios previstos ilo caput e itens deste artigo, lei federal estabelecerá normas
sobre a criação, fusão, Incorporação, extinção e fiscalização financeira dos Partidos Políticos e poderá dispor
sobre regras gerai~-- Q_~ra a sua organização e funcionamen~."
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Art. 2• Os Municípios com autonomia restabelecida por esta Emenda e os que tenham sido descaracterizados como
de interesse da Segurança Nacional a partir de I• de dezembro de 1984 realizarão eleições para Prefeito e Vice-Prefeito no dia 15
de novembro de 1985, tomando posse, os eleitos, em I• de janeiro de 1986, para mandato coincidente com os dos demais Municípios, vedada a sublegenda e permitida a coligação partidária.
§ I• Os novos Municípios, criados pelos Estados até 15 de maio de 1985, terão, na data prevista neste artigo e nas
condições nele estabelecidas, eleições para Prefeito, vice-Prefeito e Vereadores.
§ 2• O prazo do domicílio eleitoral, para as eleições previstas neste artigo, é de 5 (cinco) meses.
§ 39 A devolução da autonomia municipal dar-se-â com a posse d_os eleitos, permanecendo, até a sua efetivação, salvo lei específica em contrârio, o reginle de Prefeito nomeado na forma das disposições constitucionais e legiSiação anteriores.

Art. 3• A primeira representação do Distrito Federal à Câmara-dos Deputados será de 8 (oito) Deputados, eleitos
em 15 de novembro de 1986.
Parágrafo único. Na data estabelecida neste artigo, o Distrito Federal elegerá, ainda, 3 (trés) Senadores, sendo que os
dois mais votados terão mandato de 8 (oito) anos e o terceiro, mandato de 4 (quatro) anos.
Art. 4• Até a posse do Prefeito de Capital, eleito na forma do disposto no art. 2•, riao perderão mandato o ~Deputado ou Senador investido nessa função de acordo com as disposições constitucionais anteriores.
Art. 5• O disposto nos§§ 1• e 2' do art. 152 da Constituição não se aplica às el~iÇões de 15 de novembro de 1986.
Art. 6• Os Partidos Políticos que, até a data desta Emenda, tenham tido seus registros indeferidos, cancelados ou
cassados, poderão reorganizar-se~~desde que atendidos os princípios estabelecidos no caput e itens do art. 152 da Constituição.
Art. 7• A apresentação de candidatos às eleições municipais previstas rio art. L• é facultada aos Partidos P~líticos em formação que atendam aos princípios-estaóélecidos no caput e itens do art. 152 da Constituição.
· 'Art. 8• São revogados o§ 3• do art. 17, o item V do art. 35, o item IX do art. 137 e o parágrafo único do art. 148 da Constituição.
·
Brasília, 15 de maio de 1985.

A MESA OA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Ulysses Guimarães, Presidente- Humberto So-uto, 1•-vice-Presidente
-Carlos Wilson, 2•-vice-Presidente- Haroldo Sanford, !•-Secretário- Leur Lomanto, 2•-Secretário- Epitácio Cafeteira, 3•Secretário -José Frejat, 4•-Secretário. ~
A MESA DO SENADO FEDERAL: José Fragelli, Presidente - Guilherme Palmeira, I•-vice-Presisfente - Passos
Pôrto, 2•-vice-Presidente- Enéas Faria, !•-Secretário- .João Lobo, 2•-Seeretáfio- Marcondes Gadelha~-3•-Secretário- Eu·
1-lice Michiles, 4•-Secretário.
~~
~

SENADO FEDERAL
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou, e eu, Jos:e: FRAGELLI,
Presidente, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento Interno, pro~
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 08, DE 1985

Adapta o Regimento Interno do Senado Federal
às disposições da Lei n9 7.295, de 19 de dezembro-del984, que dispõe sobre o processo
de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e os da administração indireta.
Art. 19 - o- Regimento Interno
rar com as seguintes alterações:

do~

Senado Federal passa a

vigo-

"Art. 52--- ...•..••••.•••••.•••••.•...•••••....•....•..•
26-A} autorizado pela Mesa, -airigir~se à Presidência da República a fim de solicitar informa-

*

REPUBLIQUE - SE

por haver saído com incorreç~ões
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ções ou documentos~ de interesse da
de Fiscalização e Controle;

Comissão

"Art. 73 - As Comissões Permanentes são as seguintes:
1) Diretora (CDLR) ;
2) de Agricultura (CA) ;
3) de Assuntos Regionais~ (CAR) ;
4) de Ciência e·~Tecnoloqia (CCT) ;
5) de Constituição e Justiça (CCJ) ;
6) do Distrito Federal (DF) ;
7) de Economia (CE);
8) de Educação e. Cultura (CEC);
9) de Finanças (CF) ;
10) de Fiscalização e Controle (CFC) ;
11) de Legislação Social (CLS);
12) deMinas e Energia (CME);
13) de Municípios (CM);
14) de Redação .(CR) ;
15) de Relações Exteriores (CRE);
16) de Saúde (CS);
17) de Segurança Nacional ~<CSN) ;
18) de Senri.ço Público Ci:vil (CSPC);
19) de Transportes, Comunicações e Obras
(CT)."

Públicas

"Art .. 74 - As Comissões Permanentes têm por finalidade
estudar os assuntos submetidos ~a _se~u .exame, sobre eles manifestando-se na forma prevista neste ~Regimento e, no âmbito das
respectivas competêhcias, propor à Comissão de Fiscalização e
Controle a _fiscalização~ de·-a.tos ~:ao
nistração indireta •

. ..

~Poder

Executivo e da admi-

. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

.. . . . ..
. . .. . ...
.. ... .
. .. .. .
"Art..-'78 - A_Comissão -Dir,etora é _constitulda dos
titulares
da Mesa, tendo~- as demais_ Comissões P.e:tmanentes o seguinte
número de-membros:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
U)
14)
15)
16)
17)
18)

"Art~

compete

AgricuLtura, 7 (sete);
Assuntos Regionais, 7 (sete);
Ciência e-Tecnologia, 7 (sete);
Constituição-e JustLça, 13 (treze);
Distrito Federal, 11 _(onze);
~Economia, 11 (onze) ;
Educação e;-:Cultura, 9 (nove);
Finanças, 17 _ (dezessete) ;
Fiscalização e Controle, 17 ~(dezessete);
Legislação Social, 7 {sete);
Minas e Energia, 7 (sete);
Municípios, 17 (dezessete);
Redação, 5 (cinco) ;
Relações Exteriores, 15 (quinze);
Saúde, 7 (sete);
Segurança Nacional, 7 (sete~) ;
Serviço Público Cllril, 7 (sete);
Transportes, Comunicações .e~ Obras .PúbJ.icas, 7
(sete).

"

108-A --À Comissão
de Fiscalização e
Controle
a fiscalização dos a tos ~rlo Poder Execlitivo~ da .união e
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do Distrito
Federal e os da Administração i!ldireta, podendo
para esse fim:
a)

avaliar a eficácia, eficiência e economicidade dos
projetos e programas de, governo;
opinar sobre a compatibilidade da execução orçamentária com os Planos e,Programas de Governo e
destes como objetivos aprovados em lei;
solicitar a convocação de Ministros de Estado
e
dirigentes da Administração direta e -indireta;
solicitar, por escrito, infbrmaçõesà administração
direta e à indireta, sobrematéria sujeita
fiscalização e controle;
'
requisitar documentos
públicos
necessários
à
elucidação 'do fato,objeto,da fiscalização e contro.le;

b)
c)
d)

a

e)

f) providenciar a efetuação de pericias e diligências;
g) providenciar a··interação do Senado Federal com ó Tribunal de Contas da União, nos termos do parágrafo. 19 do
artigo 70 da Constituição;
h) promover. a interação do Senado Federal com os órgãos do
Poder Executivo que, pela natureza de _ suas atividades ,_
possam dispor ou gerar dados de qUe necessita o ex_ercicio de f'iscalização e controle, fncJ.usive,, os referidos
no art. 71 da Constituição;
·
i) interagir com a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, com vistas ao amplo cumprimento do dispastono art. 45da Constituição;
j) propor ao Plenário do Senado Federal as 'providências
cablveis em relação aos resUltados da avaTização."
"Art. 164 -- ••.•....•••••••.•.•••••....••••••••••.• ~' ..••.•
I

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

b) ressalvado o disposto no Art.- 108-A, alinea "f", a realização de diligências;
,
',
·
"Art. 167 - .•••••.••••••••.••••••••.••••.••••••.....••••.
Parágrafo úi'lico - A inobservância do caráter, secreto, confidencial oi.l reservado, de'd.ocumentos de interesse da Comissão
de Fiscalização e'Cori.trole, sujeitarã-o infrator a pena deresponsabilidade, apurada 'na forma da lei."
"Art. 419 - •••••••••.••.••.•.•.•••••..•••.•••...•..•.....
a) nos casos do inciso .I, a Presidência oficiará ao Minis.:.
tro de Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e
da lista de infc:ii:mações desejadas, 'à fim d'e que declare
quando comparecerá ao Senado, Federal,, no 'prazo que lhe
estipular, não superior a --30 (trinta) dl.as. Se a solicitação decorrer de convocação da Comissão de Fiscalização e Cmitrole, o prazo previsto nesi:a: allnea não poderá ser inferior a 10 (dez) dias •
.. •

•

•

•

•

..

•

•

•

•

..

•

•

•

•

..

•

•

..

..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

..

•

•

••

_"!

.____!! . . . . . . . . . .

Art. 29 - A comissão ..de Fisca].ização e Controle 'do Senado Federal poderá reunir-se. -conj·untamente com a Comissão de FiscalizaÇão e Controle da Câmara dos Deputados~,
,·
Art. 39 - A preE;ente J;l_esolução entra em vigor na - data de sua
publicação.
Art. 49-- Révogarn-se aS dispósiçoes' em contrário.
SENADO FEDERAL, EM

03

SENADOR JOSÉ- FRAGELLI-

DE MAIO DE 1985:>resic~_nte
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SUMÁRIO
1- ATA DA 70•SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE
1985

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1"'-Secrebirio da Câmara dOi
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n\> 13/85 (n"'
3.413/80, na Casa de origem), queinsfitUi a Obrigatoriedade de seguro, nos financiamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invalidez
permanente.
-Projeto de Lei da Cã_mara n"' 14/85 (n\>
2.3,93/79, na Casa de origem), que altera a redação
do art. 135 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nt 5.452, de }9 de maio de
1943, que dispõe Sobre a concessão das férias anuais

remuneradas.

1.2.4- Discurso~ do Expediente
SENADOR LOMANTO JONIOR- Destruição
causada pelas enchentes que se abateram sobre o
Nordeste.
SENADOR MÂR/0 MAIA -Telex recebido do
Sr. Ministro da Fazenda comunicando a liberação de
recursos para -custeio-da safra de borracha.

SE!VADOR N!VAWO MACHADO, como Llder
--=- ReCebimeriio de-"telex do Clube dOs Diretores Lojistia.S de Recife, defendendo a mailutenção da política de incentivos fiscais vigente no Nordeste.
1.2.5- COimmicação da Presidência

-- -Designação de Srs. Senadores para ~:ompor a
Comissão Especiril criada pelo Requerimento n"'
15/84, destinada a estudar aspectos relacionados
com a produção de alimentos e corredor de exportação (CEEPACE).~
1.2.6- Lelrura de

- ProjetQ de; Ui do Senado p9 112/85, dç autoria
do Sr. Senador Nelson Carneirõ, que introdUz moâificações na Lei n"' 4.886, óe 9 de dezembro de 1965,
que regula as atividades dos representantes comerciais
autôriomos, dispondo sobre a incidência de cor-Projeto de Lei da Câmara n\> 16/85 _(ri9reção monetãria nas indenizações que lhes forem de1.880f83, na Casa de origem), qUe diSPõe sobre -a orvidas, estabelecendo foro privilegiado em seu favor e
ganização de entidades representativas dos estudandando outras providências.
tes de 19 e 29 graus e dá outras providências.
-ProJeto de Le:i do Sen·ado n'l' 113/85, de autoria
-Projeto -de Lei da Câmara n9 17/85 (n"'
do Sr. Senador Carlos Alberto1 que dispõe! sobre a
2."2-96/83, nã Casa de origerri), qúe dispõe sobre a decontagem recíproca de tempo de serviço entre ativifesa de médico, servidor público, em processo judi_-dades abrangidas pelo programa de Assistência ao
- --- ciais decorrente do exercício da profissão.
Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à Previdên-Projeto de Lei da Câmara n9 18/85 (n"'
cia Social Urbana.
4.337 f84, na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-Projeto de Lei do Senado n9 114/85nal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação de
Complementar, de autoria do_Sr. Seilador Raim1.1ndo
cargos na Secretaria do Tribunal RegiOnal Eleitoral - Parente, que dispõe sobre a ins_taJaçãQ de Municípios
do Estado de Santa Cataririã. e dá outras Providên~
e dá outras provldê~cias_:
cias.
1.2. 7- ComunicB&ões da Presidência
-Projeto de Lei da Câmara n9 19/85 (n"'

-Projeto de Lei da Câmara- Di> 20/85 (n"'
4.984/85, na Casa de origem), de iniciativa-do Senhor
Presidente da República, que disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danQs causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, tUiístico·e-paisagrs:.
tico, assim como a qualquer outro interesse difuso, e
dá outras providências._
-Projeto de Decreto Legislativo n9 5/85 (nt
31/83, na Câmara dos Deputados), que concede homologação a ato do Conselho Monetário Nacional
que autorizou a emissão de papel-moeda, no ano
1981, no valor Cri 150.000.000.000.
1.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 111/85, de autoria
do Sr. Senador RobertO Saturnino, que garante emprego dos empregados em empresas sob fusão, incorporação, privatiZação ou intervenção.
1.2.3 - Comimicaçil.o
Do Sr. Senador Guilhenne Palmeira, que se ausen-

tará do País.

- Pro]etO de Lei do Senado n9 l&/80, qu~ dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar da Constitucionalidade). 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
situaçãojüddica do estrangeiro no Brasil, cria o Con~
selho Nacional de Imigração e dá outras providên~ cias. Votação adiada por falta de "quorum".
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR VIRG[L/0 TÁVORA - Considerações sobre a política económica da Nova Repúbli~
ca.

projetos~

-Projeto de Lei da Câmara n"'. 15f85 (n9
4.248/80, na Casa de origem), que institui a Caderneta de Controle do Fundo de Garanfiã': do Tempo de
Serviço - FGTS e dá outras providências.

2.789/83, na- Casa·de origem), que dâ nome de Guarulhos ao aeroporto, em construção, no MunicípiO
paulista do mesmo nome e determina outras providências. _

-ProjetO de Lei do Senado n"' 340/80, que acrescenta parágrafo úriíco ao art. 313 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada, com
prole, o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votação adiada por falta
de "quorum".

--Referente à antecipação para as 18 horas e 30
minutos da sessão conjunta anteriormente convoca.da para as 19 horas.
-Designação de Srs. Senadores para comporem a
Cõ-missão Permanente de Fiscalização e Controle,
criada através da Resolução n"' 8, de 1985.
1.3-0RDEM DO DIA
-Requerimento n"' 57 f85, requerendo urgênda

para o Oficio Sf2, de 1985, do GoveniRdor do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do-Senado Federal para realizar operação de crêdito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de ''quorum".
-Requerimento n9 58/85, solicitando urgência
para-O OficiO Sf8, de 1985. através do qual o PrefeitO
municipal de Anãpolís (GO), solícita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
Votaçil.o adiada por falta de "quorum".
-Projeto- de Lei do Senado n"' 26{79, que acrescenta parágrafo ao art. 517 da Consolidação das Leis
do Ti_abalhõ. VotAção _ailiada por falta de quorum. -Projeto de Lei do Senado n"' 2/80, que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações d~ Ensino Superior. yotação adiada por falta
de .. quorum".

SENADOR CARLOS ALBERTO - Defesa da
aprovação de projeto de lei apresentado hoje por S.
Ex•, que dispõe sobre a contagem recíproca do tempo
de serviço entre atividades abrangidas pelo Programa
de Assistência ao Trabalhador Rural e aquelas vincufadas à Previdência Social Urbana.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao
Secretário Estadual de Administração do Rio de Janeiro, para que determine o pagamento de gratificações, deferidas pelo Governador Leonel Brizola,
aos servidores do Departamento de Perícias Mêdicas.
SENADOR ÃLVARO DIAS- Defesa da manutenção da Portaria n9 3.011/85, do Ministério do
Tra~alho, referente a enquadramento sindical.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo
ao- Governo no sentido da destinação de recursos
para reconstrução da barragem de Santa Helena, na
Bahia.
SENADOR MARTINS FILHO- Necessidade da
criação do serviço de operação da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, tendO
vista a apreensão dos habitantes a jusante daquela represa, fãce surgimento de falha em sua estrutura.

em

SENADOR MOACYR DUARTE- Participação
proporcional dos partidos na organização da Mesa
Diretora do Senado Federal.

SENADOR. RAIMUNDO PARENTE- Defesa
do Pólo de Informática da Zona Franca de.ManausAM.
SENADOR JORGE KALUME- Homenagem de
pesar pelo falecimento da Sra. Joana Izaura Soares
de Carvalho.
SENADOR GASTÃO MOLLER - Pronunciamento do Presidente José Sarney, por ocasião da reu-nião ministerial do último dia 7.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da pr6xima
sessio.
1.4- ENCERRAMENTO
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2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR

Do
·vifg-íÚo Távora, pronunciado na sessãO de
14-5-85.

Do Sr. João Calmon, pronunciado-na sessão de 14-

·-Do Sr. Rob-erio Campos, pronunciado na sessão
de 14-5-85.

5-S5.

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

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES-

Ata da 70' Sessão Conjunta, em 15 de maio de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli e Benedito Canelas
PROJETO DE LEI DA CÁI\fA!IA
N9 14, de 1985
(n• 1.393/79, na Casa de origem)

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACIÜM..SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:" •
.
Jorge Kalume - Mário Maia - Fâbio Lucena Aloysio Chaves- Gabriel'Hermes- Hélio Gu'eirOsJoão Castelo- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais - José Lins- Virgílio Tãvora· --Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nivaldo Machado- Luiz CavalCanteLourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior - Luiz Viana --José Ignâcio Ferreira - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Mutilo
Badaró - Benedito Ferreira - Benedito Canelas Gastâo Milllé"r - Robeito C3mpos ~José Fragelli Roberto Wypych - Ãlvaro Dias- Jorge Bornbãuseri
- Carlos Chiarelli - -Octãvio Cardoso.
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 prot~ão de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l'i'--Secretárío írã proceder à leitura do Expediente.

.t lido

o seguinte

EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• I5, DE I985
(n9 4.248/80, na Casa de origem)
Institui a Caderneta de Controle do Fundo de Ga·
rantia do Tempo de Serviço- FGTS e dá ontras pr~
vidências.

Altera a redação do art. 135 da Consolfdaçio das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Deereto.lef n'? :5.452,
de 19 de maio de 1943 que dispõe sobre a concessio
das férias anuais remuneradas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O cáput do art. 135 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada- pelo Decreto·lei n"? 5.452, de l'i'
de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação,
mantidos os atuais parágrafos:
~A.rt. 135~- A concessão das féiias s~á participada, por escrito, ao empregado, com antecedência
de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação
o interessado darã recibo."

Art. 29

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

caçã~.

Art. 39

Revogam-se as disposições em contrârio.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
--(AProvada pdo Decreto-lei n'i' 5.452, de J'i' de maio de
1943)

O FICIOS
Do Sr. J'i'-Secretârio da Câmara dos Deputados, enca·
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos

TITULO II
Das normas gerais de tutela do trabalho

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N9 13, DE 1985
(n'i' 3.413/80, na Casa de origem)

CAPITULO IV
Das férias anuais

Institui a obrigatoriedade de seguro, nos financia·
mentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de
morte ou invalidez permanente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. f'i' Os financiamentos concedidos a pessoas tisicas, para investimentos rurais, com ou sem garantia, serão obrigatoriamente segurados quanto ao risco de morte ou invalidez permanente.

Art. 29 O Poder :Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições eril -contrário·.
Câmara dos Deputados. 14 de maio de 1985.

··········· ·· ·- ····s·ÉçÃô. ii-····-····-········
Da Concessão e da época de férias

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

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

-

~

~-

:,:_~;,;

.. -.

Art. 135. A concessão_ das férias setã participada,
por escrito, ao empregado com antecedência de, no mínimo, I~ (dez) dias, cabendo a este assinar a respectiva notifrçaçãO.
§ 19 O empregado não poderá entrar no gozo das
férias sem que apresente ao empregador sua CTPS, para
que nela seja anotada a respectiva concessão.
§ 29 A concessão das lerias serã, igualme~te, anotada nO livro ~ou nas fichas de registro dos effipregados.
' •-• • , .• ~• • • ' • · • "'-''--·-• o_.;;. • • • • • •;. • • • • • • ~ • • • ~ • " • • õ •• •'• •

(Às Comissões de Economia e de Finanças.)

(À ComisSão de Legls/açao Social.)

.:...

O Congresso Nacional decreta:
Art. f'i' Fica instituída a Caderneta de Controle do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTSt para
registro da movimentação de Conta Vinculada do empregado optante, que será fornecida, gratuitamente, pelo
Banco Nacional da Habitação- BNH.
ArL 29 Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da publicação desta Lei, o Banco
Nacional da Habitação- BNH, distribuirã à rede bancária exemplares da Caderneta de Controle do FGTS e
as instruções sobre o seu preenchimento.
Art. 39 Cabe à empresa providenciar,junto ao Banco_ depositário do FGTS, a expedição da Caderneta de
Controle, com os lançamentos jâ efetuado~
I - dos novos empregados, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da admissão;
II - dos a tua is_ empregados, dentro do prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir do recebimento, pelo
Banco depositário, das Cadernetas de Controle do
FGTS.
§ 19 O Banco depositário comunicará às empresas
interessadas, após o recebimento aas Cadernetas de
Controle, o prazo destinado ~à respectiva emissão em
-nome dos atuais empregados optantes.
§ 29 O não cumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa ·à multa, por mês de atraso, correspondente a 30% (trinta J?Or cento) do valor de referência vigente na região, decretado na forma da Lei n'1 6.205, de
29 de abril de 1975, cuja importância será creditada na
Conta Vinculada do empregado.
A.rt. 4~ __ A Caderneta de Controle do FGTS ficar4
em poder dO empregado, que -deverã ãpi-esentã-Ia ao
Banco, periodicamente, para atualização dos lançamentos.
Pa.râ.grãfo_único .. A emp~_esa fica obrigada a anotar,
na Carteira Profissíorial do empregado optante, o nome
e o local do Banco em que ele tem a Conta Vinculada.
Art. 59 O Banco depositário fica obrigado a lançar,
cronologicamente, na Caderneta de Controle do FGTS,
sempre que for solicitado pelo empregado e quando for o
caso, os crêditos, os depósitos e os respectivos códigos.
Parágrafo único. Havendo transferência da Conta
Vinculada, o novo Banco depositãrio fica obrigado- a
continuar o lançamento previsto neste artigo, devidamente atualizado pelo Btméo anterior.
Art. 69 Em caso de perda ou extravio da Caderneta
de Controle por parte do empregado ou da empresa, o
Banco depositário expedirâ, no prazo mãximo de 7 (~ete)
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dias, contados da data da comunicação, nova via atuali~
Art. 3? O art. 19 da Lei n9 6.147, de 1974, fica acresArt. 29 São órgãos da representação estudantil, com
atribuições definidas nos estatutos e regimentos dos estazada da Caderneta, cobrando, do responsável pela perda
cido de parágrafo único -com a seguinte ~edáção:
ou extravio, a taxa corresPondente a 2% (dois por cento)
belecim_entos de ensino_ superior:
"Parágrafo único. Todos os salários_ si,!Pe!iõres
do valor de referência vigente na região, decretado n~
a) o Diretório-Central dos Estudantes da Universidaa 30 (tri~a) vezes o maior salátio Iliininlo ~igente
çle, d~:~, Feçi_eração de Escolas de estabelecimentos isolaforma da Lei -r:a' 6:205_, de 29 de _abril de 1975.
no País, terão, como reajustamento legal, obri8ã._dos de ensino superior;
Parágrafo único. Ocoriend_o perda ou_ extravio por
tório,um acréscimo igual à _importância resultante
b) os DiretórioS acadêmicos em unidades de ensino
parte do Banco depositário, a expedição da nova Cader~
da apliCaÇão- àquele limite da taxa de reajustamento
dos estabelecimentos mencionados na letra a.
neta de Controle será gratuita, obedecido o prazo mâxi~
decorrente do dispOsto no caput deste artigo."
P.4râgm_fo único. Aos Diretôrios é vedada a particimo de 7 (sete) dias, a contar da data da solicitação do ti~
- · ---pação ou l-epreseti.tacão em entidades alheias à instiArt. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publitular da Conta Vincula,da. _
tuição de ensino superior a que estejam vinculados.
Art. 7' Compete ao Banco NãciCu:iat da }:iãbitaç3o ____ caçãO,- revógãdas as dispásiÇõeçem Cõiitfário.
Arf. -39 Na Torm-a dos estatutos e regimentos doses-, BNH, a fiscalização da cumprimento desta lei, bem
Brasília, 29 de abril de 1975; 1549 da Independência e
tabelecimentos de ensino, caberá ao Diretório indicar a
como a aplicação ~a multa prevista n9 § 2? d~ seu art. ·3?
87? da República. --ERNESTO GEISEL - Arnaldo
representação estudantil.
Prieto.
Art. 8? Dentro do prazo de 90 (noventa) dias; 6 Po~
_Parágra[Q úníc_o. Na forma desses documentos, os
der Executivo, através dO Bãná:l Nacional dã Hitbitação
l)iretóriõs serão mantidos por contribuições de seus as·
LEI N• 6.708, DE JQ DE OUTUBRO.O.E W'~- ..
- BNH, regulamc:nt<~:rã ç:sta lei.
saciados e por doações a eles destinadas, através do estaOispõe sobre a correçào automática dos salários,
belecimento ao qual_estejam vinculados.
Art. 99 ESta lei entra_em vigor na data de s_ua pubH~
~~i~c-~~l!_políti~~~~r-~!!l,_~~~!ut~as p~-~~~~n~as.
cação.
- -Art. 49 Serão estabelecidos nos estatutos e regimenArt. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
- tos de _:ça~~ jnstituição os prOcessos de escolha dos
membros dos Diretórios e demais dispositivos que reguArt. 21. Fica revogada a Lei n9 6. H7, de 29 de
lem suas·-atividades.
novembro de 1974, e demaiS disposições em conLEGISLAÇÃO CITADA,
trário.
··-·-_Art. 59, Fit:am revogados os artigos 38 e39, da Lei n9
LEI No 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
•. -.. -. ~ :..--.-· ;~~..... -• . ----....,~; •• --~- -·~.--...,,~. ~---..,.;...~..--"'-............. ,_.~K_i4.0, dé 28_ d_e-.iloVembro de 1968, o Decreto-lei n9 228,
(Às Comissões-âe Legislação SoCial e de Fide 28_de fevereiro di:: 1967, e o Decreto-lei n9 477, de 26
Estabelece a descaracterlzaçio do salário mínimo
nanças.)
de fevereiro de 1969.
como fator de correção monetária e acrescenta pará..
Parágrafo único. O Ministério-da Educação e Cult_ugrafo único ao art. 19 da Lei n9 6.147, de 29 de noPROJE1U DE LEI DA CÁMARA
ra baixará normas que orientarão os regimentos disciplivembro de 1974.
NQ 16, OE 1985
nares dos estabelecimentos de ensino superior,
(n9 1.880/83, na Casa de origem)
O Senhor Presidente da República.
Art. 69 O Ministério da Educação e Cultura baixaFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
--- - Dispõe sobre a organização de entidades represenrá, no prazo de cento e vinte dias, normas que regulasanciono a seguinte Lei:
- t~Jtins do_s estudantes de 19 e 2Q graus e dá outras promentarão as atividades de representação estudantil, nos
Art. !9 Os valores mont(târíos fixados con:i base no
vidências.
termos da presente lei.
salãrio mínfrn.(,- não serão considerados para quais-quer
Art. 79 1:: assegurada a legitimidade da represenO
Congresso
Nacional
decreta:
fins de direito.
- t3Ção iStlidâiitil exercida Oos m61des da legislaçãO ora
Ari. 19 ÃÕs estudantes- dos estabefeCiiTlciriios de ensi§ I? Fica ex.clufda da restriÇão-ae Que-trata o capil.t
revogada, enquanto não forem constituídos os órgãos de
no de lt e 29 graus fica assegurada a organização de Grédeste artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem
representação de acordo c-om as normas previstas no ar~
mios Estudantis como entidades autónomas representacomo os seguintes valores ligados à legislação da previ~
tigo 69 desta lei.
tivas
dos
interesses
dos
estudantes
seC~uridatiStas, com ffdência social, que continuam vinculados ao salário míni~_
n-afidªc(~-~t,t_çaçíor;utis, çulturais, cívicas, d~sport!vas e
mo:
__ ArL--8L_Nos estabelecimentos de ensino de }9 e 29
sociais-:-I - os benefícios mínimos estabelecidos no art. 39 d_a_
graus somente poderão ser constituídos grêmios estu§
19
Os
alunos
de.
cada
esta~eleCimeniO
de
ensino
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1979;
dantis com finalidades civis, culturais, sociais e desportiinstituirão, _çQrigatoriamente, o seu GrêiniO Estudantil.
I I - a cota do salário-famflia a que se refere o art. 29_
vas, cuja atividade se restringirá aos limites estabelecidos
da Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963;
em regHnenlo,--devendo ser sempre aSsistidos por
§ 2" A orginiiação, o funcionamento e as atívidades
III- os benefícios do PRORURAL (Leis Comple~
membros do c-orpo docente.
dos Grêmios serão estabelecidos nos seus estatutos.
mentaresn9s 1l,de26demaiode 1971,e 16,de30deou~
aprovados em Assembléia Geral do corpo discente de
Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua
cada estabele_cimento de ensino, ·convocada para este
tubro de 1973), pagos-pelo FUNRURAL;
publicação, revogadas as disposições em contrário. (DO
fim.
IV- o salário-base e os benefícios da Lei nt 5.859, de
de 17-8-79.)
1I de dezembro de 1972.
§ 3" A aprovação dos estatutos, e a escolha dos diriV- o beneficio-insiituíclo pela Lei n9 6.179, de II de
(À Comissão de Educação e Cultura.)
gentes e dos representantes do Grêmio Estudantil serão
dezembro de 1974;
realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante.
VI- Vetado.
observando-se, no que couber, as normas da legislação
§ 2? Vetado.
eleitoral.
--PROJETO DE LEI DA CÁMARA
§ 39 Para os efeitos do disposto no art. 59 da Lei n'
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiN• 17, DE 1985
5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondeil~
cação.
(nY 2.296/83, na Casa de origem)
tes a lO e 20 vezes o maior salário mínimo vigente serão
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
corrigidos de acordo com o I ndice Nacional de Preços ao
Dispõe sobre a defesa de médico, servidor público,
Consumidor.
LEGISLAÇÀO PERTINENTE
em processos judiciais decorrentes do exerc(cio da
§ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigente!;
profiSsão.
na data da publicação desta lei, inclusive os de locação,
LEI N• 6.680, DE 16 DE
AGOSTO DE 1979
O COrigi-eSS() Nacional decreta;
não se aplicarão, até o respectivo término, as disposiÇÕe$
Art. I~ O mêdico, servidor público da adminisdeste artigo.
Dispõe sobre as relações entre-O corpo discente e a
tração direta ou índireta, será defendido, nos processos
Art. 29 Em substituição à correção pelo salário
Instituição de Ensino Superior, e dá outras providênjudiciais
decorrentes do ex.ercfcio da profissão, pelo sermínimo, o Poder Executivo estabelecerá sistema especial
cias.
viço jurídico do órgão onde estiver lotado, desde que a
de atualização monetária.
conclusãO do ínquêrito administrativo seja a de que não
Parágrafo único:-- o--CõeliCiC:Iite de atualização mone..
Art. }9 O corpo discente dos estabelecimentos de enagiu com dolo, culpa ou inobservância de regra técnica.
tária, segu-iido o disposto neste artigo, será baseado no
sino superior serã representado nos órgãos colegiados
fator de reajustamento salarial a que se refêrem os arts.
Árt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiacadêmicos com direito a voz e vo_to.
cação,
19 e 2<:' da Lei n9 6.147, de 1974, exclu[do o coeficiente de
Parágrafo único. A representação terá por objetivo
aumento de produtividade. Poderá estabelecer-se como
promover a cooperação da comunidade acadêmica e o
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
limite, para a variação do coeficiente, a variação das
aprimoramento da instituição, vedadas atividades de naObrigações Reajustáveis do TesoUro Nacional (ORTN).
tureza político--partidária.
(À Comissão de Serviço Público Civil.)
-~------------
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Parágrufo único. O preenchimento dos cargos- d~
provimento efetivo previstos neste artigo far-se-â áe"
acordo com as normas legais e regulamentares estabelecidi!S para os demais Tribunuis Eleitorais, observadas as
disposições do~ 2>' do art. lOS da Constituição Federal.
Art. 29 As despesas decorréntes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina ou de outras para eSSe fim destinadas.
Art._39 Esta I~ entra em vigor na data de sua publicação+
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N"' 18, DE 1985
(n9 4.337/84 1 na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria d(l
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Cata~
rina e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. JQ Fic:.~m criados, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Santa Catarina, os cargos constantes do Anexo a esta leÍ.

ANEXO A LEI NQ

, DE

DE 198

DE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESTAOO OE SANTA CATARINA
Cargos criados (Ai't. 1Q)

GRUPO· OUTRAS ATI VI OAOES OE NrYEL SUPER! OR - CÕdigo TRE·NS-900
Cargos

Categoria Funcional

e --Clãs sê

Contador

GRUPO-OUTRAS
Cargos

ÁT! VIOAOES OE

NS-5a11

N!YEL MEDI O -~ CÕdi go TRE -NM~ 1000

Categorü. Fundonar

Classe

Código

TRE·NM-1 042
TRE-NM-1 042

TiCnico de Contabilidade

_1_

Referência

CÕdjgo

TRE·NS-924

A

Tê!: nico de Có-iitabi1 fdade

1

NM-24 a 29
NM-17 a 23

2
GRUPO-SERVI ~OS DE TRAN.SPORTE OfiCIAL

Cargos

Ca.tegoria Funcional

1
_1_

Motorista Oficial
'12~9rtsta Ofi_cjal

PORTA!'H fi - Cõdi go TRE- TP-1200

Classe

TRE • TP-1201
TRE· TP-1201

NM-17 a 23

NM· 7 a 16

GRUPO· SERVIÇOS AUX !LI ARES • Codi go TRE·SA-800
Cargos

2
8

Categcirfa Funcional
DatilÕgrafo
DatilÕgrafo
Da~i lêí~ra'fó

_1.Q..
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C1 as·Se-

Refer~nC'ia

Cõdigo

E

TRE~·SA-S02

B
A

TRE·SA-802
TRc·SA-802

a

19
NM-12 a 16
NM-4all

NlH7

20

LEGISLA CAO CITADA
LEI N.0 4. 049,

DE 23 DE FEVERE!ltO DE .196~
'l'o~a.

.extensivas aos servidores das
Secretarias dos Trlb.unais RegionaiS
Eleitorais disposições das Leis númeJ"os
3. 780 e 3. 826, de 1960, e dá o'!tras proviir"enclas.
Faço saber que o Congresoo NaCional .decreta e eu sanciono a .seguln te Lei:

Art. ~ 1." as~ padrõe<i ou níveis de venc!nrento e ru s!mb<>los dos cargcs em comissã,o
e das tnnções gra tlficadas dos servidores das
Secretarias dos Tribunals Reglonals Eleltora\8 do AID!!ZOD!lS - Parã -'-:~ Piaui~·-:- Rio_
Gran<le do~ Norte - Paraiba - Alag<Jas -

Esplrlto Santo -

Mato Gro.:.-Ul·:_ -ceatá- :.._

Perria.mbriCO- ..:..:_ ·sahia -

Guanabara de do Sul -

Rio de Janeir·J -

Santa Catar.í.na - Rio Gran-

Mlnas Gerais - São PaulÓ Maranhão - Páuiilã - Goíás e- Sergipe,
ficam veajustados nos valores seguintes:
f'J........... ~ 70. ooo;oiJ
PJ- O ...~............... 65. Oúu,CO
PJ- 1 . .. . .. . . . . .. . .. .. . 63.000,0J
PJ- 2 ... ". .... •. . . . . . .. 58.000,00
PJ- 3 . . . . . . . ... . . . . . . . . 54.000,00
pJC 4 .............~..... 50.000,00
PJ- 5 . . . . . . . . . .. . . . • . .. 47.000,00
PJ- 6 .... ·~·.... .... .. . 44.000,00
PJ- 7
. .. . . .. . .. .. .. . 41.000,00
PJ- 8 .. .. .. . .. . . .. .. . . . 3$.000,00
PJ- 9 .. .. . .. . .. .. .. . . . . 33.000,00
PJ-ln . .. . .. . .. .. .. ... •. ao.ooo.oo
~ PJ-11 ....... , .. . . .. ... .
27.000,00
PJ-12 . . . . . . . .. . . . . . .. . . 25.000,00
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PJ-13 ... .. . .. .. .. . .. .. . 23.000,00
PJ -14 . .. .. . . . .. . .. .. .. .. 2l.OOQ,OO
·PJ-15 . .. .. . ... .. . . ... .. 19.000,00
Att. 2.0 Os valores do vencimenro maJs. a
gratifi-cação mensal das funções gratificadas do.s Quadros de Pessoal a que se reere
o artigo anterior são:
~

~6. 000,00
44.000,00·
42.000,00
40.000,00
38.000,00

1-F

2-F~

3-F

4-F

5-F

Art. 3.o o servidores das secretarias dos
Tribunai-s de que se ocupa, esta Lei continuam a perceber gratificação, adicional por
tempo de serviço nas mesmas ba.ses da concedida aos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral pelo art. 7.o da Lei n. 0 1.814,
de 14 de fevereiro ae 1953.

Art. 4.0 Os car~ de carreira ou isolados
de provimento efétivo ou em cÓmíssão e as
funções gratificadas dos Quadros do pessoal
das Secretarias do.s TrlbunaJs aprovados
pelas Leis números: 3._454, de t958, do Ama_~_
zonas; 3. 644, de 1959, do Pará; 3. 526, de
1959, do Piauí; 3.422, de 1958, do !Rio Grande do Norte; 3.455, de 1953, da Paraíba;
3. 769, de 1~60, de Alago as; 2 .684, de 1955,
do Espir!t<J Santo; 3.851, de 1960, de Mat.o
Grosso; 3.648, 'de 1959, do Oeará, 3 402 de
1958, de Pernambuco;. 3. 023, de ÚJ56,' da
Bahia; 2.643, de 1955, da Guanabara· 2 744
de 1956, do Estado~do Rio de Janeiro; a:469;
de ,1958,~de Santa Catarina; 3.048, de 1956,
e 3;527, de 1959, do Rio Grande do Sul;
2,775, de 1958, de M>nas Gerais; 2.831, de
1956, _de São Panlo; 1:975, de 1953, do Maranhao; 2.969, de 1956, do Paraná· ·s 514
de 1958, de Goiás e 3. 530, de 1959, de ser~
gipe, Passam a ter a estrutura, o escalonam·~to. a no_t;nenclatura,_ o número de elas- -ses e cargos, ol:_n.fveis de vencimentos e -os
símb{Jlos _dos ca~gos_ em comis.são -e d~ funções gratificadas constantes das tabelas
a~a~ de .nt}meros I - TI; m '- IV - V - VI - VII - VITI '- IX - ~:l' - XI
- xn '- xrn .-'--XIV;__: XV- XVIXVII~- :xvm :... XIX - XX - xxr, respectivamente, ressalvadas, em relação aos
atuaJs oorvldores, a.s situações já constituidas por. fOrça de Lei ou de decisão Judiciária.
..Art. s.o .Aplica~n-se aos servidores das
-se.cretarias dos ':fribuna·is a que se refere

o ârt!go anterior as disposições do art. 7~,
da. Lei n. 0 3. 780, de 12 de julho de !960,
bem como as .dos arts. 4.0 e 11 da Lei n.O
3. 826, de 23 de novembro de 19.60.

an. 6.o Ê incorporado_ ao.s vendmentos
dos servidores_ das__ Secretarias odos Tribunais
referiO:os ·nesta Lei o abono de que trata
a. Lei n.o 3.587, de 1.0 de julho de 1959.
Art. 7.0 A13 vagas da classe. inicial das
--carreirru:. das- Quadros das Secretárias dos

TribunaJs Regionais Eleitorais serão proiidas mediante concurso público de provas.~
-. 1.o

As vagas na classe inicial da eir-

re.Ira d-e Oficial Judiciário serão providos,
alternadamente, meta-de pOr acesso de
ocupantes da classe final da carreira de
auxiliar Judiciário, escolhidos p.eJos critérios
de merecimento e_ antiguidade e metade por

concurso de provas.

~§ 2.0 ~ As vagas nas cl.asses finais e intermediárias de cada carreira serão preenchidas p<JJ promoção de seus ocupantes,
alternadamente, por antiguidade e merecimento.
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§ 3.0 Os cargos isolados de pNvimento
efetivo que se vagarem apóS- a vigência des-

ta Lei serão preenchidos mediante concurso

P?bllco de títulos.
f 4.0 No primeiro provimento dos cargos
criados pela presente Lei, serão observadas

as seguintes normas:

al . Terão prioridade para as vagas da
clas.se inicial das carreiras o.s funcio:b.árlos
federais ef-etivos requisitados e em ex-er:.;;..~
cicio (vetado) há mais -de três anos, levando-se em consideração a natureza da função

exercida durante os últimos seis meses;
b) nas vagas remanescentes terão ptio.r:idade os funcionárioo estaduais ou muni-

cipais estáveis, requisitados e em exercício
(vetado) há mais de três anos, observadas

as mesmas

c~dições

da letra anterior;

c) nas vagas a serem preenchidas medl~ante

corieurso público de. provas, terão pre-

ferência, em igualdade de classificação, os
interinos dos Tribunais e.m exercício consecutivo hã maiS de seis meses __ e __ º.s_servidores requisitados não estáveis com exercício __cons-ecutivo durante os últimos três
anos.
Art. s.o Os cargOs em ooriiissão __e as funções gratificadas das Sec:retarl.as .dos Tribuna.ls de que se ocupa esta Lei serão providos pOr funcionários dos respectivos Quadros, escolhidos livremente pelo Presidente
do T!.:Jbunal.
Art. 9.o Sem prejuízo das atribuições privativas dos Escrlvães Eleitorais, a execução
dos serviços das Zonas Eleitorais das Capl- _
tais dos Estados ficará a cargo de funcionários do Quadro doo próprios Tr.ibunais Regionais Eleitorais.
§ 1.0 A lotação de eada Cartório serã de
um chefe de ZOna Eleitora] e de tantos Auxiliares Judiciários e Serv-entes ·ou Auxlilar.es de Portaria quantos forem fixados pelos
Tribunais, em face das ne-cessidades do ser--::~
viço.-

res def padiões, classes, níveis e símbOlOs ou
o_ aumento _de· vencimentos de ~argos ou
funções das .Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais só poderão ser feitos ou
concedidos atravéS de--Lei e por proposta do
Tribunal lnteM.ssado (Constituição, arts. 67,
I 2.0, e 97 IIJ.
. § 1.0 As deciSões dos Tribunais em processo administrativo, que importem ern modificação da reestrutur~ção de Quadro ... do
PesSoal, na alteração e valores dos p~droes,
níveis ou _símbolos de cargos ou funç.oes, ou
em 'elevação' de vencimentos, não obrigam o
Tesouro Nacional a efetuar o pagamento
das. despesas que delas resultarem. ·

§ 2.0.

d funcionário ou a autoridade que

autorizar ou efetuar pagamento ou autorizar. adlantaniEmto, à conta de critério orçamentário ou adicional, com violação do disposto no p~~grafo_ anterior. incorrerá nas
sanções do art. 315 do Código Penal.
Art. i2. Ficam extintos quan-do vagarem,
Os cargos de pZ.Ovimento efetivo ou em comissão e às_ funções gratificadas constantes
dos Quadros atuals das Secretarias dos Tribunais enumerados nos arts. 1.0 e 4. ~ que
não foram incluídos nas .Tabelas respectivas
aneXas à presente Lei.
§ .1.0
A ·extinção a que se refer.e este
artigo operár-se-ã, automaticamente depois
dé 30 (trinta) dias da vigência desta Lei,
em todos oS cásos em que forem· triados cargos· de ·proVi·m,ento efetivo em Substituição
a cargos em co_missão de igual natureza_ ou
a funções gratificadas, de B;.tribuições análogas, o mesmo ocorrendo em. re.laç.ão a estas quando_ substituídas por cargo em comissão.

2.o o disposto neste artigo não se aplica. aos funcionários que, na data da vigêncla·desta Lei, estejam requisit:<dos pela Justiça Eleitoral há mais d·e· 6 .(seis) meses.
Art. 11. A Ínodlfl~ação ou reestruturação
_ do Qu>i.dro· de Pessoal. a alteração de valo o

Art. 19 _. _ Aplicam-se aos funcionários dos
Quadros das secretarias dos Tribunais Re-

um Chefe. de. Zona -Eleitoral, sem outras
vantagens além das do próprio cargo.
Art. 10. 'às requisições de fun~clonários
para as Secretarias dos Tribunais, autorizadas pelo art. · 17 letra s do Código E!eitoral,-somente poderão ser feitas pelo prazo
Improrrogável de 240 (duzentos e quarenta)
dias.
J ~:o· 'Esgotado ·o pr<:t~ m·encionS.do no
pxe~ente artitto. o funcionário será desligaqo, autom'aticamente, e .só poderá ser novamel;lte" requisitado após o Interstício de 1
(um) ano.
§

I

gionais as normas vigentes do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, que
não colidam com as da presente Lei.
§ 1.0 ~ dispensado o interstício legal nas
promoções deco-rrentes da nova estrutura
dos Quadros aprovados por esta Lei, até a
completa normalização dos mesm-os .

§ 2. 0 No ~nquadramenro dos cargos e
classes _9as diversas carreiras dos referidos
Quadros, observar-se-ão as regras e a proporção estabelecidas nos arts. 20 e 21 da Lei
n.o 3. 780, d·e 12 de julho de 1960, em tudo
quanto for apliCável.
§ 3.° Ficam elevadas para Cr$
e Cr$ 3.0'00,00 as gratificaçõe-s aos
Escrivães, respectivamente, de que
Lei n.o 2. 982, de 30 de dezembro- le

5.000,00
juízes e
trata a
1956.

Art.- -20. Poderão ser beneficiados, na.s
mesmas condições estabelecidas nas letras
a, b e c_ do § 4. 0 do art. 7. 0 , os servidores
autárquico.~ desligados da Justiça Eleitoral
em cumprimento do di.sposto no art. 129 da
Lei n.D3.807, de 26 de agosto de 1960.

0

§ 2. 0
OS ãtuai.s serVidores ocupantes d.e
fungá-e$ ~tintas deverão .ser aproveitados
.sempre que possível, a critério do Tribunal,
éhl cargos idênticos· ou d-e atribuições equiVal-entes .criados por esta Lei.
Art. 13. Serão extintos, quando vagarem,
todos os cargos de Auditor Fiscal constantes
das Tabelas anexa..s.
Art. 14. Aos auxiliares Judiciários, incumbe, precipuamente, os serviços de datilografia, _que poderão ser, também, atribuídos aos Oficiais _Judiciários.
Parágrafo único. A carreira de Datilógrafo dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Eleitorais do Pará, Espírito Santo,
Maranhão e Sergipe, passa a denominar-se
Auxiliar Judiciário.
Art. 15, O art. 7. 0 da Lei n.o 2. 188, de
3 de março de 1954, não se aplica aos s-ervidores das Secretarias ·e dos Serviços Auxiliares doo Tribunais Regionais Eleitorais.
-·Art. 16. É revogada a Lei n.o 2 .488, de
16 de n:ialo de -1955.
~-Art. .17.
Fica revogada, a partir da v~
gêncla da pr-esente Lei e em relação aà!
servidores dos Tribunais Regionais Eleitorais referidos nos arts. Lo e 4.0 , a Lei número 3.907,- de 19 de junho de lli61. -_Art. 18. .O cargo isolado de Diretor de Secretaria ou'Diretor-Geral da Secretaria dos
Tribuna:Ls_Regionais Eleitorais passa a,. ser
de provimento em comissão, respeitada a
situaçãO dos atuais titulares efetivos por
força de Lei.

§ 2.0 Quando oS encargos das Secretarias
.dos Tribunais não permitirem a designa:ção
'de servidores de seu próprio Qu"a:dro para o
fim previsto neste artigo, os serviços dos
Cartórios das Zonas Eleitorais das Capitais
dos Estados serão executados por servidores requisitados na forma do art. 17' do Código Eleitoral, mas sempr_e sob a responsabilidade e Chefia de funcionário especializado do_próprio Tribunal.
§ 3.0 Nas Zon-as- a: e redUZido movimento,
a responsabilidade doo serviços eleitorais de
duas ou mais zonas poderá ser atribulda a
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Art. 21. Para ateÍld-er às 'despesas· decorrentes desta Lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir an- Poder Judiciário - Justiça Eleitoral ~ o crédito especial de ·....
Cr$ 147.100.000,00 (cento e quarenta e sete
milhões e cem mil cruzeiros) assim discriminados:
I -

TRE do Amazonas

TRE do Pará ...... .
III - 'llRE do Piauí .... .
IV.- TRE do Rio Grande
do Norte .............. .
V - TRE da Paraíba ... .
VI - TRE de Alagoas ... .
VII TRE do Espírito
Santo ................. .
VIII - TRE de Mato Grosso ...... ········~····· ..
IX - TRE do Ceará ..... .
X - TRE de Pernambuco
II -

2. 000. 000,00
3. 000.000,00
2-400. 000,00
3. 000 .uoo,oo
3.600.000,00
2. 000 .~000,00
2. 600.000,00
2.000.000,00
6. 000 :ooo,oo
8. ooo. 000,00

XI -

TRE da Bahia ..... 11.·000. 000,00
'IiRE da Guanabara 24. 000.000,00
XIII - TRE do Rio de Jan·eiro ................... .
5. 000.000,00
XIV - TRE de Santa Catarina ................. .
5. 000. 000,00
XV - TRE ilõ Rio Grande
do Sul ................ .
9.000.000,00
XVI' - TRE de Minas Gerais . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 19.000.000,00
xvrr- TRE de São PaUlo 2s:ooo.ooo,oo
XVIII_- TRE do Maranhão
3.000.000,00
XIX - TRE do Paranã ..
6. ooo. ollo,oo
3.000.000,00
XX - TRE d·e Goiás .....
XXI - TRE de Sergipe ..
2. 500.000,00

- XII -

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília_, 23 _de fevereiro de 1962; 141.0 da
IndependênCia e...?4.0 da República. - JOAO
GOULAR:I' - Tancredo Neves - Alfredo
Nasser.
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TADF.Lll. I
TRIBUNAL REGIONAL DO AMAZONAS

Secretaria
Quaclr_o do Pessoal

Número
de

2
1

2

5
3
4
2

Nível

Cargos

cargos

ou

vagos

símbolo

CargoS isolados· de provimentos efetivo
Dfre.tar de- Secretaria (•) ............••.•••..••
Chefe de Zona Eleitoral {'**) ••••.••• ··- •••••• ,

_p_J:. 1

Arquivl.sta-Almoxarlfe ...................-•••.•• ··-

EJ- 7

Porteiro ...... , ...... , .......••.•...•••....•.••

PJ- 8

Cargos de carreira.
O!lclal Judiciário· ...... : . ....•...••••••..••....
Otlclai ·Judiciário ................................... .

O!icllil Judiciário ..............••....•••.......
Auxiliar Judiciário .............. -· •...•... -.- .. .
Auxiliar Judiciário (.,.) .....•.......· ......... .

Continuo ............ -~-~ .•.•..........•...•.....
Continuo ....... ·····~·················~·······
Servente ("'"') ....•...•.•. -. ... ··-·····-·····~ .••.
Funções gratificadas
~retário do Presidente ............... -.- ....... -.
Secretário do Procurador Regional ..... ,_,......
Secretário do Corregedor .......••••.•• ··-···..

PJ- 4

PJ- 5
PJ- 6
PJ- 7
PJ- 8
PJ- 9
PJ-11
PJ-12
PJ-14

4

2--·F
3-F
3-F

("') Será provido em eoiD.!.&ia.o. quando vagar.
(•.•) Dest!:D.ado aos serviços dos cartórios das Zonas Eleitorais dO :Ma.mtus.

TR-ffiUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

Secretaria
Quadro de Pessoal

...

Número
do

Nível

.,..

ou

Cargos

vagos

.sim.bolo

Cargos em Comissão

3

!D1retor de Secretaria. • . .... ••• . .. . . .. .• .. . .

PJ- 1

Chefe de Seçáo

PJ- 4

(1) ........................... .

Cargos isolados de. provimento efetivo
Ohete de Zonas Eleitoral

(*} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arquivista ··········~··························

Porteiro

PJ- 4

-4

PJ- 7
PJ- 8

Ca.rgos de Carrcir:t.

O!Jcial Judlelirio

PJ-5

4

O!Jclal Judiciário .............................. .

PJ- 6

7

Oficlal J'"udiclário ....................... '" ....•-. -

PJ- 7

7

Auxiliar Judiclárlo . • .. .. . . . . . . . •• . .. • • .. . . . • • .
Auxllla.r Judiciário ("'-) .........................

PJ- 9-

8

PJ- 8

COntinuo ......................................
Continuo • ••• . . •• •• . •. •• . • . .. . •• .•••.. •• .••• .••

--~J-11

2

Serven.te .••••••.•••••..•.••••...•••••••••••.•. ·

PJ-13

4

Servente (•) •..•..•............... • ........ -•· · ·

PJ-14-

PJ-12
4

Funções gratificadas

(*) Par&

Secretário do Presidente • • • .. . • . • • • . .. • • .. .. • . •

2-F

Beeretá.r1o do Procurador Regional . • • • • • • • . • • • .

3-F

secretário do- Corregedor . . . . . . . . . . . . . . . .• •

3-F

lotaç4o naa zonaa Ele1tomis de Belém.

(1) Co;r:respondem

a.

igual n'O:mero

4e funções grat1ticad&S, que alo a~ extintas.

I 191
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:I'ABELAm
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAut
Secretaria
Quadro do Pes!IOal

Número

Nível

oa

Cargos

oa

vagos

simbolo

cargos

Cargos em Comlssíio
1

D!retor de Secretaria ......................... .

PJ- 1

2

Chefe de Seção <lJ •.•••..••.....••.••••..•..••

PJ- 4

2

Chefé· de ZOna Eleitoral (*J •.•••..••.•••••..••

PJ"- 4

1

Arquivista .•••.••••••..••..••..•••.•••.•••..••.

PJ- 7

1

B!bllotecário .................... _. . • . . ...•......

PJ- 7

1

Porteiro

PJ- 8

Cargos Isolados de provimento efetlvo
2

Cargos de Carreira.
1

Oflcla.l Judiciário

PJ"- 5

4

Oficial Judiciário

PJ- 6
PJ- 7

7

Oficial Judiciário

4

Auxlliar Judiciário ....................••...•..

PJ- 8

9

Aux!llar Judiciário (*J ...•.....•••..••.••.•••.•

PJ- 9

Continuo

PJ-11

Continuo

PJ-12

1

Servente

PJ-13

2

Servente

PJ-14
Funções Gratificadas

1

Secretário do Presidente ..•....•..........••..•

2-F

1

Secretário do Procurador Regional •............

3-F

1

Secretário do Corregedor ......•.......•......•

11-F

.. (•) Par& servir nas duu Zonaa Ele1tora1a de Tereslna.
• {1)

Correspondem a. 1SU&l ntunero 'de tung6ee aratlffcactu. que do declandu oxtla.tu.
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TABELA IV
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE. DO NORTE

Secretaria
Quadro do Pessoal

Número

de

Cargos

Carros

Nível
ou
Símbolo

vagos

Cargos em Comissão

2

Diretor de Secretaria ......................... .

PJ-1

Chefe de Seção

PJ-4

Car~s

4

1

(!)

isólados de provimento efetivo

Chefe de Zona Eleitoral (•) .•..•.....•........

PJ-4

Arquivista ................................••....

PJ-7

Porteiro .................•................. -. --

PJ-8

Bibllotecár!o ......•••.........••...•..........•

PJ-7

4

Cargos de Carreira

3
4

O!lcial Judiciário

PJ-5

Oficial Judlciãrio

PJ-6

5

Oflc!al Judiciário

PJ-8

6

Aux!Uar Judiclãrlo

PJ-7

12

Aux!Uar Judiciário (•) ................. ___ .... .

PJ-9

COntinuo

PJ-11

COntinuo

PJ-12

3

Serv~nte

PJ-13

4

Servente (•)

PJ.-14
Funç.ões Gratificadas

See..~tário

do Presidente . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . .

2-F

Secretário do Procurador Regional . . . . . . . . . . . . .

3-F

Secretário do corregedor ................... : . .

3-F

(•} cna.dos pa.ra JotaçAo nou Cart6rf.oa das Zonas BletfiOrata de Nstal.
(1) Correspondem a Jgtial :i:túmeoo de fun.çõet~; aratit!cadas, Ql·e s~.o'deelar&daa oxtlntu.

8
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TABELA V

TRIBUNAL REGIONAL EL-EITORAL DA PaRAíBA
Secretaria
Quadro do ressoai

Número

de

Nível
ou
símbolo

Cargos

Cargos

vago1

Cargos em COmissão
Diretor de Secreta-ria ( "') .................. , .. .

PJ-1

Chefe de Seção Cl) .............•...•.....••.•

_J>-J-4

Cargos isolados de provimento efetivo
2

Chefe de Zona Eleitor.al ( ") ...........•.....

PJ-4

Arquivista . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PJ -7

Blbllotecár_io .......................... ·. . . . . . . . .
Porteiro ..............•............•...•• -.. •..•

PJ-1
PJ-8

-Zelador

FJ-8

2

4

Cargos de Carreira

. _Oficial Judlclárlo

PJ-5

4

Oficial Judiciário

PJ~6

7

Oficial Judiciáxio

PJ-7

3

Auxiliar Judiciário .........................•...

PJ-8

8

Auxiliar Judiciário

P.T-9

(**)

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

Contínuo

PJ-ll

2

Continuo

PJ-12

2

Servente ...................................... .

P.T-13

2

·-····-~·-·······~·-·-·-···-···~---·--·····

PJ-14

Servente

(**)

Funções Gratificadas
Secretário do Presidente ....••..••.......•...•

2-F

Secretáxio do Procurador Regional ........... .

3-F

Secretário do Corregedor

3-F

~assegurada
( **l

4

a efetivldade

do «tual ocupante enquanto sub5iat1r

es9fJ

provtn:umto.

crtados para lotação nu Zonas Eleltorals de Joao Peaaoa.

(l) Cf'lrrespondem a. igual número de funções grat1:f1cadU, que ·são. 'i:leclarada extlntM.

2

Maio de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 16

TABELA VI
TRIDUNAL REGIONAL DE ALAGOAS

Secretaria

Qúadro do Pessoal

Número
de

Nível

ou

CargOs

cargos

símbolo
Cargos em Comissão
Dlretor de Secretaria ........ -- ......... -- ... ~..

PJ-1

Car_gos isolados de
pro~ento

efetivo

2

Che!e de Zona Eleitoral (*) .. __ . __ .. __ ........

PJ-4

l

Porteiro ........................ .- .... ._ .. __ . __

PJ-8

2

continuo .... ._ .. ._ ................... ._ .. ,,. __

-PJ-12

5

Servente (*) •.• __ •• : • .••..•• ._ ... --· .... __ .....

PJ-12

2

3

Cargos de Carreira
Oficial Judiciário

PJ-5

2

Oficial Judiciário

PJ-6

4

Oficial Judiciáxlo

PJ-7

5

Auxiliar Judiciário __ ............... __ ........ ..

PJ-8

6

Auxiliar Judiciário (*) ......... __ ............ .

PJ'-9

Funções Gratificadas

l

Secretário do Presidente . . . .. . . . .. . . .. . .. . . • . . .

2-F

Secretário do Procurador Regional . . . . . . . . . . . . .

3-F

Secretário do Corregedor __ .. -- ......... -- -- . ' --

3-F

6
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TABELA VII

TRIBUNAL REGIONAL EU;:ITORAL DO ESPíRITO SANTO
Secretaria
Quadro do Pessoal

Nível

Número

de
cargos

ou

Cargos

vagos

Símbolo
Cargos em Comissão

2

Dlretor de Secretaria . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

PJ-1

Chefe de Seção UJ .......................... .

PJ-4

CargoS iSolados de provimento efetivo
2

(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

PJ-4

arquivista.....................................

PJ-7

Bibliotecário .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .

PJ -7

Chefe de Zona Eleitoral

.aJ.m.oxarife . . . . . ............ - ............ -- .. ..

PJ-7

Porteiro ............. , ....................... ..

_PJ-I

3

Cargos de carreira.
Oficial Judiciário ............................ ..

PJ-5

4

Oficial Judiciário ............................. .

PJ-6

5

Oficial Judiclárl<> ........................... ..

.PJ-7

5

Auxiliar Judiciário ............................ .

PJ-8

5

Auxiliar Judiciário

PJ-9

1

(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contí-nuo

PJ'-12

2

Serventes

PJ-13

2

Serventes

PJ-14'

Funções Gratificadas

<•>

4

PJ'-11

Continuo

Secretário do Presidente .. . . .. .. .. . .. .. .. • • .. .

2-F

Secretário do Procurador Regional. . . . . . . . . . . . . .

3-F

secretário do correge_dor

3-F

Para os serviços das ZoJ188 meltora~r~: de vtt6:r1a.
& 1gua1 número do !Unç6erl smt1!1c&dU.: que BAo deel&rad&a extlntu.

(1) correspondem

2

2
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TABELA VIII

TRIBUNAL RIEGIONAL ELEITORAL DE MA.TO GROSSO

Secretaria
Quadro do Pessoal
Nível
ou
símbolo

Número

do

Cargos

.. CU&'OIJ

Vagos

Cargos cm Comissão
1

Dlretor de· Secre.tarla

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Chefe de Zona Eleitoral

3

Ohefe de

~ão

(*)

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

( ! ) - o o o o o o o o o o o oooo oooo o o o o o • o o o.

PJ- 1
PJ- 4
PJ- 4

Cargos isolados de provimento efetivo

Bibllotecârlo-Arquivl.sta
Porteiro

,o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o

PJ- 7

o o o O o o o o 00 o 00 o o• o o ooOO Oo•o 00 o o o . o o o o o o o

PJ" 8

o o o o OO 0000 o o o 00 000 o 000 o o o o o o 00 o o o 00 oOo

PJ-12

a

Oontinuo.

3

Servente (•)

o o o o o o o. o o o o o o o o o o o. o o o, o o o o. o o o o o

PJ-14

Cargos de carreira
1

O!lclal Judiciário

3

Oficial Judiciário

PJ- 6

4

Oficial Judiciário

PJ- 7

4

Auxiliar Judiciário

5

Auxiliar Judiciário (*)

1

Seeretárto-·do· Pxe.>lden tê.

1

Secretário do Procurador. Regional

1

secretário do Corregedor

PJ- 5

o o o o o o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o o • o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o

PJ- 8
PJ- 9

2

Funções Gratificadas
o • o •• o o o o o o o o o o o o o ,

•• o o

-2-P

o o o o o o o o o • o o

3-F

o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o

3-F
·.;;:.-··

(•) ·Aumento destinado aos serviços d& Zona Eleitoral. de OuiSb&..
'(.1) correspondem a. 1gUa1 n'Omero do tunç6e6 ~tllle&e1a8, que sAo ctecl8radas extintu;
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TABELA EX:

TRIBUNAL REGIONAL DO CEARA
seeretarla
Quadro do Pessoal

Número

Nível

de

Cargos

2
6

5

1

1--1

Cargos em Comissão
Dlretor-Geral .................................. .
Diretor de Serviço ........•...•.......•• ; .••.•.
Chefe de Seção (1) ••••••..•..••.•••.••••••••••

PJ- 1
PJ- 3

Cargos isolados de provimento efetivo
Auditor Fiscal ( *) ..•.•. ••: •...•••••••..••.•••••
Chefe de Zona Eleitcral (.,..~ .................. .
Redator de Debates e do Boletim Eleitorai .... .
Taquigrafo .....•............ ~ ................ .
Arquivista ................................... ·•
Almoxarlfe .................................. ..
Porteiro ...................................... .
Ajudante de Porteiro ........................ ..
Motorlsta ..................................... .

PJ- 1
PJ- S
PJ- 5
PJ- 6
PJ- 6
PJ- 6
PJ- 'l
PJ- 9
PJ-10

4
'7

Cargos de carreira
Oficial Judiciária ............................. .
Oficial Judiclárlo ............................ ..
Oficial Judlc!árlo ............................. .
Auxiliar Judiciário ........................... .
Aux!liar Judiclárlo ('*) ...................... ..
Auxiliar .de Portaria
Aux!Jiar de Portarla
Auxiliar de Portarla ..............•.......•..•.
Auxiliar de Portaria (*') .......••••.••••••..••

1

Funções Gratificadas
Secretário do Presidente ...•. , . . . . . • . . • . . . . • . . • •
Secretário do Procurador Regional • . . . . . . . . . . . •.
Seeretárlo do Corregedor ..................... ..

3
5
9
19

25
1

a

---·
(.*)

ou

Vagos

símbolo

Clll'gos

·,-~

PJ- O

PJ- 5
PJ- 6
PJ- 7
PJ- 3
PJ- 9
PJ-10

5

1

15

PJ~u

PJ-12
PJ-13
1-F
2-1"

2-F

.....

lCxt!nt{_!clÜando vagar.

(**) Orla.dos ·.ou aumentados para os serviços das Zonas Eleitora.ta de Fortaleza.

(1) correspondem a. 1gual número de tunçôea gra.tl.t1cadas, que stto declarsdaa extmtaa.

5
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TABELA X
TRffiUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Secretaria
Quadro do Pessoal

Número

de

Cargos

ca,gos

Nível
ou
símbolo

vagos

Cargos em Comissão
I
4
2

9
I

I

-Diretor Geral(*) ........... -·-~------·-- .... .
Chefe de Seção (1) ..... "' ..................... .
Cargos isolados de provimento efetivo
Diretor de Serviço ................•............
Auditor Fiscal(**) . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .•• ...
Chefe de Zona Eleitoral('*') ...............·•..
Almo:<rnri!e ...................... · ... · ........•
Arquivista ......................... - .... - .... - Porteiro ·····-···-······· ............. --··-··--·
Ajudànte de Porteiro ......................... ..
Ajudante de Almoxarlfe .....................•.
Motoristá. .................................... ..

PJ- O
PJ- 3
-PJ- I
PJ- I

PJ- 3
PJ- 6
PJ- 6.
-PJ- 7
PJ- 9
PJ- 9
.pJclO
PJ-14

Servente(*"'"')

9.

Cargos de carreira
3
5
9
I6
27
2

4
8

Oficial Judiciário.............................. .
Oflcla.l Judiciário ............... _ ............. .
Oficial ·Judiciário ............................. .
Aul<lliar Judiciário ........................ ~--.Auxiliar Judiciário("'**)
Auxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria ............... -.......... " .
Aul<lliar de Portaráa .......................... .

.EJ- 5
PJ- 6
..J?J- 7
PJ- 8
PJ- 9
PJ-10
PJ-11
PJC12

Funções gratificadas
I
I

I

Secretário do Presidente ...................... .
Secretário do Procurador Regional ............ ·Secretário do COrregedor ..................... .

1-F
2-<F
2-<F

("') l!: assegurada a etet1v1dad.D do &tua! oCupante. enquanto subsistir esse provlmen'(;o.
("'"') Ext:!n.to quando vagar.

(,..••) Criad.oa: ptU'& lotação Jl1l.8 Zolías Eleitorais do B6cU'e.
(1) Correspondem_ a: i&Ua.I n:6:tt1.ero de :runç6as gr.&tlf1eat2.as. que são declarada8 extbltQ,I!I.
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TABELA XI
TRIBUNAL REGWNAL ELEITORAL DA BAHIA

Secretaria
Quadro do Pessoal

Nível
ou
símbolo

Número
de·

Cargos

cargos

Vagos

Cargos em Comissão
1

6

PJ-.0.
.PJ-3..

Diretor Geral
.................... ____ ... .
Chefe de Seção(l l .............·.... ·.... ·._........ .
Cargos isolados de provilnento efetivo

2
1
11
1
1

1
1
1
2
2

11

PJ-1
PJ-1
PJ-3
PJ;.6

Diretor de Serviço .............. c............ ..
Aud! to r Fiscal(' l ............ ·............ - .. ..
Chefe de Zona Eleitoral{"'*) .............._.. ·-·-·-·~Arquivista ...................................... ..
BibUotecár!o ................. , ........ --~ ---··-·
Almoxarife ...................................... .
Zelador ...................................... ..
Porteiro ...................... ·-· ........... ·-· .. .
.Ajudante de Porteiro .......................... .
Motorista ...........--..................... ~ .... .
Guarda- Judiciário ...........................-..
Servente(**)

11

.PJ-6.
P'J.-.6
PJ-7
PJ-7
PJC9
PJ-10
J;>J-12

2

PJ-14

11

Cargos de Carreira
7
11
17
32
33
1

4
5
7

Oficial Judiciário ......... " " ._ •..._.........._..
PJ-~
Oficial Judiciário ................_......... .. .. .
j?J-6
Oficial Judiciário· ...................... -~---.....
_pJ,_7
Auxiliar Judiciário ......•......•.......... ,.·.... ..•
PJ.,S
Auxiliar Judiciário(**) . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
PJ-9
Taquígrafo ............ ~. ~ ................--· _.... .... -- -- LPJ_,..Ji __
Taqufgrafo . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . . ......... ...
PJ-6
Auxiliar de Portaria . .. . .. .. .. .. . .. ..... ..... ......
.FJ -10
Auxiliar de Portar.ia ··························~·
PJ-11~
Auxiliar de Portaria .................... .'.......
PJ-12

Funç'Ões Gratificadas

Secretário do Presidente
Secretário do Proctttador Regional ...... -r.
s·ecretârio do Corregedor ........... ." ... .
(1) correspondem a igual n~e;ro d.e .funçõetl

gratlfl.c:adM.

1-F
_.

o.

c

2-F-

.2-F

qu_e do declarmias eX\lntas.

(*) Extinto quando vagar.

(.. ) Criados para. os serviços das Zonas Eleltor&ts de Salvador.
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TABELA XII
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL D6 ESTADO DA GUANABARA

Secretaria
Quadro do Pessoal

Número
de

Nível
ou
Símbolo

Cargos

Cat:"gos

1
1

Cargos em Comissão
Dlretor-Geral ...........•.......•..............
Secretário <ia Presidência ..................... .

vagos

PJ
PJ

Cargos isolados de provimento efetivo
3
1
5
25
1
2
1
1

1
1
9
L
1
4
10

Diretor de Divisão (*) ................. - .... ..

Auditor Fi.scal (**) . . . . . . . . . . . . . . . . --~· ....... .
Diretor de serviço (*"'"') .••.••••• , ••••••.••••.•
Chefe de Zona Eleitoral ("'.,.*) .· .....• , ...•....
Redator <ie Debates ....................... ,: ..•
Arquivistas .............................. · .. ·· .
Bibliotecário .................................. .
Almoxarife ..................... -· .............. .
Protocolista ................................. ..
Chefe de Portaria .......... -.. -................ ..
Oficial de Justiça _............................ .

Ajudan,te de Porteiro ............. .--·-·.r.-....... .
Eletiicista ................... ·... ~ .............. .
Motorista ..................................... .
Artífice ..................·...................... .

PJ-O
PJ-1
EJ-1
PJ-2
PJ-4
PJ-6
PJ-5
PJ-6
PJ-6
-PJ-5PJ-8
PJ-3
PJ-9
PJ-9
PJ-lO

10
1

1
4

Cargos de Carreira

10
20
25

30
59
72
2
3

12
15
18
20

Oficial Judiciário ... _.... _................... ·-··· --· . -~-P_J-4
Oficial Judiclál'lo . .. . .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .
PJ·-5
-Oficial Judiciário ... ~-· .... ~ _... ~ .._............. ·
. -p.r -6
Oficial Judiciário .... -.................. .... .. ..
PJ-7
AUXiliar Jüdiciário ............ ;_,_ ............ _. ~'".
PJ-8
Auxiliar Judi·ciária ("'**"'"') ..............•.•._..
PJ-9
Taquíg'rafos ..... --................ ·-·............
:PJ-4
Taquígrafos ................................._..
PJ-5
Auxiliar de Portaria .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ...
PJ-9
Auxiliar <ie Portaria .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .
PJ -10
Auxiliar de Portaria ............. -..............
PJ-11
Auxiliai- de Portaria (.,.*"'"') ..•.• _. ·-·-· .. -. ·c•• ~·.
PJ-12

27
72

2

18

Funções Gratificadas
1
1

1

Secretário do Procurador Regional .......... .
Secretário do Corregedor ................
Secretário do Diretor-Geral .....•.......•......
A .•

••• -

1-F

l-F

2-F

~rrespondem aos dois ca:rgos de Diretor de Serviço em. Comissão e a uma !Unção grat1!1cad&
de Chefe da. Seçâo de Contabllidade, que ora sli.o extintos. .
'("")'Extinto quando vagar. COrresponde ao cargo de AUdltor F1Scal em com1ssão.
(•**) Correspondem a. igual nllm.ero de chefias de s,eçll.o, que são d:eclarm:Ia.s extintas,
(••••) Destinsm-se aos servl~os da.s 25 Zonas Eleitorais. Quinze correspondem As 15 funções grat11'1cadaa
que slo declaradas e%tintas.
(*****) Destinam-se aos serviços das Zonas. Eleitorais.
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TABELA XIII
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secr·etr riÇt
Quadro do Pessoal
Número

Nível

ou

Cargos

de

Cargos

vagos

Símbolo

Cargos em Comissão
2
6

Diretor-Gual ........... - .. -- ....•............. -.
Dirdo_r _de Se·rviço ......... ~ ....... '" ..... -.. . _ ..
Chefes de Seção Cll

PJ-O
PJ-lPJ-3

Cargos isolac1os de _provimento efetivo
Auditor Fiscal (*) .•••...•.•.•......

Chefe de Zona E.leitQral
Ta-quígrafo
Arquivi.s~a

(**) ..• _, .,.....

.........•............•........ _.... ~
..
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .

-PJ-L,.
PJc3
,PJ-6
PJ -6

Almoxalife .....• ... ~···························

PJ-6

Porteiro ................... ·······-·· ._._........ .
Ajudante de Porteiro ................ _... _..... ~--·.
5

Motorl.sta
Serv.cnte.. (**)

PJC7
PJ,9
PJ-10

... _. _........•... _............ .

PJ-l-~

5.

Cargos de _Carreira

3

5
9

l-5
25

2
2

3

Oficial Judiciário ... _.._ ....... ,...... ~~ . , ... , .... .
Oficial Judiciário ............................. .

OficiaJ Judiciário ............................ -~
Auxiliar Judiciário ......... ~· ... . ._ . . ""~·., ...... ..
Auxili_ar Judiciário (*"') ........ - ......... -·-·.
Auxiliar de ~Portaria
A uxillar d-e Portaria .................... ~ . ~ ~<....·
Auxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria .-....................... .

PJ-5
p"C6
• PJ-7
_ PJ-8
PJ-9PJ-10PJ-11
PJ-12
PJ-13

Funções gratificadas

Secretário do Presidente ·············
Secretário do Procurador Regional ....
SecN:táriO do Corregê-dor ... - .......... -. .....

1-F
~

--

2-F2-F

(1) OOrrespondmn a. !gua.I n'limero de funções gra.tulcadas. que sA.o declara:das ezttntu.
(*) Bxt1nto quando vagQ;t".
(**) Criados ou a.umen_tm19s pa.ra os serviços das Zontl.8 Eleitorais d.G- Nfteró1.
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TABELA XIV
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Secretaria
Quadro do Pessoal

Número
de

Cargos

Nível
ou

Vagos

~go•------------------------------------~--------s_ún~b_o_w__~~~------"
Cargos em Comissão
1
4

Dlretor-G<>ral ...........•.•..•...•.•..•........
Chefe de Seção (1) ••••••••••••••••••••••••••••

PJ-O
PJ-3

Cargos isolados de

provimento efetlvo

1
1
1

Dlretor de ServiçO .....•......••..•.•...•.....
Auditor Fiscal (*) •••••••••••••••••••••••••••••
Chefe de ZOna Ele! torai ( ••) ...•....•..........
.Arquivista ..•......•....•......•...•..........•
Allllomxlfe ........•..••..........•..•..•......
Bibliotecário ........•...•......•.•.•..•...•....
Porte;ro ..••..•.........•...•.......•...•..••.•
AJudante de Almoxa.rlfe ...................... .
Ajwdante de Porteiro ...•..•....•..•...•..•....•
Motorista ...•....•..•.•.•.......•..•...•.......

3
5
9
10
14
2
3
4
7

Oficial Judiciário ......••......•......•..•.....
Oficlal Judiciário •......•.....................•
Oficial Judiciário .....•..........•...•..•......
Auxiliar Judiciário ......•.........•...•.•.••...
Auxiliar Judlciã,rlo (**) •••••.•••.•.•••.•••.••.
Auxiliar de Portana ...........••.....••.......
Auxiliar de Portana
Auxiliar de J>ortarla
Auxiliar de Por.tarl;> (**) •.••.•••••••••••.••.••

2
2
1

1
1

l

PJ-1
PJ-1
PJ-3
PJ-6
PJ-6
PJ-6
PJ-7
PJ-9
PJ-9
PJ-10

2
2

Cargos de carreira.
PJ-5
PJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9
PJ-10
PJ-11
PJ-12
PJ-13

Funções gratificadas
Secretário do Presidente • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .
secretário do Procurador Regional . . . . . . . . . . . . .
Secretá.tio do Corregedor . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

1-F
2-F
2-F

(1) OOrrespond'eln a .1gual nlimero de funções grat!ficadaa, que são declamdas utfntaa.
(•) Extinto quando vagar.
c••') Criados ou sumentad.os para Ofl aervlços dai ZOnas Ble1tora18 de Plorfanópolfs.

6
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TABELA :XV
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DQ SUL

Secretaria
Quadro do Pessoal
Número
Cargos

de

cargos

Nível
ou
símbolo

Vagos

Cargos em ComJSsã.o
1
2
l

2
6

Dlretor-Geral ..........•.....•.....•..•........
Diretor de Serviço ..........•.••........•......
Audltor Fiscal (*) ••••••••••.•..•••.•••.••.•••.
Chefe de Zona Eleitoral (1) •..•••••••••••~ •••••
Chef.e de Seção (1) •••••••.••••.•.••••.••••••.•

.PJ~o

PJ"l
PJ-1
PJo3
PJ-3

Cargos isolados de
provimento efetivo

1
1
1
2

Arquivista .................... ~................ .
Almoxarlfe ..................................... .
Por!;eiro ...................................... .
Ajudante de Porteiro ........................ ..
Motorillta ..................................... .
Ajudante de Motorista ....................... .

PJ-6
PJ-6
PJ-7
PJ-9
. PJ-10
PJ-12

Cargos de carreira
5

10
18
10
25
2
2

5
8
9

Ollcla! Judiciá-rio ....... ' .................... .
O!iclal Judlciãrlo ............................. .
Oficial Judiclãr!o ............................. .
Auxiliar Judlclâr!o ............................ .
Auxiliar Judiciário (.. ) ...................... .
Ta.qui0:afos .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . .... ..
Taquigrafos ................................... .
Auxiliar de Portaxia ........................... .
Auxiliar de Portaria .......................... .
Auxlli&r de Portaria (**) ..................... .

PJ-5
..EJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9
PJ-5
PJ-6
:P.l'-10
PJ-11
PJ-12

Funções Gratificadas
1~

1

Secrl!tãrio do ~Presidente ...................... .
_Secretário elo J?roeurador Regional ...... , .... ·~·
Secretário do Corregedor ...•..................

l-F
2-F
~2-F

{") EXtinto quando vagar.
(-*)

Amn.ento para lotaçlo nas Zonas de Porto Alegre.

(1) Correspondem a lguu.I número de !unçCie$ gmt11'1cadaa, que sf.o d.eclaradu ertintall.
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TABELA 1'VI
TRIBUNAL REGIONAL_ ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Secretaria
Quadro do pessoal
Nível

Número

ou

Cargos

de
cargos

. ~ - c_a.rg_os em Comissão
Diretor-Gerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretário da PreSidência : ................. :. . .
2
1
lO
1
1

7
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
7
1

2
2

1
1
1
1

:57

1

-i

.7~._·

.l

7
1
2

Cargos de Carreira

Oficial Judiciária ..............._.............. .
Oficial Judiciário ............................. .
Oficial Judiciário ............................. .
Ofic\al Judiciário ............................. .
Auxiliar Judiciário ............................ .
Auxiliar Judiciário ............................ ..
Taquígrafo Revisor ............................ .
Taquígra!o .................................. ..
Taquígrafo .............................. : .... .
Auxiliar de Portaria .........·.........._..._.... .
Auxiliar de Portaria ......................... ..
Auxiliar de Portaria ..................... ; .... .
IV - Funções Gratificadas
Auxiliar de Gabinete do Pre.sidente ..... ·...... .
Secretário do Procurador Regional ........... -...
Secretário do Corregedor .......... :: ......... .
Secretário do Diretor Geral .............. ; ... ..

( •) Correspondem a. cargos em comissão de 1gual

~enom1mrção

ou. ext!nç&o.

Extinto quando vagar.
(.,..·•) Correspondem a lguoJ. número de tunç6es grat1!1cada8, ora. extl.I;ttas.
{U)

PJ
PJ

II - Cargos isolados de provimento efetivo
PJ- O
Diretor de Divisão(*) .... ~ ................... .
.PJ'- I
-~Auditor Fiscal ( *"')
.•...•..••...••..•.•••.••..•
PJ- 1
Diretor de Serviço(*"'*) ......... ,.;.. ............ .
PJ:-. 1
Subsecretário do__Tribnnal ............... ~, .. ~.:.
Dir-etor doe Plãfiejamento ..................· ..... . _ PJ- L
.
PJ-2
Chefe de Zona Eleitoral ....................... .
-·PJ- <I
Redator de Debates .......................... .
PJc 5
Bibliotecário ........ ·-·"·-···· ............. : ....•
PJ~ 6
Almoxarife . ., ................................ .
PJ- 9
Almoxarlfe-Auxiliar ......................... ..
Arqu;.vlsta : •. ·: ... ·........................ - ... ..
PJ- .6..
.PJ- 9
Arquivista-Auxiliar ....... , .. ~ .-..... -......... ·Protocolista ................................... .
PJ- 6
Protocolista-Auxiliar . ."....................... .
:;:_J- 9
Administrador do Edifício_ .................... .
Chefe de Portaria ....... .:. .................. ..
fJ?J- 5
Ajudante de Chefe de Portaria ............... .
PJ- 8
PJ-10
Artifice ...... ~------ ........................... .
Oficial de Justiça ............................. .
P.T- a
PJ-10
Guarda Judiciário ...... -~ . ,_ ............ ·-·-·--· ~-·
Motorista ...-.. ,..,....-.................... ·~ ....... .
PJ- 9

III 11
15
16
17
33
47
12
2
7.
10
13

vagoS

síiD.bolo

PJPJPJPJPJPJPJPJ-

4
6
6

7
8
9
4
5

PJ; 6
PJ- 9

PJ-10
PJ-11
2-F
1-F

- 1-:F
2-F

2
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TABELA XVII
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

Secretaria
Quadro do Pessoal
Núm.ero

de

Cargos-

cargos

Nível
ou
símbolo

1·- Cargos isolados de provimento efetivo
1
3
15

1

Dlretor-Geral <•)

...•...........•...•..•......

Diretor de Di"Wsão(u) ·········•H·······--- ...
Diretor de servi~o("'**) ·········-··~······-····
Auditor Fiscal(' .. ') ·..............•.•.........•
Médico .-.•..•....•.....•... , ......•..•..........
Taqu!grafo ..•....•......•..•..•....•.........•
Chefe d Arquivo .......•.......................
.Chefe de Almoxarifado .................... ·--·
Chefe de Zeladoria ................•...........
Ajudante de Chefe de Z<lladorla ..... , ....... ..
Chefe de Portaria ." .. _....................... ..
Ajudante de Chefe de- Portaria ............. _-_-.

Motorista Mecânico .... _~ . __ ... _, ............ --8

Motorista ..•.............................. ___ .
II -

Judiciário ........................... - ..
Judiciário .................. --~-- ....... .
Judiciário ............................. .
Judiciário .......... , ................. .
Au~mar Judiciário_ .. _
......._....... ·-- ... ,._ ..._..
Auxtuar Judiciário ... ; .............. -......... .
Artífice ...... -· ........... ~. ~ ... - ... _. ~-- .. . _ ..... .
Artífice ............................. ·- ....... .
Artífice ............••...•........••.....•.... ·.
AuXiliar de Portaria .................•....• ---·~

15

AUxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

Auxmar de Limpeza
Auxiliar de Limpeza

m-

~J-1

P.J;PJ'c
PJ-_
!E'JPJPJJ;>J___ J>JPJ-

4
5

5
5-

8

5

a
8
9

Cargos de Çarreira

10
20
25
30
45
76
8
6
4
9
17
10
19

PJ
PJ- O
PJ- 1
PJ- 1

PJ- 4
PJ- 5
PJ- 6
7
.PJ~ 8
P:J_- 9
PJ-.8-

'Pi-

p;j_ -.9
E.J-10
-PJ- 9
pJ-10
PJ-11
PJ-12
PJ-13

Funções Gratificadas

Assistente do Procurador Regional . • . . . . . .. . . • .
AUXiliar do Procurador Regional ....•.•... ·- _:.
(*) Será provido eQl cotn_lsaâo quando vagar.
(••) correspondem à.. atual denClminação de Dlretor de Serviço.
( ... ) Corresponaem à atual denominaçlo de Che:fe de $eçlo.
(**U) Extinto quando va.ga.r.
-

1-F
2-F

vagos
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TABELA XVIII
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO

Secretaria
Quadro do Pessoal
Nível

Ninn-ero

ou

Cargos

de

Vagos

sim bolo

cargos
Cargos em Comissão
1
2

- D!re!or de Secretaria......•.........•..•..•....
Chefe de Seção (1) ..........••.......•..••....

PJ- 1
PJ- 4'

Cargos isoladoS de provimento efetivo
3

Chefe de Zona Eleitoral

(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

PJ- 4-

Arqu!vl.sta .................................... .

PJ- 7

Porteiro

PJ'- 8

3

Cargos de carreira

PJ'- 5

3

Oficial J'ud!c!ário

4

Oficial J'udlciário

PJ'- 6

5

Oficial J'u_dic!árlc

PJ- 7

5

Auxiliar J'Udic!ário .............. , ............ .

PJ'- 8

8

Auxiliar J'udic!ário (*) ........................ .

PJ- 9

1

Continuo
contínuo

PJ'-11
PJ'-12

4

Servente

6

PJ'-13

Servente

c•J

PJ-14

Funções Gratificadas
Secretário do Presidente ...................... .
Secretário do Procurador Reglónal ........•....

Se-cretário do

C~rregedor

...................... .

(*) Aumento destinado aos serviços das Zonas Eleltorals de S§.o Luis.
{1) correspondem- a. igual número de funções gmt1f1ca.da86 que s!.o declaradas extin.taa.

3
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TABELA XIX

TRffiUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PJIRANA

Secretaria
Quadro do Pessoal

Número

de

Cargos

carg"Os

Nível
ou
símbolo

vagos

Cargos em Comissão
1
ll
4
6

.Dlreoor-Geral ('l ·············-·---····.·······
Direoor .de Serviço ....................... -, •••..
Chefe de Z<lna Ele!ooral (**l .•................
Chefe de Seção. (1) .... : . ..•..••..•..•..•..•.••

1

1
1
1

Audioor Fiscal (***l ..•.....•....•.............
Arquivista .................................... .
Taquigrafo .................................... .
Almoxarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ~·.
Porteiro ...................................... .
Ajudante de Porteiro ......................... .
Mooorlsta ..................................... .

4
8
16
10
16
1
3
3
7

Oficial Judiciário ............................. .
Oficial Judiclárló .............................. .
Oficial Judiciário ............................. .
.Àuxlliar Judiciário • .. • . . . • .. . • • • . . . ........... .
Auxiliar Judiciário (**) ....................... .
Auxiliar de Portaria ................ ~ ......... .
1
Auxllar de Portaria ...•....•.••.......••.......
Auxiliar de Portaria
Auxiliar de Portaria (**l ..................... .

P.TP.T-P.TP.T-

O

1
3
3

4

Cargos isolados de provime:D.to efetivo
P.T- 1
P.J-·6
P.T- 6
PJ- 6
P.J- 7
P.T- 9

P.T-W

Cargos de carreira
P.T- 5
P..r~-6

P.T- 7
PJ- 8
P.T- 9
P.T-10
P.T-11
P.T-12
P.J-13

Funções Gratificadas
1

1

Secretário do Presidente ........••••••••.••...•
&eretãrio do Procurador Regional ............. .
Secretário do corregedor ...................... .

1-F
2-F
2-F

(•) l!:: asBegumda. a. efetlvilla:de do &tua! ocupante. enquanto_ aubslstir esse· provimento.
( ••) Criados ou a.un:ientados pa.ra. os serviços das Zonas Eleltora.la de Curitlba.
( •••) Extlnto quando vagftr,
(1)

corresponi:tem a: :tcua1

~

de :runç6ea. erat1t1cac11Ls. ·quer do. declatad.u

·~tu.

12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
TABELA XX

Secretaria
Quadro de Pessoal
Número
de
cargos

Nível
ou

Cargos

Vagos

símbolo

Cargos em Comissão
1

2

Dlret<>r de Secretaria ........ .- ...... - ........ .
Chefe de Seção (1) .- .- ............... __ ... _.. .

PJ-1
PJ-4

Cargos isolados de
provimento efetivo
2

Chefe de Zona Eleit<>ral (•)

PJ-4

1
1

Arquivista ..... .- .. .- .- ............... - ....... .
Bibliotecário ......... ·.............. .- ... .- .•...

PJ-7
PJ-7

Porte!xo ; ................................... .- ..

P~-8

2

Cargos de carreira.
3

Oficial Judiciário

PJ-5

4

Oficial Judiciário

PJ-6

5

Oficial Jud!cláirlo

PJ-7

5

Aux!llar Judiciário

PJ-8

8

Auxlllar Judlclá.rio

1

continuo ....... .- ................... ·........ ..

PJ-11

1

continuo ............... , ........... .- , ....... .

PJ-12

2

Servente ............................ .- ........ .
Servente (*) .................. .- .... ..

PJ'-13
PJ-14

3

(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- PJ-9

Funções Gratificadas
Secretário do Presidente .- ......... .-...........

2-F

Secretá.rio do Procurador Regional . . . • . . . . . . . . .

3-F

Secretário do COrregedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-F

(•) Aumento destlna.do aos serv:lços das ZOD.aB Eleltomls

il) Correspondem_ a

18'Uai

de GoUI.n18'.

n.õm.Cro- d.e . .tun~etl &l'&'f;1nc&da&. qv.e s!i.o deela.ra.daS extinta&.

4
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TABELA XXI
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

secretarta
Quadro de Pessoal
Número

Nível
ou·
símbolo

de
cargos

Vagos

Cargos em Comissão

2

Diretor de secretaria ......................... .

PJ-1

· · • ·Chefe de Seção (1} ••.••. _.................. ; ••

PJ-4

Cargos isolados de
provimento efetivo
2

Chefe de ZOna Eleitoral

. . . . . . _ . . . . . . . . . . ..

PJ'-4

1

Arquivista ................................. -·--

PJ-7

1

Porteiro ...... _............................... .

PJ-8

3

Cargos de carreira
Oficial Judiciário ............................ ..

PJ'-5

4

Oficial Judiciário

i>J-6

(*)

5

Oficial Judiciário ............................ ..

PJ-7

4

Auxiliar Judiciário .......................... ..

PJ-8

7

Auxiliar Judiciário (*) ...................... ..

P.)'-9

Continuo ..................................... ..

PJ-11

Contin.ao
Servente

PJ-12

2

2

Servente (*l ................................. .

PJ-14

1

Funções Gratificadas
·secretáilo do Presidente .................... ..

2-F

-Secretário do P>rocurador Regional . . . . . . . . . . . . .

3-F

Secretá-rio do Corregedor .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. ..

3"F

2

4

PJ-13

(•) Aumet;1to destinado aos serviços das Zonas Eleitorais de :Aro;;oaju.
.
(1) Correspondem a igual número de !unções grat!.ficad.as, que são declaradas extintas.
Projeto publicado no' Diário do Congresso Naelonal - (Seçllo II), de 3 d.e fevereirO de 1961.
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OFíCIO TSE/SCA/SP -

OF. N.o 494,

DE 21 DE SETElii!BRO DE 1984,
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A Sua Ex'Celêncla o senhor
Deputado F!ãvlo Ma,:reillo
Dign!sslmo Presidente da
Deputados
Brasilla. - DF.

Câmara

dos

Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar a vossa
Excelência, nos termos dos arts. 56 e 115, II,
da constituição Federal, o Incluso anteprojeto de lei, acompanhado de justificativa, que trata da criação de cargo& no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina.
Na elaboração do anteprojeto, fa=am
observadas as dlretr!zes a que se refere a
Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970 e
atendidas as exigências constantes dos arts.
98 e 108, parãgrafo primeiro", da constituição e da Lei Complementar n.0 10, de 5 de
maio de 1971.
Valho-me do ensejo para apresentar a
Vossa Excelência os protestos do mais alto
apreço e distinta consideração. - Ministro
Rafael Mayer, Presidente em exerclcio.

<As comissões de Serviço Pública
Civil e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N~' 19, DE 1985
(nl'

2.789/83, na Casa de origem)

Dá o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em cons-trução no Município paulista do mesmo nome e deter~

mina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' l! dado o nome de "Guárulhos" ao aeroporto em construção no Município paulista do mesmo nome.

Art. 29

Esta lei entra em vigor na data de sua

publi~

C<.lÇàO.

Art. 39

Revogam~se

as disposições em contrário.

Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas. J
(Ã

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 20, DE 1985
(N9 4.984/85, na Casa de Origem)
De iniciativa do Senhor
Presidente da República
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, assim como a qualquer
outro interesse difuso, e dá outras providências.
O Congresso NaCional decreta:
Art. J9 Regem-se pelas disposições desta lei, sem
prejuízo da ução popular, as açõCS de responsabilidade
por danos causados:
I -ao meio-ambiente;
II -ao consumidor;

IJI - a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV- a qualquer outro interesse difuso.
ArL 2Y As ações previstas nesta lei serão propostas
no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá
competência funcional para processar e julgar a causa.
Art. 39 A açào civíl poderá tet por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer.
Art. 49 Poderá s~r ajuizada ação cautelar para os
fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao
meki:ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de
valor artístico, estético, hiStórico, turístico e paisagístico..
ou a qualquer outro interesse difuso.
Art. 59 A ação principal e a cautelar poderão ser
prol?_ostas pe!o Mi~istério Público, pela l.Jnião, pelos Es~tados e Municípios. Poderão também ser propostas por
autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: - --1 -esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil;
l i - inclua, entre suas finalidades institucionais, a
proteçào ao meio-ambiente, ao consumidor, ao património artístico, estético, histórico, turístico e paisagístiCo,
ou a qualquer outro interesse difuso.

§ J9 O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, aluará obrigatoriamente como fiscal
da lei.
§ 29 Fica facultado ao Poder_PúbHco e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habititar-se
como litisconsortes de qualquer das partes.
§ J9 Em caso de desistência ou abandono da ação
por associi:lção legitimada, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa.

Art. 61' Qualquer pessoa poderá e o servidor público
deverá provocar à iniciativa do Ministério Público,
ministrãndo~lhe informações sobre fatos que constituam
objcto da ação civil e indicando-lhe os elementos de con~
vicção.
Art. 79 Se, no exercício de suas funções, os juízes e
tribunais tiven.m conhecimento de fatos que possam en~
sejar a propositura da açào civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 89 Para instruir a inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no
prazo de 15 (quinze) dias.
_§ ]I' O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qui:l.lquer
organismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não
poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. _
§ 29 Somente nos casos em que a lei impuser sigilo,
poderá ser negada certidão ou informação, hipótese em
que a açào poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.
Art. 91' Se o órgão do Ministério Público, esgotadas
todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o
arquivamento dos autos do inquérito civi_l ou das peças
irlfõ-rrriãtivas, fazendo-o fundamentadamente.
§ J9 Os autos do inquêrito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se in~
correr cm falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Canse~
lho Superior do Ministério Públipo.
§ 29 Até que, em sessão do Conselho Superior do
Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às
peças de informação.
§ J9 -A promoção de arquivamento será submetida a
exame-e deliberaÇão do Conselho Superior do Ministêrio
-Pifó1íCo, Conforme dispuser o seu Regimento.
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§ 49 Deixando o Conselho Superior de homologar a
promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro_ órgão do Ministério Público ·para o ajuizamento da
ação.
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de I (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a
1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- OR TN, a recusa, o retardamento ou a omissão de
dados técnicos indispensáveis propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou
a cessação da ativídade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.
Art. 12. Poder-á o__juiz conceder mandado liminar,
com ciu sem justificaÇão prévia, em decisão sujeita a
agravo.

a

§ 19 _ A requerimento de pessoa jurfdica de direito
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do
respectivo recurso suspender a execução da liminar, em
decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma
das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir
da publicação do ato.
§ 29 A multa cominada liminarmentesóseráexigível
do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável
ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver
config!.JradQ o_ descumprimento.
Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a iode~
nização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido
por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de
que participarão necessariamente o Ministério Público e
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.
Parágrafo único._ Enquanto o fundo não for regulameiltado, o dinbeirci-fJC3I-á depositado em estabelecimento oficial de ci-êdito, em conta com correçào rnone-tária.
ArL 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos
recursos, para evitã.r dado irreparável à Parte.
Art. 1_~. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito
em julgado da_ sentença condenatória, sem cJ.ue a asso~
ciação autora lhe promova a execução, deverá fazê-Ia o
Ministério Público.
Art. 16. A sentença civil farã coisa julgada ergaomnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em Que qualquer legitimado
poderá intentar outra ação com -idêntico fundamento,
valendo-se de nova prova.
Art. 17. O juiz condenará a associação autora a pa~
gar ao réu_ os honorârios advocatícíos arbitrados na conformidade do§ 41' do art. 20 da Lei n9 5.869, de 11 deja- neíro de 1973- Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada.
Parágrafo único. Em caso de litigància de má Je, a as:_
socíaçãõ--autoi-8. e os di retores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por per~
das e dãnos.
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei não haVerá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Art. 19. Aplica-se à açã'? civil pública, prevista nesta
lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nl'
5.869, de 11 dejaneiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposiÇões.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta lei serâ
regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 (no~
venta) dias.
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de suapublicaçào.
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Revogum~se
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as disposições em contrário.

MENSAGEM N.o 123, DE 1985
DO PODER EXECUTJ:VO.
Excelent!ssimos Benhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do artigo 51 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada del!beração da VóSllas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o
anexo projeto de lei que "disciplina a ação
civil públ!ca de responsab!l!dade por da-

nos _causados ao meio ambiente, ao consu-

midor, a bens. e direitas de valpr artist!co,
estético, histórico, turtstico e paisagístico,
assim como a qualquer outro interesse di-

fuso, e dá outras providências".

Brasilia, 25 de fevereiro de 1985. -

João

Figueiredo.

Este, portanto, o suposto da su8, legitimaÇão processual.
A ação civil públ!ca para defesa de in-

tereSSes cóletivos encontra-se regulada apénas na ·Lei n.O 6.938, de 31 de agosto de

1981, que dl.sc!pllnou a política nacional do
melo ambiente (art. 14, § 1.0 ). A lel, porém,
só regulamenta a proteção Jurisdicional. do
meio ambi·.ente, deixando de lado .os demais

interesses difusos, e concedendo_ exclu.slvl-dade ao Ministério Públ!co como titular da
ação_ Estendendo-se. a legitimação ou\ras
enti,dades, aqueles Interesses_ -S·t:'~ defan.:....

a

dldo.s com a eficiência exigida pela sua. im':"'

portãncla. Parece não h a ver dlscrepãnclá
em torno _dessa exigência.
Para tanto, o anteprojeto tomou em con5id-2:ra"çfio a e;Xpérlêncla _do direito norte-

americano, que na Regra n. 0 23 da "Fede_··al Rules of Civil Procedure", conferiu
legitimação às associações com representafvida.1.e para defenderem, em juizo, os interes~es difusos . .As "class actlons" têm da-

C.o exc-elentes resultados nos Estados Uni-

EXPOSIÇãO DE MOTIVOS DAL N.o 0047,
DE 4 DE FEVEREffiO DE 1985, DO MINISTÉRIO. DA JUSTIÇA.
Excelentlss!mo Senhor Presidente da Repúbl!ca:
Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o incluso
anteprojeto de !e! disciplinando as ações
de responsabilidade- pot danos causados ao
m.:io ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistlco, estético, histórico,
turtstlco e paisaglst!co, ou a qualquer outro
Interesse di!uso.
Originou-se o mesmo de estudo de professores paulistas, discutido com ?-dvogados
e magistrados, e posteriormente, obj •to de
debates no 1.° Congresso Nacional de DIreito Processual C!vll, realizado em Porto
Alegre, em julho de 1983, e no XI Seminário Jurídico dos GrupO.s de Estudos do MInistério Públ!co do Estado de São Paulo,
que teve lugar em São LourenÇo, MO, em
d-ezembro do mesmo ano.
O trabalho dos eminentes juristas de São
Paulo fel convertido no Projeto de Lel n.o
3.034/84, apresentado à Câmara pelo D•putado Flávio Bierrenbach. Neste Ministério
os estudos prosseguiram com a colabOração
prestimosa de membros do Ministério Públ!co daquele Estado, resultando no ante-

projeto que, por
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parecer mais complz-

to e abrangente, adote!, propondo agora o
seu encamJn.b.amento à apreciação do Congresso Nacional.
Dostarte, o anteprojeto parte do princípio de que há um titular dos d!ra!tos subjet!vos perfeitamente !dentlf!cado, e que
e;;se titular é ·quem tem a legitimidade pro"
cessual para defender, am juizo, os seus dlre~tos.

Mas existem outros interesses que não
são individualizados, pois correspondem a
um grupo, a uma comunidade ou à socie-

dade. Nesses casos, não se vislumbra clara-

men'ta quem é que poderia, em seu próprio
nome, defender es.ses interesses não individuais. Ao Ministério Público como .defen-

sor J]:atural do interesse público deve caber,
pre!eranclalmente, a titularidade atlva daqueles interesses não indlv!duats, indl.spon!veis da sociedade, com ·a conseqüência
de· po(ler. provocar a atividade jurisd!c:onal, na ·eonformida:de, àliãs, da· r.e1. Cori:lplementar n.o 40, de 14-·de daz.em'bro de
1981 (Lei Orgãn!ca do Ministério Públ!co)
que trata da ação civil pública como função lnst!tuclonal do Ministério Públ!co_

do,,

motivo pelo qual se entendeu deva ser
aplicada a experiência no Brasil.

Essas entidades são, ao lado do Podi:r
qua obviamente tem legitimidade

Público~

para defender interesses ooletivos. as asso-

ciações que incluam entre suas finalidades,
a proteção ao melo ambiente. ao con.sumi.::or, ao patrimônio artístico, estético, histórico, tur stico e paisagístico, ou a qual_q:ue.: cutro interesse difu.so.
Em prlnc~plo, tan:o o Ministério Púhl!co
c~mo as associações legitimada-s e o Poder
Público poderão propor a ação de responsabilidade p<>r danos àqueles lnteres:ses,
ação que terá por objeto cond·enação em
dinhúro ou o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer. Mas, quando o Mlnis ~ér:o Público -não for o .autor da ação,
intervirá se·mpre como fiscal da lel. As a.sscciações, de sua parte, poderão recorrer
"de: todas as de.cl.s.ões e. da sentença, mesmo
não t.~n:o intervido no processo.

A ação cautelar aparece no anteprojeto
como garantia da éficácia do __ provimento
jurisct..:.cion-al cbjetlvado pela finalidade da
lei. A previsão é genérica, de modo que
· a,n_to as cautelar-es antecedentas quanto as
'ncidenta:s poderão ser ajuizadas, lnclusi·. e pa a a finalidade de evitar-se o dano
acr, in:er~es coletivos.
Estipul'a o anteproj eto que as cam;as szrão aforadas no lugar onde o dano se verific.au cu ond·e deverá verificar-se. Deli-se
à competência a natureza absoluta, já que
funcional, a fim de não permitir a oleição
d~ foro ou a sua derrogação pela não apresentaç.ão -de exceçáo declinatór!a. ;Este critério convém ao intere.sse público existente
naquclas_ causas.
A ativ!dad·e do Ministério Públ!co é regulada pormenoriz-adamente no anteprojeto, ·qu.? prevê mecanismos de freios e contrapesos que importam em v-erdadeiro controle sobre aquele órgão da sociedade no
trato d_o.s interesses meta individuais. ~as,
&. importância e respOnsabilidade do órgão
no processa podém sar medidas pela poss:bilidade que lhe confere o .anteprojeto
d.e- instaurar, sob sua presidência, inquérito
civil, ou requls_itar de qualquer organismo
público Ou particular, certidões, informações, exam·es ou pericias. E, .embora possa
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o mesmo órgão do MinistériO Público, se
convencido _da inexistência de fundamento
para a ação civil, promover o arquivamento do Inquérito, impõe-lhe o anteprojeto a
obrigatoriedade de remeter todas as peças
aG Conselho Superior do Ministério Público de modo- a não ficar a decisão a critério
exclusivo do Promotor de Justiça local.
Prevê, ainda, o anteprojeto medida !!minar deferida pelo Juiz, com a garantia, no
entanto, de recurso ao Pra:sidente do Tribunal, a requerimento de pessoa jurídica
ãe direito público Interessada, para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança,
e à economia.
Finalmente, é de ressaltar a criação de
um fundo ao qual reverterão as indenlzações nos casos de c-ondenação em dinheiro,
destinando-se seus recursos à reconstituição dos bans lesados.
Sãp essas, Se~hor .Presidente, as razões
(}ile me levaram, após a audiência dos órgãos competentes deste Ministério, a acolher a argumentação a favor do anteprojeto de lei que ora tenho a honra de subm-eter à elevada consideração de Vossa Excelência.'
Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Excelência os protestos do meu
mais profundo respeito. - lbrahim Abi. Ackel, Ministro da Just!ca.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N.0 40,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1981
Estabelece . normas gerais a serem
adotadá.S na Organização do Ministério

Público estadual.
O Presidente. da Repúbllca:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei COmple-:mentar.
CAPíTULO!
DaS Disposições Preliminares
Art. 1.0 O Ministério Públ!co, instituição
permanente e esse.nclal à função jurisdicio~
nal do Estado, é responsável, perante O Ju~
diciário, pela defesa da ordem jurídica e
dos interesses indisponíveis da sociedade,
pela fiel observância da Constituição e da.s
lei.s e será organizado, nos Estados, de acordo com as nwmas gerais desta Le! Complementar.
Art. 2.0 São principies institucionais do
Ministério Públ!co a unidade, a !nd!vis!blIidade e a autonomia funcio~al.
Art. 3.0 São !unções lnst!tuc!onats do
Ministério Público:
·
I - velar pela observância da Const!tnlç~o e das Leis, e promover-lhes a execução;
II - promover a ação penal pública.;
m ----promover a ação civil pública, no.s
termos da Lei.
CAPíTULO II
Dos órgãos do Ministério
-Público dos Estados
Art. 4.0 O M!nlstérlo Público dos Estados será organizado em carreira e terá autonomia administrativa e financeira, di.spondo de dotação· orçamentária.
Art. 5.0 O M!nlstér!o Públ!co dos Estados será integrado pelos seguintes órgãos:
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de admjnfstração sriperlm·::
Procuradoria Geral de JustiÇa;
b) Colégio do Praclll'adores;
c) C.oP..selho S~perior do :Mlnlstério Público;
ll) Corregedoria Geral do Ministério Público;
~

s:ElÇAo~n

I a)

n - de e=ncli>O:
a) no segundo grau de jurisdição~: o :Procurador-Geral de Justiça e -.o.s Procuradores
de Justiça;
·
· .bl no primeiro grau de jurisdição: os
Promotores de Justiça.

CAP1TULO III
Das Atrit>uiç6es dos órgãos do Ministério
Público dos Estados

SEÇAO I
Da Procurado-ria Geral' de -Justiça
Art. 6. o o M!n1.stério Público dos Estados terá por Chefe o ProouradorCGeral de
Justiça, nomeado pelo oovernador do Estado, nos termos. da lei estaduaL
Parágraio úolco. Os aérv!ços administrativos da Procuradoria Geral de Justiça.
serão organlzados por lei estadual, com
quadro próprio e cargos que atendam às
peculiaridades do Ministério Público do Estado.
Art. 7.0 Ao Procurador-Geri~ _de Justiça
!nemribe, além de outras atribuições:
I - representar ao Tribunal de Justiça,
para assegurar a observância pelos Munlc!plus dos pri~pios !ndicadoo na Constituição EstadW!l, bem romo para pràver a
execução de lel, de ordem ou dectsã:o .Judicial, para o fim de !ntervençii.o, .rió.s termos
da alinea d do § 3.~ do art. 15 da COnstituição Federal;

II - lntegt'ar e presl&r ·os órgãos colediados;
·
m - representar ao ~Governador do Estado sobre a ·remoção de membro oo M!nistétlO Público estadual,
!unda.nlênto -em
conveniência oo .serviço;

=

IV desl~r o ·'Corregedor"Geral do
Mlnlstério Pi'lblico do Estado, dentre lista
triplice apresentada ·pelo Q>léglà de Pro-

curadores-;
V - designar, na torma da 1el, membro
do Ministério PUblico Cio Estado pa,-a o desempenho de tunçõe:s adminlstrativas ou
processuais afetas à Instituição;

vr -

autorizar membro do Ministério
Público a afasta,r-se •1!10 Estado, em· objeto
de .serviço;
VII - av.oc.ar, excepcional e fundamen...;
tadamente. inquéritos polic!uis em andamento, onde não homrP..r delegado de ca;rr.elra;
VIII - indicar ao OC>v~ador do Estado
o nome do mais anttgo membro na entrância, para efeito de promoção" por antigüidade.
.Mt. 8." O Procurador-G-eral de Justiça
terá prerrogativas. e ~representação . de Seeretá.ri<> cie Estado.

Do oCo!égiG de Proooradores
·Art. 9. 0 Os Procufadores de Justiça com1J{lrãu o Colégio de Procuradores, cujas atri- ~
bulções e eànipetênel-a serão _deflnldas pela
lei estadual, obedecido -o U!sposto na pre<~ente Le! "Cnmplementar.
-~ 1.0 Nos Estados em· que o·_ núni~o--·d~
Proelfi'adores ·excedér a 40 (quarenta) para
~r_ as atribuições do Colégio d~ Procuradores .será c<l<lS"lituido 'órgão ,Especlal,
'CUjo número de componentes será til<ado
pela , legislação e.staduat
§ 2.0 Na blpótese do pa
ob.serva:do o disposto~ no
n do; ·~~ort.
7.0 desta Lei, metade dó
lal serâ
const!tufda pelDs Pl\OC!ITadores de Justiça
mals antigos e a .outra metade .se;á elélta
pelos demals Procuradores..

Art.~ lO: A !unçãO de M!nlsté:rlo ·Público
jun'to aos Tribunais, sa:Ivo junto ao Tribunal do Júri, ~ son:rente pOderá sea- ·exercida
por ~titular do~~cargo de Procurador de .rus~
liça, vedada a rua substituição por Promotor de Justiça.

SEÇAO

m

Do Conselho Superior do
JWnistério Público
Art. 11. Para ·fiscalizar e superiritender
a atuação do Ministério Público, bem como
para velar pelos seus pr!nciplos instltucion1lis. have:tá,- em Cada Estado,- um canse..:

lho Superior, estruturado na !arma do que
dispuser a legislação .local, observado o dlsposto na presente Lei.
§ 1. 0 O Conselho Superior serâ ·presidido pelo Procurador-Geral de J'ustiça e lntegrad_o por Procurad9res de Jlli!~tlça.
§ 2. 0 O Corregedor-Geral <;lo Min!Stério
Público será membro do ·conselho Superior.
§ 3.0 A Lei Estadual disporá sobre a forma de escolha, composição, investidura,
posse e condições dos mandatos dos demais
m<lllJ.bros do Conselho Superior, de maneira
que da sua escolha patt!cipem o Colégio de
Erocuradores e os demais membros do MInistério Público.
§ 4.0 A Lei Estadual as'legurará, ainda,
,rotatividade na composição do conselho
Superior, pela Inelegibilidade dos que o integrarem uma vez, até que todos oo Procuradores de Justiça venham nele a ser
Investidos.
·
~ § 5.0 O diSposto no parágrafo anterior,
não 1m-pede a posslbll!dade de renúocia à
elegibilidade por parte do Pro;,uradQr de
Justiça, nem se aplica à Indicação do Correg-~dor-Geral.

Art. 12. São atribuições do ~COnselho .Superior do ~tério Público, além das p.revl.stas na lei estadual:
I - opinar nos 'processos que tratem de
remoção ou demf.ssão de· mBmbro: do :Ministério Público;
u-- opinar sobre recomendações sem caráter normativo, a serem feitas aos órgãos
do M!nl.stério Público para o desempenho de
suas funções, nos c~os em que se mostrar
conv.eniente a. a.tu_ação uniforme;
: m -~deliberar sobre !nstaur~ção de processo administrativo;
IV - opinai- -Sobre afastamento de mem-bro do Ministério Público;
·
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- -V-.,------_-dec!dir oobre o resultado do e.s.tágio

probatório;
-:Irr.--:- indicar Oll representantes do-Mblistério Público que integrarão comissãO de
eon_curso;
VII - indicar,. em lista trip:lce, os candlda tos~ à promoção por mereclmen to.

SEÇAO IV

Da Corregedoria. Geral do Ministério

Público ·
Art. 13. Incumbe à Corregedoria Geral
do Ministério Público, por .seu Corregedor,
entre outras atribulções,lnspeclonar e regular as ativldades dos membros da Instituição.
§ 1.0 A Corregedoria Geral do Mlnlstério
Públieo manterá ..prontuário permanentemente atuallzado, referente a cada um de
.seus membros, para ef'eito de promoção por
mer~"Cimento.

§ 2.0 Os .serviços de correlção do Mlnl.'Jtério Público serão ;perman_entes ou e:xtr.aordlnários.

SEÇAO V
Dos ó:rgáos--de Execução
Art. 14. Incumbe ao Procurador-Geral e
aos Procura-dor~ de Justiça as funções específicas dos membros do Ministério Público
estadual na segunda Instância, e aos Promotores de Justiça, na primeira.

Art. 15. São atribuições dos membros do
M!nlstério Púb11co:
~
r - promover dll!gências e requisitar documentos, cer-tldõe.S e !nfori:iütções de qualquer repartição pública ou órgão federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta. ·ressalvadas a.s hipóteses
legais de sigilo e de segurança nacional, po- dendo dirigir-se diretamente a qualquer autorid_ade;
ÍI - expedir ·notificações;
m~- acompanhar atas lnvestlgatórios
Jtmto a organismos -policiais ou administrativos. Q.riando assim considerarem eonve~niente à apuraçíto <te infraçõeS .penais, ou se
deslguados ;pelo Procurador-Gera!;
IV - requll'ltar informações, resguardando o dlrelto de sigilo;
v - assumir a dlreção d" inquéritos policiais, quando designados p_elo procuradorGerll.l,_ nos termos do inciso VII do art:. 7.o
desta lei.
Parágrafo único. O representante do MInistério Público; que tiver assento junto aos
Tribunais Plenos ou seu órgão Especial e às
Câm·aras, Turma;s ou Seções es;pecializad.a.s,
participará de todo.n>s julgamentos, ,pedindo a pa'avra quando julgar necessârio e
sempre suStentando Ol"ahnente nos casos em
qu~ for parte ou naqueles em que intervém
como L!scal da lel.

CAPíTULO IV
Das Garantias e Prerrogativas
Art., lll.. Os membros do Ministério Públk:o estadual sujeitam-se. a reglroe juridico
especial e gozam .de indep.enctência. no·exercício de suas funçõe;s:
Art. 17c Depois de dois anos de efetlvo
~ercicio, só perd~rão o carga os membros
ào Ministério Público e.otadual:
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I - se condenados à ·pena privativa de
liberdad.e .por crime cometido com abuso de
porler 011 vlolqção do dev·er Inerente à função pública;
II - .se condenados por outro crime à pena de reclu.sf..o_p_oJ.:_maís de dois ar.o3, ou de
d·etenção por m·ais de quatro;
III-- se· ·pr.oferida decisão definitiva, em
proc·esso administrativo onde lhes s_eja asse-.
gurada ampla defesa, nos casos do disposto
nos incl.so3 II, III, IV, V e VI do art. 23 desta lei.

Art. 18. CVETAOO).
Art. 19. O.s m·eiilbro.s drr Ministério Público dos Estacios ser5.o proce~.sado-.s e ju1gados origlr.arlamente pelo Tribunal d~ Justiça, nos cTim.es comun_:; -e nos de respons~bi
Iidade .Ealvo a,s exceçoes de ordem constitucional.
Art. 20. Além das garantias asseguradas
pela Constituição, os membros do MJnj.stérlo
Pública dos Estados gozarão da.s segutnte.s
---prerrogativ2.s:
I - r·eCE'ber o-tl'at:uilénto cHspen.-sa~o aos
membros do Po:'ter Jud1ciátlo perante- osqu::'l.is of.l.ci.em;
I I - U.'lar as V·estes tala.res e _as jnsfgnias
privativas do Ministério Público;
III - tomar assento à direita dos Juízes
de primeira üLStAncia ou do Presidente do
Tribunal, Câmara _ou Turma;
IV - ter vista dcs aulo..s após distribuiçãO
às Turmas ou Câm9.ras, e intervir na') s-essões de,julgamento para sustentação oral ou
emlarecer matéria de fato;

v - recebe_r intimação pessoal em qualquer processo _e grau de juri_sdição;
VI - ser ohvido, como testemunha, em_
qualquer processo ou inquérito, em dia, hora. e local previamente ajustados oont o Juiz
ou com a autoridade competente.
VII ....__, hão ser recolhido preso antes de
.rentenca transitado em julgado, senão ~m
sala esPecial;
VIII- não ser prezo, senã.o por ord-em judicial escrita, salvo em- flagrante de cri:q:t.e
inafiançável, caso eln que a autoridade fará.
imediata comunicaçá!o ·e apresentação do
membro do Ministério Público ao Procurador~Gei'a.l de Justiça.
Pi:trágrafo úriico. Quando, no cur.so de
investlg.:..~ão, houver indicio de prática de
!nfraçã<.. penal por parte de membro do Ministério .....úblico; a:- autoridade policial esta~
dual remet-erá imediatam-ente os respectivos
a ntos. ao Procurador-Geral de Justiça ..
Art. 21.. Os membros do Mlnl.stério Púb"ico estadual terão _ca.rteira funcional, expedida na forma da lei, valendo em todo o
territóri-o nacional como cédula de identidade e porte de _arma.
CAPíTULO V
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Magistrad-l}S, Advoeg.s.d6s e membros da Instituição;
II - oberiecer rigorosamente, nos ates: e:n
que oficiar, à formalidad-e exigida dos Juíze.:;
na .sentença. .sendo obrigatório em cada ato
fazer relatório. dar os fundamentos" em que
analisará as qt;.estões de fato e_d-e direito, e
lanÇar o .seu parecer ou requerimento;
III ~ _ot:ede.cer. rigorosamente 2.o.s: prazos
processuais;
IV - atender ao expediente forense e
a.ssl.stlr aos atos judicial.s, quando obrigat6i"ia Ot,L conveniente a ~ua presença;
V ---desem·penhar, cum z.elo e presteza, as
suas fUnções;
VI - declã.rarem-.se ;mS-p:Cltos ou impedi~
do.s, nos termos da lei;
vn - adotar as providências cabíveis cm
face da.s irrégtilaridades de que tenham conhecimento ou que ocorram nos serviços- a
seu c~rgo;
VIII - tratar com urbanidade :_:o,c:; partes,
testemunhas, funcionários e ~uxiliares da
Justiça;
IX - residir na sede do Ju!zo JUnte' ao
qual servir, saho autorização do Procurador-Geral d~ Justiça:
X - ;to..nder eom pr~teza à solicitação
de membros do Ministério Público, para
acompanhar atos judiciais ou diligê:rtcia<;
policiais que devam realizar-.ée na área em
que exerçam ·.su!lS atribuições;
X! - prestar informações requisitadas
pelos órgãos da Instituição;
paxticlpar dos Conselhos P~nitenc
clárlos, quando d-esigna;dos, sem preiu!za daS
demais funções de seu cargo;
Xti:I _..,..... prestar ·assistência judiciãria aqs
necessitados, onde não houver órgãos opr6prlos.
-Ãrt.. 23. Oc:lnstl tuem -lnfrai;l\e.S. disciplinares, além de outraS definidas em lei:
I .:..- -a-cumulação proibidJ. de cargo ou
função pública;
II ~---cOnduta incompatível com ·-o ex;er·cicio do cargo;
III=- a~_~dono de cargo:
IV - -revelação de segredo que conheça
em razão do cargo ou função;
V __~ lesão aos cofru públicos, dHaplda:
ção do património público ou de b-ens co~1IHulos à sua guarda;
VI ~-outros crimes contra a Administração e '-' Fé Públicas_.
Parágrafo único. (VETADO).
Att. 24. :!!: vedado aos membros do Mlnl.stérlo Público dos Estados:
I --_exercer 6 comél'Clo ou _participa:!: de
soCiedade ·comercial, ·exc-etc como quotl.sta
ou acionista;

=-

n ......:...-·exereer a

advo~acia.

Da Disciplina
SIEJÇAO II

SEÇAO I.
Das De"leres dos !;'lembros do

Ministério Públi~o
Art. 22 São deveres dos membros do
M;_n!.stérlo Público Estadual:
I -·zelar p-e1o -prestígio da Justiça. pela
dignidade de .suas funç-ões, pelo re,sp.eito aos

Das Faltas e Penalidades

Art. 25. os mémbrQs do Mlnl.swr!o .. Pfrblico dos,-~~ª~Q?_são _pa.ssive~s das_ seguin-tes sanções disciplinares:

r -

aClve:r;tência;~
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n-- censura;
m - suspensão por até

dias;
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IV - demissão.
Parãgrafo Ú.nico. Fica assegurada aos
membros do Mlnl.stérlo Público ampla cler-esa ·em qualquer dos casos previstos nos
incisos deste artigo. •

Art. 26. A pena de advertência será
aplicada de forma· reservada, no caso- de
negligência no cumprimento dos deveres
do cargo, ou de procedim·ento incurreto.
Art. 27. A pena d~ censura será aplicada reservadqmente, por escrito, no cas<J
de reincidência em falta já punida coill attvertência.
Art. 28. A pena de suspensão será aplicada no caso de violação das proillições
previstas no art. 24 desta Lei e na reincidência em falta já punida oom censura.
Art. 29. A pena de demissão será aplicada:
I em caso de falta grav·e, enquanto
não decorrido o prazo dé estágio probatório:
I! - nos ca.so:s previ.stos nos incisos n,
m, IV, V e VI do art. 23 desta Lei.
Art. 30. São competentes para aplicar
as penas:
I - o Chefe do PQder Executivo, no caso
de demissão;
U - o Procurador-Geral de Justiça. nos
demais casos.
Art. 31. Na aplicação das penas disciplinares, consideram-se a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provenham para .o serviço e os antecedanteB
do infrator.
§ 1.0 Extingue-se em dois anos, a -:x>ntar da data dos respectivos atas, a ;mnibiIidade das faltas apenadas com as ranções
prevl.stas no art. 25 desta Lei.
§ 2.o A faltá, também prevista em lei
penal como crime, terá sua punibilidade
extinta juntamente com a deste.
SEÇAO III

Da Responsabilidade
Art. 32. Pelo exercício ·lrregnlar da ftmção públ!ca, o membro do Minl.stério Público dos Estados reswnde penal, civ!l e
adminl.strativamente.

SIEJÇAO IV

· Do Processo Administrativo
Art. 33. Para a apuração de faltas puníveis co·ín as penas de suspensão- e de demissão, será· instaurado processo administ-rativo, por ato do Proçurador-Geral de
Justiça, por deliberação do Conselho Superior, ou solicitação do Corregedor-Geral.
§ 1.0 Durante o processo adminl.strativo, poderá o Procurador-Geral afastar o
indiciado dD exerciciô do carga, sem prejuim de seus: vencimentos e .vantagens.
§ 2.o A Lei Estadual regulará o processo
adminl.strativo tratado neste artigo.
Art. 34. A qualquer tempo poderá ser
requerida revisão do processo administra-:
tivo, quando se aduzirem fatos novos ou
cireunstânci_as· snsceptiveis· de provar a ino~
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cência ou de- justificar a imposição de :[lena mais branda.
Art. 35. PO<ierá 1·equerer a Instauração
do prooesso revlsional o próprio interessado ou, se falecido ou interdito, seu cônju ..
ge, ascendente, descenden'&e oU irmão.
Art. 36. Julgada procedente ·a revisão,
será tornado sem efeito o -ato punitivo ou
aplicada a pena adequada, restabeLecendose em sua plenitude os direitos atingidos
pela punição.
CAPiTULO '\71
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos
dos Membros do Ministério Público
Art. 37. Além dos vencimentos, poderão

ser outorgadas, nos termos da lei, as se-

guintes vantagens:

I ajuda de custo, para despesas de
transporte e mudança;
n - auxílio-moradia, nas comarcas em
que não haja residência oficial para o Promotor de Justiça;
III :- .saláric-famllla;
IiV - diárias;
V - representação;
V I - (VETADO);

VII- <VETADOJ;
vrn - gratificação adicional de 5%
(cinco .por cento) por qilinqüênlo de serviço, até -o máximo de sete;
IX - gratificação de magistério, por aula proferida em curoo oficia.! de prepara~·
çãD para carreira ou _escola oficial de aperfeiçoamento:
X - gr::itlficação pelo efetlvo exercício
em comarca de difícil provimento, assim
deftnlda e tudicada em lei.
Parágrafo único. (VET.A!DOJ .
Art. 38. O direito a fériaS anuais, cole"
tivas ou tud!vlduais, dos membros do :\1inlstér!o Público, será igual ao dos magistrados, perante os quais o!!clarem, regulando a lei estadual a sua concessão.
Art. 39. Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de satlde;
II - por motivo dé doonça em pessoa da
família;
III - para repouso à-gestante.
Art. 40. A licença para tratamento de
saúde, por prazo superior a trinta di~,
bem como as prorrogações que importem
em licença por periodo ininterrupto, também superior a trtuta dias, dependem de
inspeção por junta médica.

Art. 41. O membro do Ministério Público estadual licenciado não pode exercer
qualquer de suas funções, nem exercitar
qualquer função pública ou particular.

Parágrafo 1Ín!CO. Salvo contra-indicação médica, o membro do Ministério Público licenciado poderá oficiar nos autos que
tiver recebida, eom vtsta,. antes. da licença.
Art. 42. O membro do Ministério Público estadual somente poderá afastar•se
do cargo para:
--r - exercer cargo el'etivo ou a ele concorrer;
II - exercer outro eárgo, emprego ou
função, de nível equivalente. ou maior, na
administração direta ou tudireta;
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-:_:rir- -.freqüentar Cursos ou semi~rios de
aperfeiçoaménto e _estudos,. no _Pais ou no
, ·exterior, com prév1a autonzaçao do- Erocurador-Ger;ü, ouvido o Co!égl1> de Pro~uradores.

-Parágrafo íinlco. NiLo será permitido o
afastamento durante o estágio probatório.
Art 43.

O membro do Ministério Públl-

co será aposentado:
-T -

por invalldez;

n --compulsoriamente, aos setenta anos

ae

Idade;

III - voluntariamente, nos termos dà.
Constituição e leis estaduais.
Parágrafo únlco. Os proventos da aposentadoria serão reajustados sen;1___y_r~ _que se
lb.oW.ficarem os vencimentos concedidos aos
membros do Ministério Público em ativldade.
~- . Art. 44. A pensão por morte, devida aos
dependentes de membro do Ministério Público, será reajustada sempre que forem àlterados os vencimentos dos membros do
Ministério Público em at!vldade.
CAPiTULO VII
Da C3:rreirà

Art. 45. 'O tugresso nos cargos 1niclal.s
, da carreira d.ependei'á de aproVaçãO Prévia
em concurs()_ públiço de prova~ e tJtulos,
orgãni:~ado e realizado pela Procuradoria
Geral .. de Justiça, com a participação do
Conselho Seccionai da Ordem dos Advoga-aos do Brasil.
§ 1.0 A lei poderá exigir dos candidat<>s.
para inscrição no concurso, título de habi-Iitação em cw-so oficial de preparação para
n .Ministério Público.
§ 2. 0 Os candidatos poderão .ser submetidos a investigação sobre aspectos de sfla
vida moral e social, e a exame de sanidade
.ifui<m e mental, conforme dlspuser a lei.

§ 3.0 Assegurar-se-ão
ao
candidato
aprovado a nomeação, de acordo com a ordem de sua classificação no concurso, e. a
escolha da Promotoria de Justiça ou _CD- marca dentre a.s que se encontrarem vagas,
obedecido o _mesmo -critério de claSSificação.
§ 4.0 O candidato nomeado deverá apresentar, no ato de .sua posse, declaração de
seus bens e prestará compromisso de desem~
penhar, com retidáo. as funções do cargo,
e d·e cumprir a constituição e "" leis.
Art. 46. Ao completar dois anos de exerCício no c::trgo, apurar-.se-ã, pelo órgão competente, se o membro do Ministério Público
demonstrou ~ndições de permanecer na
carreira.
Art. 47. A Lei Estadual regulará o pro-cesso de promoção 1 prescrevendo a- observância dos critério• de antigüidade e de
merecimento, de maneira objetiva, alternadamente, e o da incUcação dos candidatos
à promoçã-o por merecimento, em lista tríplice, sempre que possível.
§ 1. 0 Apura!-se-ão, na entrância e na
classe ou categoria, a antigüidade e o merecimentq.
§ 2. 0

SOmente apoo dois anos de efetlvo
exercício, na classe ou entrãncia, poderã o
membro do Mtuistério Público ser promovido, dispensado e.ste Interstício se não houver candidato que o tenha completado.
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Art. 48. Para apuração da antigüidade,
conslderar-se-á. o tempo de efetivo exercicio, .s~vo as perm.itidas em lei e as causadas em razão d.a processo criminal ou
administrativo de que não resulte condenação.
""
Art. 49. Os membros do Mtulstério Público estadual não -poderão ser removidos
compulsoriamente, a não ser m·.ediante representação do Procurador-Geral de Justiça, com fundamento em conveniência do
serviço (VETADO).
Art. 50. Ao provimento Inicial e à promncão por merecimento, precederá a remoção· devidamente requerida.
__ Parágrafo único. Na organização da !Is-ta para remoção voluntária, observar-se-á
o mesmo critério de merecimento e antigüidade.
Art. 51. Para cada vaga destinada ao
pree-nchfmento por promoção ou remoção,
abrir-.se-á inscrição distinta, sucessivamente, com a indicação da comarca. ou Promotoria. de Justiça correspondente à vaga a
ser preenchida.
CAPíTULO VIn
Disposições Finais e Transitórias
Art. 52. Os membros· do Ministério Públic<> dos Estados oficiarão junto à Justiça
Federal de primeira instância, nas comarcas do interior, ou perante a Justiça Eleitoral, mediante designação do ProcuradorGeral, na !arma a ser por ele fixada, se
solicitado pelo Procúrador~aeral da República, ou pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República nos Estados.
Art. 53. O.s membi-os do Ministério Público dos Estados podem compor os Tribu_nais Regionais Eleitorais, na forma do inciso m, do art. 133, da Constituição Federal.
Art. 54. Os membros do Mtulstério Público juntQ à Justiça Estadual Militar !ntegrâm o quadro único do Ministério Público

estadual.
Art. 55. É vedado <> exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele
estranhas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não .se aplica aos processos de habilitação para o easamento civil, Instaurados
fora da sede do JUízo, podendo, neste caso,
o Promotor de Justlça competente, mediante autorização do Procurador-Geral,
designar pessoa idónea para neles oficiar.
Art 56. (VETADO).
Art. 57. (VETADO).
Art. 58. (VETADO).
Ait. 59. Ós Estados adaptarão a orga_llzação de seu Ministério Publico aos preceitos desta lei, no prazo de cento e oitenta- dias a contar de sua publicação.
Art. eo. Aplicam -.se à organização do
Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios, no que couber, as -normas constantes desta lei.
_ Art..61. .A data da sanção da presente
lei será cOnsiderada como "Dia Nacional
do Ministério Público".

Art. 62. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 63. Revogam-se as disposições em
tontrãr!o.
Brasllia, 14 de dezembro de 1981. - 160.0
da Independência e 93.0 da República. - ·
João Figu~iredo.
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LEI N. 0 &.938, DE 31 DE AGOSTO

DE -1981
Dispõe _sóblre a. Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e meca.nis~
mos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.
Art. 14. sem prejuízo da.s pena!ldades
definidas pela legislação federal, estadual
!e municipal, o não cumprimento das medidas nacessárias à preservação ou correção
dos !nconv.enien"ties e danos causados pela
degradação da qualidade ambiental sujei-

tará os

tra~gressores:

Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obriga.do, - independentemente da ex1stê1J.":'
ela de culpa, a indenizar ou reparar os da§ 1.0

nos causados ao meio ambiente e a tercei-

ros, afetados por sua atividade. o Mlnlstérlo· Público da União e dos Estadoo terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N11 5, DE 1985
(nO? 31/83, na Câlnai-a dos Deputados)

Concede homologaçãO a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papelmoeda, no ano de 1981, no valor de Cr$
150.000.000.000 (cento e cinqUenta bilhões de cruzeiros).

O Cnngresso Nacional decreta:
Art. ]I' Ê ..:üncedida homologação ao ato do Conselho Monet:trio Nacional que autorizou a emissão de
pttpd-moeUot, no exercfcio de 1981, no valor global de
Cr$ 150.t)()O_OOO.OOO ""(cen!á-e cinqUenta hilhões de cru-

zeiros).
·\n. 29

d;na di.'

'>Utt

Este Decreto U:gislativo entra em vigor na
puh!icaç-Jo.

MENSAGEM N.0 522, DE 1981

Excelentíssimos_ senhores
Congresso Nacional:

Membros dO

Nos termos do a.rt. 4.0, item I, ln fine, da
Lei n.o 4. 595,_ de 31 de dezembro de 1964, e
da anexa Exposição de MOtivos do senhor
Ministro de Estado da Fazenda, tenho a
honra de solicitar a Vossa.s Excelências a
homologação do Congresso Nacional para a
emissão de papel-moeda autorizada :p!elo
conselho Monetário Nacional, no corrente
exercicio, no valor global de Cr$ .. _.. _- - ..
150.000.000.000,00 (cento e cinqüenta bilhões de cruzeiros), para atender à-'l atlvldades produtivas do Pais e à circulação da
riqueza nacional.
Bra.sílla, 12 de novembro de 1981. - .João
Flcueiredo.
EXPQSIÇAO DE MOTIVOS N_o 307,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1$1,
DO MINIS'I'Jl:RIO DA FAZENDA
Excelentlsslmo senhor Presidente da República.

Te"nb.o a. hon~a de submeter à el~vada
consideração de ·Vossa Excelência. a.s razões pelàs"·quais o cons~lho MOnetário Nacional autorizou a emissão de papel-moeda
no corrente ano de 1981, em valor superior
ao limite de dez por cento do saldo dos
meios~ de pagamento -existente a 31 de dezembro~ do ano passo..do com fundamento
!lo item I do art. 4.o da Lei n.o 4.595, de 31
de dezembro de 1954.
Em sessão de 17-12-80, ao aprovar o orçamento Monetário para 1981 (Voto CMN
n.o 645/80),, aquele coleglado traçou a.s diretrlzes de politica monetária~ e credlt!cia
para o corrente exercic!o, djrecionando. a
ação da.s Autoridades MonetáTlii.S no sentido da adequação do nive-1 da demanda aos
propóSitoS de desaceleração do ritmo inflacionário e de ajuste progressivo no balanço
cfe pagamentos.

Entretanto, no corrente xerclcio diversos
fatores, vinculados principalmente aos se~~
tores de agr!cuitura, energia e exportações.
exigiram fluxos adicionais de recurSOII, os
quais, dada.s as sua.s magnitudes, não -puderam ser Integralmente cobertos através de
recursos não-!llonetários~ induzindo as
emiasões de papel-moeda observadas.·
Em con.oeQüênela, o comportamento observado quanto à-'l emisaões de papel-Inoeda de 1-1-81 até a data de 30-10-81 e as
perspectlva.s de nova.s emissões até o final
do ano (principalmente no mês de dezembro, quando, tradiciona!rrlente, mais se !ntensi!lcaml permitem concluir que aquele
limite legal deverá ser ultrapassado !lo corrente exercício.
De !ato até a data de 30-10 foram emiti-·
dos Mq.uldamente Cr$ 109 bilhões - isto é,:
8,0% do saldo dos meios de pagamento de
31-12-l>O, cujo valor era Igual a Cr$1.367,017
milh_Çes - que deverá ser substancia,J.mente ampliado em função d~ ~ema~da sazonal de papel-moeda,~ sob~eW.dQ ·;nó, úll!lni.ó

mês do ano.
Em vista dos fatos evidenciados, conclui-

se ser praticamente impossivel conter as
emissões dentro do limite previsto pela Lei
n. 0 4.595.
Nestas condições, solicito a Vossa -Excelência o_ enç_aminham~n to de mensag_em ao
COngresso Nacional, .para que homolÔgue o.
ato do Conselho Monetário Nacional desta
data., que autorizou a emissão de Cr$ 150
bilhões acima do limite previsto pela Lei
n. 0 4.595, pa-ra atender à-'l exigências da.s
atlvidades produtivas e da circulação da riqueza do Pais.

- Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do mais profundo ~respeito ~e consideração. - Carlos
Vla.cava, Ministro da Fazenda Interino.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.0 4.595 ~ ~~
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a política. e as instit·~i
ções monetárias, bancárias e. creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional, e dá outras providências.
o Presidente da RePública:
Faço saber o COngresso Nacional· dl!Creta
e eu~sanelono a seguinte Lei.
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CAPiTULO I

Do Sistma Financeiro Nacional
Art. 1.0 o Sistema Financeiro Nacional,
estruturado e regulado pela presente lei,
será constituído:
I - do conselho Monetário Nacional;
II - do aBnco Central da República do
Bra.s!l;
III - do Banco do. Brazll S. A.;
IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

V - das demais instituições financeiras
públicas e privadas.
CAP!TULO II
Do Conselho Monetário Nacional
)l.rt. 2.0 Fica extinto o conselho da atual
S1JJle)':intendência da Moeda e do Crédito,
e. orl,ado, em substituição, o COnselho Monetário Nacional, com a finalidade de for·D+W.~r a política da moeda e do crédito, coiru>·'previsto nesta lei, objetivando o. progr_e.s,so econô~ioo ~ social do Pais.
A,-rt. $.'J 4 J)<llíUca do conselho M!>netárfu _Nacion'al óbjet!vará;
_
I - adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia
nacional e seu processo. de desenvolvi_mento:
n - regular o valor interno da moeda,
para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos ·inflacionários ou deflacionários de origem in tema ou externa, as depressões económicas e outros_ desequilíbrios oriundos de
fenômenos conjunturais;
m - regular o valor externo aa moeda
e o equillbr!o no balanço de pagamento do
Pais, tendo em vista a melhor util!zaçãiJ
dos recursos em moeda estrangeira;
1V - orientar a aplicação dos recursos
das instituições financeiras, quer públicas,
quer privadas; tendo em vl..st.a :propiciar,
nas diferentes regiões do Pais, condições
favoráveis ao desenvolvimento harmónico
da. economia nacional;
V- propiciar o aperfeiçoamento da.s instituições e dos instrumentos financeiros
com vistas à maior eficiência do sistema de
pagamentos e de mobilização de- recursos;
VI -- zelar pela liquidez e- solvência das
instituições financeiras;
VII - coordenar as pol!t!ca.s monetária,
crediticia, orçamentária, fiscal e da divida
pública, Interna e externa.
Art. 4.° Compete . privativamente ao
Conselho· Monetário Nacional:

L- autorizar as emiasões de papel-moed!i>, (Vetado) as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa, quando se- destinarem ao financiamento. dlreto,
pelo Banco Central do Brasil, da.s operações
de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do art. 49 desta lei.
O Conselho Monetário Nacional pode,
ainda, autorizar o Banco Central do Brasil
a emitir,- anualmente, até o limite de lO%( dez PQT cento) dos meios de pagamento
exist,ntes a ôl de dezembro do ano ante--
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rior, para atender as: exigências das ativi-

dades produtivas e da circulação <ia riqueza

do Pais 1 devendo~ porém, solicitar autorização do Poder Legislativo, mediante Mensa-

gem do Presidente da República, para as
emissões que, justific_~damente, se tomarem
necessárias além daquele limite.

XIII

~

delimitar, com periodicidade :rião

Inferior a dois anos; o capital m!nlmo das
Instituições financeiras privadas, levando
em conta sua natureza, bem como a loca-

Quando necessidades urgentes e Imprevistas para o financlamen to dessas atividades o determinarem, !POde o COnselho Monetário Nacional autorizar as emiss-ões que
se fizerem lndispensávelB, solicitando imediatamente, através de Mensagem do Presidente da República, homologação do Poder
Legislativo para as emissões assim reali-

lização de suas Sedes e agências ou filiais;
XIV - determinar recolhimento de até
35% Ctrinta é cinco por eento) do total dos
d~pósltos das Instituições financeiras, seja
no. forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de
Títulos da Dívida Pública Federal, seja
através. de recolhlmento em espécie, em
ambos os casos entregues ao Banco Central
do Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, po-

zadas;

dendo este:

estabelecer condições pa_ra que o
Banco Central do Brasil emita papel-moeda
(Vetado) de curso forçado, nos termos e
limites decorrentes desta lei, bem como as
normas reguladoras do meio circulante;

adotar percentagens diferentes em
função;
- das regiões geo-econômicas;
- das prioridades que atribuir às apli-

II -

III -

aprovar os orçalnen.tos monetários,

-

da natureza das ·instituições flnan-

b) determinar pereentua!'s que não serão
recolhidos, desde que tenham sido reapl!-

pelo COnselho Monetário Nacional;

XV - estabelecer para as !nsti tuições
flnancelras púbUcas, a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de Direito Público
que lhes detenham o controle aclonárlo,
bem como dos das respectivas autarquias e

socled·ades de economia mlBta, no cálculo
a que se refere o Inciso anterior;
XVI - enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês
subseqüente, re~atórlo e mapas demonstrativos da aplicaç.ão d.os recolhimentos com-

pulsórkls (Vetado).
XVII - regulamentar, fixando

limites,

vidades subordinadas ·a _esta lei, bem como

prã.zos e outraS condições, as operações· de
rede.scontos e .de empréstimo, efetuados com

IX - limitar, sempre que necessãrio, as
taxas de juros, descontos, colfiiSSões e ·qualquer outra forma de remuneração d~ ope-

e privadas çte. natureza bancária;

XVIII - outorgar ao Banco, Central do
Brasil o monopólio das operações :!e câm-

inclusive os prestados pelo Banco Central
do Brasil. assegurando taxas tavorecidas aoa
financiamentos que se-.destinem a promover:

bio quando ocorrer grave desequilíbrio no
bala:p.ço .de pag~mentos ou houver sérias
r"azõ:~,s para prever a iminência de tal situação;
--

a aplicação das penalidades previstas;

rações e serviços bancários ou financeiros,

- recuperação e fertilização do solo;
-

reflorestamento;

- combate a eprnootias e pragas, nas
atlvidades rurais;
-

eletr!fl<>ação rural;

XIX - elfíabelecer normas -a serem observadas. pelo Banco_ Central do Brasil em
suas transações com tltulos públicos e de
entidades de que participe o Estado;
XX--:- .autorizar o Banco Central doBra~

federais. a efetuar a subscrição, compra e

vepda c;ie. ações. e outros pap-éis· emitidos ou
de responsabilidade das sociedades de eco-

nomia mista e empresas do Estado;

- Investimentos Indispensáveis às ativldades agropecuárias;

x - determinar a percentagem máxima

dos recursos que as ln.st!tuições financeiras
poderão emprestar a um mesmo cliente ou
grupo de empresas;

quaisquer instituições financeiras públ!cM

sjl . e · as Instituições financeiras públicas

-mecanização;
- irrigação;

-

XI - estliPular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações
e outras relações patrimoniais, a serem
o~ervadas pelas instituições financeiras;
XII - expedir normas gerais de contabilidade e estatlstlca a serem observadas
.pelas instituições financeiras;

e fixar _seu quadro de pessoal, bem como

estabelecer os vencimentos e vantagens de

seus fun"clonários, servidores e diretores, ca-

bendo ao Presidente deste apresentar as

respectivas propostas;

XXVI - conhecer dos recursos de decisões do Banco C.en trai do Brasil;
XXVII --aprovar o ;regimento interno
e as contas do Banco Central do Bras~I.
sem prejuízo -de competência üo Tribunal

cações;

cados em_financiamentos à agricultura, sob
juros favorecidos e outras condições fixadas

do Governo Federal;
VIII - regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atl-

prazo mâxlmo de 30 (trinta) dias;
XXV - decidir da estrutura técnica e
administrativa do Bánco C'entral do Brasil

ros que funcionem no País .as mesmas vedações ou reStrições equivalentes, que vigorem,
nas praças de suas matrizes, em relação a
bancos brasile-iros ali instalados ou que
nelas desej-em ~t_abelecer...:se;
XXIX - colaborar com o Senado Federal, na instrução dos processos de em-

IV - determinar as caracterlzt!cas gerais
(Vetado) das cédulas e das moedas;
v - fixar as diretrlzes e normas da política cambial, Inclusive quanto a compra e
venda de outro e qua!sqll1!r operações em
Direitos Especiais de Saque e em moeda
estrangeira;
VI - disciplinar o crédito em todas as
suas modalidades e as operações credltlc!as
em todas as suas fonnas, !nclu.sive aceites,
avais e prestações de quaisquer garantias
por parte das insti tulções financeiras;
o art. 3.0 .desta lei com a de investimentos

XXIV - decidir de .sua própria organização, elaborando seu regimento interno no

de Contas da união;
XXVIII - aplicar aos bancos estrangei-

celra.s;

coordenar a· politica de que trata
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preparados pelo Banco Central do Brasil,
por melo dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito;

VII -
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. XXI'-· disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos
públicos;
XXII - estatulr normas para as operações das instituições financeiras públicas,
para preservar sua solidez e adequar seu

funcionamento aos objetivos desta lei;
-XXIII - fixar, até 15 (quinze) vezes a

soma do capital realizado e reservas livres,

o limite além do qual os excedentes dos
depós!_tos ·das Instituições financeiraS serão
recolhidos ao Banco Central do Brasil ou
aplicados de acordo oom as normas que o

Conselho estabelecer;

prézt!mos ·externos dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municipics, para cumprimento do disposto no art. 63, n.o rr, da
Conslituição Federal.
xxx.-- expedir normas e regulamenta-

ção· para as designaçõe8 e demais feitos
do art 7. 0 , d>sta lei;
xxxt - baixar normas qrue regulem as

operações de câmbio, inclusiv-e "swaps»,
fixando limites, taxas, prazos e outras con-

dições.

§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional,
no exercíc'io das- atribuiçõ-es previstas no
inciso VIII deste artigo, pod.erá det·e·rminar
que o Banco Central do Brasil recuse autorização_para o funcionamento de novas instituições financeiras, em função de conve._niênci-as _ de ordem geral.
~- 2. 0 : _Competirá ao Banco CentrSJ do
Brasil acompanhar a ·execução dos orçamentos monetário.s e relatar a matéria ao conselho Monetário Nacional, apresentando as
sugestões que considerar conveni-entes.
§ 3.-o Aq emissõ-es d·e moeda m·etálica
serão f.2-ita.s sem.pr~ contra rec.:Jlhimento
(Vetado) de igual rb.o~tante em cédulas.
§ 4. 0 O Cons-elho Monetário Nacional
püderá convidar autoridades, pe~soas ou entidad.es para prestar esclarecimentos consi ..
derados necessários.
§ 5. 0 -~as hipóte&3s do art. 4.0 , inciso I,
e do § 6:0 do art. 49, desta lei, se o Congresso· Na-cional negar homologação à emissão extraordinária efetuada, as autoridades
respon,sá:v-eis .serão responsabilizadas nos
termos da Lel n.o 1.079, de 10 de abril
de 1950.
§ 6. 0 O__ Conselho Monetário Nacional
encaminhará ao Congres-so Na-cional, até

31 de llliUÇO de cada ano, relatório da;- evolução da situação monetária e credltlcia do
Pais no- arlO anterior, no qual descreverá,
minudentemente, as providências :adota.da.s
para cumprimento dos ·objetivos estabeleci..
dos nesta lei, justificando, destacadamente,

os montantes das emissões de papel-moeda
que ·tenham s1do fel tas para atendimento
das atlvidades produtivas.
§ 7.0· O· Banco Nacional da Habitação

é o principal instrum,ento_ de

e~ecução

da
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e integra o- sistema financeiro nacional,
juntamente 'Com as sociedades de_ crédito
imobiliário, sob orientação, autorlzação.
coordenação e fiscalização do Coriselho Mo~
netário Nacional e do Banco Central do
Brasil; quanto à execução, nos termos desta
lei, revogadas as disposições especiais em
contrário.
Art. 5.0 as delilrerações do conselho M<>netário Nacional entendem-se de respOnsabilidade de_ .seu Presidénte para os efeitoS
do art. 1041 n.O I, letra b, da COnstituição
Federai e obrigarão também cs órgãos oficiais, inclusive autarquias e so_ciedades de

economia mista, nas atividades que af·etem
o mercado financeiro e o de capitais.
Art. 6.0 O Cónselhõ:--Monetário Nacional
será integrado pelos seguintes membros:
I - :Ministro da Fazenda, que s·er-á o Presidente;

II -

Presidente do Baneo do Brasll S.A.;

Presidente do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico;
III -

IV - 7 (sete) membr~ nomeados . pelo
Presldente da República, após aprovaÇão
do Senado F·ederal. escolhidos entre brasileiros de ilibada .reputação e notória capacidade em assuntos econômicos-fiilanceiros,
com mandato de 7 (sete) anos, pOdendo ser
reconduzidos.
§ 1.0 O Conselho Monetário Nacional deliberará por maioria de votos, com a .prelsença no mínimo, _de 6 (seis) membros,
cabendo ao Presidente também o voto de
qualidade.

IV (Vetado)
4 - do· Banco Nacional do Dedesnvolvimento Económico;
1 a 15 - (Vetado)
5 - do Conselho Superior das Caixas
V - de Crédito Industrial, constituída de
Econômicas Federais;
"epresen tantes:
6 - do Banco Nacional de Crédito Co1 - do Ministério da Indústria e do COoperativo;
mércio;
7 ~ do _Banco do Nordeste do Brasil S.A.;.
2 do Ministério Extraordinãrio para
8 - do Banco de Crédito da Amazônia
os Assuntos de Planejam.mto e Economia;
S.A.;
3 - do Banco Central da Repúbl!ca do
9 - dos Bancos e Caixas Eccnômicas EsBrasil;
taduais;
lO - dos Bancos PriVados;
4 - do Banco Nacional do Desenvolvi- mento 'Eoonômico;
11 - das Sociedades de Crédito Financiamentos e InVestimentos;
5 - da Carteira de Crédito Agrícola e
___ Industrial do Banco do Brasil S .A.;
12 - das Bolsas de Valores;
6 ::-- dos Bancos Privadas; ·
13 - do Comércio;
7 - da.s Sociedades de Crédito, Finan14 - da Indústria;
ciamentos e Investimentos;
-15 - da Agropecuária;
8.- da Indi)stría.
16 - das Cooperativas que operam em
§ 1.0 A -organização e o_ funcionamento
crédito.
das- Comissões Consultivas, P'elo Conselho
__ II - _De Mercado de Capitais, -:consf4,tuíMonetârio Nacional, inclusive prescrevendo de representantes:
do nc'fmas que:
1 - do Ministério da Indústria e do Coa.) lhes concederam iniciativa própria
mércio;·
junto io mesmo Conselho;
2 - do Conselho Nacional de Economia;
_ bJ estabeleçam prazos para o obrigatório
prée·nchimento dos cargos nas referidas co....:
3 - do Banco Central da República do
missões;
Braali;
4 - do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico;

_

5 -

dos Bancos

Pr~vad<?S;

§ 2. 0 Poderão participar das reuniões do
Conselho Monetário Nacional (Vetado) o
Ministro da Indústria e do Comércio e o MInistro para Assuntos de Planejamento e
Economia, cujos pronunciamentos constarão obrigatoriame-nte -da ata -das reuniões.

das SOciedades de Crédito, Financiamentos e Investiment~;
- 7 - das Bolsas de Valores:
8 - das COmpanhias de Seguros Privados e Capltallzação;
9 - da Caixa de Amortização.

Em suas faltas. ou ímpeâimentos,
o Ministro da Fazenda será substituído na
-Presidência do Conselho Monetário Nacional, pelo Ministro da Indústriã. --e do Comércio ou na faltaj deste, pelo Ministro
para Assuntos de Planej amen to e Economia.

III - De Crédito Rural, constituída de
repreesn tan tes:
1 - do MJn!stério da Agricultura;
2 - da Superintendência da Reforma
Agrária;

§ 3.0

§ 4.0 Exclusivamente motivos relevantes,
expostos em representação fundamentada
do Conselho Monetário Nacional, poderão
determina.r :a exoneração de s•eus membros
referidos no inciso IV deste artigo.
§

5.0 Vagando-se cargo c{)m mandato o

substituto será nomeado com oboorvâncla
do disposto no inciso IV deste artigo, . para
complementar o tempo do subStituído. ·
§ 6.0
os membros do con.Selhõ:Monetário Nacional, a que .se referé o inCiso íV
deste artigo, devem ser ·escolhidos levando~e em .atenção, o quanto possível~ as diteren~s regiões geoeconômieâs do País-.
Art. 7.0 Junto ao' Conselho Monetá.rlo
Nacional funclonàrão as .seguintes comissões COnsultivas:
I - Bancária constituída de represen-

tes:

1 - do conselho Nacional de-Economia;
2 - do Banco Central da República ~o
Braali;
3 - do Banco do Brasil S.A.;

6 -

3 - da Superolntendência Nacional_ de
Abastecimento:
4 - do Banco Central da República do
Brasil;

5 - da Carteira· de Crédito Agrícola e
Industrial do Banco do Brasil S.A.;
6-- da Carteira de Colonização do Banco do Bras!! S.A.;
7 - Do Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
8 - do Banco do Nordeste do Bras!! S.A.;
9 - do Banco de Crédito da Amazônia
S.A.;
.10 - do Instituto Brasileiro do Café;
11 - do Instituto do Açúcar e_ do Alcool;
12 - dos Bancos privados;
13 - da Confederação Rural Brosllelra;
14- das Instituições Financeiras Públ!ca.s Estaduais ou Municipais, que operem
em ~r édito rural; ·
15 - das Cooperativas de Crédito Agrí>ola.

c) tornem obrigatória a audiência das
Comissões Consultivas, pelo Conselho Monetário Nacional no trato das matérias atinentes às finalidades especificas das referidas Comissões, ressalvados os casos em
que_ se impuser sigilo.
_§ 2.0 Os representantes a que se refere
este artigo serão Indicados pelas. entidades
nele referidas e designados pelo COnselho
Monetário NacionaL
§ 3.0 O Conselho Monetário Nacional,
pelo voto de 2/3 (dols terços) de seus membros, poderá ampliar a competência das
Comissões .consultivas, bem como admitir
a participação de representantes de entldádes não menciao:adas neste artigo, desde
que tenham funções diretamente relacionadas com suas atribuições.

CAPíTULO III

Do Banco Central do Brasil

Art. a.o A atual Superintendência da
Moeda e do Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na Capital da República, sob a denominação de
Banco Central do Brasil, com personalidade jurid!ca e patrimônio próprios, este
constituído dos bens, direitos e valores que
lhe são transferidos na forma desta Lei e
ainda da apropriação dos juros e rendas
resultantes, na data da vigência desta !e!,
do. disposto no art. 9.0 do Decreto-lei n. 0
8.495, de 28 de dezembro de 1945, dispositivo que ora é expressamente revogado.
ParlÍ.grafo único. Os resultados obtidos
pelo Banco Central do Brasil serão incorporados ao· seu património.
Art. 9.0- compete ao Banco Central do
Brasil cumprir e fazer cumprir as <lisposi-

ções que -lhes são atribuídas pela leglslação em vigor e as normas expedidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
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Art.

10.

COmpete

privativamente--

3.{)

Art. 11.

Compete ao Banco central dO

Banco Central do Brasil:
I - emitir moeda-papel e moeda metá-

Brasil:

pelo Conselho Monetário Nacional (Vetado).
II executar os. servíç{fS- dO- meio-cir-

estrangeiras e internacionais;
!I - promover, como agente do Governo

lica, nas condições e lim.ites -autorizados

I -

entender-se, -em nome do Governo

brasileiro, com as instituições financeiras

federal, a colocação de empréstimos inter-

culante;
!TI - receber os .recolhimentos compulsórios de que trata o inciso XIV, do art. 4.0

nqJ ou e~ternos, podendo tam_bém, encarregar-se dos respectivos serviços;
!II - atuar no sentido de funcionamento

Lei;
IV - realizar operaçõ_es de r-edesconto e
empréstimo ·a instituições financeiras ban-

para esse flm comprar e vender ouro e moeda estrangeira, bem como realizar opera-

desta lei, e também os depósitos voluntários das inStituições financeiras, nos termos do inciso m e § 2.0 do art. 19, desta

cárias e a·s referidas no art. 4.0 , inciso XIV,
letra b, e no § 4. o do art. 49 desta Lei;
V - exercer o controle do crédito_ sob
todas as .suas formas;
efetua.r o controle dos capitais es-

VI -

trangeiros, nos termos da Lei;

vr:i - ser depositário das reservas oficiais de ouro de moeda estrangeira e de
Direitos Especiais de Saque e fazer com
estas ú~timas todas e quaisquer operações
previstas no Convênio Constitutivo do F:un-

do Monetário Internacional.

vnr -

exercer

a fiscalização

das insti-

tuições financeiras ·e aplicar as penalidades previstas;
IX --..:... conceder ~~ãU.torlzação às instituições financeiras, a fim de que possam:
a) funcionar no Pãís;

b) instalar ou transferir suas sedes ou

dependências, inclusive no exterior;
c) ser transformadâS, fundidas, incorporadas ou encampadas;

d) praticar operações de câmbio, crédito

xeal e venda habitual de títulos da divida

pública federal, estadual ou municipal,
ações, debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou imobiliários;
e) ter prorrogados· --os -_prazos concedidos para funcionamento;
f)

alterar seus estatutos.

X-

estabelecer condições para a posse e

para o exereí'cio de quaisquer cargos d-e ad-

ministração de instituições financeiras pri-

vadas, assim como para o ex-ercício de
quaisquer funções em órgãos consultivos,
fiscais e semelhantes, segWldo normas que

forem expedidas pelo Conselho Monetário
Nacional;
XI - efetuar, como instrumento de politica monetária, operações de compra e
venda de títulos públicos federais;
XII - -déterminar que as matrizes das
Instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam eom .suas
agênci~ .há mais de um ano.
§ 1.0 No exerclcio das atribuições a que

se refere o inciso IX. desta artigo, com base
nas normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional, o Banco central do
Brasil estudará os pedidoS que lhes sejam
formulados

e-

resolverá conceder ou recusa_r

a autorizaçãO pleiteada, .podendo (Vetado)
incluir, as cláusulas que ·reputar convenientes ao interesse público.
§ 2.o Observado o dl.sposto no parágra-

fo anterior, as instituições financeiras es-

trangeiras dependem de autorização do !Poder Executivo, mediante decreto, para que
possam funcionar no Pais (Vetado).

regular do mercado cambial, da estabilidade xelativa das taxas de câmbio e do equilíbrio n<r balanço de pagamentos, podendo

ções de crédito no exterior, inclusive as referentes aos Direitos Especiais de Saque, e
separar os mercados de câmbio financeiro
e comercial.

IV - efetuar compra e venda de titulas
de sociedades de economia mista e empresas do Estado;
V ~ emitir títulos de xesponsabll!dade
próprio, de acordo eom as condições estabelecidas ,peJo Conselho Monetário Nacional;
VI - regular a execução dos serviços de
compensação de cheques e outros papéis;
VII - exercer permanente vigilância nos
mercados financeiros e de capitais sobre

empresas que, direta, ou indiretamente, interferiram ness_es merpados e em relação àS
lnodalidades OU_ processos ope-racionaiS que

utilizem;

vm - prover, sob controle do Conselho
Monetário Nacional, os serviços de sua Secretaria.
Pa.rágrafo único.
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O Banco Central do

Brasil instalará delegaçãO, com autorização -

do Conselho Monetário Nacional, nas diferentes regiões geoeconômlcas do País, tendo em vista a descentralização administrativa para distribuição e recolhimento da

moeda e o cumprimento das decisões adotadas pelo mesmo conselho ou prescrita em

Lei.

Art. 15.

16

1219

o regimento interno do Banco

Central do Brasil, a que se refere o inciso
XXVII do art. 4..0 desta Lei, .prescreverá

as atribuições do Presidente e dos Dlretores
e especificará os casos que dependerão de
deliberação da Dlretoria, a qual será tomada por maioria (!e votos, presentes no mínimo o Presidente ou seu substituto eventual e dois outros Diretores, ca;bendo ao

Presidente também o voto de qualidade.

Parágrafo único. A Diretoria se reunirá 1
ordinMiamente, uma vez por semana, e, extraordina-riamente, sempre que necessário,
por convocação do Presidente ou a requerimento de, pelo menos, dois de seus membros ..

.A.rt. 16. constituem recelta do Banco
Central do Brasil:
r - juros de redeséontos de empréstimos
e de outras aplicações de seus recursos;
II - riesultado das operações de câmbio,
de compra .e venda de ouro e quaisquer outras operações;

III - produto da arrecadação da taxa de

fiscalização, prevista nesta lei;
IV --receitas eventuais, inclusive multa

e mora, aplicadas por força do disposto na
legislação em vigor.
§ 1.0 A partir do eltercíclo de 1965, a

taxa anual de fiscalização será devida semestralmente, devendo ser ,paga até 30 de
abril e 31 de outubro de -cada ano e passará a ser_ recolhida diretamente ao 'Banco

Central do Brasil, pela forma que este esta-

belecer, e a ela ficam sujeitas todas as Ins-

tituições financeiras referidas no art. 17
desta Lei.
§ 2.o A taxa de fiscalização será cobrada
até 0,5/1.000 (meio por mil)" sobre o mon"
tante global do passivo das instituições financeiraS, inclusive o de compensação veri-

ficado no últimq balanço do ano anterior.
§ 3.o Dentro do limite de que trata o

parágrafo anterior, o Conselho Monetário
Nacional fixará, anualmente, a taxa de fiscalização, tendo em vista cobrir, juntamente com as outras receitas previstas, a des-

.A.rt. 12. o Banco Central do Brasil operará exclusivamente com instituições financeiras públicas e privadas vedadas operações bancárias de qualquer natureza com
outras pe;ssoà.s de direito público ou privado, salvo as expressamente autorizadas
qxir lei.

pesa do Banco Central do Brasil, levando
em consideração a natureza das Instituições

tÀrt. 13. os encargos e serviços de competência do Banco Central, quando por ele
não. executados dlretam.ente, serão contratados de preferência com o Banco do Brasil
Sociedade Anônlma, exceto nos casos especialmente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional.

Da. Caracterização e- Subordinação ·
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em

Art. 14. o Banco Central do Brasil será
'l-dminlstrados por uma Dlretoria de ~ (cinco) membros, um dos quais será o Presi-

dente, escolhidos pelo Conselho

Mon~tário

Nacional dentre seus membr-os menciOna-

dos no ·inciso IV do art. 6.0 desta Lei.

§ 1.o ~ó Presidente do Bancç Central do
Brasil será substituído pelo Dlfetor que o
Conselho Monetário Nacional designar.
§ 2.o o término do mandato, a renúncia
ou a perda da qualidade de membro do

Conselho Mon·etário Nacional- determinam,

iguahnente, a pe•da da função de Dlretor
do Banco Central do Brasil.

financeiras.
CAPíTULO IV
Das Instituições Financeiras

SEÇlí.O I

vigor, as pessoas jurídicas públicas ou pri-

vadas, .que -tenham como atividade princi-

pal ou acessória a, coleta, intermediação ou

aplicação de _recu~os financeiros próprios
ou de terceirOs, em moeda nacional ou estrangeira? -e a custódia de valor de proprie-

dade de terceiros.
p
Lei
· Iação em vigor, equiparam-se
às ·
financeiras as pessoas físicas
-que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma -permanente ou

eventual.
.A.rt. 18.. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante
p•évla autorização do Bancu central do
Brasil ou decreto do Poder Executivo, quan-

do forem estrangeiras.
§ 1.0 Além dos estabelecimentos bancá-

rios oficiais ou privados, das sociedades de
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.crédito, financiamento e investimentos. 4a.s
caixas económicas _e das cooperativas t de
crédito, ou a S'e('ão de crédito das eoanerativa.s que a tenham._ também se .subordinam
às disposições e -diSciplina desta Lei no que
por aplicâvelt .as bolsas de valores, companhias de_ seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadoria ou diliheiro;
mediante sorteio de titulas de sua emissão
ou por qualquer forma, e as pessoas físicas
ou jurídicas que exerçam, por conta pró~
pria ou de terceiros, atividade relacionada
com a compra e venda de ações e outros
quaisquer titulas realizando nos mercados
financeiros e de capitais, operações ou ser~
viços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.
§ 2.0 O Banco Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulará as condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo~lhes os abusos com a aplicação da pena (vetado) nos
termos desta LeL
§ 3. 0 Dependerão de préVia autorização
do Banco Central do Brasil as campanha§
destinadas à coleta de recursos do público,
pratiCadas por pessoas físicas ou jurídicas
abrangidas neste artigo, salvo para subscrição pública de ações, nos termos da lei das
sociedades por ações.
--

SEÇAO II
Do Banco do Brasil S . A.
Ao Banco -do·Bras!l-S.A., competirá precipuamente, s-ob a supervisâ.D dÕ
Conselho Monetário Nacional e com ins_tr_u~_
mento de execução da politica creditícía e
financeira do Governo Federal:
Art. .19.

I na qualidade de Agente Financeiro
do Tesouro Nacional, sem prejuízo de outras funçôes que lhes venham ·a -ser atribuídas e ressalvado o disposto do art. 8,0
da Lei n. 0 1.628, de 20 de junho de 1952:
a.) receber, a crédito do Tesouro Nacional,
as importâncias .provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e ainda
o produto das operações de que trata o
art. 49 desta lei;

e suprimentos
necessários à execução do Orçamento Geral da União e leis complementares que lhes
forem transmitidas pelo Ministério da Fazenda, as quais não poderão exceder o _mon- tante global· dos_ recursos a que· _se refere a
letra anterior, vedada a concessãO, pelo
Banco, de créditos de qualquer natureza ao
Tesouro Nacional;
c) conceder ~vai, fiança e outras garantias consoante expressa autorização légal;
d) adquirir e financiar estoques de produção exportável;
e) executar politica de preços lllíninios
dos produtos agropastoris;
b) realizar os pagamentos

a

f) ser agente pagador e receber fora do
Pais;
g) executar o serviço da divida pública
consolidada;
II - como principal executor dos serviços· bancários de interesse do Governo Federal, inclusive suas autarquias, receber 'e'IIl
dep_ós.!to com exclusividade as .d!sponibjllc
dades de quaisquer entidades federais, compreendel).do as repartições de tpdos os· mJnistérios civis e militares, instituições· de
_Previ~ênc1a .e outras--autarquias, comtssões,
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cte:gartamentos, entidades em regime especial. de administração e quaisquer ~as
ftslcas ou jurídicas responsã.veis por adiantamentos, ressalvados o clispostQ .no § 5P
deste B.rtigQ, as exceções prev!st~_em lel ou
_ easos especiais, expressamente autorizadas
pelo. Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Centra! do_ Brasil;
III - arrecadar os depól;ltos voluntários
das instituições financeiras de que trata- o
indsQ -ill do. art. 10 desta Lei,· escriturando as respectivas contas;
- lV - exeCutar os serviços de compensaÇão de cheques e_ outrOs papéis;
V - receber, com exclusividade, os depósitos de que tratam os a.rts. as. item 3.0 ,
do De·creto-lei n.o 2.62-7, de 26 d-e setembro
de 1940, e 1. 0 do Decreto-lei n.0 5.956, d<e 1.0
de novembro de 1943, ressalvado o disposto
no art. 27 desta .lei;

_VI - realfzar, por conta própria, opemçoes- d-e compra e venda de moeda: estrangeira e, p-or conta do Banco Central do
Brasil, nas condições estabelecidas pelo
qonselho Monetário Nacional;
VII - realizar recebimentos ou pagamentos e outros serviços de interesse do
Banco Central do Brasil, mediante contratação na forma do art. 13 desta lei;

VIII -'-- il.ar- exeéução à política d'e coniér-cio exterior (vetado) ;
IX - financiar a aq uísição e !nstalaçãó
da pequena e média propriedade rural, no.s
termos da legislação que re·gular a matéria;

X - financiar as atividades 'industriais e
rurais, estas com o favorecimento referido
no a;rt. 4. 0 ,- inciso IX, e art. 53 desta Lei·;

XI - difundir e orientar o crédito, il:Íciluslve as atividades comerciais, suplemenfu.ndo a ação _<la rede bancária:
a) -no financiamento das ativldades econômlcas, a tendendo às necessidades creditfclas das diferentes regiões .do Pais;
Ii) no financiamento das exportações e
Importações.
§ 1.0 o Conselho Monetário Nacional assegurará recursos especificas que· posslbll!tem ao Banco do Brasil S.A. sob adequada
remuneração, o atendimento dru:; encargos
prev.!stos nesta lei.
§ 2.0 Do montante global dos depól;itos
arrooadactos, Jla forma do_ Inciso m deste
~!19. o Ban,co do Bras!!_ S.A. <:aloc""á à
disposição do Banco central do 'Brasil, obserVadas as normas que torem esta!>ellecldas pelo, Coru;elho Monetário Nacional, a
parcela que exceder as neces.sldades normais
de movimentação das contas respectivas em
função do.s serviços aludidos no inciso IV
deste attig<>.
~ _s,o Os encargos referido.s no inciso I,
deste artigo, .serão objeto de contratação
entre o Banco do Brasil S.A. e a Uuíão Federal, esta representa da pelo :Ministro da
Fazenda.
§ 4.0 o Banco do Brasil S.A. prestará ao·
Banco Central do Bra.sll todas -as informaç9es. por este Jul,ga_das necessárias para a
exata eJrecução desta lei.
§ 5.0 Os depól;!tos de que trata o inciso
II deste artigo ·também poderão ser feitos
nas Caixas Econi'tmlcas Federais, nos limites e condições fixadOS pelo Con.selho Monetário Nacional

A;rt. 20. o B,anco do Brasil S.A. e o Banco Central do Brasil elaborarão, em conjunto, o programa global de apllcações e
recurso-s do primeiro para fins de inelusão
nos orçamentos monetáriO-s de que trata o
Inciso III, do art. 4.0 desta Lei.

Art. 21. o Presidente e o.s Dlretores do
Banco do Brasil · S.A; deverão ser pessoas
de reputação !llbada e notória capacidade.
§ 1.0 A nomea~ do Presidente do Banco do Brasil S.A será feita pelo Presidente
da. República, apól; aprovação do Senado
Federal
§ 2.0 As substituições eventuais do Presidente do Banco do Bra.sll S.A. não poderão exceder o prazo de 30 (trinta) dias cons~utivo.s sem que o Presidente da República. submeta ao Senado Federal o nome
do substitutivo.
~ 3.0 (Vetado.)
§4. 0 (Vetado.)

SElÇAO III
DaS InStituiÇões Financeiras
TPúbllcas

Art. 22. As imtituíções financelra.s públicas são órgãos auxiliares da execução da
política de crédito do Governo Federal.
~- L 0 o Con.selho Monetário Nacional regulará as ativ!dade.s, capacidade e modalidade operacionais das instituições financeiras pUblicas federais, que deverão submeter
à aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, seus programas de
recursos e aplic_açõe.s, de forma que se ajustem à politica de crédito do Governo Federal.
§ 2.0 A escolha dos Dlretores ou Administradores da.s instituições financeiras públicas federais e a nomeação do.s respectivos Presidentes. e ·designação dos substitutos observarão o disposto no a~t. 21, §§ 1.o
e 2.0 , desta Lei.
§ 3.0 A atuação das instituições financeiras públicas será coordenada nos termos
do art. 4.0 desta Lei.
Art. 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Ecnomico é o principal Instrumento de execução de politica -âe Investimentos do Governo Federal, nos termos das
Leis n. 0 s 1. 628, de 20 de junho de 1952, e
2. 973, de 26. de novembro de 1006.
Art. 24. As Instituições financeiras públicas não federais ficam sujeitas às disposições rela tlvas ·às in.sti tuíções financeiras
privada.s, assegurada a forma de constituição das existentes na data da publicação
desta Lei.
Parágrafo único. As Calxa.s Econôrn!ca.s
Estaduais equiparam-se, no que couber, às
Caixas Econômlcas Federais, para os efeitos
da legislação em vigor, estando isentas do
recolhimento a que se refere o art. 4.o, Incl.so XIV, e à_ taxa de fi.sealbação mencionada no art. 16, desta Lei.

SEÇAO IV'
Das lnstituiçOOs Financeiras
Privadas
Art. 25. As instituições financeiras priVadas, exceto as cooperativas de crédito,
cons-tituir-se-ão unicamente sob a forma de
sociedade anônima, devendo a totalidade de
seu capital com direito· a voto ser repre-_
sentada por ações nominativas.
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§ 1. 0 Observadas as normas fixadas pelo
Conselho Monetário Nacional, as Instituições
a que se refere este artigo- podeTão emitir
até o !Imite de 50% de seu capital social
em ações preferenciais, nas formas nominativas, e ao portador, eem direito a voto,
às quais não se aplicará o disposto no parágrafo ú.nico do art. 81 do Decreto-lei n.0
2 .627, de 26 de setembro de 1940.
§ z.o A eml.ssão de ações _preferenciais
ao portador, que poderá ser feita em virtude de aumento de capital, conversão de
ações ordinárias ou de ações. preferenciais
nominativas, ficará sujeita a alterações prévias dos estatutos das sociedades, a fim de
que sejam neles Incluídas as declarações

sobre:

as vantagens, prefenciais e restrições atribuídas a cada classe de ações preferenciais, de acordo com o Decreto-lei n.o
2.627, de 26 de setembro de 1940;
II ~ _as formas e praoos em que poderá
ser autorizada a conversãO ·das-··ações, · ve..:.
dada a conversão das ações preferenciais em
outro tipo de ações com direito a voto.
§ 3.0 Os títulos e caut"eiaS -·rePreseiitativas das ações preferenciais, emitidos nos
termos dos parágrafos anteriores, deverão
conter expressamente as restrições ali especificadas.
Art. 26. O capital inicial das instituições financeiras públicas e privadas será
sempre realizado em moeda corrente.
I -

Art. 27. Na subscrição do capital inicial
e na de seus aumentos em moeda corrente, será exigida no ato a realização de, pelo

m·enos 50% (cinqüenta por cento) do montante subscrito.
§ 1.0 As quantias recebidas dos subscri"
tores de ações serão recolhidas no prazo
de 5 (cinco) dias, contados do recebimento,
ao Banco Central do Brasil, permanecendo
lnd!sponiveis até a solução do respectivo
processo.
§ 2.0 o remanescente do capital subscrito inicial ou aumentado em moeda corrente' deverá ser !ntegrallzado dentro de um
arlo da data da .sohlção do respectivo processo.

Art. 28. Os aumentos de capital que não
forem realizados em moeda -corrente, poderão decorrer da incorporação de reservas,
segundo normas expedidas pelo oonseho
Monetário Nacional, e de reavaliação da
parcela dos bens do ativo ~oQilizado, representado por Imóveis de uso e Instalações,
b.plicados no .caro, como li~ifte máximo,
os índices fixados ,pelo Conselho Nacional
de Economia.
Art. 29. As Instituições flnancelras privadas deverão aplicar, de preferência, não
menos de 50% (cinqüenta por cento) dos
depóSitos do público que recolherem, na
respectiva Unidade Federada ou Território.
§ 1.0 Q Conselho Monetá.rio Nadonal
poderá, em casos especiais, admitir que o
percent:ual ref~rido neste ~-~tigo -~ja_ ~p~i_
caão ·em- cada EStado ·e 'I'errltõrlo isOiaaamente ou por grupos de Estados e Territórios componentes da me.sma região geo., __
económica.
§ 2.0 Revogado.
Art. 3Q. As instituições fi.n,ancl!iras de
direito privado, exceto as de investhnento,
só poderão participar de capital de quaisquer sociedades com prévia autorização do
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Banco Central do Brasil, solicitada justificadamente e concedida expressamente, ressalvados os casos de garantia de subscrição,
nas Condições que forem estabelecidas, em
carãter geral, pelo Conselho Monetário Nacional.

Parágrafo único. (Vetado.)
Art. 31. As in$tltulções financeiras levantarão balanços gerais a 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância das regras cont~
beis estabelecidas pelo COnselho MonetáriO
Nacional.
Art. 32. As instituições financeiras públicas deverão comunicar ao Banco Central
do Brasil a nomeaação ou a Eleição de diretores e membros de órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, no prazo ·cte 15 dias _da
data de Sua ocorrência.
Art. 33. As instituições financeiras prl.vadas deverão comunicar ao Banoo Central
do Brasil os atos relativos à eleição de
dire,tores e membros de órgãos_ consultivos.
fiscais e semelhantes, no prazo de 15 dias
-de sua ocorrência, de acordo _com o ~esta
belecido no art. 10, inciso X, desta Lei.
§ 1.0 o Banco Central do Brasil, no
prazo màximo de 60 (sessentàJ dias, decidirá ·aceitar ou recusar o nome do eleito,
.q_u-e não atender à.s condi.ções a que se
refere o art. 10, inciSO X, desta Lei.
§ 2. 0 A posse do eleito dependerá da
aceitação a que se refere o parágrafo anterior.
§ s:o- Oferee±da integralmente a documentação preVista nas noimas referidas
no art. 10, inciso X, desta ~ei, ~ decorrido, sem manifestações do Banco Central
do _Brasil, o p_razo mencionado no § 1.0
deste artigo, entender-se-á não ter havido
recusa à posse.
Art. 34. lll vedado às Instituições financeiras conceder ·empréstimos ou adiant-amentOs;
I ~a seus diretores e membros dos con..:
selhos consultivo ou administrativo, fiscais
e semelhantes bem como aos respectivos
cônjuges;
II . . . . . . aOs parentes, até 2. 0 grau, das pessoas a que s_e ref.ere o inciso anterior;
III - às pessoas físicas ou jurídicas que
participem de seu capital, com mais de
Td-ez por cento), salvo autorização
especifica do_ Banco Central do· Brasil, em
cada caso, quando se tratar de operações
la.streadas por efeitos comerciais resUltantes
de transações de compra e venda ou .penhor de :mercadorias, em limites que forem
fixados pelo Conselho Monetário Nacional,
em caráter geral;
-IV ~ as pessoas juridicas de cujo capital
participem com mais de 10% (dez por cento);
10%

V ~-!IS pessoas jurídicas de cujo capital
participem com mais de 10% (dez por
cento];·quatsquerdos Ciiretores ou administradores da própria instituição financeira,
bem como seus cõnjuges e respectivos parentes, até o 2.0 grau.
§ 1.0 A lnfração ao dispostO no lnci·so- I, ·cteste artigo, constitui crime e sujeitará os responsáveis pela transgressão à
pena de reclusão de um a quatro anos,
aplicando-s-e, no que cOuber, o Código Pe ...
--na! e o Código de Processo Penal.
·
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§ 2.0 o disposto no Inciso IV deste artl,go não se aplica "" instituições financeiras
públicas.
art. 35. É vedado ainda às instituições
financeiras:
I ~ emitir debêntures a partes bendlclãtias·; ---~
-

II ~ adquirir bens imóvei.s- não destinados ao próprio uso, salvo os recebidos em
liquidação de empréstimos de dlficl! ou
duvidosa -solução, caso em que deverão
vendê-los dentro do prazo de 1 (um) ano,
a contar do recebimento prorrogável até
diiits vezes, a critério do Banco Central do
Brasil.

--p_arágrafo único. As instituições financeiras que não recebem depósitos, poderão
emitir debêntures desde que previamente
autorizados pelo Banco Central do Brasil,
em cada caso.
Art. 36. As instituições flnanceira.S não
poderão manter aplicações em !móveis de
uso próprio, que somadas ao s-eu ativo em
instalações, excedam o valor de seu capital
re-alizado e reservas livres.

Art. 37. As instituições financeiras, entidades e pessoas referidas nos arts. 17 e
18 desta Lei, bem como os corretQres de
~undos púbUcos, ficam obrigados a fornecer .ao Banco central do Brasil, na forma
por ele determinada, os dados ou Uniformes
julgados necessários para o fiel desempenho
de suas_ atribuições.
Art. 38. As Instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativ~ e
passivas e serviços prestados.
§ 1.0 As informações e esclarecimentos
ordenados pelo Poder Judiciário, prestados
pelo Banco central dO Brasil ou pelas Instituições financeiras, e a exibição de livros
e documentos em Juízo, se revestirão _sempre no mesmo caráter sigiloso, só podendo
a eles ter acesso a·s partes legitimas na
causa, que deles não :poderão· servir-se p~ra
fins estranhos à mesma.
·
§ 2.0 O Banco Central do Brasil e as
instituições financeiras públicas prestarão
informações· ao--Poder Legislativo, podendo)
havendo relevantes motivos, solicitar sejam
mantidas em· reserva
ou -sigilo.
1
§ 3.0 As Comissões Parlamentares de
inquérito, no - exercício da competênela
consti·tucionar· e legal de ampla investJga~
ção (art. 53 de Constituição FederaL e
Lei n. 0 1.579, de 18 de março de 1952),
Obterão as informações que- necessitarem
das instituições financeiras, inclusive através ,do Banco Central do Brasil.

§ 4.0 Os pedidos de Informações a que
se referem os §-§ 2.o e 3.0, deste artigo,
deverão ser aprovados pelo Plenário da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de IIlquérito, pela maioria absoluta de seus ll'lembros.

· } 5." Os agentes flscals trllil.ltários do
Ministério da Fazenda e dos Estados Somente poderão proceder a exames ·ae dOcumentos, livros e reglstros de. contas de
dep-ósitos, quando houver processo Instaurado e os meSrnoS forem considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§

6.0

O disposto no parágrafo anterior

se aplica igualmente à prestação de escla-

recimentos e lnformes pelas instituições ·n-
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nanceiras às autoridades fi.scais, devendo
sempre estas e os exames serem conservados
em sigilo, não podendo ser utilizados senão
reservadamente.
§ 7.0 A quebra de sigilo de que trata
este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a
quatro ano.s, aplicando-se, no que couber,
o Código ii'enal e o Código de Processo
Penal, ..s:em prejuizo ·de outras sanções cabíveis.
Art. 39. Aplicam-se às instituições fin.anceiras estrangeiras, em funclonam.en to
ou que venham a se instalar no Pais, as
disposições da. presente Lei, sem prejuízo
'das que se contêm na legislação vigente.
.Art. 40. As cooperativas de crédito não
:poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.

Parágrafo· úilico . Aplica-se às seções de
crédito das cooperativas de qualquer t!po
o dispoSto !!:!este artigo.
Art. 41. Não se consideram comO s·endo
operações de seções de crédito as vendas a
prazo ·realizadas pelas cooperativas agropastoris a.· seus .assooiado.s, de bens e produtos destindos às suas atividades eoonômicas.

CAPiTULO v
Das. Penalidades
JU:t. 42. O art. 2.o da Lei n. 0 1. 808, de
7 de janeiro de 1953, i;erá. a seguinte. redação:
"Art. 2.0 Os diretores e gerentes das
instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas mesmas durante .sua gestão,
até que elas se cumpram.
Parágrafo único. Havendo prejuízos,
a responsabilidade solldária se circuns-creverá ao respectivo montante."
Art. 43. O •responsável pela instituição
financeira que autorizar a concessão de em~
préstimo ou adiantamento vedado nesta Lei,
se o fato não oonstituir crime, fi'Cará su~
jeito,' sem :prejuízo das sanções administrativas -ou civis cabíveis, à multa igual ao
dobro d<Lvalor do empréstimo ou adiantamento conced,~do, cujo processamento obe~
deoorá no que d'Ouber, a odisposto nó art. 44,
desta Let:.
Art. 44. As infrações aos dispositivos
desta Lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos
administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes .Jlenalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I -

advertência;

I I - multa l?ecunlária variável;

nr - suspensão do exercicio de cargos;
lV - lnabl!ltação temporária ou permac
nente _para o exercicio de ocargos de direção
gerên~ia em ~nstitui

na· administração ou
ções financeiras;

v - cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras púb!lcas, exceto as federais_ ou privadas;

Vl - detenção, nos termos do
artigo;

§

7.0 deste

VII - reclusão, nos termus dos a;rt.s. 34 e
38, desta lei.
§ 1.o A pena de advertência será a~li
C3.ãa pela Inobservância das disposiçoes
constantes da legislação em vigor, ressalvadas as .sanções nela pr;evistas, sendo cabível .também nos casos de fornecimento de
informações inexatas. de esctrturação mantida em atraso ou processada em desacordo
com às normas expedidas de eonformídade
com o art.-4. 0 , inciso XII desta lei.
§ 2. 0 As multas serão aplicadas atê 200
(duzentas) vezes o malar salário miilimo
vigente no País, sempre que as instituições
financeiras, por negligência pu dolo:
a) advertidas por irregularidadeS que tenham sido praticadas, deixarem de saná-las
no prazo que lhes for assinalado pelo Banco Central do Brasll;
b) infringirem as disposições desta Lei
re_Iatlvas ao capital, fundos de reserva, encaixe. recolhimentos compulsórios, t~a de
fiscalização, serviços e operações, não atendJmento ao .disposto nos a·rts. 27 e 33, inclusive as vedadas nos arts. 34 (incisos II a
V), 35 ·a 40 desta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2.0 ) ;
c) .Opuserem embaraço à· fiscalização do
Banco central do BrasiL
· § 3.0 As multas oorrúnadas neste artigo
sexão paga:s mediante recolhim·ento ao Banco Central do Brasil dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da
respectiva notificação, ressalvado o disposto no § 5. 0 deste artigo e serão cobradas
judicialmente, com o acréscimo da mora de
1% (um por cento) ao mês, contada da .data
da aplicação da multa, quando não forem
liquidadas. naquele prazo.
§ 4.o As .penas referidas nos incisos III
e IV deste artigo serão aplicadas Quando
forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da instituição financeira ou quando da reincidência especifica,
devidamente caracteriZada em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 5.o As pena.s referidas nos incisos U,
m e lV deste artigo serão aplicadas pelo
Banco_ Central do Bra.sil, admitido reC'Urso,
com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 dias,
contados do recebimento da notificação.

6.0 ll: vedl>da qualquer participação em
multas, as quals serão recolhidas integralmente ao Banco Oentral do Brasil.
§ 7.9 Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem como instituição financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo
Banco Central do Brasil, ficam sujeita.s à
multa referida neste artigo e de!Jenção de
1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando
p~ssoa jut!dic.a, seus diretores admiilistradores.
§

§ 8. 0 No exercicio da flscallzação prevista no art. 10, inciso VIII, desta lei, o
Banco Central do Brasil poderá exigir das
instituições financeiras ou das pessoas fi.sic&..s ou jurídicas, inclusive as referidas ll,_o
parágrafo ant(lrior, a exibição a funcioná.rios .seus, expressamente credenciados, -de
documentos, papéis e livros de escrituração,
considerando-se a negativa de atendimento
com embaraço à flscallzaçãQ,:_sujelt""' à.
pena de multa, prevJ.sta no § 2.0 deste artigo, sem prejuizo de outras medidas e sanções cabíveis.
§ 9.o A pena de cassação, referida no
inciso V deste artigo, ·será aplicada pelo
conselho Mon_e·tári<;> NaciOnal, por proposta
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do Banco Centr·ai do Brasil, nos casos de
reincidência específica de infrações anteriormente punidas com as :penas previstas
nos incisos m e lV deste artigo.
Art. 45. As instituições financeiras públlcas não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da legislação vigente, à
intervenção efetuada pelo Banco Central
do Bra.sll ou à liquidação extrajudicial.

Parágrafo único. A partir da vigência
de.Sta 1ei, as instituições de que trata este
artigo não poderão Jmpetrar concordata.
CAPITULO Vl
Disposições gerais

Art. 46: Flcl).ni transferidas as atribuições legais e regulamentares do Ministério
da Fazenda relativamente ao melo circulan!Je, Inclusive as exercidas pela Calxa
de Amortização par.[!. o Conselho Monetário
Nacional e (vetado) para o Banco Central
do Brasll.
Art. 47. Será transferida à responsab!lidarle do Tesouro Nacional, m·ediante encampação, sendo deflnltivamente incorporado ao meio circulante, o montante das
emissões feitas por sollcitação da Carteira
de Redescontas do Banco do Brasil S.A. e
da Caixa de Mobil!zação Bancária.
§ 1. o O valor correspondente à encampação será destinado à llquidação das responsabilidades financeiras do Tesouro Nacional no· Banco do Brasil S.A., inclusive
a.s deCOI'l'entes de operações de câmbio concluídas até a data da vigência desta lei,
mediante aprovação específica do Poder
Legislativo, ao qual será submetida a !lsta
completa dos débitos assim amortizados.
§ 2. 0 Para a liquidação do saldo remanescente: das responsabilidades do Tesouro
Nacional, após a encampação da.s emissões
atuais por solicitação da Carteira de Redescontas do Banco do Bra.s!J S.A., e .da
Caixa de Mobi!lzação Bancária, o Poder
EXecutivo submeterá ao Poder Leg!alatlvo
proposta específica, indicando os recursos
e os meios neces.sãrios a esse fim.
Art. 48. Conclui dos os acertos financeiros previstos no artigo anterior, a r-esponsabilldade da moeda em circulação passará
a ser do Banoo Central do Brasil.
Art. 49. As cperações de crédito da
União, por antecipação de reoeita orçamentária ou a qualquer outro título dentro dos
limites legalmente aut.orlzados 1 somente serão realizadas mediante colocação de obrigações, apólices \>U letras do Tesouro Naclonai.
§ 1.0 A lei de orçamento, nos termos do
art. 73, ; 1.0, inciso II, da Con.stituição Federal, determinará, quando for o caso, a
parcela do deficit que poderá ser coberta
pela venda de títulos do Tesouro Nacional
diretamente ao Banco Central do Brasll.
§ 2. 0 o Banco Central ao Brasil, mediante autorização do Conselh\) Monetário
Nacional baseada na lei orça.!nentária do
exercício, poderá adquirir diretamrente letras do Tesouro Nacional, com emissão de
papel-moeda.

§ 3.0 O Conseibo Monetário Nacional
decidirá, a seu exclusivo critério, a politica
de. sust<mtação em bolsa da cotação dos
títulos de emissão do Tesouro Nacional.

§

4.0

No caao -de d<espesBJS urgentes

e

inadiável.s do O<>verno Federal, a serem
atendidas mediante créditos suplementares
ou especlal.s, autorizados após a lei do orçamento, o Congresso Nacional determinará,
es~clficamente, os recursos a serem utilizados na cobertura de tais despesas, estabelecendo, quando a situação do Tesouro
Naelonal for deficltálria, a disc'lliminação
prevista neste artigo.

§ 5.0 Na ocorrência das hipóteses citadas no parágrafo único, do art. 75 da Canstitulção Federal, o Presidente da R,epftl>llca
poderá determinar que o Canselho Monetário Nacional, através do Banco central
do Brasil, faça a aqul.sição de letras do Tesouro Nacional oom a · éml.sSão de papelmoeda até o montante do crédito extraordinário que tiver sido decretado.

§ 6.o o Presidente da Repúbll,ca fará
acompanhar a determinação ao Conselho
Monetário Nacional, mencionada no parágrafo anterior, de cópia da mensa.gem que
deverá dirigir ao Congresso Nacional, indicando os motivos que tornaram indispensável.s a emissão e solicitando a sua homologação.
§ 7.o As letras do Tesouro Naelonal, colocadas por antecipação de receite, não

poderá<> ter vencimentos posteriores a. 120
(cento e vinte) dias do encerramento do

exercício respectivo.
§ 8,0 Até, 15 de março do ano seguinte,
o Poder Executivo enviará mensagem ao
Poder Legislativo, propondo a forma de
liquidação das letras do Tesouro Nacional
emitidas no exercicio anterior e não resgatadas_
§ 9.0 É vedada a aqúislção dos títulos
mencionados neste artigo pelo Banco do
Brasil S.A. e pelas Instituições bancárias de
que a União detenha a maioria das ações.

Art. 50. o Conselho Monetário Nacional,
o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional do Desenvo!viJ:l.lento Econômloo, o Banco do Brasil S.A., o Banco do Nordeste do
Brasil S.A. e o Banco de Crédito da Amazônia S. A., gozarão doo fà vores, isenções e
privilégios, inclusive fl.scal.s, que são próprios
da Fazenda Nacional, iressalvado qu<~nto
aos três últimos o regime especial de tributação do Imposto de Renda a que estão
sujeitos na forma da legislação em vigor.
Parágrafo único. São m<~ntídos os favores, l.senções e privilégios de que atualmente gozam as instituições financeiras.
Art. 51. Ficam abolidas, após 3 (três)
meses da data da vigência desta lei, as
exigéncias de "visto" em ''pedidos de licen-

ça" para efeitos de exportação, excetuadas

as r.aferentes às armas, munições,
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entot~pe

eentes materiais estratégicos, objetos e
obras 'de valor artistico, cultural ou hl.stórico.

Paragrafo único. Quando o interesse
nacional exigir, o Conselho Monetário Nacional criará o "visto" ou exigência equi-

valente.
Art. 52. o quadro de pessoal do- Banco
central do Brasil será constituido de:
I - pessoal próprio, :<dmitldo mediante
concurso público de provas ou de titulos
e provas, sujeita à pena de nulidade a
admissão que se proces.sãr com inobservância desta.s exigências;

pessoal requisitado ao Banco do

_eária privada na difusão do _crédito rural,
inclusive -com redução d-e s_eu c_u.sto.

tuições e que venham prestando servicos

por lei ao Ministério da AgtiC'Ultura, no que
concerne à autorização de funcionamento

II -

~
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Brasil S.A. e ,a outras instituições financeiras federais, de comum acordo com_ as
respectivas administrações;
m - pessoal requisitado a outras insti~ à

Art. 55. Ficam transferidas ao Banco
central do Brasil as atribuições cometidas

Superintendência da Moeda ~e do Crédito
há mais de 1 (um) ano, contado da data
da publicação desta lei.
§ 1. 0 O Banco Central do Brasil bruxará, dentro de 90 (noventa) dias da vigência ãesta Lei, o Estatuto de seus funcioná-

e fiscal!lzação de cooperstivas de crédito de
qualquer tipo, bem assim da seção de crédito das cooperativàs que a tenham.
Art. ~ 56. Ficam extintas a Carteira dê

rios e servidores, no qual serão garantidos

do-se bens, seus direitos e obrigações do
Banco Central da República do Brasil.
Parágrafo único. As atribuições e prerrogativas legal.s da Caixa de Mobilização

os direitos legalmente atrlbuidos a seus
atuais servidores e mantidos deveres-e obrigações que lhes: .<;ão inerentes.
§ 2. 0 Aos funcionârlos e servidores reqUisitados, na forma deste artigo, s.s ins-

tituições de origem lhes assegurarão os di-

reitos e vantagens que lhes cRbem ou· lhes
ven~am a ser atribuídos, como se em efetivo exercício n-elas __estivessem.
§ 3. 0 COrrerão por conta do Banco Central do Brasil todas a.s despesas decorrentes

do cumprimento do disposto no parágrafo

anterior. inclus_iY_e as de aposentadoria e
pen~ão que sejam de responsa•bilidade das
instituições de origem ali m-encionadas, estas últimas rateadas proporcionalmente em

função dos prazos de vigência da requi-

sição.
§ 4. 0 03 funcionários do__ quadro pessoal
próprio permanecerão com .seus direitos e

garantias regidos pea legislação de :prote-

ção ao trabalho e de previdência social, incluídO$ na categoria profissional de: ban-

cários.
§ 5.
Durante o prazo de 10 Jdez) anos,
contados da data da vigência desta Lei, é
facultado aos funcionários de q~ue tratam
os lncl.sos II e III deste artigo, manifesta0

rem bp-ção p-ara transferência para o Quadro do pessoal próprio do _Banco Central

do'Brasll, desde que:
~
a) tenham sido admitidos nas respec~tlvas
Instituições de origem, consoante~ determina õ inciso 1, deste artigo;
b)

estejam em exercício (vetado) há mal.s

de dois anos;

seja a opção aceita pela Díretoria do
Banco Central do Brasil, que sobre <>la deverá pronunciar-se conclusivamente no pra-

Redescontos do Banco do Brasil S.A. e a
Caixa de Mobilização Bancária, incorpora-

Bancária passam a ser ·exercidas pelo Banco Central do Brasil, sem soluçãó de con-

tinuidade.
Art. ~57. Passam à competência do Conselho Monetário Nacional as atribuições de
caráter norniatívo da legislação cambial
vigente e as executivas ao Baneo Central
do Brasil e ao Banco do Brasil S.A. nos
termos desta Lei.
Parágrafo único. Fica extinta a Fiscalização Bancária do Banco do Brasil S.A.,
passando suas atribuições e prerrogativas
legal.s ao Banco centra do Brasil.
Art. 58. Os prejuiros decorrentes das
operações de câmbio concluídas e eventualmente não regularizadas nos termos

desta lei bem como os das operações de
câmbio contratadas e não concluídas até a
data de vigência desta Lei, pelo Banco do
Brasil S.A.; como mandatário do Governa
Federal, serão- na medid& em que se efetlvarem, transferidos ao Banco Central do
Brasil, sendo neste registrados como res-

ponsab!llàade do Tesouro Nacional.

§ 1. 0 ~~Os débitos do Tesouro Nacional perante o Banco-central do Brasil, provenientes~

das transferências de que trata este ar-

tigo serão regularizados com recursos or-

(!amentários da União.
§ 2.0 O dl.sposto neste artigo se aplica
também aos prejuízos decorrentes de operações de câmbio que outras instituições
financeiras federais, de- natureza bancâria,
tenham realizad{) com mandatários do

zo nláximo -de três meses, oontados da entrega do respectivo requeximento.
Art. 53. Revogado.

Governo Federal.
Art. 59. É mantida, no Banco do Brasil
S.A., a Carteira de Comércio Exterior, criada nos~termos da Lei n.o 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, e regulamentada pelo
Decreto n. 0 42.820, de 16 de .dezembro de
1957, como órgão executor da política de
comércio exterior. (Vetado).

CAPíTULO VII

Art. 6Ó. o valor e<iU!valente aos recursos financeiros que nos termos desta Lei,

c)

Disposições Transitórias
Art. 54. O Poder Excutivo, com base em
proposta do Conselho Monetário Nacional,
que deverá ser apresentada dentro de· 90

(noventa) dias de sua instalação, subme-

terá ao Poder Legl.slativo projeto d'e lei
que institucionalize o crédito rural, regule
seu campo -especifico ·e caracterize as modalidades .de aplicação, indicando as respectivas fontes de re·curoos.
Parágrafo únioo.

A Coml.ssão con.Sultiva

do Crécli to Rural dará asses.soramen to ao
conselho Monetário Nacional, na elaboração da proposta que estabelecerá a coordena:~ã~:;-~as instit~ições existentes ou que venham a ser criadã..S, com o objetivo de garantir sua m-elhor utilização e da rede ban-

passarem à responsabilidade do Banco Cen-

tral do Brasil, e estejam, na date de sua
vigência em poder do Banco do Brasil S.A.,
-.será- neste escriturado ,em conta e em no--me do primeiro, eonsiderando-se como suprimento de recursos, nos termos do § 1.0~
do art. 19, dest~ Lei.
Art. 61. Para cumprir ii.S clispOSiçÔe.s_desta Lei o Banco do Brasil S.A. tomará providência no sentido de que sei a remodelada sua estrutura administrativa, a fim
de que -Possa eficazmen~ exerc~r os encargos e executar os serviços.que
eStão reservadoS, co.mo principal instrumento de
execuÇão da política de crédito do Gover-

lhe

no Federal.
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providência.'3 no sentido de que
a· transferência de. atribuições doi; órgãos
eXistentes para .o Banco central da Repú-blica do Brasil se processe· sem solução .de
continuidade dos serviços atingidos por esta
Lei.

Art. &3 . Os manda.tos dos primeiros
membros do Conselbo Moll.etárlo Nacional
a que se alude o jnclso IV,_ do art. a.o desta
lei, serão respectivamente de 6 -(Seis), 5
(cinco), 4 (quatro), 3 (três), 2 (dois), e 1
(um)_anos.
Art. 64. o Conselbo. Monetário Nacional
fixará prazo de ·até 1 (um) ano da vigência desta Lei para a adaptação das Instituições financeiras às disposições desta lei.__
§ 1.0 Em casos excepcionais o Corus:elh()
Monetário Nacional poderá prorrogar até
mais de 1 (um) ano o prazo para que seja
complementada a adaptação a que se refere
este artigo.
§ 2.0 Será de um ano, prorrogável, nos
termos do 'parágrafo anterior, o prazo para cumprimento do estabelecido por força
do artigo 30 desta_ Lei.
Art. 65. Esta Lei entrará em vigor 90
(noventa) dias após a data d!> sua publicação, revogadas as disposições 'em contrário.
(Às Comissões' de Fiscalização e Controle, de Economia e de Finanças.)

O SR. PRESI.DENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~>
Secretârio.

h lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 111, DE 1985

Garante emprego dos empregados em empresas
sob fusão, iDcorporação, privatização ou intervenção.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Em caso de fusão, incorporação, privãfização ou intervenção de empresas, serã assegurado ·aos
empregados destas a garantia de emprego, pelo prazo
mínimo de vinte e quatro (24) meses.
Art. 22- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã_o. _____ _
Art. 3~' Revogam-se as diposições em contrãrio.

Justificação
Este projeto foi inspirado nas iterativas denúncias df
dirig~.ntes sindicais de todo o País, contra demissões em
massa de trabalhadores sempre que ocorrem fusão, incorporação, privatização ou intervenção de_ empresas.
Agora mesmo, infelizmente, o País vive o drama _dos
empregados do Banco Sulbrasiteiro e Banco Habitasul
que, repentinamente, perderam seus empregos, engrossando a multidão de desempregados. Da mesma forma,
em tantos outros casos análogos, desprotegidos por
qualquer legislação, inseguros e intranqUilos, milhares
de chefes de família se encontr-am hoje e se encontiarâo
amanhã, sem o seu emprego, clamando por justiça e p-t,-r
proteção legal.
Ora, não podemos esquecer, diante desse_ quadro socialmente deprimente, que o fim mais importailte doEs-

O País está agora, sob a chefia do eminente Presidente
José Sarney. E para a exultação do Nordeste, o novo
Presidente é nordestino, profundamente ligado à região.
A história republicana é magra no registro de nordestino
no poder mãximo. Epitãcio Pessoa, Café Filho, por muito pouco tempo, Castello Branco e, agora, José Sarney.
É esperança, no momento, falar do N ardeste, quandO se
sabe um Presidente nordestino capaz de escutar o clamor
antigo que sobe das angústias daquele povo.
O Nordeste é um caso de honra nacional. A seca de
ontem e as enchentes de hoje expõem à Nação as chagas
de um Nordeste sofrído e que jã não tem mais forças
para sõfrer, pois sua história na história nacional é a do
sofrimento. Q_ Nci~deste grita por sua redenção.
E:_ ele considerado pela ONU como um dos maiores
bolsãcs de pobreza do mundo. Ironia da vida! O Brasil
envia- satélites ao e_spaç_o, tenta dominar a energia nuclear, constrói hidroelétricas do porte de Itaip6, e acalanta em seu seio um dos maiores bolsões de miséria do
mundo!
A ãrea geogrãfiéa
Nordeste é de 1.548.672 quilóme-tros quadrados, representando 18,2% de todo território
nacional e sua população, segundo o censo de 1980 do
(Às Comissões de ConstituiCão e Justica, de LegisIBGE, é de 34.854.146 habitantes. Deste total,
lação Social e de Finanças.)
17.273.641 vi_vem na área rural, ou seja, 50% da Popu~
lação Economicamente AtiVa (PEA) que começa aos dez
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- O projeto lido
anos é, na região, 11.453.960. Isto quer dizer que 2/3 da
será publicado e remetido_ às comissões ciómpe~entes.
população não participa da atividade económica. Dos
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19mais de onze milhões que trabalham, 7.771.648 ganham
Secretãrio.
menos que o salário minimo.
Jã b- C3.riSaüvO repetir Que há uma enorme desigualda:h lida a seguinte
de no desenvolvimento económico e social do Pais. Para
o_ Çentro-S_ul, tqd_o_. P;1ra, o Nordeste, piedade e esmola!
Em 15 de_maio de 1985.
AsSiinSempre foi. Segundo dados oficíais- do Banco do
-Senhor Presidenie:
~qrdeste
d_oBrasll, em 1961, jã criada a SUDENE, o
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
Norde_ste recebia 7,22%, quantia ínfima porque o NorilcQrdo com o disposto no art, 43, alínea "a"-, do Regideste rep-reSenta 30% da população brasileira, quantia- ir·
mento Intern__o, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
risória, participação iníqua de 7,22% do total dos recura partir do dia 16 a 23-5~85, para breve viagem ao estransos investido_s pela União'. Já em 1973- atentem bem
geiro, em carãter particular.
para a dramática situação -, quando o Presidente JusAtenciosas saudações, - Guilherme Palmeira.
celino inspi_!ado_pela angústia, pelo sofrimento, pela .des{)SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
graça do Nordeste, criou aquele órgão de desenvolvifica ciente.
mento regional, o Nordeste participava de um percenHã oradores inscritos.
tual infimo, de 7,22% do total dos recursos da União.
Concedo a palavra ao nobre Senador _Lornanto JúPois b~mt Mais de uma década depois, em 1973, a parnior. _
_!Lç_ipação do N-ordeste caiu para 5,86%. Como é que nós
poderemos diminuir eSta distância que a cada dia mais se
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
agrava e se amplia entre o Centro-Sul, entre o Brasil deo seguinte discurse.)- Sr. Presidente e Srs~ Senadores:
senvolvido, o Brasil rico, o Brasil calçado, o Brasil ali_-:__O ~Q!'4Í~_grl!ª--P-º!.~ !edlmção
___ ------,------ mentado_ e o Brasil famiilto, o Brasil de pé-descalço, o
Encontra-se o Nordeste, mais uma vez, nas manchetes
Brasil nu do Nordeste? Como é que nós poderemos dimidos grandes órgãos de informação do País. A catástrofe
nu ir esta distância, se nós verificamOs qiie os percentUãiS
d3.S :ã:gU":úi-Ciliu sODfeeie. É quanáo-temvez nosriOtisão Cada dia mais infeiioies e diminuem?
---ciãrios, num apelo às recônditas emoções do povo e do _
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um aparte?
Governo. Há pouco conheceu a mais longa seca de que
se teve conhecimento. Agora, são as enchentes que desO SR. LOMANTO JÚNIOR -Com muito prazer,
troem o que na penúria foi construído naquela parte sonobre Senador, dentro em pouco darei o aparte a V. Ex•
fi'ida do País. Estão Nordeste d~troçado pela seca e peHá pois um descaso, parece-me, na busca de uma solas enchentes.
lução para o Nordeste. Quando há secas, promovem-se
"'frentes de trabalhos", pagando um salário índigno a
Não é possível, Sr. Presidente e Srs. Seri.adores, qu_e o
cada nordestino faminto. Finda a seca, cessam-se "as
Nordeste-seja -notícia quando à_ mercê de catástrofes periódicas. Não é possível que se esperem tragédias, para
frentes"! Agora são as enchentes arrasadoras.
que dele se fale e se tenha piedade. O NQrdeste h_oje é
mais que um desafio. Ê um caso de dignidade nacional.
Concedo o aparte ao eminente Senador Luiz CavalA trágica hecatombe acontece nos possibilitando, ascante.
sim, pensar o Nordeste em termos definitivos, em termos
de redenção.
_O Sr. Luiz Cualcante - Senador Lomanto Júnior,
essa pergunt_a qu~ V. Ex• dirigiu ao plenário: --de como
Há pouco desceu ao túmulo o pensador e formulador
diminuir a distâ!'l_cia que cada vez mais separa o Sul e o
Oa Nov_a Repúbli~a_. o i11esquecível Pri!sid_f?!!_te T'ª-ncredo
centro-Sul do nosso -NOrdeste- essa pergunta jã foi resNeveS, de saudOsa memória. Formulando-a, dissera que
pondida
há muito tempo pelo II PND formulado para o
o Nordeste seria sua preocupação primeira e mais imbiénio 7_5/76. Dizia ele, à pãgina 53.
portante.
tado moderno é realizar o Direito pela distribuição da
Justiça. Portanto, nada mais oportuno, ao nosso ver, do
que o legislador inserir no Direito positiVo noririas garantidoras _do emprego, durante certo lapso de tempo,
em caso de fusão, incorporação, privatização ou intervenção de empresas.
E nem se diga que estamos sendo pioneiros, no particular, pois países culturalmente mais avançados jã dispõem de regras disciplinadoras para tais circunstâncias,
como, por exemplo, a Bélgica, onde o próprio Rei, atra.vês de decreto, jã deu solução a esse angustiante problema.
Por outro lado, o espirita deste projeto estã muito em
consonância com <>_$ ares da Nova Repú~lica, em cujos
pressupostos bãsicos vamos encontrar- à evidênciaa justiça s_ocial, uni dos ideiais mais ardentemente culti~
VadoS pelo Piãfiteido--Presiderite Tancrec:fO NeVes.
Daí a'certeza de contar com o apoio valiOso-dos ineus
ilustres Pares, nesta Câmãra Alta, para- aprovação deste
projeto de lei, de cunho social marcadamente relevante.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1985.- Roberto Satumino.
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.. Para reduzir o hiato econômico, em relação ao
resto do País, deverá o N ardeste crescer à taxa superior a 10% ao ano."

Só tem que o II PND infeliz-mente não pilssou dé urria
balela, porque em nenhum dos anos subseqUentes a 75_o
N ardeste cresceu à taxa de 1O%; ficou sempre lã pela metade~_Agora, que se fala num IV PND, confesso a V. Ex•
que estou com medo de que ele seja como os outros
PNDs, isto é, um inStillrriento perjuro. Muito obriga-do a
V. Ex•
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gião, V. Ex• com o que lembra aquele drama prousteano,
da necessidade de recuperar o tempo perdido. Sem dúvida alguma talvez tenhamos que dizer. agora ou nunca,
porque agora é necessário que o Nordeste rompa tod~s
as adversidades que o têm atrelado ao atraso, ao subdesenvolvimento, contra o qual vem lutando com todas as
suas energias e parta para, recuperando o tempo perdido, aproximar-se daquelas regiões mais désenvolvidas do
F-.aís e que possa, com isto, diminuindo também as diferenças i nterespaciais e intt;rpessoais, de renda
aPresentar-se diante da Nação sem aquele ferrete de região süOdesenvoivida, de uma região relegada~- plano secundário pelos altos conselhos da República, conquistando um lugar ao sol. Quero, portanto, congratular-me
com V. Ex•, aSsõciar-me a sua palavra veemente, pronuJiciad,a, como disse! com paixão e com emOção, porque vinda do coração, para manifestar a nossa esperança, a esperança de que é esta a hora do Nordeste! (!
esta a vez·de o Nordeste na Nova República- com um
--homem da Região à frente dos destinos do País, em
quem confiamos- romper as dificuldades e os obstáculos históricos antepostos ao seu desenvolvimento, e conquistar a sua oportunidade que pode ser única, de aceleraro seu processo de desenvolvimento económico, contribuindo, de igual modo, para o progresso nacional. Se
não somos respon-sáveis pela enorme dívida externa, que
não roi reita para apHc:ição naquela Região, nem pela
dív-ida -iritei'ni,-temos o direito e estamos no dever de exigir um tratamento diferenciado para o Nordeste. Quero,
portanto, trazer a V. Ex' a minha palavra de solidariedade, como nordestino que participa-da mesma angústia,
do mesmo sofrimento, das mesmas aflições do homem
que ali vive e trabalha - que não pode ficar como um
sub~homem dentro deste País, que tem condições delevaro todo brasileiro, a todo aquele que habita estes espaços c-ontinentais, um padrão de vida compatível com a
dignidade da pessoa humana; uma população calculada
em f!laiS de 40 milhõeS- de habitantes, dos quais cerca de
20 ffiilhôi!s, rio semi::árido, merece melhor sorte e !tão
j:>ode se resignar a recolher as migalhas que sobram do
banquete de minorias. Repito, nós confiamos no Presidente Josê Sarney. Muito obrigado.

O SR. LOMANTO JúNIOR-:..__ Agradeço o oportuno aparte do eminente representante de Alagoas, Alagoas sofrida, integrada na comunidade nordestina.
Posso adiantar a V. Ex•, eu que sempre fui um otimiS-ta, que sempre tive esperança de que os nosso gritos, de
que os nossos clamores' fossem escutados, aos poucos
vou ficando dominado pelo cepticismo, também, quando vejo as siglas, a variedade enorme de siglas, os planos,
os mais pompb'sos, de nomes os mais atraentes, e cada
vez a distância, pobreza do Nordeste ê maior, e cada vez
o Nordeste se distancia, em termos de desenvolvimento,
do Centro-Sul do País. Não é possível, Ex•. Nós não temos ·mais condições de esperar.
Ainda há pouco eu ouvia uma música cantada pela
consagrada cailtora Elba Ramalho, e tomei um choque,
Ex• porque não comungo com esta posição separatista.
Mas, isso jã eStá se impregnando na alma popular. Cantores da Paraíba, e Elba Ramalho transforma com sua
voz maviosa e nordestina, os versos de cantores populares, de poetas da literatura de cordel, em que jã se rarã
atê num Nordeste independente- Secessão, neste País
que é um símbolo de unidade, em que todo nós noS abrigamos sob uma só bandeira, ralamos uma só língua,
num continente de 8 milhões e meio de Kml. Mas, a verdade_ ê o desprezo que o Brasil tem dado àquela região,
ignorando-a, o descaso, o esquecimento --eu diria me~
lh9r, o perverso esquecimento com aquela gente sorrida,
pois milhões. Se adicionarmos os percentuais desses cinco anos, já ultrapassamos os 40 milhões de nordestinos.
Um terço da população brasileira vivendo no mesmo
O SR. LO MANTO JÚNIOR -Agradeço o oportuPaís e vivendo sobre riquezas, Srs. Senadores, porém vino, substancioso e patriótico aparte de V. Ex• como pervendo, ·desgraçadamente, na mais ínfima pobreza, numa
- nambuo:.:ano, sofre na pele, tem as mesmas angústias que
terra rica. O Nordeste não ê -peso morto ao Brasil; o
os baianos, os alagoanos, os maranhenses, os pernambuNordeste não é responsável pelos cento e tantos bilhões
canos, os piauenses, os cearenses, os sergipanos, enfim,
de dólares da nossa dívida externa; o N ardeste é respon·
todos aqueles que habitam aquela sofrida região do País.
sável, sim, volto a dizer; pagando, contribuindo todos os
-V. Ex~ disse bem: agora ou nunca! Nunca o Nordeste
anos com uma parcela considerável ·de di_visas, de q uc
teve tantas possibilidades como agora. Um homem prenão absorve pela sua pobreza, mas que produz pelo seu
parado para o cargo, um homem que viveu nas diversas
esforço. Ele contribui para que o Brasil esteja amortizanesferas de_ Governo atuou, lutou, foi Governador do Mado, ou pelo menos, atendendo aos compromissos dos juranhão, participou conosco, quantas vezes, das reuniões
ros com a sua dívida externa.
da SUDENE, esteve naquele fórum de debates trazendo
a sua contribuição, chega ele, chega o Senhor José SarO Sr. Nivaldo Machado- V. Ex• concederia um aparney, à Presidência da República, na hora em que o Norte?
--deSte "está combalido, na hora em que o Nordeste perde
as
esperanças, na hora em que o nordestino vem-se
O SR. LOMANTO JúNIOR - Ouço V. Ex•. com
tr"ansformando naquele sorredpr permanente, naquele
muito prazer.
homem que não sabe qual é a estrada que está caminhando nem o objetivo que deseja chegar, naquele homem
O Sr. Nivaldo Machado- Senador Lomanto Júnior,
que já apagou do seu coração a chama de ésPerança que
associo-me ao pronunciamento que_ V. Ex• está fazendo
ele vem mantendo desde os primordios desta Pátria. Ennesta hora na defesa dos interesses mais legítimos da
ganado, ludibriado, decepcionado, esquecido, o nordt!snossa região, da Região Nordestina, Sei que é mais um
tíno hoje é um cêtico, vem diminuindo até de fisico, vempronunciamento, mas este, nesta hora diffcil qut: a
se transrormando numa raça de pí8-nieus, pela rome, pelo
Nação passa, sei que é urri· pronunciamento especial, é
desconforto, pela fãlta de educação, de saúde, pelas conum pronunciamento reito com paixão, com emoção,
dições essenciais e primárias para a existência da pessoa
com o coração, mas reito também com a inteligência qoe
humana. Pois bem, meus eminentes colegas, V._ Ex~ diz:
o situa, aqui, como um dos mais capazes representantes
agora ou nunca .. Confesso que começo a enxergar, no túdo povo, dos mais responsáveis diante dos deveres que a
nel imensõ do esquecimento nordestino, jâ um lampejo,
autorga do mandato popular nos impõe, Por isso -ê que,
um sinal de luz. O meu ceticismo, que é o ceticismo daquando está na Presidência-da República um nordestino,
queles 40 milhões de brasileiros, vai-se substituindo por
o ex-Senador José Sarney que, pela tribuna desta Casa_.
uma chama de esperança. Nós acreditamos no nordestitantas vezes, verberou o desc'aso a que V. Ex• se refere,
no que ~tá aí no Goveri10. ~ um desafio que o destino
qual seja, o das autoridades diante dos oroblemas_da Re-
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·lhe reservou. Tancredo Neves ~ssumiu o c-ompromisso
de honm, o destino cruel, diria melhor, os desígnios insondáveis da Providência não permitiram que Tartcredo
cumprisse o seu compromisso de integrar o Nordeste à
comunidade nacional.
Pois bem, aquele em que nós confiávamos, que não
contribuímos, por injunções políticas, para que ele chegasse ao Governo, mas nós tínhamos confiança na sua
ação, no seu compromisso para com a nossa Região.
Pois bem, tomba o comandante que anunciou que iria
redimir o Nordeste, !IlaS assume um nordestino. Agora
não há desculpa. O Presidente José Sarney tem nas suas
mãos o comando do País, a confiança da Nação brasileira. Esperamos que ao final do seu _Governo nós possamos bater palmas, nós possamos, aqui desta mesma tribuna ou rara dela, onde estivermos, cumprimentar o
Presidente, porque ele honrou a sua condição de nordestino. Mas ele será estigmatizado ...

O

sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex' um apar-

te?

O SR. LOMANTOJÚNIOR- ... eoNordestenãoo
perdoará nunca, e o Brasil também não o há de perdoar,
que ele venha a compor a galeria dos que tendo na rriãoo
poder e podendo resolver as situações, levar a soluções,
formou-se em mais um daqueles que ludibriaram, que esqueceram, que enganaram, que traíram as aspirações da
sua Região e da sua gente. Ouço com muito prazer o
nosso eminente Senãdor Luiz Cavalcante.

O Sr. Luiz Cavalcante~ Quero apenas ler um tópico
do Anuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz, literalmente: .. Entre um brasileiro
pobre do Nordeste e um brasileiro rico do Sul, há uma
diferença na esperança de vida, ao nascer, superior a 23
anos". Nada mais é preciso aduzir.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Sem comentários. Eu
também não vou comentar porque é de uma crueldade
essa c-omparação, mas, desgraçadamente, é a realidade,
Sr. Senador. Não vamos comentar isso para não dar
maior conotação emocional às nossas palavras.

O Sr. Beneditq Ferreira aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. LOMANTO JÚNIOR praur·-v. Ex~

Ouço com muito

O Sr. Benedito Ferreira-- Nobre Senador Lomanto
Júnior, V. Ex• reportou-se à quase sub-raça·a que estão
sendo reduzidos os nossos irmãos nordestinos. Dolorosamente, é verdade. Mas o que é curioso é que os menos
avisados, mas, às vezes, homens bem-intencionaâos, se
apegam ao ãcessório e se esquecem do principal. Por
exemplo: é apontada com muita ênfase, e constantemente, a malversação dos recursos destinados à SUDENE. ~
verdade! Desgraçadamente, os empregos gerados pela
SUDENE custaram tão caro em termos de resposta, em
termos de custo e benefiCio, que, efetivamente, é doloroso verificar a quantidade de empreendimentos inviáveis
que ali foram implantados - obras, muitas vezes, até
suntuosas, prédios com fachadas ostentatórias, e que
_nunca runcionaram, nunca cumpriram a sua finalidadé.
Mas, a realidade é que há um aspecto que pouca gente
tem levado em consideração, e lamentavelmente não tem
.como, na escala de valores, pelo menos no nosso siste!na
de apropriação na nossa economia, não tem como colocar preço. E eu tenho insistido nesse aspecto, aqui, neste
plenãrio. É o fato de que o Nordeste é uma espécie de viveiro, é um_a ~pécie de criador que cria e recria o homem
atê o ponto de ele ser incorporado à rorça de trabalho, e
no exalo instante que esse homem poderia emprestar a
sua inteligência, o seu trabalho e, sobretudo, a sua ambição de progresso, para a sua região, esse homem é
atraído pela concentração de rendas realizada secular-
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inerite no Centro-Sul do Brasil. O que ocorre? Esse hó- mem que lã ficou enqü-anto críãnça, qUando não gerava
riqueza alguma, pelo contrário, parasitou a paupérrima
economia nordestina até o exato instante de ser incorporado à estatística de produção. Então esse homem veio
para cã. E qual é esse homem? b o mais ambicioso, é o
homem que quer progredir, que quer realizar alguma
coisa. Daí por que, a título de brincadeira, mesmo em
São Paulo galhofa-se muito, de ver a prosperidade dos
nordestinos. E usa-se muito aquela figura: "Chegou aqui
puxando uma cachorrinha magra que para latir precisavcrencostar na parede e hoje é um milionãrio". Mas, milionário por quê? Porque aquele homem ainda é essi:ncia, aquele homem personifica o valor do homem nordestino e é, sem dúvída alguma, aquele que seletivamente, aquele que ainda conseguiu ser um dos fortes ali constatado por Euclides da Cunha. E, lamentavelmente, hoje
jã não verificamos mais aquele homem forte que, no final do século passado e no começo deste século, ali ainda
pôde ser verificado por EuclideS. V. Ex• alude à oportunidade que o Nordeste tem agora, de ter um filho da sua
Região na Presidência da República. f: realmente muito
sério, porque só há cerca de 62 anos tivemos um Presidente da República nordestino: Epitâcio Pessoa. De lá
para cá, a não ser ligeira e fortuitamente, violentamente
afastado do Governo, tivemos o río-grandense-do-norte,
Café Fílho, não se tem notícia, realmente, da presença de
um nordestino no Goveino. A verdade é esta: se o atual
Presidente, se o nosso ex-colega José Sarney conseguir
ser na República aqUilo que foi no Estado do Maranhão,
não tenha dúvida V. Ex~, nós vamos ter um grande Go~
vemo, porque o Estad.o do Maranhão, lamentavelmente,
parece-me, só veio a ter uma administração efetivamente
de realiZações no período e na geStão do atual Presídente
da República. De sorte que congratulo-me com o discurso de V. Ex•, pedindo permissão para a inserção destas
minhas observações, porque é Chegado o momento de se
fazer justiça ao Nordeste do Brasil. Muito obrigado a V.
Ex~

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Muito obrigado,
nobre Senador Benedito Ferreírn: Eu comungo, também, das esperanças de V. Ex• Manifestei hápoucoa minha grande esperança no nordestino que dirige os destinos do País. E V. Ex• disse muito bem: se nós analisarmos a História do Brasil, vamos verificar que o débito ê
muito grande da Nação brasileira com aquela sofrida regUlo. Se nós examinarmos os cafezais de São Patdo, a
grande riqueza do País, foram os braços nordestinos
que, tangidos pelas hecatombes, pela miséria e pelas tragédias, saíram do seu tOfrão natal e foram derrubar as
matas de São Paulo e erigir a riqueza que foi, durante
muito tempo, e ainda é, um dos sustentãculos da economia brasileira.
E as inteligências no~destin as que povoaram os colégios e as universidades? E os estadistas que mandamos
para todas as partes do Brasil? Quantos baianos estiveram presidindo províncias ou dirigindo, no cenãrio da
República, setores dos mais importantes? Quantos nordestinos pontificaram? Quantos nordestinos se transfor- ·
maram em pró-homens deste nosso País?
Pois bem, a dívida é ainda maior, porque tudo fizemos
pelo País. A Bahia era a mãe do Brasil. Ali nasceram talvez até por vocação materna, vocação de sofrimento, de
renúncia, notáveis brasíleirOs. f:_ um Estado que tem
dado uma contribuição fantástica. Se analisarmos o
Nordeste, este tem pago, sob todos os aspectos, ao País,
e continua ainda, grande parte da sua riqueza. Não se
fala na contribuição fantástica de um milhão de dólares
com que o cacau contribui, durante todos os anos; do petróleo que dali se retirou durante tanto tempo e que serviu para econonlÍiiir-divisaS para o nosso Pais; da canade-açúcar, do sisai, das riquezas minerais de quase 44%
da área nordestina.
Pois bem, este País não se dá conta de que é uma ver·
ganha para ele, de que se constitui num desafio para o

Brasil rico manter, dentro do seu territóiro, o maior bolsão de miséria do mundo.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, Srs+ Senadores.
Trezentos e dl!zoito municípiúS foraiit mãssacrados -violentamente pela águas. Cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram, de qualquer forma, atingidas pelas enchentes. A maioria estã ao desabrigo. A fome grassa e surge
doença de todo o tipo. Atê a malária que se supunha debelada despontou nos Municfpios de Cascavel e Beberibe, no Ceará. A desolação alastra-se pelo Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Sabia.
Na Bahia, Salvador inundou-se e diversos municípios
foram castigados. Os bairros periféricos da Capital velha
e da Nova Capital, como Bom Juá, São Gonçalo do Retiro, Área da Fazenda Grande, Lobato e Plataforma, e
bairros nobres, como Ondina, foram inundados. Há
mortes no Ceará e na Bahia. Destruídas estão as estradas
e lavouras e o gado morrendo afogado. A safra no Ceará
sofrerá uma quebra de 238 bilhões, dados da CEPA (Comissão Estadual do Planejamento Agrícola). Isso é de.
mais para um Estado que tem a maior dívida relativa do
País e, em termos absolutos, a maior dlvída do Nordeste.
Sua dívida é de 600 bilhões de cruzeiros. De seus 8.500
quilômetros de estradas, foram destruídos4.000. 71% da
área de 5250 hectares de arroz foi arrasada em Alagoas,
afora os desabrigados. No Piauí, a calamidade escolheu
Teresina para os maiores flagelos. Cerca de 50.000 dos
138.955 desabrigados estão em Teresina. 50% das suas
estradas estão danificadas. Em Sergipe, o p~:ejufzo é de
15,6 bilhões com 154 quilômetros de estradas destruídas
e 12-700 hectares inundados. Em João Pessoa, o prejuízo
é de 35 bilhões de cruzeiros. 33.000 hectares da cultura
de algodão e feijão estão submersos. No Rio Grande
Norte, 350 açudes privados entre pequenos e médios estouraram; 19 sistemas de abastecimento de água destruídos; inundação de 80%. das lavouras no vale do Apodi e
no Alto e Meio Oeste, regiões mais afetadas. Estradas estragadas, prejuízos de 9,5 bilhões, segundo o DNER e o
DepartamentO de Estradas e Rodagem do Rio Grande
do Norte.
Para o drama que castiga o_ Nordeste, um plano de
emergência é mais que compreensível: envio de remédios, roupas, vacinas, comida e barracas para alentar um
pouco pessoas-tão desalentadas. Reconstruir o Nordeste,
tomar medidas que evitem, no futuro, a repetição das
cheias. A prorrogação dos débitos dos agricultores junto
ao Banco do Brasil e ao BNB é um imperativo. Novos
créditos se impõem para o replantio.
Há um arcabouço ainda incompleto no Nordeste para
enfrentar a seca. Há açudes, barragens, barreiras poços
profundos e irrigação. Tudo para conter a água tão vital
para a vida do homem do Nordeste.
Para suportar, no entan'to, as enchentes que se manifestam periodicamente, o Nordeste ainda não tem praticamente nada. Para evitar desabamentos, deslizamentos,
alagamentos, faz-se necessário a drenagem dos rios, ribeiras e riachos. A construção das encostas, a urbanização dos morros e favelas e retirar para habitações condignas as pessoas de baixa renda ou renda nenhuma das
encostas onde os estragos são maiores e, muitas vezes,
fatais.
Mas o Nordeste grita urgente por mudanças radicais.
Ê um caso de honra nacional. Srs. Senadores, o Nordeste
não quer mais ""emergências", piedades e muito menos,
esmolas. O Nordeste exige definiçãO-peremptória e definitiva redenção por tudo que ele é, por tudo que ele significa pilra -eSfa- pátria. S um dos bolsões maiores de miséria do mundo. E quem diz não é nossa eloqUencia, mas
a ONU insuspeita. A fome devasta o Nordeste. Sua
pobreza é endêmica. Tal constatação não pode ficar sem
uma ação. Não de "em<.<rgência", nem de caridade, mas
eficaz e duradoura, definitiva.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
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O Sr. Lomanto Júnior -

Com muitO prazer.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar as
campainhas.)- Comunico a V. Ex• que o seu tempo terminou há 3 minutos, nobre Senador.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu pediria, apenas, a
tolerância e a generosidade de V. Ex•, para que eu escutasse os apartes dos meus colegas e, em seguida concluirei. Este clamor não parte de mim, mas eu aqui apenas
faço a ressonância da angústia daquela gente que está vivendo na minha região. Ouço, com a generosidade do Sr.
Presidente, o nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lins - O Nordeste, nobre Senador Lomanto Júnior, tem uma dívida de gratidão para com V.
Ex~! Prefeito municipal, deputado, governador, membro
do Conselho Deliberativo da SUDENE, parlamentar
brilhante durante muitos anos, e uma das palavras mais
comOvedoraS- que tenho escutado pela voz do Nordeste.
Por isSo, esse discurso de V. Ex• não só apela para o bom
senso, mas ele representa a voz do coração, de um grande coração que é o de V. Ex•, ...
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Muito obrigado.

o-sr. José Lins -

••• que clama em favor dos seus irmãos nordestinos. Ainda há pouco, o nobre Senador Benedito Ferreira estava dizendo que os empregos criados
pelo sistema de incentivos fis-caiS no Nordeste são caros.
Mera ilusão, nobre Senador. Os empregos criados neste
País estão custando bilhões de cruzeiros, e os empregos
do Nordeste não estão custando mais do que 1/5 ou
!fiO do custo médio do emprego nacional. S. Ex~ até me
fez um apelo para que eu corrigisse uma referência quando o nobre Senador esqueceu o nome do Presidente Castello Branco. Na realidade, nobre Senador, todos os Presidentes que têm subido a rampa do Palácio do Planalto
têm prometido resolver o problema do Nordeste e não
deixam senão mais do que rastros de desilusão. E aí es-=
tão os milhões de empobrecidos, os 17 ou 18 milhões de
sertanejos vivendo em uma área que pode, perfeüamente, ser corrigída para que essa população seja integrada
na economia nacional. Diz-se que o Nordeste não tem água. Depois de cinco anos de seca, nobre Senador, agora
temos dois anos de invernos torrenciais e o sangue daquela terra escorrendo para o mar e se perdendo, sem
que se pense numa infra-estrutura para reter essa ãgua,
para usá-la nos momentos de dificuldades que virão,
nobre Senador, não tenha dúvida quanto a isso. O que
fa1ta ali ê previdência, o que falta ê uma estrutura, -uma
sistemática de ação do Governo, de modo a conformar
os seus programas dentro de um objetivo correto, porque programas não faltam, nobre Senador, o Nordeste
está cheio de bons programas e que são muito simples.
0 SR. LOMANTO JÚNIOR -

li verdad_e... _

O Sr. José Lins- Mas, essa política de discriminação
é fratricida, porque ela cria os programas para matar à
míngua. Falta dinheiro a esses programas e eles sedesmoralizam, ao longo do tempo, até que se dê o tiro de
miserié"órdia que aCabam com esses programas para se
criar, novamente, outros que vão se sujeitar à mesma
sorte catastrófica que V. Exf. estâ vendo. Pois bem, nobre
Senador, todo o Nordeste, como V. Ex~ disse. espera
agora que este Governo, realmente. diante desse sofrimento, dessas promessas vãs que foram feitas durante
tanto tempo e da miséria que se agrava, tome uma providência para incluir a região na economia nacional. Eu tenho grande esperança de que o Ministro Ronaldo Costa
Couto, o Sr. Ministro João Sayad.e o Ministro Francisco
Dornelles, além do Presidente da República por que não
dizer - tomem a peito a solução dessa questão. E nós
precisamos de emergência, não nos esqueçamos - V.
Ex• diz que não- porque enquanto essa miséria perdurar é preciso não deixar que nenhum nordestino morra

Maio de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de fome. Mas isso não vai resolver a questão . .S. preciso,
realmente, enfrentá-la com denodo, com cuidado, com
sabedoria para poder resolvei de modo defmitivO esse
problema. Nós não queremos ser ricos. O nobre Senador
Benedito Ferreira disse que nós estamos sendo atraídos,

fugindo do Nordeste, pela riqueza do Sul. Não, nobre
Senador, nós estamos send_o expulsos pela miséria, o que
é pior. Mas eu, como V. Ex~, tenho uma grande esperança de que tudo isso m:ude, que possamos encontrar o

verdadeiro caminho para a redenção da terra comum.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Para não tomar ...
precioso tempo que a Mesa reclama, vou ouvir, com
res~

posta, aludindo aos seus apartes.
Ouço, com muita honra, o nobre Senador pelo Piauí,
meu estimado colega Helvfdio Nunes.
O Sr. Helvfdio Nunes - Eininente Seriador Lomantcr
Júnior, ninguém com mais títulos, ninguém_ ~m mais
credenciais do que V. Ex• p-ãra raiar em nome da nossa
Região; o Nordeste. A mirihã. admiração por V. Ex• não
é passageira, nãO é tópicã; ao contrário, Sabe V: Êx• Q_Ue
ela é permanente.

O SR. WMANTO JÚNIOR- Obrigado a V. Ex•
O Sr. Helvfd.Io Nunes- Acredito que após o pronunciamento que V. Ex• faz na tarde de hoje, com o apoio de
todos os nordestinos e, por que não di~cr, com o apoio
da Casa inteir~ novas medidas, novos rumos, novas
políticas deverão ser adotadas e poderão ser adotadas
pelo Governo Federal, em fa ver dos seculares problemas
da nossa região. A par da solidariedade, também, os calorosos aplausos ao belíssimo discursO~ belo e objeti_vo
discurso, que V. Ex' pronuncia na tarde -de hoje.

-=

O SR. LOMANTO JúNIOR
Muito obrigado Senador Helvídio Nunes. Concedo o aparte ao nobre Sena-

dor-.-Carfos- Alberto,--do Rio ·oranãe di:fNOT"ie----:- - --O Sr. Carlos Alberto- Senador Lomanto Júnior, é
sempre motivo de muita satisfação apartear V. Ex• Primeiro, porque como Senãdõr eu estou tendo a oportunidade de apartear um dos homens mais talent()SOS da
política do meu País.
--

O SR. LO MANJO JÚNIOR- ·S bondade de V. Ex•
O Sr. Carlos Alberto- E V. Ex• quando asswne a tribuna para falar das questões da nossa região, V. Ex• fala
com tanta eloqUência, com tailta ênfase, com tanto
amor, com tanta dedicação que até parece que nos encontramos, agora, no próprio Nordeste em estado de
emergência, porque V. Ex• fala com alma sobre as coisas
do Nordeste e, aliâs, nós tivemos oPortUnidade de hoje,
peJa manhã, abordarmos os diversos problemas do Nordeste com o Ministro do Interior, a quem V. Ex• teve a
oportunidade de questionar, como também este seu humilde _companheiro e Senador amigo. E naquela oportunidade, Senador Lomanto Júnior, eu dizia para o Ministro do Interior que desde o tempo de Getúlio Vargas se
vem tratando o Nordeste com paternalismo e com medidas emergenciais. E V.Ex• da iribunà: dÓ sC:riadÕ Federal,
agora fala mais uma vez em nome dos nordestinos para
pedir não programas nem projetas emergC:nciais para oNordeste, mas V. Ex•, como todos nós, reivindica para o
Nordeste mudanças conjunturais. Portanto, receba o
meu apoio e acho que o Nordeste nunca esteve tão bem
representado como ·agora, porque aí estão um Seplnúmero de Ministros nordestinos, o nosso Presidente da
República é um nordestino e, diga-se de passagem, que o
nosso Presidente conquistou o direito de subir a rampa
do Palácio do Planalto poi- conta, também, de uma po~
sição assumida por governadores e por politicas nordestinos. Então, receba o meu írrestrito" apoio, e V. Ex• não
recebe somente o meu, porque ainda hã pouco o Senador
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Martins Filho, que teve de se ausentar para representar a
Mesa do Senado na posse do Presidente da EMBRA~
TER, pediu-me para que aqui falasse também em seu no·
_me. En_tão, V ,Ex• recebe Q apar~e de apoio do Senador
Oirlos Alberto, mas também do seu c_ompanheiro e amigo, Sena_dor Martins_ Filho. Meus parabéns Senadoi" Lomanto Júnior pelq S(!U brilhant_e _trabalho e pelo belíssimo discurso que profere, na tarde de hoje.

ausentando-nos ou subindo à tribuna para lançar o nosso protesto contra es_s_e_descaso, contra esse abandono.
Agora não hã desculpa, porque quem tem o poder na
mão é Úm homem da nossa região ~ preparado pará o
exercício do inúnus presidencial.

O SR. LO MANJO JÚNIOR - Muito obrigado Se-

soar a campainha.)- Senador Lomanto Júnior, o tempo de V. Ex' estâ esgotado hâ 20 minutos. "SolidtõTV
EX"• coiopreensão.

nador Carlos Alberto.

muito prazer, os demais colegas e a todos darei uma
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_6uço o meu coleg<~: Qe Estado, o meu colega baiano, o
Senador Jutahy_ Magã:Jhães e, em seguida, ouvirei com
muíto prazer e muita honra o eminente representante_ de
Pernambuco, meu velho e querido amigo Aderbat)ure-

ma.
O Sr. Jutahy Magalhjies - Meu caro colega Lo manto
-ümior~ desCulpe mUdar úln pouco o tom do aparte. Mas
eu tenho repetido aqui inúmeras vezes, através de pronunciamentos, ati-3.vés de apartes, que nós, norde§tinos,
"pecariioS"Cj"i.iandCI não nos unimos politicamente Para reivindicar, para exigir aquilo que temos direito. Nós estamos aqui, anualmente, repetindo as nossas queixas, as
nossas lamúrias~ recfamando contra as secas, reciaman·do contra as enchentes, mas ainda não conseguimos nos
unir como os gaúchos se uniram, por exemplo, neste
caso agora do SULBRASILEIRO. Ontem, tive a oportunidade de, em pronunciamento, lembrar a nossa
Bahia. No momento em que nós sofremos aquele desastre, o problema da barragem de Santa Helena, com grandes prejuízos para o nosso Estado, nós tivemos o quê?
Um Ministro de Estado ~ querer acusar o exGovernador da responsabilidade de essa barragem ter
rompido, esquecendo-se de que os técnicos estão ?i para
verificar resi_:lOnsabifidades e as causas, e os Ministros de-veriam estar aí pãi-a levar recursos para os nossos Estados para recupera~õs ãquela barragem, oü ehtãõ"fãZ€imos a adutOra de Pedra do Cavalo apressadamente, para
Salvador, no ve~o, n~o vir~ sofi-er as agruras da falta de
~g_uã. EntãC!, ê este Õ esp(rito <iUe está nos falta~do. E é
~ e8se o éspírito que nóS de~emos, aqui, preparar e nos
unirmos para exigir, para _dizer ao Presidente da Re--pu6Ticã.:=ou Para os seus Ministros, se quiserem acabar
com o FINO R, não passa, aqui no Congresso, uma mensagem nesse sentido. Nós temos que defender o Nordeste, defender não apenas nos queixando e protestando,
nós temos que defender, agindo politicamente, 'unidos,
que nós somos uma força.
7

O Sr. CéSar._Cals --Permite V. Ex• um aparte?

ú~Sr. V~gíliO T,V_ora _- Pefmite l/: Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JúNIOR- Antes de conceder o
aparte, eu quero responder ao nobre Senador JU.tahy
Magalhães.
V. Ext nos inspira neste momento, V. Ex' nos compele
neste momento, V. Ex• nos convoca neste momento: vamos permanecei" em Vigília. Hoje, nós temos um Presidente da República nordestino. Esta é a nossa vez:, é a
vez daquela gente desgraçada e sofrida, daquela gente esquecida pelo País. Vamos nos manter permanenternente
viiflia, vanios aguardar a execução dos projetas; todOS os problenlas do Nordeste já estão equacionados, o
que é preciso é uma decisão política para executá-los, o
que -ê- preCiso é uin desejo, é um compromisso, ê uma
ação imedíata, para tmnsformar em realidade o que o
_País já gastou tanto em projetas e programas. Pois bem,
senador .Tiitahy Magaihães, nós, e eu tenho certeza que o
seu aparte foi escutado por todos os companheiros, e nós
vamos assumir um compromisso de honra com a nossa
terra: ou agora ou nunca! Ou nesses 4 anos o Nordeste é
colocado nos trilhos do desenvolvimento, ou iremos nos
manter, nesse período que nos resta, protestando,

em

O Sr, Aderbal Jurema -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas. Fizendo

O SR. LOMANTO JúNIOR- Se V. Ext permitir e
tenho certeza que a grandeza, a imensidão, a esperança
incutida ao grande Estado de Mato Grosso, deve permitir que a nós, nordestinos, ao menos tenhamos direito de
alguns minutos a--maís-para- cho!ar a nossa desdita. _

o Si. -MõaCYil>Uarte- É o direito ao jus spemiandi.
O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Ouço o Senador

Aderbal J urema.
O Sr. Aderbal Jurema - Senador Lomanto Júnior,
"Ouço um rumor de passos. O Brasil está andando". Assim começou, num dos seus romances, o escritor Plínio
Salgado. Hoje, Senador Lomanto Júnior, ouço um clamor de vozes. O Nordeste está sofrendo. Por isso é que
V._ Ex•, interpretando esse sofrímento, _está recebendo,
nesta tarde, dos seus companheiros de todas as regiões, a
solidariedade que V. Ex• merece, porquanto nesta Casa,
a sua voz jamais deixou de ser ouvida em defesa do Nordeste, do Nordeste que está sofrendo.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - -Muito obrigado.
nobre Senador Aderbal Jurema.
Ouvirei o nosso eminente Ministro, que tanto lutou
-p~lo_'N_ort;f:~~~-~--ql!t;:_!al'!!9_ trª9-ªU!QJ,l_ pelp__Brasil,:~ MiniStro Cesar Cais, em segUida, ouvirei o nosso Ministro
Virgílio Távora e o nosso Senador Moacyr Duarte.
Ouço V. Ex•, Senador Cesar Cals.
O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Lomanto Júnior,
hoje, pela manhã, ouvi o-discurso de V. Ex• V. Ex• sempre coloca toda emoção na sua voz e sentimos que aquilo
que V. Ex• diz é o que de fato está no seu coração. V. Ex•
usa da palavra para dizer o que pensa e não para ocultar
a que pensa.
O SR. WMANTO JÚNIOR -

Muito obrigado.

O Sr. César Cãls- Aliás, o que V. Ex' pensa é o que
Pensam os nordestinos. Nós não podemos é expressar,
com tanta elõQüência, porque não a possuímos. V. Ext
diz aquilo que o nordestino pensa: ..Basta de planos",
·Como se disse hoje de manhã, - "P!anejamento não
.precisa mais, agora é o fazejamento, é realizar". Ouvi,
hoje, com muita satisfação ·qUe V. Ext pretende encaminhar uma proposta de emenda constitucional, regionalizando os recurSo_s da União. Eu creio que nada mais im·portante do que essa emenda e eu teria muita SatísfaÇãO,
.se pudesse subscrever. É que realmente o Nordeste, com
.30% da população!! coma necessidade imensa Q.e obras.
-,há aO.os de atraSo, longos anos, decêniOs de atraSonão pode ficar sem recursos que dêem àquda população
·a esperança de se integrar, em termos desenvolvimentistas, ao Brasil. Estou certo de que V. Ex' expressa o pen~
sarnento dos seus Companheiros de bancada e dos seus
companheiros nordestinos, não só da Bancada do seu
Partido, do nosso Partido, mas da Bancada_nordestina,
quando diz que o N ardeste não pode aceitar a mudança
dos incentivos fiscais, não pode aceitar que amanhã, esses incentivos fiscais que foram o instrumento do desenvolvimento desta região e que ainda não conseguiu se desenvolver, eles, agora, sejam subtraídos, fazendo com
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que os investidores deixem de optar pelo Nordeste. Não
só me congratulo com V. Ex•, com o pronunciamento
que agora faz, mas a minha solidariedade, e estciu certo,
a solidariedade de todo o povo nordestino.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Agradeço a generosidade das suas palavras a meu respeito, mas V. ~x• será
procurado. A emenda já está em fase fmal das assinaturas, eu desejo colher 2/3 das assinaturas desta Casa e 213
da outra Casa, da Câmara dos Deputados.
Essa emenda é a única solução para nós. Não vamos
pensar que, espontaneamente, as mãos se estendam para
nós. Pelo contrário. Querem nos ver de m~os estendidas"
e nos oferecem esmolas e nós não queremos mais.
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manece sendo eternamente o filho bastardo da Federação, ou a região bastarda da Federação, e aqueles que
nele habitam continuam sendo os ftlhos espoliados da
União. Apenas um registro, para que seja incorporado
ao seu brilhante discurso: o Rio Grande do Norte, na
grande seca de 80 ã.-84, despendeu de recursos federais,
com o serviço de emergência que ali estava sendo executado, 19 bilhões de cruzeiros nos 5 anos. Soni.ente os reCursos que o Governo Federal pretende injetaf noS c(inglomerados Sulbrasileiro e Habítasul, da ordem de 900
bilhões de cruzeiros, dariam para atender uma situação
emergencial no meu Estado com um pagamento de t 5
mil cruzeiros por alistado, como. o que oco.treu na grande seca de 5 anos, durante o prazo de 50 anos. Então V.
Ex~ vê como somos olhados por certos Governos, cOmo
temos sido olhados, e até quer nos parecer que as nossas
esperanças e perspectivas jâ estão fenecidas.

O Nordeste, como disse há pouco, já pf:nsa em secessà! O Nordeste jâ pensa em separação; e istojã.estâ hnpregnado jâ nã alma popular, na mósica, nos versos· das
feiras públicas. Não é possível que nós que temos a resO SR. LOMANTO JÚNIOR- Muito obrigado, Seponsabilidade da representação daquela região, não enna~or Moa,cyr _Duarte..
contremos um meio, um instrumento vigoroso para imNão nos senlimos, em hipótese nenhuma, privilegiapedir esse descaso que já vem se tornando mais do que
dos ou que alg-uêm estivesse sendo privilegiado quando
secular.
pensaram em construir Brasília. Brasília recolheu todos
Por isso V. Exf. assinará, como eu pedirei a todos o-s
os recursos, minguados recursos do Brasil todo, sobretuoutros, reservamos 30%, durante 30 anos, que é o prazo
do do Nordeste, e o grande privilegiado fOi o Centroque nós consideramos razoável para diminuir a· distância
Oeste e também São Paulo que forneceu todo o material.
que separa o Brasil rico do Brasil miserável. Quantos
Não nos sentimos revoltados quando gastaram tanto dipaíses fizeram issOfA Espanha recuperou o Vale do Banheiro em Itaipu, lá na fronteira e emprestaram dinheiro
dajoz- não vamos cita.r o Tennessee, que é um~inilagre
a outro pafs e vamos comprar a energia deste outro paíS;
como os Estados Unidos transfomaram aquela regiã.o;._
não -nos sentimos que havia privilégio, por que o GOvercitamos a própria Itália ccitli O seU sUf empObrecido e
no achou que devia emprestar. Não nos revoltamos con·
desgraçado, que eu ainda conheci pobre e que agora,
tra São Paulo quando da construção do seu metrô, não
cada dia mais se aproxima no desenvolvimento da região
nos revoltamos contra o Rio de Janeiro quando da cons·
desenvolvida do Norte, através daquele programa que
trução,. tambÚn, do seu custoso metrô e da sua pOnte
não deixou de ser uma regionalização do orçamento. E
Rio-Niierõi;- [nas também já é hora. Não estamos revolse nós não fizermoS isto, Senador Virgflio Távora, se nós
tados, nem queremos nos revoltar contra o Governo que
não batermos o pé para especificar, através de lei, recurqueira dar as mãos ao Banco do Sul do País, ao Banco
sos vinculados ao N ardeste, não esperemos pelo milagre
Sulbrasileiro. Estâ certo, temos a solidariedade de brasie nem esperemos pela boa vontade, porque de boa vonleiro, mas, também, já é demais. Então temo!> que dar tutade nós já estamos cheios, de declarações de amor ao
do, temos qUe aceitadli.do," temos que ViVe"r à custa dos
Nordeste nós já estaiiios cansados de ouvir. Vamos resanguessugas; temos que·- retirar tudo enquanto o nosso
gionalizar o orçamento para que o Presidente José Sarney, nesses 4 anos, possa realmente transformá-los em 40 ---povO morre·de fome, enquarito a nOsSa Poputãção está
dizimada pela doença, enquanto o analfabet.is_mo grassa
para o Nordeste. E talvez nem assim possa·mos acoinpaentre nossos filhos? Pois bem, nós não queremos mais a
nhar ou possamos· emparelhar ao desenvolvimento do
SJla conyo_~ção ou a convocação de .todos os ÇQQJ.paCentro-.Sul do País.
-llheiros. N-óS iremos permaneCer em vigília aqui.--DareO Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Exf. um aparte?
mos um prazo ao nosso Presidente, ao ex-Senador José
Sarney, e temos certeza de que os planos que aí estão, os
O SR. LOMANTO JÚNIOR -Ouço o nobre Senaprojetas feitos hã tanto tempo serão executados, s~jam
dor Moacyr Duarte.
recursos maciços e sejam enviados para o Nordeste, a
fim de que nós possamos redimir aqu.ela região e fazer" o
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Lomanto JúBrasil mais riCo, porque ·o Nordeste tem dado muito
nior, o discurso com que V. Ex~ nos brinda na tarde de
mais do que o Brasil tem recebido.
hoje, está impregnado de extraordinârío calor telúríco.
V. Exf., como sempre, fala com emoção, fala com sentíO Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex• um aparte?
mento, fala com eloqt1ência sem ser loquaz e V. Exf.,
sobretudo, manifesta da tribuna a ira sagrada, que não~
_ O. Sr. Luiz Viana -·Permite V. Ex• um aparte?
só sua mas de todos os representantes do Nordeste com
O SR. LOMANTO JÚN_IOR - Pois não, ouço o
assento neste plenãrio, ameaçados que estão cOm a espaaparte do eminente Senador Virgílio Távora, e em segui-·
da de Dâmocles sobre as suas grandes aspirações, qual
da,
pela ordem, ouvirei o.aparte.do meu conterrâne.o, o
seja, a do esvaziamento total da SUDENE com as no.tí~.
grande Líder Luiz Viana.
cias que já se encontram naS p.áginas·dosjornais, da possibilidade da extinção do FINOR.
-O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, as pala·
vras mais corretas para aqui serem por nós proriunciadas·
0 SR. LOMANTO JÚNIOR - ~preciso não trii)U--~
serão:
muito bem! Exatamente, V. Ex~. com essa emendiar sobre a míséria·, Senador.
da, traduz o pensamento de todo o N ardeste, jã consubstanciado pela expi-essão unânime dos Governadores da
O Sr. Moacyl" Duarte - V. Ex" e todos nós sabemos
gestão anterior ao Presidente da República do então,
que todos os governos quando assumem a curul presiGeneral João Figueiiedo, quando da sua visita à SUDEdencial, a sua prinC:iP"ãl e primeira preocupação .é a de
eleger a Região Nordestina como prioridade número um
NE, honrando-nos de ter sido até o seu porta-voz. Dede suas metas governamentais. Mas, lamentavelmente, o
pois, convocado pela SUDENE, outro não foi o pensa-.
que nós temos VerHTcado e constatado é que as intenções
menta daqueles diferentes representantes dos Estados
i amais se transfonnam em ações, e que o N ardeste pernordestinos com assento nas duas Casas do Congresso,

quando enviaram documento que foi submetido à apreciação, agora jâ desses atuais Governadores da região,
pleiteando durante- divergiam apenas no prazo- vinte e cinco anos, um emprego de recursos correspondentes
a 30% dos investimento.s feitos através da administração
direta e indireta em todo o País. ~óbvio que não pedíamos que determínada estatal fizesse 30% dos seus investimentos na área. Mas essas estãtais produtivas, essas estatais· ·prestadoras di sei-viços nos grandes investimentos,
controlada que fosse a iniciativa pela SEST, deveriam
também aplicar 30% dos seus investimentos na ârea. E ísto, eminente Senador, gostaríamos de num adenda a essa
ião felíz emeilda- de V. Ex•, acrescentar: é absolutamente
necessáfio.·Sabido que só uma estatal, a PETROBRÁS,
teve o ano passado, antes do reajuste dos valores da Receita e Despesa, o seu orçamento superior ao próprio
Orçamento Fiscal da União. Então, não basta apenas
que sejam 30% dos; investimentos da administração direta, do orçamento fiscal, mas 30% de todos. E. lembrava a
v. Ex• apenas uma regra comezinha de aritmética: quando se multiplicam duas quantias por uma terceira, a diferença também vem multiplicada por essa terceira. Não
basta o Nordeste crescer à mesma taxa do desenvolvimento do Pã.ís, senão cada vez aumentará mais a diferença entre eles. t necessário - estudos econométricos
mostram - que essa taxa regional seja de uma e meia a
duas vezes maior que a da Nação durante o prazo de 15
anos. Era este o aparte qUe queríamos dar a V. Ex•
congratulando-nos pela felicíssima inspiração da sua
e~~nd~_que! repet~m9s, traduz o anseio dos nordestinos.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Oportunfssima a sugeStão de V. Ex•, nobre Presidente. Vou ouvir o nobre
Senador Luiz Viiana e quero avisar a V. Ex~ que em seguida cOrtar(:i uma parte.do meu discurso l~ndo apenas a
exortação final e ein seguida V. Ex" receberá os meus
agradecimentos.

O Sr. l.Uiz Viana -

Pernlite V.

Ex~

um aparte?

-.o

SR. LOMANTO JÚNIOR- Com muito praz("r,
nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Luiz Viana- Jã que estã esgotado o tempo de
V. Ex~. desejo apenas dar um aparte, para significar o
meu apoio, a minha solidariedade às sugestões ê aos reclamos de V. Ex"Apenas quero fazer uma pequena retificação quado aqui se falou nos interesses do Nordeste.
Não. O que nós temos tratando é da revolta do Nordeste.
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex.f tem razão.

o· Sr.

ealiÕs Al.rerto -

MUito bem!

O Sr. Luiz Viana- O Nordeste hoje não está atrás de
interesses; ele quer ver se consegue coibir a revolta que já
lavra nas suas populações. Felicito V. Ex~ pela feliz iníciativa que estã tendo na tarde de hoje.

O SI!! __ LQ_MANTO JúNIOR aparte
luta._

Oportunissimo o

õe·v: Ex•·que muito me estimula a prosseguir na

Ou.yir~i

agora o nobre Senador Jorge Kalume.

O Sr~ 'Jorge Ka.lume - Senador Lomanto Júnior, a
AmaZõniã é a grande beneficiária do Nordeste. Para lá
aco~rem.,o. grande contingente nordestino para fazê-la
maiS Bfàsil. E o Acre, por parte integrante, atrav~s da
minha voz está solidário com V, Ex• nesse seu clamor, no
sofrimento e na dor do nordestirto. Direi a V. Ex~. neste
morõ.Cn.tó, plagiando o grande Vieira: .. Brada, brada,
oh! pregador! Que um dia tua voz. .serâ. ouvida... Parabéns a V. Ex•.

Maio de 1985

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Agradeço ao nobre
Senador Jorge Kalumc.
Ouvirei agora o homem do Sul, o eminente con'.tpanheiro Alcides Saldanha e em seguida concluirei, Sr. Presidente.

O Sr. Alcides Saldanha- Senador Lomanto Júnior,
para trazer, não só os louvores ao pronuciamento de V.

Ext- mas tambêm a solidariedade ativa da Bancada
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Rio Grande do Sul naqUilo que poder ser útil aos irmãos
do Nordeste. Porque não se trata apenas, Senador, de
um problema do Nordeste, trata-se de um problema do
País. Nenhum ser que precise caminhar pode ter uma
perna comprida e a outra absolutamente curta, porqueserã um paraplégico sem condições de se desenvolver. O
desenvolvimento há de ser global ou não é um desenvoiR
vimento. Conte V. Ex• com a solidariedade do Rio
Grande do Sul em todas as lutas que os irmãos do NorR
deste precisarem. Meus cumprimentos por levantar esse
assunto atualíss-imo neste momento.
- - --0 SR. WMANTO JÚNIOR - Muito obrigado ao
eminente representante do Rio Grande do Sul, pelo seu
apoio e esperamos_ que cada dia mais ele se intensifique e
haja mesmo uma solidariedade do Brasil inteiro, porque
a salvação do Nordeste eu direi que~. sem dúvida alguR
ma, a própria salvação nacional.
Redimir o N ardeste é o novo brado. E como chegarmos a essa redenção?
Discorrer.sobre soluções para o Nordeste ê cansativo.
Seus problemas todosjã estão equacionados desde a Primeira República. Tudo o que se disser para a salvação
do Nordeste. Já foi devidamente pensado e equacionado.

SabeRse que a região vai se diferenciando pelo empobrecimento progressivo. Sua úagédiâ vivencial é tão
grande que a estrutura física do nordestino, que já fOi deR
tinido como .. um forte e um bravo", diminui vísiveimenR
te. E graças à subnutriçãO- a que eSfã sUbm-etido, su3 Ca~
pacidade mental está sendõ atacada. Nordeste que jr
produziu tantos homens de letras. de artes, de cultura e
tantos estadistas, está fadado a ser um gerador de pigR
meus.
O latifúndio que emperra o NordeSte já foi criieriosã.R
mente _criticado porque diZimã Olf-aóalho tradicional
que ainda o alenta e salva. Contra o imobilismo do latifúndio uma nova estrutura agráriã que todos querem e
que nunca se executa para os que desejam e buscam o
trabalho para a alentadora produção de alimentos. hrigação, açudes, barramentos, perenização dos rios, reflo~
restamento pela algaroba e outras essências típicas e -próprias para o semiárido, ·habitação, saúde, -tudo isso é sobejamente conhecido dos técnicos, através dos órgãos
criados para a região, quer de âmbito federal, quer estadual.
Que o Nordeste seja viável e rentável dizem-no todas
as pesquisas de suas riquezas em águas no solo e subsolo,
de suas terras férteis, dos recursos minerais. 44% do Nordeste encobre riquezas minerais, segundo dados do Radam- BrasH.
Se tudo está sabido e_equacionado, o que falta, então,
para que seja redimido e integrado ao desenvolvimento
nacional'?
O Nordeste se recusa, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em se ver como questão à parte de"ntro do cOntexto do
País. Não mais "frentes de trabalho". Não mais "emergências". Emoções e piedades, não mais. D Nordeste
quer ser uma questão dentro do País. Quer ser inteiriço
na vida inteira e-tOtal di-NaÇão.
Hâ tempos que os homens responsáveis da pátria resolveram empurrar o País pelas vias do desenvolviment~. No entanto o desenvolvimento se fez capenga,- V.
Ex• diz rriuíto bim, se fei capenga, eminente Senador do
Rio Grande do Sul,- graças às gritantes diferenças na~onais. Centro, centro-Suf, Sudeste, Regiões avantajaR

das a quem tudo se dá. O N arte, o N ardeste e o CentroOeste, de uma frontosa precariedade.
A Nação tem regiões diversas e plúrimas. Ser multiregional é um enriquecimento e um apelo à inteligência
criadora dos homens públicos para a promoção total na
variedade regional. O Nordeste exige o reconhecimento
_de tal variedade e seja ele a prioridade nacional, como
anunciara o saudoso Presidente Tancredo Neves em seu
malogrado programa de governo. O Nordeste desenvolvido, o Nordeste sendo a preocupação nacional, o Nordeste Consciência da Nação, é benefi-Ciar a tOdos, a todos
levando riqueza e bem-est~r .
O Nordeste deve gritar 2C?I s_i e para _si e nós estamos
gritaÕdo por ele e com ele para que seu grito seja ouvido
pela consciêncta da Nação.
O Brasil não pOde estar em paz, nem promover a justiça, enquanto a disparidade gritante e criminosa entre o
Nordeste e o Sul do País não cessar. O momento é esse.
A Nação inteira tem que sentir o Nordeste, se interessar
pelo Nordeste, vivenciar o Nordeste, que é injustiçado
desde quando o Brasil nasceu e na inj~stiça vive até hoje.
O nosso grito se levanta bem alto para que os poderes da
República nos ouçam e, assim, atendam ao brado cerca
de quarenta milhÕes de nordestinos tão telúricos, ião
amantes da Pátria e da liberdade, mas que não podem
inais viver na ignomínia de uma iJ?:justiça que não merecem.
Uma dt:cisã~ polític~ é _o grande _imperativ_O para o
Nor-dest~-Que ã Nação nos ouça. Que os homens público nos ouçarri. Que os poderes da República, de uma vez
por tOdaS-:- nos ouçam. Soluções, projetas, já -existem e
são c_ompletos. Só falta vontade determinada e definitiva
_rle_assumir o Nordeste e fazer-lhe a sua redenção para o
_ _ -bem- de tOdõ o País.
E_agora que temos um Presidente da República nordestino, o Presidente José Sarney, Deus lhe reservou esta
__ missão. Os desígnioS da Providência, para não dizer a
crueldade do destino, Deus deu-lhe a oportunidade de
ser um condottiere, de ser um solucionador, de sef um
homem que ouviu os clamores e que sentiu as angústias
..dos seus conteri-âneos. Pois bem, Presidente José.Sarney,
nós confiamos- em Vossa Excelência, nós lhe abrimos um
crédito e temos razão de confiar em lhe abrir um crédito.
mas iremos cobrar, Ou agora, ou nunca mais o Nordeste
terá melhor oportunidade para se redimir.
Concluindo, Sr. Presidente, e agradecendo a V. Ex•,
repito, Presidente José Sarney, estamos certos, estamos
confiantes de que. mais do que nunca, chegou em defi~i
_tivo a vez. a -voz e a redenção do N ardeste sofredor e injUstiçado.
- Eram as minhas palavras, Sr. Presidente! (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mário Maia:-- -

1229

mesmo_ na _escassez de_ verba, no seu_ pedido para a área
de crêdito rural para custeio da borracha da Amazônia.
Sr. Ministro da Indústria e Comércio, Roberto Gusmão. atendendo ao pedido da SUDHEVEA, aprovou o
mesmo e encaminhou-o ao Ministério da Fazenda com
voto favorãvel, âado no dia 7 do mês em curso, antecipando, assim, o seu voto, que deveria ser dado no Conselho_Monetário_Nacional, para que o problema fosse rapidamente solucionado.
Todos têm conhecimento dos pronunciamentos veementes que fizemos desta tribuna ao Sr. Ministro da Fazenda para a liberação do crédito objeto do discurso que
fazemos neste instante.
Sr. Presidente, em virtude do nosso apelo, temos neste
instante a: satisfação de comUnicar à Casa que fomos
atendidos e passo a ler para que conste dos Anais da Casa,_ ínserido no meu pronunciamento desta tarde, o segpinte telex:

-o

TELEX(GMF/NR(85/1083/DE/14/05f85
Exm~' Sr.
Senador Mário Maia.
Senado Federal,
Brasília- DF.
Comunico a V. Ex• que o Conselho Monetário
Naci_onal hoje reuni~ç_ vg aprovou a revalidação da
linha de crédito especial para custeio et cOmercialização de safra da borracha com recursos da
Sl.JDHEVEA, da Ordem de Cr$ 32 bilhões. Cõrdialmente, Francisco Dornelles- Ministro da Fazenda
~

-

Sr. Presidente. Srs. Senadores, com a mesma veemência com que apelei e atê critiquei a morosidade da ação
do Ministério da Fazenda em pronunciamento feitos
aqui desta trióuria na semana passada. quero, neste instante, reconhecer a presteza com que S. Ex~. o Sr. Ministro Francisco"-Dornelles, ao regressar dos Estados UniR
dos da Aniêrica, de Nova Iorque, onde esteve recentemente no fim da semana que passou tratando de altos interesses do Brasil, negociando a nossa dfvida externa
com o Fundo Monetário Jnternacio!lal, te_nQ,o,_ Sr. Presidente, repito, com a mesma veemência de reconhecer a
presteza com que o Sr. Ministro ouviu.. o meu apelo pessoal e o apelo da bancada do Acre, feito através da voz
de meus ilustres pares de outro Partido, que não o meu,
no sentido da liberação dos recursos a que nos referimos.
O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• concederia um aparte?
O SR. MÃRiO MAIA- Portanto, esta atitude do Sr.
Ministr-o da Fezenda, que acelerou a tramitação do processo. que antecipou, inclusive, o voto e acelerou a tramitação do processo, posto que estava previsto, segundo
tíflhamos irifÕnUações; que--o process.J de pedido de liberação do recurso entraria em pauta na próxima reunião
do Conselho Monetário Nacional que -se realizaria nodiã i2 d-e- nlês em cruso. Entretanto, ontem houve uma
reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional e entre os vários problemas a serem tratados S. Ex•,
ateridendo ao nosso apelo, inclui na pauta dos trabalhos
a solicitação que fizéramos da Iibefação -do crédito de 32
bilhões para o custeio e a comercialização da borracha
produzida, diga-se de passagem, em toda a Amazônia e
não apenas do Acre. O nosso empenho, neste instante
em que falamos, portanto, ê pela Amazônia toda e não
apenas pelo Acre, que é o maior produtor de borracha
natura( do Brasil.
ConcedQ,_ com prazer, o parte__a_o nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. MÁRIO MAIÁ (PMDB - AC. P!onuncia o_
seguinte discurso. SCm revisão do orador.)......:. Sr-. Presidente. Srs. Senadores:
Nª_semana atrasada e na passada fizemos pronunciamento desta tribuna apelando ao Ministério da Fazenda
no sentido qUe liberasse crédito para a Amazônia.
Há pouco mais de um mês o Dr. Antônio Macedo Bezerra, ifusir"e aci-eano, -assumiu a Superintendência da
SUDHEYEA e .:entr_e_os vários problemas lá encontraR
doS, !!Ste, do crédito para a comercailízação_ da borractta,
era um-deles. E-ntãÕ, S. S!- fez uma exposição de motivos,
encaminhanda ao Ministro da Indústria e do Comércio,
pedido este feito no dia 26 de abril do corrente, de 1985+
O Sr. Carlos Alberto- Senador Mário Maia. primeiNessa exposiç-ão de motivos o Superintendente da
ro gostaria de parabenizar V. Ex• porque V. Ex• conquisSUDH"EVEA -Solicitava que ele, na linha de crédito - ta para sua Região mais recursos para tirar os produtoR
emergencial do Ministério da Fazenda, fosse atendido,
res de borracha de uma situação dramática e difícil. Ago-
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ra, momento cm que parabenizo V. Ex•, eu gostaria de

fazer ver que, na verdade, a Nova República, cantada e
decantada por tantos, alguns membros da velha, me paw
rece, fizeram algumas reciclagens. O Dr. Dorneiles, agora, realmente, atende a parlamentares e ainda tem a cortesia de passar o telegrama para o parlamentar anunciando as providências. Não sei por que, quando o Dor· _
nelles fazia pã:rti! do Governo que passou, ele tinha posições diferentes da de hoje. Muito dificilmente, parlamentares eram atendidos por esse cidadão. Mas, a verdade é que nós, aqui, vamos aguardar que o Dr. Dorrfelles,
agora como Ministro da Fazenda, possa, realmente, dar
contribuiÇões para este País possa chegar ao desenvolvimento pleno. Mas, eu gostaria de dizer, nesta tarde, o seguinte, como disse, hoje, pela manhã, para o Ministro do
Interior: é que as medidas para o Nordeste, como·o nos~
so querido S_enador_L_Otn-ª-n_Wúnior, hoje, aqui, em dir~
curso falava das aflições, do sofrimento, da miséria, da
fome- e do estado de penúria, eu dizia para o Ministro do
Interior que realmente saímos da Velha República e en~
tramas na Nova, só que parece que os homens estão ves~
tindo roupas novas, mas esqueceram de tomar banho.
Então, dizendo aqui a V. Ex', eu gostaria de ver o Go~
vemo da Nova República realmente atendendo à classe
política, atendendo aos anseios do povo, às aspirações
populares,' às promessas de palanque, e fazer com que es~
sas promessas possam se tornar realidade. Porque, na
verdade, Senador Mário Maia, ainda há pouco ouvimos
o Senador Lomanto JúniOr faland.o do Nordeste. mas as_
providências que estão sendo tomadas para o N ardeste
são as mesmas providências do passado: emergenciais. E
o Ministro do Interior, tambêm_hoje, na ComiSsão de
Assuntos RegionaiS, falava que era preciso se colocar no
tabuleiro das discussões a regra do jogo. E lhe flz uma
pergunta: Ministro, qual ê a regra do jogo para o Nor~
deste?_ O MinistiO não me respondeu, apenas disse que as
medidas estão sendo tomadas, medidas que, eu gostaria
de repetir, são as mesmas adotadas pela República Velha.
O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Carlos Alberto, V. Ex' ê um homem do Nordeste. Ainda hã poucos minutos, nós Ouvimos do N ardeste o clamor de suas
amarguras através da voz de seus ilustres representantes,
não só da eloqUência baiana que ocupava a tribuna,
como dos ilustres outros co-mpanheiros dos vãrios Estados fraternais do no_!i,SO querido Nordeste, de onde nós,
nortistas, somos originã.rios, · pos-to qtie a Amazônia
como que ê o milagre da obstinação do nordestino, espe:cialmente o meu Estado do Acre, porquanto os acreanos, nós dizemos, lã é nossa terra, ou somos Acreanos de
nascimento, ou acrianos filhos de nordestinos, e, especialmente, em 80% da população descendentes dos bravos cearen~es.. De modo que isso, para nós, é um orgulho
sentimental e pessoal, e ê um orgulho tambêm histórico,
proclamar, sempre que é oportuno, as origens históricas
e sociológicas no- nosso torrão nata].
Agora, nobre Senador Carlos Alberto, V. Ex• e o
nobre Senador Lomanto Júnior hão de convir que as
preocupações do ilustre Presidente da República não poderiam jamais ser diferentes daquelas que nos afligem,
nó?, os nortistas e os nordestinos, que fomos, proposital
ou acidentalmente, por fatalismo geográfico, talvez, ou
em decorrência da evolução histórica como u:rii produto
das várias preferências, das correntes que deram for~
mação às nossas popul~ções, nós vamos ter sempre discriminados os nordestinos e os nortistas, posto que a
corrente de desenvolvimento se dirigiu aqui na América
Latina Oriental, que é ocupada, em grande parte, pelo
Continente brasileiro, pode-se dizer assim, se -dirígiu-maís para o Sul do que para o N arte, nessa fase quando
a civilização ocidental passou da Idade Mêdia para a

'Idade Moderna e entrou em pleno desenvolvimento industrial.
O Sr. Moacyr Duarte- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA- Mas não sendo diferentes as
intenções de Sua Excelência o Senhor Presidente daRepública, nós temos que ter um pouco e de paciência, não
esperar tanto, mas ter um pouco de paciência porque,
coincidentemente, hoje, dia lS_de maio de 1985, estamos
completando apenas 60 dias de governo da Nova República e ainda temos que subtrair desses 60 dias, 39
dias, pelo menos, da trãgica situação a que o Brasil ficou
entregue durante a via crucls, a demorada caminhada
para a eternidade,' do Dosso saudoso Presidente Tancredo Neves que, por certo, deixou uma lacuna impreeenchível neste momento histórico por que passa o
Brasil na sua evolução política.
Concedo o aparte ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O Sr. Moacyr Duarte- Nobre Senador Mãrio Maia,
eu exalto a competência, o eSpírito público a experiência
administrativa e o patriotismo do eminente Ministro
Dornelles, cujas reconhecidas virtudes jâ foram testadas
e provadas quando era uma dos mais eminentes e insignes colaboradores da Velha RePública, caduca, _segundo
os Senadores do Governo de hoje proclamam o Governo
passado, qualificam o Governo passado. Eu me congratulo com V. Ex' por ter sido tão pressurosamente atendido no SOS que fez ao Ministro Dornelles em favor da
ecopomi~ ~o Estado do Acre, que V. Ex' representa,
com muito orgulho, e com muita proficiência.
O SR. MÁRIO MAIA -

Muito obrigado a V. Ex'

- O Sr. cé'sar-Cals- Permite V. Ex' uri1 iparte?
O SR. MARIO-MAIA:..._ Por ora, o nosso ilustre colega, Moacyr Duarte, está aparteando, e não é permitido
contra-aparte. Logo após eu terei o prazer de ouvir V.
&L

O Sr. Moacyr Duarte-- Eu espero apenas que, com a
mesma velocidade com que o Ministro Dornelles atendeu o apelo de V. Ex', ou melhor, os apelos dos representantes _do Acre no Congresso Nacional, tambêm com
essa rrlesma velocidade se senSibilize com os apelos da
Região Nordestina, formulados pelos Srs. Governadores
dos Estados daquela região, que pleiteiam, vêm pleite;ando há algum tempo, algumas falias de recursos públicos
federais, para promoverem a recuperação da economia
do Nordeste. Sem esses recursos, o Nordeste, ao invês de
alcançar o seu esperado desenvolvimento e a restauração
da sua economia dilacerada pelas enchentes que ainda se
abatem sobre aqueles Estados, o Nordeste certamente
continua rã dando passos atrâs. Faço votos que o Minis~
tro Dornelles, que atendeu o Acre, também seja sensível
para _os reclamos do Nordeste.
O SR. MÁRIO MAIA ~Tenho certeza:, nobre Senador Moacyr Duarte.,_e nós Senadores não podemos colocar dúvidas, que S. Ex', o Sr. Ministro, estâ fazendo um
enorme esforço para atender não só um determinado Estado ou uma determinada região, mas todos os problemas que estão emergindo no momento, muitos deles decorrentes de uma situação do passado que vinha se arrastando há longos anos. A evidência do que afirmo ê que,
ao atender o apelo do Acre, S. Ex• já havia atendido, e
nós alegamos em nosso discurso esse atendimento, a economia do Sul do País, quando procurou dar solução, e
pediu a cooperação do Congresso Nacional, encaminhando para cá uma mensagem, colocando o problema
em debate. A participação do Congresso Nacional foi
efetiva, tanto que transformou a mensagem presidencial
em substitutivo, que já foi aprovado na Câmara dOs"Deputados e" deve ter sido encaminhado a esta Casa do
Congresso Nacional, õ"Senado, para a nossa apreciação
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e cooresponsabilidade, também, na solução do problema.
Queria, ainda, completanao a resposta ao nobre Senador Carlos Alberto, dizer que com relação a essa preocupação do Sr.-Minist"ro, nós, atê o momento, não temos
razão para não acreditar nas suas boa intenções, posto
que a sua personalidade, a do Ministro, nos parece uma
personalidade muito rígida, muito obediente à hierarquia das funções. Quando Secretârio da Fazenda Nacional, S. Exf procurava se ater ás suas funções têcnicas, a
obedecer a política que estava sob a sua responsabilidade
executar. Mas, quem falava pela política do Ministério
da Fazenda e a política do Governo então vigente, era,
por certo, o Ministro Delfim Netto. Portanto, a palavra
cabia __ao Dr. Delflm Netto. E no Governo atual, no desempenho da sua função de MiniStro da Fazenda, S. Ex•
tem procurado dar não apenas aos políticos do atual Go~
verno a devida atenção, como comprova o telex que me
endereça pessoalmente e que eu tive muita honra em ler
para o Senado. Aiguêm tem que falar pelo governo. Ele
não ti!lha autoridade, naquela época de falar em nome
do governo, ele executava uma função têcnica. Agora
sim, o que S. Ex' disser, fala pelo Governo, porque é o
executor da política do Ministério da Fazenda, da política econômica e financeira do Governo. De agora por
diante, S. Ex• asstune, diretamente, a responsabilidade e
nós podemos cobrar a sua ação.
Eu concedo•o aparte ao nobre Senador Cêsar Cais,
c-om mui to prazer.
O Sr. Jorge Kalume- Eu gostaria que V. Ex' mecolocasse com o um dos aparteantes.
O SR. MÁRIO MAIA - Creio que poderei fazê-lo,
com a permissão do Sr. Presidente, que estâ sendo tão
tolemnte, como homem do Centro-Oeste, com o.s
problemas de maJs de 2/3 do Brasil, porque a !lassa Região Nordeste, a nossa Região Centro~Oeste e a_ Região
Norte constituem 3J4 do Brasil. Só a Região Norte é
mais da metade do Brasil.
Concedo o aparte ao nobre Senador César Cais.
O Sr._ César Cais- Nobre Senador Mário Maia, na
semana passada, V. Ex' fez, sobre o mesmo assunto,
uma denúncia e com ela me solidarizei, porque o Ministro Interino da Fazenda não conhecia o assunto da liberação ·de recursos para o plantio dos seringais. Na ocasião, eu disse a V. Ex', aditando também uma denúncia,
que no distrito agropecuário de Ma naus os pareceres jã
estavam dados,- os recursos estavam no BASA e havia
uma· ordem do Ministro Dornelles no sentido de que não
poderiam ser liberados num prazo de 60 dias, a partir do
início do Governo da Nova República. coincidentemente, hojet: 15 de maio, são decorridos 60 dias. De maneira
que o Ministro Dornelles, eu creio, foi rígido, também,
nos prazos -que- ele próprio traçou para a política monetarista de que está sendo autor. Agora, sei que o_tempoé
eScasso mas gostaria de dizer a V. Ex•, só em referência,
que são sessenta dias de uma Nova República, dos quais
trinta e nove toda a Nação sofreu com. o martírio de
Tancredo Neves_, que tinha a confiança de toda a Nação.
Na verdade, o que se vê hoje e publicam os jornais, é que
no Ministério da Educação inclusive foram suspensos os
preenchi!Tientos dos cargos de segundo e terce!ro escalões, porque os partidos que fazem o Govefno, o PMDB
e o _partido da frente Liberal, não se entendem. Até
quando val essa interinidade? Até quando vai esta
Nação, esperando que os cargos sejam preenchidos, para
que se passe realmente à ação? Esta é a inquietação da
Nação. Trago isto a V. Ex• como uma inquietação, e V.
Ex• como homem de Governo deve levar, tambêm, ao
Presidente José Sarney, por saber que Sua Excelência,
realmente não estaria desejando uma interinidade tão
prolongada que paralisasse a Nação. Este o aparte que
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faço ao discurso de V. Ex•, solidarizando-me também
com o regozijo de V. Ex• pelos recursos terem sido liberados.

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço o aparte de V.
Ex•, que me dá oportunidade de vir à lembrança o argumento também neste ponto, para com o meu partido e as
farcas políticas que dão apoiô. aó GoVerno,. ã Aliança
Democrálica.
Em verdade o assunto que estou tratante é especifico
da liberação de um créditp. Ao ser inserido neste discur-

so outro aspecto político da questão do preenchimento
de vagas, confessamos, honestamente também, com toda

lealdade, aqui da tribuna do Senado Federal que estamos apreensivos também com a ocupação desses cargos,
porque pregamos nas praças públicas, através de campanha para as eleições diretas neste- País, e a seguir como

um desdobramento desta campanha, na campanha para
o Presidente Tancredo Neves chegar à Presidência da
República, como de fato chegou, e foi, infelizmente um
Presidente eleito pelo Colégio EleitOral, porém, moral e
espiritualmente, eleito pelo consenso da Nação brasileira.
Estumos answsos que essa mudança, cobrada durante
essa caminhada cívica se processe o mais rapidamente
possível, porque V. Ex's, que agora estão na Oposição,
estão cobrando de nós outros, com muita justiça, e nós
também cobramos daqueles que têm o poder de demitir e
nomear, que façam a mudança o mais rapidamente
possível, porque não hão de ser os nossos adversários
que irão indicar o preenchimento dos novos cargos.
~claro que nós, Senadores de cada Estado, em cada
região, não estamos à busca de empregos para afilhados,
absolutamente, não estamos buscando empregos, nem
os Srs. absolutamente, mas os cargos que hão de vagar
são os cargos demissíveis ad nutum, são os cargos de confiança e esses substituídos para que haja mudailças. Com
todo respeito, poderia acontecer, mas, não é o nobre Senador 'César Cais que vai pedir, ou solicitar de nós outros, que nomeemos um presidente õii diretor; não é isto
que estou dizendo...
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V.

Quinta~feira
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Ex~

um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA - .. aos meus companheiros:
Não será o Senador Jorge Kalume a fazer as indicações
dos preenchimentos dos cargos no Estado do Acre é 61>_-vio. Não é verdade?
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas faz soar a

campainha.)
O SR. MÁRIO MAIA -Já termino, Sr. Presidente.
b com toda sinceridade que falo, neste instante, e acho
que meus companeiros de Partidos também têm este
pensamento bem como os companheiros do Partido adversárío. Assim o espero, para qUe tenhamos a competência de preencher, o mais rapidamente, os cargos que,
dentro do espírito de mudança, estariam vagos.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um_aparte?
Quero entrar nesta tertúlia política e econômica.
O SR. MÁRIO MAlA - Devo conceder o aparte ao
nobre Senador Jorge Kalume, que é do meu Estado, por
isso peço ao nobre Senador Moacyr Duarte que tenha
paciência, porque a Presidência adverte que meu tempo
está se esgotando, pois estamos ultrapassando, de hâ
muito, o horário do expediente e temos de cooperar com
a Mesa...

O SR. PRESIDENTE {Benedito Canelas. Fazendo
soar a campainha.) -A Presidência solicita a V. Ex•,
nobre Senador Mário Maia, que não permitia outrOs
::tpartes além do já concedido ao Senador Jorge Kalume,
pois ain-da temos cinco oradores inscritos.

O SR. MÁRIO MAIA - Sendo assim, peço escusa!
ao nobre Senador Moacyr Duarte por não podet
o _aparte, pedindo que deixe para fazê-lo em
outra oportunidade, a fim de que possamos ouvir, agora,
o nobre Senador Jorge Kalume.
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rã da palavra como Líder do Partido da Frente Liberal.
S. Ex• disporá de 20 minutos.

conceder~ lhe

O Sr. Jorge K•lume- Nobre Senador Mário Maia,
estou ouvindo com muita alegria o pronunciamento de
V. Ex~. nesta tarde, de agradecimento ao nosso Ministro
da Fazenda, pela liberação de recursos no valor de 32 bi~
lhões de cruzeiros, para SUDHEVEA. Devo dizer a V.
Ex~ que 32 bilhões de cruzeiros embora para uma região
incipiente comifi riossa,-têm algum significado, mas esse
dinheiro jâ entrou. Agora, devo dizer a V. Ex• que o
atu_a1 Ministro, no corpo do Governo que terminou no
dia 15 de março, representava o papel do anestesista. O
cirurgião para ser bem-sucedido tem de contar com seus
auxiliares, principalmente o anestesista e V. Ex• sabe disso, com as enfermeiras que passam o material.

O SR. NJVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

- Altevir Leal - Eunice Michiles- Raimundo Parente- Alexandre Costa- Cid Sampaio- Guilherme
Palmeira -_Albano Franco- João Calmon- Amaral
Peixoto- Alfredo Campos- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes - Mauro Borges - Saldanha
Derzi - Enéas Faria - Alcides Saldanha.
os~. Virgílio Távora- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benedito CanelaS)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, pela ordem.

O SR. MÁRIO MAIA- Com um bom anesteSista.
Sou cirurgião e anestesiologista também, e sei o que V.
Ex' está falando: anestesia no plano adequado para permitir uma boa cirurgià.
O Sr. Jorge Kalume- Não vou discutir isso mas não
se pode jogar pedra no Sol que se põe, mesmo por que o
Ministro Francisco Dornelles fazia parte daquele quadro
. que também contribuiu para a grandeza deste País. Não
podemos negar isto. Temos de terminar com este estigma, vamos dizer assim, contra o GoVerno paSSado. S
hora de olharmos o presente e o futuro, meu nobreSenaR
dor! Mesmo porque 32 bilhões - devo esclarecer que
também recebi comunicação, ontem- foram resultante
dos apelos que todos nós da Amazónia, e principalmente
do Acre, fizemos, dirigido a S. Ex•

O SR. MÁRIO MAIA- Fii esta afirmação, aqui, dizendo que não era apenas atendendo ao meu apelo, de
toda a Bancada do Estado do Acre.
O Sr. Jorge Kalume- Isso é resultante dos no~os
apelos. Fomos, até, veementes e cáusticos, como foi V.
Exf, e como fui eu. E essaJiberação veio depois dos sessenta dias da proibição de crédito. Quer dizer, teria de
sair de toda maneira. Aproveito a oportunidade, e V. Ex~
vai ser o canal dos-meus agradecimentos a S. Ex• por ter
liberado os recursos para a SUDHEVEA. Espero que S.
Ex~ libere recursos, também, para financiamentos de ser~_ngais. Era o que tinha a dizer a V. Ex~

0 SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex~ Só uma
pequena correção: foi pelo menos um dia antes dos ses~
senta dias, foi _aos 59 dias, porque a liberação foi feita
ontem e a assinatura no dia 14.
Sr.' Presidente e Srs. Senadores, agradeço esta oportunidade e reitero, aqui, a minha afirmação- e o reconhecimento do atendimento ao Acre e à Amazônia, da aprovação do crédito, feito ontem, pelos ilustres membros do
Conselho Monetário Nacional, presidido pelo Ministro
Francisco Dornelles.
Só para terminar, gostaria de dizer qu~ esta quanÚa
ainda é muito pequena, porque ela se destina não apenas
ao Estado do Acre, à todo a Região Norte, toda a Amazôrifa, para tódO o custeio e comercialização da borracha
da região amazônica.
E faria uma sugestão, nesta oportunidade, para fechar
o meu discurso: para o ano vindouro, não se- fique mais
dando créditos emergenciais. e o problema do financiamento da borracha passe a ser uma parte do programa
normaLo Ministério da Fazenda.
Muíto obrigado pela tolerâncía, Sr. Presidente e meus
companheiros Senadores. _(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, que usa-

O SR. VIRG!UO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. §N'['REGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- A Presidência, quando concedeu a palavra ao ilustre Senador
NiValdo Machado o fêz na qualidade de Líder do Partido da frente Liberal.
O SR- PRESIDENTE (Benedito Canelas)- A Presidência comunica ao plenário que, tendo em vista a nova
prõporcionalidade partidária e de acordo coro as indicações das lideranças, fica assinl constituída a Comissão
Especial criada pelo Requerimento n9 15, de 1984, destinada a "estudar aspectos relacionados com a Produçã~
de Alimentos e Corredor de Exportação (CEEPACE)":
Pelo Partido DemocrátiCo Social- Titulares- Senadores Octávio Cardoso, Benedito Ferreir~ e Odacir Soaies-::- Suplentes Gabriel Hermes e JOrge Kalume.
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- Titulares- Senadores José Ignácio Ferreira e Alfredo Campos - Suplentes Mauro Borges e Marcelo Miranda.
Pelo Parfido da Frente Liberal- Titulares- Senadores Milton Cabral e João Lobo Suplente Eunice Michiles.

O SR- PRESIDENTE (Benedito Canelas) --Sobre a
Mesa, projetas âe lei que serão lidos pelo Sr. !'Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• U2, DE 1985
Introduz modificações na Lei g9 4.886, de 9 de dezem~ro de 19651 que regula as ativfdades dos representantes comerciais autônomos, dispondo sóbre a ln·

cldência de correção monetária nas ~enlzações que'
lhes- forem -devidãS, estllbele«:endo foro prlvUegiado
em seu favor e dando outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Lei n9 4.886. de 9 de dezembro de 1965,
passa a Vigorar com as seguintes modificações:

"Art. 27~

·-· ~·--·-·-· ~-· ...... · · · · · · · · ·· · · ·· · ·

indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 34,
cujo montante não será inferior a umRvinte avOs ·
(Ij20) do total da retribuição auferida durclnte o
tempo em que exerceu a representação, a partir da
vigência desta lei, acrescido sempre de juros e correção monetária.
j)
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Parâgrafo úilico, Na falta do contrato escrito,
ou sendo este omisso, a indenização serã igual a umquinze avos (l/IS) do total da retribuição auferida

no exercício da representação, a partir da vigência
desta lei, com acréscimo de juros e correção monetária."
• Art. 31.
Parágrafo único.

Na ausência de ajuste expres-

so a respeito, presumir-se-ã a esclusividade de zona
ou representações. •

Art. 39.

As ações relativas às controvêrsias en-

tre representante e representado serão julgadas pela

Justiça Comum, sendo competente o foro de residência do representante.
Art. 29 .Esta Lei entrará em vigor· na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificaçio
Trata o presente projeto de, introduzindo modificações na Lei n' 4.886/65, instituir correção monetária
sobre as indenizações devidas a representantes comerciais autónomos, presumir a exc1usividade de zona de representação nos casos em que os contratos sejam Omissos e, fi na] mente, de estabelecer foro privilegiado em favor dos integrantes dessa categoria profissional.
São medidas que foram tentadas"tlo Congresso, durante a sessão legislativa de 1982 e que agora se reeditam
visando à aprovação tendo em vista que não perderam a
oportunidade e conveniência.
Na verdade, a legislação que regula as atividades dos
representantes comerciaís autônomos, a de n 9 4.886165,
mostrou-se omissa quanto aos pontos aqui focalizados,
de modo a ser injusta em tais aspectos.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1985.- Nelson Car~
neiro.
LEGISLAÇÃO CITA.DA
LEI N' 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula as atlvidades dos representantes comerciais
autônomos.
Art. 27. Do contrat'o de representação comercial,
quando celebrado por escrito, além dos elementos comuns e outros, ajuízo dos interessados, constarão, obrigatoriamente:
a) condições e requisitos gerais da representação;
b) indicação genérica ou específica dos produtos ou
artigos objeto da repreSentação;
e) prazo certo ou indeterminado da representação;
d) indicação da zona ou zonas em que será,~x:ercida a
representação, bem como da permissibilidade ou não de
a representada ali poder negociar diretamente;
e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo pra~
zo, da exclusividade de zona _ou setor de_ zo.na;
f) retribuição e êpoca do pagamento, pelo exercrcio
da representação, dependente da efetiva realização dos
negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos
valores respectivos;
g) os casos em que se justifique a restrição de zona
concedida com exclusividade;
h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor
do representado;
j) indenização de_vida ao representante, pela rescisão
do contrato fora dos casos previstos no art, 34, cujo
montante não será inferior a um vinte avos (1/20) do totá! da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, a ·contar da vigência desta Lei.

Parágrafo único. Na falta do contrato escrito, ou
sendo esLe omisso, a índenização será igual a um quinze
avos (l/15) do total da retribuição auferida no exercício
da representação, a partir da vigência desta Lei.
Art. _31. Prevendo o contrato de representação a ex-clusividade de zona ou zonas, farã jus o representante à
.comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem
causajustifiCasfa, do CQ:ntratCJ: d~ representação, ajustado
por tempo indeterminado e que haja vigorado por"imils
de_ seis ~eses, obriga'? ~enunciante, salvo outra garantia
prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com ant~
cedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de im_p_Q!_tânc~}&_ti.al a um terço (1/3)_ das C<?missões auferidas
pelo representante, nos três meses anteriores.
_ Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgirem -entre rePresentante representado, ê cOmpetente a
Justiça Comum.

e

(Às Comissões de
gislação Social.)

ConstitU.i~ão

e Justiça e

d~

Le-

PROJE1U DE LEI DO SENADO
N• 113, DE 1985
Dispõe sobre a contagem reeíproc:a de tempo de
serviço entre ath·idades abrangidas pelo Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural e aquelas vinculas à
Previdência Soclal Urbana.
O Congresso Nacional decreta:
A_rt._ }9 É_ instituídª-a ç_ontag~_!Jl recíproca d9 tempo
de serviço em atividades abrangidas pelo Programa de
Assistência aoll"'abalhador Rural e aquelas vinculadas à
-Previdência Social Urbana.
Art. 2~> Os segurados da Previdência Social Urbana,
que vierem a averbar tempo de serviço prestado em atividade abrangida pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, terão direito aos benefícios instituídos por
esta Lei, após contribuírem pelo período mínimo de 36
meses.
Art. 39 A presente Lei será regulamentada no prazo
de 90 dias de sua publicação.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário.
Jusüficaç_ão

O Projeto institui a contagem recíproca: do tempo de
serviço para fins previdenciáríos, entre os trabãlhaaores
fútãíseaqueles vincu1ãaosà Previdência Social Urbana.
O Regulamento dos Benefícios da Previdência Social,
no§ 2~> de seu artigo 54, enumera os períodos que podem
ser considerados tempo de serviço, omitindo o de exercfw
cio de atividade abrangida pela previdência rural.
Em conseqUência, o engajamento do trabalhador ruw
ral, em qualquer atividade econômica urbana, implica,
hoje; desconsiderar o período anterior de contribuição e
a postergação de sua aposentadoria por um prazo igual
ao trabalhado anteriormente.
-"""Essa situação prejudica milhares de trabalhadores bra~
sileiros, pois o fluxo migratório rural-urbano, sempre
volumoso nas últimas três décadas, intensificou-se alnda
mais nos anos mais recenLes.
--Não se justifica que a mera condição- de migrante,
quase sempre imposta pelas circunstâncias, acarrete prew
juízos previdenciãrios decorrentes de tratamento diferenCiado previsto na legislação.
Há que recorditr a existência de pelo menos um precedente J.egal nesta matéria: a Lei n~> 6.226, de 14 de julho
de 1975. que instituiu a contagem recíproca de tempo de
serviço público federal e da atividade privada, dois regi-

Maio de 1985

mes previdenciãrios que estipulavam inclusive percentUais diferentes de contribuição para seus segurados.
Poder-se-ia objetar que as vantagens da aposentadoria
pela Previdência Social Urbana acarretariam a transferên_çia C:9Jl$W.Ute _d~ fluxos de trabalhi;tQQres rurais, a
poucos p1eses de ãposentar-se, para atividades econõmic_~ !Jrbanas. O artigo.21' do Projeto de Lei, estipulando o
mínimo de 36 meses de contribuição para efetivar-se o
direito aos beneficias, visa a prevenir eventuais abusos
dessa ordem. _
Sala das Sessõ~. 15 de maio de 1985. --Senador Carlos Alberto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
PROJETO DE LEI
- DO SENADO N• 114, DE 1985
(~~plementar)

Dispõe sobre a instalaçio de Municípios e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta;
Art. I~> São considerados instalados, para todos os
er.!itos, os Municípios criados até 31 de dezembro de
1981, por via de redivisão territorial, sem observância do
disposto na Lei Complementar n"' 1, de 9 de novembro
de 1967, modificada pela Lei Complementar nl' 28, de 18
de novembro de -1975, desde que, atravês de eleição autorizada pela Justiça Eleitoral, tenha ocorrido a diplomação e posse_dos respectivos Prefeitos, V ice-Prefeitos e
Vereadores.
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogamwse as disposições em coritrário.
Justlficaçio
Em diversos Estados da Federação foram criados Municípios sem observância das exigências da Lei Complementar n~" I, de 9 de novembro de 1967, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nl' 28, de 18
de novembro de 1975.
Tal ocorreu, por exemplo, no Estado do Amazonas,
onde, através da Emenda n'~' 12, da Constituição Estadual, foram criados 27 novos Municfpios.
Desses Municípios, criados em decorrência de redivisão territorial, quinze tiveram eleições realizadas para a
escolha de seus Prefeitos, Vice-Prefeitos e- Vereadores,
seguidas de posse e implantação de todos os serviços e
poderes inerentes à autonomia municipal, de que trata o
-arú_go IS da Constituição Federal.
Por outro lado, ao Estado coube o exercício de suaS;
corilpetências na jurisdição daquelas comunidades, inclusive a instalação de novas Comarcas, que foram criadas em função da autonomia daquelas novas Unidades
Municipais.
A partir de então, os novos Municípios passaram a
exercer, na sua plenitude, todos os a tos administratívos e
legais, inclusive o recebimento e aplicação dos Fundos
de Participação, orçamentos próprios e implantação de
serviços municipais diversos, de que decorreram direitos
e obrigações a: que não se pode negar validade jurídica.
Eis senão quando o Supremo Tribunal Federal, awlhendo representação do Prefeito de Itacoatiara (AM),
declara a inconstitucionalidade da Emenda Constitucio~
riaf ri9- 12/81, à Constituição Estadual, bem como o seu
consectário, o Decreto n~> 6.158/82, estadual, tornando
sem efeito, assim, a criação daqueles Municipios.
Não cabe disc_utir a procedência ou não da respeitâvel
senLença do Egrégio Pretória.
Mas não se pode deixar de admitir que o desfazímento
de todos os.atos anteriormente aludidos- eleições, posse de edis, instalação de órgãos municipais e estaduais,
inclusive Comarcas -pode trazer sérias implicações de
ordem juridico-social para aquelas comunidades, cuja
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aspiração mâximá. ê a autonOmia, coino forma de integração ao processo de desenvolvimento nacional.
O presente Projeto de Lei Complementar que temos a
honra de submeter à elevada consideração de nossos Pares, objetiva elidir os efeitos da respeitável sentença do
Egrégio Supremo Tribunal, convalidando os atas realizados à sombra de um diploma legal que esteve em vigor
quando da realízação cjesses atas, ao mesmo tempo que
se destina a preservar o que de mais caro existe na alma
de um povo: o sentimento de liberdade, expressa, nas
longínquas e desassistidas comunidades interioranas,
pela autonomia municipal.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- O requerimento exige votação imediata.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Moacyr Duarte -

Projeto a anuência e a comPiõerisão dC-todos aQueles que
militam nas Casas do Congresso, sensíveis que sempre

foram aos anseios e aspiraÇõeS áe tóélos-os segméntos sociais cfC nossa ciuer1da Pátria.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1985. -F,bio Lucena

Í7 horas~ e-4-lnínUi'õs.}

Com esse propósito

esperãm.--o-s autores do piesente

Raimundo Parente.

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de Municípios.}

O SR. PRESIDENTE(Benedito Canelas)- Os projetas serão publicados e remetidos às comissões competen-

tes.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - A Presidência comunica ao plC:nário que resolveu antecipar,
para as 18 horas e trinta minutos, a sessão conjunta do
Congresso Nacioi1al anteriOrmente convocada para as
19 horas.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - Tendo
sido criada, pela Lei n'i' 7.295, de 19 de dezembro de 1984
e consubstanciada através da Resolução n'i' 8, de 1985,-a
Comissão permanente de Fiscalização e Controle, a Presidência, de acordo com as indicações das Lideranças designa, para comporem o referido órgão técníco, os -seguintes Srs. Seriãdores: - - - - -=------ --Pelo Partido DemocráticO Social-- Titulares: Senadores Roberto Campos, Virgflio Tãvora, Gabriel Hermes, Carlos Alberto, Amaral Furlan e Benedito Ferreira
- Suplentes: Jorge Kalume, Lenoir Vargas, Octávio
Cardoso e Moacyr Dalla.
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- Titulares: Senadores João Calmon, Fábio Lucena,
Cid Sampaio, Henrique Santillo, Alberto Silva e Martins
Filho - Suplentes: Gastão MUller, J8.ison Barreto, Roberto Wypych e Mário Maia.
Pelo Partido da Frente Liberal- Titulares: Senadores
Albano Franco, José Lins, Milton Cabral e Amêrico de
Souza - SUplentes: Nivaldo Machado e Carlos Lyra.
Pelo Partido DemocráticO Trabalhista - Titular: Se~
nadar Roberto Saturnirio.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas}- Está fin~

da a hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.

h lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 103, DE 1985
Nos termos do arL 198, alínea d, do Regimento Interno. requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens 3 a 7 sejam submetidas ao
Plenário em l'i', 2~', 3·9, 49 e 59 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 15 de maio de 19_85.- Martins Filho.

O Projeto institui a contagem recíproca do tempo
de serviço para fins previdenciârios, entre os trabalhadores rurais e aqueles vinculados à Previdência
Social Urbana.
O .Regulameiito dos Beneficios da Previdência
Social, no § 29 do seu artigo 54, enumera os períodos
que podem ser considerados tempo de serviço, omitindo o de exercício de ativídade abrangida pela previdência rural.

-Em conseqüência, o engajamento do trabalhador
rural, em qualquer atividade econômica urbana, implica, hoje, desconsiderar o período anterior de contribuição e a postergação de sua aposentadoria por
um p~azo Igual ao trabalhado anteriormente.

(Suspensa às 17 horas e 2 minutos, a sessio é reaberta às

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Estâ reaberta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidência se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos RequerimentÇls n%
57 e 58, de 1985; Projetes de Lei dO Senado n~>s 26/79, 2,
340, 18 e 320, de 1980, ficam cofn a sua apreciação adia~
da para a próxiina sessão ordinária.
·
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fazer uma abordagem aqui acerca da justificativa que
faço do projeto que apresentei:

Requeiro verificação.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - Requer
verificação de quorum o nobre Senador Moacyr Duarte.
(Pausa.)
É evidente a falta de quorum em plenário.
Serão acionadas as campainhas durante 10 minutos.
Está suspensa a sessão por JO minutos~-

-
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Essa situação prejudica milhares de trabalhado- res brasileiros, pois o fluxo migratório rural~
urbano, semPre volumoso nas últimas três dêcadas,
intensificou-se ainda mais nos anos mais recentes.
NãO S-e-juStifica que a mera coridição de migran~
te, quase sempre imposta pelas circunstâncias, acar~
rete prejuízos PrevídCnciârios decorrentes de trata~
menta diferencü~do previsto n~ legislação.
Há que recordar a existência de pelo menos um
precedente Jegal nesta matéria: a Lei n'i' 6.226, de 14
de julho de 1975, que instituiu a contagem recíproca
de tempo de serviço público federal e da atividade
privada, dois regimes previdenciãrios que estipulavam inclusive percentuais díferentes de contribuição
para seus segurados.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) -Esgotada a matéria- CoiiStante da Ordem do Dia, volta-se à lista
de oradores.
Concedo a palay,ra ao nobre Senador Virgílio Tâvo:ra
que disporá de uma hora.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

Poder-se~ia objetar que as vantagens da aposentadoria pela Previdência Social Urbana acarretariam a transferência constante de fluxos de traba. lhadores rurais, a poucOs meses de aposentar-se,
para atividades económicas urbanas. O artigo 21' do
Projeto de Lei, estipulando o mínimo de 36 meses de
contribuição para efetivar-se o direito aos benefícios, visa a prevenir eventuai~ abusos dessa ordem.

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS - RN. Pronuncia

Sala das Ses5ões, 15 ~e maio de 1985.- Carlos Alber-

O SR. VIRGIL/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DÓ
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O seguinte dtsCUrSO:-Sem revisão do ofador:f- Sr. P!esi-

dente, vou precisar de apenas 5 minutos.
Sr. Presidente, é para fazer um apelo aos Srs. Senadore:; d.a República, apelo e, âô mesmo tempo, um chamamento para uma atenção maio! p~ra o prQjeto q_ue estaiilOS"apresenta:ndo ao Senado Federal, que visa corrigir
distorções na polftica previdenciária no que di:z: respeito
ao trabalhador rural.
Estamos~ apresentando este projeto para ·apreciação
.dos Srs. Senadores, evidente que também para os Deputados Federais, quando da sua aprovação no Senado,
projetO que visi:t inStitUir a contagem recfprOcâ do tempo
de serviço em atividades abrangidas pelo Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural e aquelas vinculadas à
Previdência SOciã.l Urbana.
Art. 2~> Os Seguiados da Previdência So.ciãt Urbana;
que \derem a averbar tempo de serviço prestado em atividade abrangida pelo Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, terão direito aos benefícios instituídos por
esta Lei, pelo periodo mínimo de 36 meses.
Entendo, Sr. Presidente, que assim agindo o Congresso, aprovando essa lei, estaremos fazendo justiça aos tra~
balhadores do campo que, muitas vezes, pelo êxodo ru~
-- ral, pelos problemas existentes no campo. têm que deixâ~
lo em busca da cidade, e em chegando na cidade, não
pode incorporar ao seu tempo de serviço o tempo que vai
começar a ser conta do como tempo de serviço urbano.
O projeto institui a contagem recíproca, Sr. Pres-iden-~
te, e considero-o da,_ maior imJ.!grtância, razão pela qual
jã estou pedindo o apoio dos Srs. Senadores. Óostaria de:

to

Gostaria, tambêm, de dizer que no momento em que
faço um apeio aos Srs. Senadores; -para que possannuna--=.nhã dar respaldo a essa nossa iniciativa, pedir a todos a
particip-ação, para que possamos fazer justiça aos trabalhadores rurais de todo o território nacional.

o--sr. Virgl1io Távora- Eminente Senador, permite
V, Exf- um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO Seinador Virgílio Távora.

Com prazer, nobre

O Sr. Virgflio Távora- Apenas para nos congratular,
em nome "do nosso Partido, com a iniciativa que V. Ex'
teve. Realmente, o alcance da medida propugnada por
V. Ex' só mesmo o tempo e a prática poderão mostrar à
Nação toda a sua extensão. Medidas como essas, levadas
a cabo seja por qual Governo for, realmente contribuirão, e não pouco, para tornar menor a miséria -que o rurícola hoje enfi"enta no seu labor diârio.
O SR. CARLOS ALBERTO - Sr. Presidente, agradecendo o aparte do nobre Senador Virgílio Tâvora,
também gostaria de fazer um apelo veemente ao Gover~
no Federal, principalmente ao Ministro Waldir Pires,
porque tenho certeza de que esta nossa proposta será
aprovada pela maioria do Congresso Nacional, para que
não venha ser, amanhã, vetada _e ser mais utna proposta
aprovada pelo Congresso sem o respaldo do Executivo.

t

o apelo que fazemos nesta hora em que lutamos por

dias melhores para aqueles que estão sofrendo no
po, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Çarneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os servidores do Departamento de Perícias Médicas
foram contemplados, por ato do Governador do Rio de
Janeiro, com a gratificação referente à insalubridade, somada à lotação prioritâria que lhes foi adjudicada desde
janeiro de 1984.
Trata-se de duas medidas justíssímaS, que precisam,
no entanto, estender-se a outros servidores que sofrem,
no exercício das suas funções, a agressão de agentes perniciosos à sua saúde. Evidentemente, naquele Departamento há perigo de contágio pelo contacto com portadores de doenças transmissíveiS, como a síf.tlis, a morféia, a
tuberculose. Advirta-se que a contaminação se pode dar,
também, por via do material posto em contacto com esses doentes e manejados pelos funcionários.-Lembramos que a gratifiCaÇão de lotação prioritária
foi concedida por se tratar de servidores com exercício
~ um órgão. prestador de serviços de saúde, correspondendo a vinte e cinco por centO-da respectiva retrióuição
básica.
Por nosso inteimêdio, aqueles servidores apelam ao
Secretârio Estadual de- Administração, Dr. Leôncio de
Vasconcelos, Para não mais adiir- o pagãmento--dessas
gratificações, dando ordem para o lançamento, no contra cheque do servidor do Departamento de Ciências
Médicas, as gratificáções de Insalubridade e Lotação.
Prioritária, devidas por lei.
Temos certeza de que as possíveis dificuldades financeiras existentes, para dar-se cumprimento" à determinação legal d~ Governador Leonel Brizola, têm sido superadas ultimamente, tanto em virtude da melhoria da
arrecadação estadual, como em decorrência dos recursos
propiciados ao Estado nos últimos meses do Governo
Figueiredo.
Estamos igualmente seguros de que, no atual Governo, a União nãO faltará com a sua colaboração, com vistas a s_olucionar novas_dificuldades dessa ordem, contanto que não falte ao funcionalismo fluminense o atendimento das obrigações que lhes são devidas, ademais num
setor da maior importâilcia, -p"õ"rque ligado ao campo
médico, a merecer redobrada atenção do Poder Público.
Temos certeza de que o Dr. Leôncio Vasconcelos procurará atender a essa justa n!iviildicação dos servidores
do Departamento de Perícias Médicas, de comprovada
dedicação ao serviço público.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Con-cedo
a palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Repercutiu, há poucas semanas, neste plenário, pela
voz do eminente Senador César Ca1s, a preocupação da
categoria dos arrumadores, trabalhadores que operam a
movimeritação de mercadorias nas instalações portuárias do País, com a Portaria n\' 3.01 t baixada, neste
ano, pelo Ministério do Trabalho.
Temem os membros desta categoria, prejuíZos â sua
organização sindical e ao seu mercado de trabalho, que
possam advir dos efeitOS dessa nova norma de enquadramento sindical. E sua reivindicação é no sentido de_que a
referida portaria -seja ·revogada.

Tal, porém, não ocorre. Diz muito clara e incontroversamente o texto dessa norma:
"Criar a categoria profissional- Trabalhadores
na Movimentação de Mercadorias em Geral (trabalhadores avulsos) - excetuados os Arrumadores,
que têm sua área de atuação restrita à área portuária. E nesta categoria recém-criada, inclui as categorias dos ..Carregadores_e ensacadores de café" e
..Carregadores e ensacadores de sal."
Ou seja, mantém como grupo específico o dos Arrumadores e coloca em mesmo nível outro grupo que atua
fora das áreas próprias do primeiro. Aliás, é muito transparente esta intenção: a de preservar a identidade e os direitos já adquiridos pelos trabalhadores portuários.
Não há, portanto, o que temer. Não pretendeu, nem
terá este efeito indesejável a Portaria n'l 3.011/85. Ela,
apenas, assegura uma nova forma de enquadramento
sindical a uma categoria que veio crescendo e se organizando melhor à medida em que, por decorrência do desenvolvimento dos transportes e da capacidade de annazenagem nas áreas interioranas, mais e mais a sua contribuição se tornou essencial à movimentação de cargas em
nosso País.
·
Ademais, ela representa um passo importante na valorização do sindicato como fgr_ma de organização livre e
amplamente democratizada. Abre espaço para a participação fiais efetiva de dezeit.as de milhares de trabalhad~
res, até agora restritos nas suas possibilidades de aglutinação e representação sindical e na defesa de seus direitos trabalhistas.
Nem poderia, Srs. Senadores, uma portaria: modificar
ou restringir direilos que são atribuídos aos arrumadores
por leis e decretos. A CLT, em seU Título III, Capítulo I,
Seção IX, baliza esta área de direitos: a movimentação
de cargas na área dos portos é atribuída aos trabalhado- res de sua administra-ção- os •·portuãrios"- e, na sua
falta, pelos "arrumadores". E, de fato, est· vieram a se
construir na força de trabalho principal da maioria das
instalações portuárias do Brasil. E, muito justamente, a
portaria explicitou essa reserva de mercado nos portos
para os arrumadores.
Ao reconhocer a-existência de outro grupo específico,
atuante fora das áreas portuárias, o que a portaria fez,
com plena correção, foi reconhecer Õs direitoS de Uma
categoria que abrange atualmente nada menos de 700
mil pessoas, nos centros de mais intensa atividade, mas
-que pode chegar a mais de um milhão quando se regularizem as atividades dos que atuam nas áreas mais afastadas do territórío· nacionaL
Vê-se, pois, que não teria nenhuma lógica evitar a regularizaÇão de um contingente tão grande de trabalhadores, por simples temor, realmente infundado, de dedu-zir, ou, como' foi dito, de "casS:ir" direitos de outra categoria com dín!itoS-jâ assegurados.
Diga-se ainda que, pelo porte e pela importância econômica dessa ati vida de, essa não é uma matéria que interessc:;__tãQ-§.Offi!;:IJte aos próprios trabalhadores ou ao grupo-ri'lã.is antig-o. Estes São cidadãos de dezena$ de cidades
do interior de nosso País, que aufeiem aí set.is rendimentos, aí pagam seus impostos, ativam o seu comércio e serv"iços; ntantêiD seus laços familiares e de amizade, participam da vida comunitária local. Dar-Ihf:s direito de reprP.sentação e de defesa de -seu trã-ba-Iho~-interessa 3:fodas
essas comunidades, a todas estas prefeituras, a todos os
Estados em que vívem. E são, sobretudo, elementos imprescindíveis ao desempenho eficiente e ordeiro da imensa infra-estrutura de deslocamento da produção agrícola
deste nosso Brasil.
São por todas estas razões que fazemos ecoar, aqui, a
voz destas centena" de milhares de trabalhadores de todo
o País, pela manutenção da decisão do Ministério do
Trabalho, incorporada à Portaria n9 3.011/85. Pela liber-

dade de organização sindical. Pela ampliação dos direitos ao trabalho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia· o seguinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-:
dores:
Procurarei ser breve porque, em poucas palavras, poderei expressar minha preocupação _com a falta de sensibilidade de alguns :para com o desastre ocorrido na
Bahia, com o rompimento da Barragem Santa Helena.
Graças a Deus, houve tempo de retirar de suas casas
os habitantes dos povoados que seriam atingidos pelas ãguas da barragem. Não tendo ocorrido durante a noite,
as quase 5.000 famflias da região puderam ser avisadas,
possibilitando, assim, que hoje não estivéssemos aqui a
lamentar a perda de vidas preciosas.
Temos que falar apenas sobre perdas materi:iis. O Estado da Bahia, ao que se anuncia, para recuperar a barragem teria que despender aproximadamente 200 bilhões
de cruzeiros. Salvador, no próximo verão, estaiá sujeita
a restrições no abastecimento d_e água.
É hora, por~anto, de_ todos nós, da Bahi~ uninnos
nossos esforços para vermos se o Governo Federal, tão
solíCito no atendimento ao Sul brasileiro, lança suas vistas para nossa terra, e, ouvindo o Governador do Estado, investe na Bahia a quantia itecessãria, seja para a recuperação da Barragem Santa Helena ou para a aceleração das obras de Pedra do Cavalo, garantindo assim o
abastecimento de água para a população de Salvador e
comunidades vizinhas, bem como transfira os-recursos
necessários (:iara a reconstrução das casas dos desabrigados.
Não é hora, Srs. Senadores, de buscar, tirar vantagens
políticas, lançando acusações contra adversários, procurando culpá-los pelo desastre. As responsabilidades serão determinadas pelos órgãos têcnicos, após as Vistorias
necessárias. Antecipar culpados é, no mínimo, açodamento do acusador e visa apenas buscar repercussões
_políticas, çm detrimento do seu adversário.
Ê hora da Sabia, com três ministros, repetir o feito d"õs
ministros baianos no Governo Castello Branco, que conseguiram transferir substanciais recursos para 'ajudar o
Goverandor e o Prefeito_de Salvador a executarem obras
do interesse do Estado e da nossa capital.

Esta é a oportunidade para que os baianos, que deseo progresso de sua terra e o bem-estar de sua gente,
unam-se nesta reivindicação para sensibilizar o Governo
da República a tomar a decisão política de _transferir
para a Bahia os recursos que necessitamos para a execução dessa obra.
Era o que tinha a dizer, Si'. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
_O SR. MARTIN~ FILHO (PFL- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, no último fim de semana, inúmeros telefonemas, dando conta do verdadeiro pânico que tomou o-S
moradores da cidade de Açú, de Ipanguaçú, de Pendências e de Ãlto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte,
que se localizam à jusante da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. 1:: que, no topo da barragem, na pista asfaltada sobre o dique; surgiu uma depressão de aproximadamente 30 centímetros de profundidade, por cinco
metros de extensão, levando-se a temer por um rompim~nto. Ve~ade é que isso pode não significar nada,
- mas, como os técnicos não chegaram a um diagnóstico
conclusivo da situação, é natural que haja certo alarme
entre os habitantes da região.
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Um rompimento da barragem Armando Ribeiro
Gonçalves será catastrófico para as cidades menCiona::das, pois esta tem seus fundamentos a cinco metros abaixo do nível do mar c a lâmina do sangradouro, a cinqilenta e cinco metros acima, sendo uma verdadeira espuda de dâmocles, sobre mais de oitenta mil almas.
Estes aspectos, porém, são sobejamente conhecidos d9
Senado, pois eu, inclusive, já os tratei em mais de uma
oportunidade. Trago o tema novamente à baila, porque
ocorreu um fato que considero grave.

Ao saber da apreensão do povo, chamei, telefonicamente, o engenheiro Clóvis GO-nÇalves, chefe do distrito
do DNOCS no Rio Grande do Norte, sediado em Natal,
para informar-me das reais proporções do perigo. Dr.
Clóvis, que me atendeu COm a maior solicitude, não pôde
tomar providêncías imediatas por faltar gasolina à viatum que levaria os engenheiros de Natal a Açúe sendo domingo, os postos de abastecimento encontravam-se fechados.
Uma barragem do porte e da importância dã Armando Ribeiro Gonçalves não pode permanecer sem a assistência -de u-m engenheiro, em tempo integral, principalmente na fase das cheias, e que possa dispor de um ágil
sistema de comunicações para provídências imediatas
em casos de emergência.
Apelo, pois, às autoridades responsáveis que criem,
com urgência, o serviço de operação da barragem, sob
supervisão de um engenheiro especialista, para dar
maior tranq üilidade à população da região, hoje intranqüila pelo pavor de uma possível catástrofe.
Er..t o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O comentárío que temos o dever de externar nesta hora, cumprindo compromisso e em prologamento de manifestação anterior feita na primeira Sessão Ordinária
desta Sessão Legislativa sobre a eleição da Mesa Díretora do Senado, referente a dispositivo constitucional postergado, ê mais uma obrigação imposta ao munus senato-:
ria! recebfdo do nosso partido do que uma análise de cunho pe.!isoa/, muito embora o assunto haja malferido a
integralidade de todos nós, como membros de agremiações partidárias legítimas e legalmente constitufdas, e
a consciência de cada um como- cidadão e representante
do povo.
Em tempos normais de seqUência e rotina administrativas, esse fato só por si chocaria esta Casa, depositária
do mais alto respeito e admiração da Nação, e onde habita a sabedoria e o espírito público acrisola-se e cristaliza nas exteriorizações supremas de sua missão e de sua
destinação histórica e institucional.
Ouvimos todos os dias e a toda hora apregoar-se que
estamos nos umbrais de uma nova era, vivendo a véspera
de um novo tempo, antevendo o advento da Nova República, e que o autoritarismo está agonizante e pr_estes a
expirar, removidos todos os resquícios e entulhoS, para
ceder lugar ao reino da Liberdade- e não ao da Dinamarca - e ao império da lei.
O slogan cUnhado pela expressão categórica de Muda
Brasil! criou na alma popular a miragem de um paraíso e
de um mundo de sonhos e esperanças, além da expectativa de que os novos detentores-do poder, enviados para as
grandes tarefas redencionaís, são super-homens nietzchianos, capazes de operar milagres, e mais, varões de
Plutarco que receberam a graça dos eleitos dos deuses
para guiarem o povo, através do deserto e do Mar Vermelho, e fazê-lo chegar, são, salvo e feliz, à Terra da Promissão.
A palavra mudança revestiu-se de toques cabalísticos.
Fala-se e repete-se tanto essa palavra, com a eleição do
novo Presidente da República, que ela se converteu~ Uiirri
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truismo. Não sabemos se_ esse vocábulo importará, na
realidade, numa renovação de hábitos, atitudes, métodos, costumes. Diz-se que o Poder Legislativo também
passará por uma completa mudança, fortalecendo-se e,
sobrciudo~_fazendo_aplicar, em toda sua extensão e intensidade,_a democracia tão esperada. Não queremos, de
forma alguma, emitir uma Previsão de Cassandra, porêm jâ alimentamos desconfiança de que, logo -de começo, há uma distorção entre o verbo e a realidade. E o
pior, ê que, justamente nesta Câmara Alta, no Senado da
República, quando se espe-rava que as lições prévias da
instauração do princípio democrático tivessem prevalência, sobretudo por ser regra constitucional, que sequer
havia sido banida durante os 20 anos de eclipsç_ e arbítrio, que essa regra de proporcionalidade na composição
de todas a~ Comissões Parlamentares, permanentes ou
temporárias, fosse obedecida.
b, realmente, de causar estarrecimento que, justamente quando se fala no escancaramento, maior que a abertura, das cancelas democráticas, tenha-se procedido de
forma tão aberrantemente contundente, e tão violentamente contrária ao Primado democrático da participação proporcional dos partidos políticos na composição da Mesa Diretora do Senado.
Num gesto insólito de autoritarisrrio inco.nseqilente, o
hoje Pãrtido da Situação, o PMDB, aliado a um embrião
de partido que se aL_ttodenomina de Frente Liberal. alijou
dos postos da Mesa Diretora os membros da maior bancada desta Casa.

rar que, adotando a eleição pelo sistema de representação proporcional para o recrutamento dos Deputados,
seria impróprio falar em minoria, difícil de apurar, quan·
do vários fossem os partidos com representação na Câmara. É claro que o "tanto quanto possível" que a letra
constitucional ressalta signffica que, se o partido tiver 1
ou 2 Senadores,_ e::;sa proporcionalidade se evanesce ou
desaparece, porque perde expressão na composição da
Mesa, em que o critério não poderia ser absoluta, porém
relativo. Contudo, de forma alguma poderia acontecer o
absurdo, a postergação do direito do partido mais numeroso do Senado, ficar privado, ou melhor, ser alijado da
Mesa Diretora.
Como estamos nos reportando à Constituição de
1946, cuja redação, no que tange ao assunto em tela, não
sofreu solução de continuidade, como o advento da de
1967, nem da sua Emenda n'i' I, bastando-se transcrever
o arligo 30, parágrafo único, letra a, para que não paire
qualquer dúvid~ 8_: respeito. Se não vejamos:

Não se trata, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de mero
fàvor, de simples concessão, de acordo de cavalheiros,
ou de rotineira praxe parlamentar, a participação proporcional dos partidos na organização da Mesa Oiretora. Trata-se, sim, de cânone constitucional, cuja raízes
foram lan-çadas, pelo insígne João Mangabeira, na redação do dispositivo da Constituição de 1934 De fato,
aquela Carta Magna foi a primeira em nosso País a colocar a semetlte da proporcionalidade e que as Constituições q-ue-se seguii"am, exceto -naturalmente a Carta do
Estado Novo, aprimoraram. Realmente, o artigo 26, capul, da Constituição de 1934, cogitou dessa 01atéria, da
seguinte forma:

A COnstituição determina assim, sem qualquer distinção, que, na composição das Comissões Legislativas,
quer nas Permanentes, quer Temporárias, que-r Especiais, se assegure a representação proporcional dos partidos nacionais que participam da respectiva Câmara.
Segundo Pontes de Miranda, no seu escólio a essa alínea a, parágrafo único do artigo 30.

"Art. 26. Somente à Câmara dos Deputados
incumbe eleger a sua Mesa, regular a sua própria
policia, organizar a sua secretaria, com observância
do art. 39, nY 6, e o seu Regi01ento Interno, no qual
se assegurará, quanto possível, em todas as Comissões, a representação proporcional das correntes de
-- opinião nela definidas.''
Por seu turno, a Constituição de 1946, em vez de delegaçiio ao Regimento Interno de cada uma das Câmaras,
aperfeiçoou o princípio da proporcionalidade nas Comissões, tomando·o direito congente, no parágrafo único do artigo 40, in verbis:
"Art. 40. A cada uma das Câmaras compete
dispor, em Regimento Interno, sobre sua organização, polícia, cria-ÇãO e provimento de cargos.
Parágrafo único. Na constituição das Comissões asseg_urar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que
particiPem da respectiva Câmara."
Como verificamos, a partir da Constituição de 1934,
as Comissões Parlamentares passaram a ter existência
parágrafo único do artigo 40 do Estaconstitucional.
tuto de 1946, detem1inou que "tanto quanto possível"
fosse asseg~rada a representação proporcional dos partidos nessas Comissões. Assinala Alcindo Pinto Falcão,
em ..Constituição Anotada", vol. I, Konfino Editor,
1956, que o dispositivo, retrotransladado, não fala em
representação da minoria e, por isso, compreende-se qye
-cile:glslador haja usado essa têácnica por não poder igno-

·o

"Art. 30. A cada uma das Câmaras compete
elaborar seu Regimento Interno, dispor sobre sua
Orgriilízaçâo, polícia e provimento de cargos de seus
serViços.
Parágrafo úriicO. Observar..:se-ão as seguintes
norma_s_ regimentais: a) na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a reapresentação proporcional dos partidos nacionais que
participam da respectiva Câmara."

"Os partidos políticos têm direito público (constitucional) subjetivo e pretensão para exigir, por intermédio de seus Deputados e Senadores, o cumprimento do artigo 30, parágrafo único. Não se trata
- de simples recomendação. Não se disse quando
possível ou se possível e sim tanto quanto possível.
A formação da Comissão deve observar, o princípio
da co·participação pluripartidária nas Comissões".
Como se constata, empresta-se, mais uma vez, o
prestígio da lei fundamental ao princípio e considera-o,
ainda, como taxativo, porquanto, dentro de interpretação cartesiana de Pontes de Miranda, não fixa representação para quando for possfvel. Diz, de forma categórica, que a representação deve ser assegurada tanto
quan_to possível.
Rosah Russamano, na sua opulenta monografia O Po·
der Legislativo na República- Freitas Bastos, !960, observa, com muita acuidade, que o preceito comporta certa nexibilídade, porquanto se acontece haver menor número de membros na Comi-ssão do que de partidos, não
será de exigir-se uma proporcionalidade absolutamente
exata. E tra.zendo à colação um argumento de Pontes de
Miranda, o confirma ao esclarecer: "Se a Comissão tem
7 (sete) membros ou três (3), e oito (8) ou quatro (4), são
os partidos, a representação de 7 (sete), ou de três (3), foi
tanto quanto possível" (obra citada, pág. 225).
A eleição da Mesa do Senado não contemplou o PDS
e violou, destarde,_ a Constituição com esse alijamento.
Simultaneamente. violou novamente a Constituição, ao
eleger membros do futuro PFL, que poderá ser, mas ainda não é, partido nacional; uma vez que ainda não lo·
grou registro no Tribunal Superior Eleitoral.
Voltemos a argumentar quanto a este último pressuposto com as palavras que vestem, como luva à mão, o
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sim de distribuir postos graduados que não valem
apenas pelo índice numérico, pois valem por uma
ordem de categoria. O posto da Presidência, por
exemplo, reputar-se-ã sempre mais valíoso que um
de Vice~Pfesidência, oU -dOis ou mais de Secretaria,
ocorrendo ainda fatores de valorização na ordem de
precedênéia das Vice-Presidências e das Secretarias.
E como a cada partido apetecerâ sempre os cargos
mais categorizados, o problema da respectiva distribuição se torna mais espinhoso, de modo que a viabilidade das soluções exige laboriosos entendimentos e acertos, podendo ocorrer que os partidos não
se conciliem numa partilha satisfatória e que, por isto, haja uma impossibilidade de participação proporcional."

tidparltes. O Senado e a Câmara se elegem respectivamente por eleição majoritária e proporcional. Porém, o
prinCípio da participação proporcional dos partidos na~
cionais na compõ.Sição da Mesa Diretora, quer do Sena·
·do Federal, quer da Câmara dos Deputados, não se distingue do sistema, segundo o qual, os Senadores e Depu·
tados são eleitos.
Há um controle que se efetiva -entre os poderes, controle esse advindo do princípio da independência e har·
mania entre eles, mas há também um poder de controle
interno, intestino, que oCorre rio interior de cada poder.
É o controle chamado de intra-estatal. Esse princípio de
participaÇão é salutar e indispensãveL Mais; ele é fundamental e inafastável, porque os componentes dos diversos partidos de uma Comissão, seJa uma Comissão Executiva, seja uma Comissão Permanente, seja uma Comissão Especial ou uma de Inquérito, os membros dos diversos partidos se fiscalizam mutuamente, justamente
para evitar os Q.esmandos, excessos e distorções, e os
possíveis abusos e desvios de poder.
Deixar -uma ComissãO composta exclusivamente dos
que integram ou formam a maioria é estabelecer a ditadura desta, é privar a minoria de fiscalizar os atas da
maioria, é tornar ilegítimo o exercício dos cargos da Mesa, obtidos sem autenticidade nem legitimidade, por uma
Comissão Diretora ilegalmente constituída, posto eleita
com evidente e abusiva violação de dispositivos permanentes e conceitos imanentes de Direito ConstitucionaL
Cláudio Pàcheco, a propósito, no seu "Tratado das
Constituições Brasileiras", declara que a democracia degenera quando a maioria causa desapreço à minoria,
negando-lhe o direito de participar, de fiscalizar e de
controlar.

caso presente:_ Transcrevamos as palavras da insigne
constitucionalista gaúcha:
..Só é de exigiNe, porêm; a proporcionalidade,
relativamente aos partidos nacionais que partiCipam
da Câmara ou do Senado Federal. E. a sua representaçãÕ proporcional que se assegura expressamente.
Sendo assim, se houver divergência que,
processando-se nos âmbitos local ou regional, produzam facções, fraS:ri:len(aÇões partidárias, a essas
facções, a essas fragmentações, não se estenderá o
princípio. Ele recobre apenas 'os partidos de âmbito
nacional."

Cláudio Pacheco, na sua notável obra Tratado das
Constituições Brasileiras, no volume V, pâgs. 215/216,
tambêm tece judicioSos Comeritãfias·s-obre a matêria orà·
enfocada. Permitimo-nos transcrever a sua lição sobre o
princípio constitucional em exame. Diz ele:
••os partidos nacionais são pessoas de direito
público interno,- a que a Constituição atribui direitos expressos, entre os quais figura esSe de participação nas regalias de Direção e Instrução das Câmaras. Em paridade com o próprio sistema eleito~
ral, está assegurada esta participação na base da representação proporcional. Assim as Comissões se
constituirão com o feitio- de miniaturas da própria
composição partidária do plenário, de modo que o
seu parecer, pelo menos nos assuntos inclusos nas
grandes linhas de orientação dos partidos, tem muitas possibilidades de antecipar, e logicamente facili~
ta o pronunciamento definitivó do mesmo plenário.
Mas, justamente por se tratar de uma escala de mi·
niatura, não pode ser alcançada numa proporciona~
lidade exata. que, assim como nas escalas mini~
mas não se reproduzem os traços de detalhe, nem
sempre é possível incluir, nas Comissões, representantes dos partidos cuja participação no plenário
seja muito pequena. Quando se tem de atribuir, __
numa Comissão; somente 10 (dez) lugares ao parti~
do que tenha t 00 (cem) representantes na Câmara,
estâ sempre em flagrante desproporção atribuir um
lugar ao partido que tenha menos de 1O(dez) representantes. Também em muítos casos, quando não
ocorra uma boa divisibilidade, não ê possível atribuir, em Comissões, a certos partidos, um númerO
de lugares que, pela proporcionalidade, corresponda exatamente ao de seus representantes na Câmara. Sabiamente a Constituição previu esses desconcertos e então subordinou a obrigatoriedade da participação proporcional dos partidos nas Comissões
ao grau mais aproximado de possibilidades, que indicou pelo emprego da expressão tanto quanto
possível."

a

Daí, ser muito diferente, bem distante de omitir, ou
melhor, expungir da constituição da Mesa, uma agremiação partidária como o PDS, que possui no Senado
uma bancada de membros, a primeira maior desta Casa.
Não tínhamos ainda feito menção à qualidade e categoria da Comissão que todos os constitucionalistas atribuem à Mesa, à qual qualificam de Comissão D_iretora,
por sua obviedade. Não haverá demasia de nossa parte
se efetuarmos o troslado do que, a respeito, expressa Claudio Pach~ na mesma obra e local:
"O direito de participação dos partidos nas Co~
niissões estende-se também à Mesa que é chamada
de Comissão Executiva e que, sem dúvida alguma é
o mais iinpOrtante órgão interrio da-Câmara. Mas
aqui as dificuldades práticas de efetivação da proporcionaHdade são bem maiores, porquanto não se
trata apenas de distribuir "certo iüímeto de postos e

Pinto Saraiva, por sua vez, nO "CurSo de Direito
Constitucional", voL I, 1978 -Saraiva- preleciona:
••o artigo 40, parágrafo único da Constituição
Federal de 1946, e o art. 32, parágrafo único da
ConstitUição de 1967, não são simples nOrmas programãticas, porém os próprios partidos políticos
têm direito público objetivo para eXi8ir o- cutn;pfimcilto do-dispositivo, através dos seus representarites nas Casas do Congresso. A mesma interpretação
cabe quanto ao artigo 30; pai'ãgi'ifo úriiCo, alínea a,
da Emenda Constitucional nl" I, de 17-10-1969.''
Tod,os esses conceitos estão sumariados e sintetizados,
de forma lapidar, no pensamento do insigne tneStre Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em sua obra "Comentários à Constituição Brasileira", Editora Sarai"va. Diz o
comentarista:
"Proporcionalidade nas Comissões. Esta é a única das regras regimentais enunciadas neste parágrafo único do art. 30 que não ê inovação da Emenda
n~" L Já vem da Constituição de 1934 (art. 26) a nor·
ma que manda distribuir, proporcionalmente, a participação âe cada partido na c_omposição da Câmara, os lugares de cada Comlssão.
Comissão aqui significa todo órgão colegiado, ordinãrio ou extraordinârio, criado no legislativo
qualquer que seja o seu objetivo. A regra da proporcionalidade, portanto, se aplica às Comissões ditas
Permanentes das Câmaras, bem como às Comissões
de Inquérito e às Especiais, Como a prevista no al~ti
go 53 da Constituição.''
Ao PDS foram oferecidas posiÇões ou cargos na composição da Mesa que não eram absolutamente condizentes com a sua condição de partid.a de maior bancada nesta Câmara Alta.
Esta capitis deminutio a que foi submetido o PDS, com
uma oferta a que se diu o cunhO ae mera cOnCe~são de
cargos sem maior expressão, equivale a um alijamento
da sua participação na Comissão Executiva, um desapreço ao princípio da participação proporcional dos partidos na composição da Mesa Diretora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por tudo isso que fõi visto, analisado e discutido, e,
sobretudo, comentado com a valiosa opinião dos mais
eminentes juristas do País, estamos diante de um veracieiro eclipse ria hora ansiada dos albores democrã_ticos:, e
no instante sombrio em que o Poder Legislativo da
União, particularmente o Senado Federal, deixa que
morram em suas próprias mãos, assassinado com suas
próprias armas, os princípios basilar-es mais vitais e fundamentais das democracias, que têm, comO padrão
maior, o respeito das franquias e direitos das minorias.
Já foi dito e redito qUe democracia não ê apenas o governo das minorias. Porém, sim, o goverrio das maiorias,
autenticado e convalidado pelas minorias atuantes e par-

Tod3. vez que o Poder é exercido oligarquicamente- e
oligarquia não é apenas um problema de famnia e, na
sua expressão genérica, aplica-se a grupos, coligações,
coalisões- para reduzir o princípio da fiscalização que
é inerente às minorias e oposições, ele se corrompe. O coineço da era nova que se pretende instaurar e a respeito
da qual alimentamos as maiores esperanças não foi um
bom começo, uma promissora ouverture, com esse critêrio absolutista que eliminou o PDS da Comissão Executiva e Diretora desta Mesa.
Não é fastidioso repetir, porque constitui princípio
consagrado e consubstancial à gênese do próprio Poder
Legislativo, o substrato da participação proporcional e
igualitária. Senado e Câmara são protótipos e estereótipos desse ordenamento. O Senado é o modelo da representação igualitâria e a Câmara da representação proporcionaL Na Câmara, os partidos estão presentes na
proporcionalidade de seus Deputados que corporificam
o percentual de suas massas votantes em relação ao eleitorado de cada Es,tado. No Senado, os partidos comparecem na representação igualitária que nivela Estados
grãrides e pequenos. Maioria e minoria nem sempre são
O- maior e o menor número, com força para um excluir o
outro. Maioria e minoria se completam na composição
do poder que se alterna, pela vontade popular expressa
na eleição dos Governos.
Um Presidente desta Casa, o insigne e saudoso Senador Nilo Cqelho, disse, certa vez, em instante solar de
comoção cívica; com palavras candentes, sob os aplausos dos que eram minoria e hoje são maioria, que não era
Presidente do Senado do PDS, mas era o Presidente do
SenaQo da República. Agora, graças à alternância democrática no exercício do poder, quem está na Mesa Diretora ê o PMDB, mas o Senado, parodiando o bravo Senador, cuja memória estã cada dia mais viva, não ê o SenadO dO PMDB, nem da Frente Liberal, nem do PDS,
nem de nenhum partido, por maior ou menor que seja a
sua bancada. ~ do Brasil que o Senado é. É do Senado
da República que a sua Mesa Diretora ê. Oxalá que essa·
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Mesa Diretora, cônscía de que constitucionalmente há
um direito público subjetivo de o PDS dela fazer parte,
dentro da proporção numêrica dos membros do próprio

Senado e dos partidos com assento na Casa. dê O maiOr e
mais alto exemplo de abertura e de revisão de seus próprios atas, convocando o nosso partido para integrá-la
na forma legal. Podemos até estar com devaneios líricos
e romantismo liberal, na persuasão de que a ética deva
ser o procedimento dos homens maduros, dos conselheiros sâbios, que, no liminar -da-ancianidade, acreditaffios
ainda em mirage_ns e de que o bem seja restaurad9._a moral restabelecida e o império di lei resguardado, sem os
entreveras marcados pelo radicalismo ou pelo maquiavelismo. Temos te. sim, de que os nossos colegas. sejam
quais forem as ãgremiacõeS partidárias a que estejam filiados, eventualmente, saberão ter, em todos os momentos, a consciência maior de sua fidelidade à lei, ao direito, à justiça e à lealdade, e que as mudanças que todos
desejamos produzam frutos opimos da conversão demo·
crática de que o Senado deve ser a Casa dos maiores
exemplos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Trago nestas desataviadas palavras, o consenso do
povo brasileiro, o apelo da consciênciajurídica nacional,
a convocação das forças vivas da Nação, para que os representantes dos Estados, os Conselheiros e condestâVeis
da Pátria, como um organismo politicamente organizado, restituam o primado do direito, da justiça e da lei a
esta Casa, e num gesto liberal e patriótico, dêem io País
um exemplo de autocrítica, autoceilsU.ra;auto reVisão e
autodeterminação, principalmente quãil.do está- em julga~ento um princípio universal de direito público consagrado na Constituição dos povos livres.
Esta Casa da Lei não pode apresentar-se ã Nação, nos
albores da apregoada Nova República, com a túnica rasgada pelos mesmos punhais que, no curso da história,
têm feito sangrar a alma e õ-espírito nacionais. Esta Casa
da Lei não pode ser a primeira a viOlentar as lriis que ela
mesma criou, votou e promulgou, e que, por sua univer~
salidade, autenticidade e consubstancialidade, integram
o patrimônio cultural e jurídico das socledades livres e
dos governos democrâticos.
Timbrou-se a expressão ~·remover O entulho do .autoritarísmo" como uma das metas prioritárias a serem implantadas pelas vestais da Nova República. Mas não é
amontoando novos entulhos, nem forjando outros moldes e formas de absolutismo que se aplainará o terreno,
nem se adubarão os sulcos onde se plantarão, para colheita auspiciosa e próxima, as sementes tenras e fêrteis
da democracia.
Era o que eu tinha a dizer, com a vênia dos meusemi~
nentes pares e o respeito que tributo a esta augusta Casa.
(Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- sr-: PreSidente, Srs. Sena~
dores:
Mais uma vez, os agentes do egoísmo se preparam
para desfechar um novo golpe contra o Amazonas, contra os seus interesses mais juStoS-e mais legítimos, numa
outra tentativa impatriótica de- desestruturar a Zona
Franca de Manaus, o que significaria, em última anâlise,
inviabilizar o processo de desenvolvimento sócioeconómico de todo o Estado, cujo avanço e cujo progres~
so são devidos, exatamente, à atividade industrial advinda da Zona Franca, sem a qual estaríamos ainda, sem
sombra de dúvida, adstritoS ãcondição primária de entreposto comercial.
O que se pretende agora, Sr. Presidente e Srs: Senadores, é torpedear o Pólo de Informática da Zona Franca
de Ma naus, sob argumentos os mais estapafúrd~os e im-
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procedentes, de modo a negar a aceitação dos projetosjá
aprovadOs, p-ela SU FRAMA e pela SEI, não consentindo que aconteçam outras aprovações,_além da eXigência
de que sejam subiTteUdos ao exame prévio da SEr todos
os pedídos de guia de importação, formulados pela indústria do ramo de in~ormática jã instaladas em Manaus.
No atual conjuntura política,.qbando são decantados
os fundamentos de liberdade da-Nova República, cre·mos que a pretensão da SEI e do CONIN se alicerça naquilo que essa mesma Nova República vem denominan- _
do de excessos do periodo de arbítrio, que ela se Propõe
remover e rever. o mais urgentemente possível, na guar~
da intransigente da plenitude democrática, agora
ameaçada no Estado do Amazonas, pela força e pela in~
gerência do poder económico das regiões mais ricas do
País, em detrimento das regiões mais pobres e menos assisfidas.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, subordi~
nar a SUFRAMA à SEI, compromentendo poderes legalmente atribuídos àquela entidade e ao seu Superinten~
dente coin vistas à colimação dos objetivos preconizados
n'?- Decreto-lei n"' 288/67, representa uma absurda alteração unilateral do pacto firmado, por trinta anos, entre
o Governo e -a Nação, abrindo precedentes de conseqiiencias imprevisíveis para a economia amazonense e,
põr vía de conseqUência, para a própria econámianacional, considerando que o Amazonas, embora muitos insistam em não aceitar tal realidade, é grande depositário
da prosperidade_do Brasil, tendo em vista a pujança das
suas. potencialidades, em todas as áreas da riqueza, de
solo e de subsolo.
A informática, como um_segmento, constitui um subsetor _do ramo. industrial eletro-eletrônico, e a Zona
Franca de Manaus represep_ta, hoje, um dos principais
pólOs eletro-eletrônicos do País, mantendo inclusive a liderança em determinadas áreas específicas, _como as Ii~
nhas de aúdio, vídeo e cálculo, o que nos leva à conclusão de que, a Zona Franca, com seus incentivos, antecede, de muito, as prãticas de políticas sObre iiiformâtica
exercidas em nosso País, prirri_eiramenú~j)ela CAPREComissão de Coordenação de Ativiâades de Processamento ~letrônico - e depois através da SEI- Secretaria EspeCial de Informática - valendo destacar que
várias empresaS que operam rio campo da Informática,
em Manaus, jâ exerciam atividades lJO ramo industrial
eletro-eletrônico, sendo que algumas delas foram as primeiras a terem projetas apreciados pela CAPRE, em

1977.
Basicamente, o desenvolvimento da indústria de informática em Ma naus, ocorreu de duas maneiras: a primeira,-:péEl ampliação das atividades das plantas fabris, operando no segmento de entre_tenimento, taiqual se verifi~
coLi-na indústria eletrônica dos paíSes maís desenvolvidos. A segunda, mais atual, decorrente da assinatura do
convênio SUFRAMA/SEI, teve lugar atravês da implantação de empreendimentos integrantes de grupos
que jã operam no segmento de informática na região
Centro-Sul
Assim·: como é fácil verificar, o segmeftto de informática da Zon-a Franca de ManãuS- não pOde ser visto, de
modo algum, como uma ameaça de esvaziamento do
Parque Industr~al de ~nformâtica, localiz~do principalmenté no Centro~Sul do País, tendo em vista que apenas
se vem observando a estruturação de determinadas empresas rlOvas que se propõem a fabricar um númer_o limitado-de-produtos, tod~s elas Vinculadas fl. grupos empresariais do meSmo ranio instalados no Centro-SuL
Além disso, como a Indústria de informática instalada
no ~P"iís-Se constitui em expressivo importador, a SUFRAMA não vê como dispensar guarida, nesse sentido,
às empresas que se dirijam para Ma naus, diante da contigê~cla das importaçõ_es do exterior que anualmente é
imposta à Zona Franca através de decreto PresidenciaJ.
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Por absolutamente necessãrio; vaie destacar que todas
as empresas do segmento de Informática implantadas na
Zona Frãnca de Manaus, têm seus projetas aprovados
pela SEI, obedecendo fielmente aos ptogramas de nacionalização fixado também pela SEI, com suas importações sendo adstritas unicamente àqueles componentes,
partes e peças autorizadas pela própria SEI e pela própria SUFRAMA, e que não apresentam similares nacionais. E tanto é assim que, de acordo com dados estatísticos fornecidos pela própria SUFRAMA, 86% (oitenta e
seis por cento) das compras de componentes, partes e
peças de origem nacional que servem para integrar os
produtos finais, são adquiridos no mercado do complexo
industrial situado em São -Paulo, o que evidencia, claramente, que nem a Zona Franca de Manaus, de maneira
particular, nem o J;.s~ado do Amaz_onas, de manelra ienérica, p_r~tendem ocionar quaisquer prejuízos a nemhuma indústria ou região do País, reservando-se, porém, o
direito de também poder progredir, evoluir, na conquista
natural de sua emancipação sócio-económica, na busca
também justa da abastança e da felicidade geral.
Faço meus, portanto, os apelos da classe empresarial
amazonense no sentido _de que a pretensão do CONIN e
da SEl, visando a prejudicar as atividades normais da
SUFRAMA seja contiaa, de maneira a que o Amazonas
não venha a sofrer esse golpe violento e fatal contra os
seus processos de desenvolvimento e de progresso. S
mister que a NaçãO entenda, de uma vez por toda, que o
Estado do Amazonas não está se colocando contra ninguém, tanto quanto não se propõe a inviabilizar ou sabo~
tar o desenvolvimento natural de nenhuma região do
País. Exi&e; contudo, para si e para o seu povo, o direito
inalienâvel de buscar as suas próprias metas, os seus pr~
prios caminhos, livre desses atos impatrióticos desabo~
tagem contra os quais, nós todos, amazonenses, acima
dos partidos políticos, das ideologias e das convicções fi~
losóficas pessoais, saberemos nos colocar para encetar a
luta que se torne necessãrio empreender, com qualquer
arma ou com qu~lquer reCurso, na ~efesa intransigente
dos no~~s il)tereSses que afinal, não são apenas nossos,
porque o são também de _toda a Pátria, que reconhece no
Estado do Amazonas a maior reserva natural de todas as
riqueza~ _que este País guarda, como garantia do seu futuro próSpero e da sua emancipação verdadeira.
~r<:J. o que tinha a dizer, Sr. Pn;sidente. (Muito bemf)

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso~) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o
Acre, e muito especialmente a cidade de Xapuri, estã enlutado com o falecimento da veneranda senhora Joana
Izaura Soares _de Carvalho, ocorrido em abril na capital
acriana, quando contava 90 anos de idade.
Natural do Crato, Qará, onde nasceu em J9 de janeiro
de 1895, foi levada pelas mãos de seus bondosos pais
para o Acre, em 1905, contando apenas 10 anos de idade.
Anos depois, casava-se com José Soares Carvalho, por~
tuguês ql!e dei;x~u asua pâtria de nascimento no fulgor
dos anos -e veio aJud<ir o nosso desenvolvimento, preferindo o desconforto da Amazônia de antanho, residindo
no interior do município acrümo de Xapurl, desbravando seringais. E o destino não tardaria a ligar por laços
matrimoniais ajovein Joana Izaura com o também moço
José. E dessa união nasceram os filhos Amêlia, casada
com Delmar de Paula Pismel; Mário, casado com Francisca; Nair, casada com Domingos Jordão e Jacy, com
_Evaristo da Costa Galo, ambos jâ falecidos.
Além dos quatro filhos e filhas, que souberam seguir a
orientação sadia de seus saudosos pais dentro do respeito a seus semelhantes, deixou dona Joana 26 netos, 16
bisnetos e 2 tataranetos, além de 15 crianças que a dota-

ra.
Sua vida foi toda voltada para o esPoso José Soares de
Carvalho, ao qual se dedicou plenamente, inspirando~o e
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animando-o na luta desigual que ambos tiveram de enfrentar naqueles primórdios das grandes dificuldades a
venéer.
Conheci o casal Josê Joana residindo na zona rural
xapuriense, no lugar denominado Sumaré, que, além de
moradia, era a sede de seus negócios comerciais.
Casal fidalgo, gostava de reunir amigos em torno de
sua farta mesa e ali se destacava dona Joana, com sua
bondade, falante e sempre sorrindo, dando uma dimen-

e

são maior de alegria ao ambiente acolhedor.
Dona Joana, alêm do seu dinamismo e a sua disposição permanente de colaborar com seu esposo, possuía
um coração magnânimo, sempre voltado para os desprotegidos, virtude, entre outras, que ornava o seu irrepreensível caráter. A sua doçura de mãe amada e boníssima, de esposa fiel e de amiga leal, faz-me lembrar os versos de Abdiel Monteiro, que expríine a personalidade da
minha homenageada desta tarde:
"Se é tão fácil ser bom, sejamos bons;
Seguindo a lei divina da bondade,
E no cultivo dos melhores dons,
Havemos de alcançar a santidade."
Até a dor que entristeceu a todos nós, apresento desta
Tribuna o meu sentimento de pesar à famüia enlutada,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Mííller.
O SR- GASI'ÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun,
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore>.

O Presidente José Sarney tem se revelado à altura da
posição que lhe foi ou_targada pela maioria esmagadora
do povo brasileiro.
As medidas que ele vem tomando na área administrativa e política demonstram, cabalmente, a sua total capacidade para liderar o Brasil, nestes próximos anos.
Na última reunião formal do Ministério~ o Presidente
José Sarney fez substancial pronunciamento e que deve
ser preservado na memória nacional, através do Congresso Nacional.
O Presidente José Sarn-ey afirma: ..Neste Governo não
será permitido o peculato".
Adiante diz o Presidente Sarney: ..A lu_t_a contra a cor-_
rupção é fator decisivo e ponto de honrado Governo
para o êxito da administração pública, que não deve- ser
descuidada, porque ela é fator de efiCiência".
Mais à frente, o Presidente Sarney, categórico, diz:
"As grandes transformações se fazem com sacrificios.''
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais, o memorável discurso do Presidente Sarney,
no ·dia 7 de maio último.
Entre a primeira reunião de 17 de março e o nosso encontro de hoje, a Nação viveu dia~ _de perplexidades.
Viajamos entre ressurreição e a tragédia, entre a esperança e o desencontro. Ninguém em nossa história a-ssu-miu o poder diante de tantos transtornos e em momento
tão difícil. ~assim que vejo o presente, mas não e-assim
que vislumbro o futuro. O Brasil_nã,_o é catastt:Qfict;>.
O legado de Tancredo Neves ê a canciliãção..e_deh;_é a
voz_ de comando que nos ampara: "Não vamos nos dispersar".
Perdemos o nosso condutor, mas não perdemos a ·esperança e-nãcr renunciamos ao seu compromisso. Reno~
vo meu juramento da noite fria de São Jol!o c!el R.ey:
"Seu sonho será o nosso sonho, sua esperança será nossa
esperança",
Estes 50 dias têm siOo de grande trabalho. De indormida preocupação com os problemas da Pátria.
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O esforço foi ~mpensado: a mudança chegou. Assumimos o poder civil, as decisões passaram a ter a
marca da participação, o GoYerno perdeu a arrogânR
cia da infalibilidade para ser uma busca de acerto. A
voz das ruas, dos políticos, do povo em geral, passou a
ser ouvida e os _governantes assumiram a missio de
senir ao Pais.
Em meio às perplexidades gerais da. transição destes
· dias difíceis, a máquina do Estado não parou. Um estilo
novo foi implantado e a seríedade para com a coisa
pública é permanente em nossas deliberações.
Nas diretdzes fixadas na primeira reunião ministerial,
e que se inspiraram no "Compromisso coin a Nação" da
Aliança Democrática, foi esti:r.belecida uma prioridade
para o social de aCordo com o programa da Nova República, definindo-se que o remanejamento das despesas
governamentais fosse feito no sentido da satisfação das
carências básicas da população.
Foram alocados à agricultura, nos meses de março e
abril, recursos da ordem de Cr$ 4,5 trilhões. Nos mesmos meses CrS. 1,1 trilhão foram destinados ao apoio às
atividades de exportação,
O equilíbrio das contas externas está sendo buscado
através da obtenção de significativo superávit nó comércio exterior. A prioridade concedida ao financjamento
das exportações contribuiu para que o saldo comercial
do mês de abril ultrapassasse I bilhão de dólares. O nível
das reservas brasileiras está na casa dos 8 bilhões de
dólares.
Dentro da estratégia de _combate à inflação, o Governo está executando uma política fiscal e monetária austera e estabelecendo maior seletividade nos gastos públicos, tanto no campo da administração direta quanto da
indireta. Está também desenVolvendo uma política de
disciplina- de preços, que se faz necessária nessa fase.
Embora essas políticas não costumem produzir resultados expressivos no curto prazo, a inflação em abril, já
se situou em 7,2%_
De outra parte, o crescimento anual dã base mone.túria que, em início de março era de 260%, baixou, no fi_nal de abril, para 207%.
Ao examinarmos cada decisão a tomar, emerge
coln-toda nitidez o enorme desafio, que já antecipáva~
riJoS, ae compatibilizar a necessária retomada do crescimento -com o controle da inflação.
. Mas não pÕdemos adiar essas- decisões. Elas têm
que ser tomadas de imediato, sob pena de sermos
arrastados para o pior, o que não acontecerá: recessão com hiperinflação.
Temc;>s um quadro que exige definições, e esta é uma
das razões desta reunião, Trata-se de como atender às
carências mais imediatas da população brasileira, em termos de alimentação e emprego.
Senhores Ministros,
Estou aprovando as prioridades sociais (Plano de
Emergência para 1985), que contemplam programas- nas
áreas de alimentação, saúde, saneamento básico e habitação pOpular, amPliação do emprego, segurança-pública; desenvolvimento rural do Nordeste, recuperação da
infra-estrutura danificada pelas enchentes.
. A urgênd<i. do combate à fome, à miséria e ao desemprego áesaconselha a criação de programas complexos,
de demorada maturação. Optei por buscar maior eficiênclâ-e eiícâ:éiãPaia "ações de deSeri.Votvin'-leriio sõêial de -indiscutível oportunidade e de rápido retorno social. ~ o
que eStam?~ fa_zendo para cumprir a opção pelos pobres.

O conjunto desses programas, que atendem às prioridades sociais do Governo para 1985, conta, a partir de
hoje, com recursos, de origem não-inflacionária, montante de Cr$ 12,9 trilhões.
Estou adotando as prOvidências para que ·esseS recursos sejam liberados com rapidez, cumpridos rigorosamente os cronogramas de desembolso aprovados.
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Além das medidas de curto prazo que atestam a prioriJade conferida pela Nova República ao desenvolvimento social e ao Nordeste, estou adotando as providências
com vistas à elaboração do projeto do IV Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).
Esse plano será feito num estilo aberto, participativo·, --onde cabe ao Congresso estabelecer as grandes
opções consubstanciadas na política de desenvolvimento, competindo ao Executivo definir a estratégia
para viabilizá-las. Planejamento que conclUe a unidade de objetivos com a Hberdade económica. Planejamento democrático, que reflita a vontade da maioria e
que oriente o desenvolvimento para beneficiar a maioria. Planejamento consentâneo com o pluralismo ecoR
nômico, ·social e politico propugnado pela Nova Republica.
O IV PND espeiharâ, com realismo, o elenco de
propósitos contido no "compromisso com a Nação",
firmado solenemente e com a Aliança Democrática.
Será o leme que orientará os destinos nacionais nos
próximos quatro anos.
Senhores Ministros,
Devo uma palavra sobre o quadro financeiro com
qu-e nOS defiolitalitos. O orçamento da União, de
acordo com previ~es feitas por este Governo, inclui
- u~a arrecadaçio de Cri 121 trilhões.
Total previsto de gastos do Governo, incluídas as
despesaS-da administração pública díreta, as transferências às empresas estatais e demais entidades da administração indireta, aos Estados e municípios, à Previdência Social, bem como os dispêndios incluídos no
orçamento monetário, ascende a um total de Cr$
205,9 trilhões.

Há, portanto, de acordo com os Ministérios da Fezenda e do Planejamento, um déficit de caixa de Cr$ 84,9 trilhões, assim distribuído:
-Déficit do Tesouro Nacional, Cr$ 4,9 trilhões;
- Déficit das empresas estatais e demais entidades da
administra-ção indireta, coberto pelas autoridades monetárias: Cr$ 20 trilhões;
-Déficit dos Governos estaduais e municipais, da administração dlreta e índireta, coberto pelas autoridades
monetárias: Cr$ 8,2 trilhões;
-Necessidade de_ recursos da, Previdência Soci~l. coberta pelas autoridades_ monetárias: CrS. 4,5 trilhões.
-Déficit do orçamento monetário por conta de
subsídios, juros e demais encargos financeiros: Cr$ 47,3
trilhões, dos quais CrS. 15,9 trilhões correspondem a juros da dívida pública interna.
No caso da Previdência, deve-se mencionar que a
União a ela está._destinando aproximadamente Cr$ 4 trilhõe.s adicionais.
Assinala-se queLnesses números, não fi_gura a parcela
dos débitos das empresas estatais que é financiada por
fornecedores, por prestadores de serviços e pelo sistema
bancário público e privado, assunto que estã em exame
pela SEPLAN.
O montante de Cr$ 84,9 trilhões constitui, pois, ym
déficit de caixa que só pode ser coberto por controle de
' despesas, aumento do endividamento públic_o, aumento
da carga tributãria ou emissão de moeda. Temos assim
um caos das contas públicas e uma máquina administra~
tiva empe-Trada,- sem agilidade e desestimuCada.
Um .levantamento exaustivo de todos os dispêndios c
comprumissos financeiros do Governo estâ sendo cuida·
dosamente finalizado. Todas as fontes de recursos estão
identificadas. Estão sendo analisadas todas as contas do
orçamento da União, do orçamento monetário, do orçamento das empresas estatais e da Previdência Social.
O descontrole que enfrentamos resulta, em grande medida, da ineXistência de um orçamento único, que, discu-

M_ai_o_d_e_l9_s_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _o_r_A_R_ro_o_o~c_o_N_G~R_E_s_s_o~N_A_c~r_o~N_A_L_(~Se-çã~o~I-I)_ _ _ _ _ _ _~~~-Q.::.':'ir;ta:feír:' 16 1239

tido pela sociedade e aprovado pelo Congresso Nacional, seja executado pelõ Governo, com todo o rigor.
Já determinei que à ComissãO-de ReOrdenamento Fi-

trarri enfre as mais s-acrificadas de nosso povo. Delas espero, portanto, mais compreensão nesta hora de transição que estamos vivendo.

que servirei com honra e devotamento, exercerei a Presirlênda.da República na plena autoridade que me conc~
de a Constituição.

Reitero que a firmeza do Governo não se manifestará apenas na manutençiio da ordem pública e na
proteção à- propriedade e aos direitos da cidadania.
Ela é indispensável também no rigoroso controle dos
preços, que decidimos implementar para co~bater a
inflação. _

Não me sinto inibjdo diante das circunstâncias
que me conduziram a este momento, ao contrário:
elas me exigem mais força e mais audãcia. Este é
meu dever e eu o cumprirei com absoluta detenninação.
As manifestações de apoio e confiança que venho
recebendo do povo brasileiro ajudam-me a cumprir
minhas obrigações para com o Pais.
_Agradeço a todos os senhores pela dedicação
nestes primeiros e difíceis dias de governo.
Não preciso pedi~~ lhes. mais uma vez o espírito de
equipe. Este deve ser primeiro dever da lealdade à
Nova República, que exige trabalho e sacrifício.

nanceiro do Governo Federal, criada pelo Decreto nt
91.156, de 18 de março de 1985, intensifique seus traba-

lhos para que possamos submeter, ainda este ano, ao
Congresso esse orçamento unificado.
A dívida externa brasileira superou os 92 bilhões
de dólares em fins de 1984. Seu vencimento em cada
um dos próximos cinco anos é de cerca de 14% desse
total. A esse montante deve-se somar cerca de l2 bilhões de dólares correspondentes à divida vencível no
curto prazo.
São compromissos finan"ceii-os que ê imperioso
renegociar com grande realismo e objetivídade. O
Governo já 8firmou que o BraSil não repudia esses
compromissos. Vai honrá~los, rrias buscará ajustá~
los a prazos e condições compatíveis com as exigên~
cias de nosso desenvolvimento sem posi~tão Conformista. Os credores têm que reconhecer que não po~
demos parar de crescer. Como disse Tancredo, a
dívida não se paga com a fome do Povo brasileiro,
nem com a paralisação do nosso desenvolvimento,
nem com o desemprego. Temos obrigação de assegurar aos brasileiros melhores condições de vida e
bem-estar.

Determinei especial urgência à proposta de legislação
que vai tornar realidade a punição para todos os responsáveis por fraudes no setor fiiianceiTo. -.E. evidente q-ue aS
leis existentes representam uma Porta aberta-para a impunidade, e são necessârias providências de imediato
controle e vigilância para as atividades desse set.Or, de
modo a que não se repitam os escândalos que envergonham a nação.
A economia nacional não pode mais ser compelida
a assumir prejuízos provocados pela incompetência,
pela desídia ou pelos crimes dos que administram recursos de terceiros. Nesse sentido, a riSCalização das
autoridades terá que ser a mais exigente, atuante e rigorosa.

Senhores Ministros,
13. compromisso da Aliança Democrática a ordenação
constitucíOilal. Dando cumprimento a essa promessa,
inStalarerrios a comissão encarregada de sugerir à As~
-semblêia NaCiODaJ Constituinte, conforme inspiração_de
Tancredo Neves, as linhas mestras da nova Carta Política do Brasil
O-Governo e:stiniularã amplo debate nacional sobre a
futura Constituição, de · 10do a preparar a nação par!!promulgâ-la em clima de liberdade e participação de to·
das as forças políticas, sem exclusão de ninguêm, porque
uma democracia pluralista e aberta não pode conter dis~
crimináção ideológica. ASsim convocaremos, em breve,
a Assemblêia Nacional Constituinte.

Senhores Ministros,
A ordem democrática foi restaurada sob o primado da
lei. O Governo não_ tem tran_s_igido_ e não vacilará em seu
dever de preservã-Ia. As greves esperadas nesta êpoca do
ano, em que os salários de importantes categorias profissionais são ajusüidos, estão sendo acompa'nbadas, com
isenção de atitude conciliadora, mas firme, pelo Gover~
no.
É de estranhar o número e extensão desses movimentos neste momento tão dificil, mas na medida em que
conseguirmos impor disciplina à economia, o recurso à
greve, direito dos que trabalham, o certamente, será cada
vez menor.
Há tambêm algum exagero ~as reivindicações de determinadas categorias profissionais que não se encon-

O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - Não hã
mais oradores inScriios.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a
seguinte

ORDEM DO DIA
Por Ouiro lado, iniciaremos imediatarriCDte COitsultas
com vistaS à forffiulação de urri projeto político 'integrado para a Nova República.
Quero anunciar à Nação que, em seguida, na presença
--d_os presidentes da Câmata e do Senado, dos presidentes
dos partidos e dos seus líderes perante o Congresso Nacional, assinarei mensagem encaminhando proposta de
- emenda à ConstituiÇãO restabelecendo as eleições diretas, acabando com o Colégio Eleitoral, que se reuniu, em
15 de janei.i'O, paTa que fosse extinto. É o que estamos fazendo.
Embora a duração do mandato presidencial deva
ser objeto de deliberação soberana da Assembléia
Constituinte, manifesto, de logo, a minba posição de
que este mandato deva ser de quatro anos.

Senhores-Ministros,
Algumas considerações e recomendações finais. Não
A luta contra a corrupção ê fator decisivo e ponto de
ãbdico da responsabilidade de todas as decisões de Gohonra do Governo para o êxito dp administração públiverno. Exercerei Supervisão e controle sobre toda a mâca, qu.e não deve ser descuidada, porque ela é fator de
quina administrativa -que necessita- de mecanismos moeficiência.
----- dernos de ação.
Recomendo aos senhores que façam minucioso inveriA unidade do Governo é bãsica. Ele deve agir com
tãrio dos bens sob a sua guarda. Senão devemos nos moespírlto de corpo e de maneira solidária. A falta de recurver pela histeria punitiva, ê conveniente verificar onde e
sos jamais deve ser o apanãgio da inoperância. Devemos
como foi possível a ação corruptora e cuidar para que
voltar às coisas simples e ao poder criativo para encontai~ fatos não se repitam.
--trar maneiras de realizar em condições adversas.

t preciso que todos saibam que neste Governo nio
será permitido o peculato, que neste Governo não ad~
mitiremos o favorecimento Uícito e que todos que se
desviarem dos severos padrões éticos em nome dos
quais ele se constituiu serio sumariamente punidos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito ·beml)

O ritmo do Governo deve ser o do trabalho árduo.
O Governo nio é uma festa, mas o exercido de uma
missio. Assim, deve ser austero e humUde.
A coesão do Governo é, portanto, imperativo das severas razões nacionais. Sei, Coino saben1 os senhores, que
estamos todos sujeitos à fragilidade da nossa condição
humana. Mas a hora é singular, e singular deve ser a nossa atitude. Teinos que nos conduzir acima de nós mesmos, e exigir mais virtudeS de Dossas virtudes, mais paciência de nossa paciência, e mais inteligência de nossa
razão.
As grandes transformações se fazem com sacrifiCios.
Deus nos tem preservado dos conflitos políticos maiores.
Soubemos realizar a grande mudança de março, sob a
bandeira do entendimento. Para fazer a pãtria com juStiça vamos depender da inteligência e do despreendimento dos homens públicos, a começar pelo despreendimento daqueles que integram a cúcpula dõ Governo;
Continuaremos essa marcha. Ela não será detida por
nada. No rigoroso respeito para com o povo brasileiro, a

I
REQUERIMENTO N• 57, DE 1985

Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr

Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regi~
mento Interno, urgência para o Oficio S/2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crêditõ externo no valor de cinqfientã. milhões
de dólares.
2

REQUERIMENTO N• 58; DE 1985
Votação, em turno único, do Requerimento n9 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n9 S/8, de 1985,
atravês do qual o Prefejto municipal de Anâpolis (GO),
solicita -aUtorização do senãdo para Que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo no va~
lor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares),
3
PROJETO DE LEI- DO SENADO N• 26, DE 1979
Votação, em primeiro--turno, do Projeto de Lei do Senado n" 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quêrcia, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 1~5, de 1984, das Comissões:
-de Constituiçlío e Justiça, pela Constitu.cionalidade
e Juridicidade; e
-de Legislação Social, Favorâvel.

4
PROJETO DE LEI DO SENADO W 2, DE 1980
Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos. dirigentes das Fundações de Ensino -SuPerior, tendo
Pareceres, sob n'ls 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
JUridicidadc; com voto vencido, em separado, do
Senador Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, Favorãvel.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34ú, DE !980
Votação em primCír-o turno, do Projeto de Lei do

Se~

nado n' 340, de 1980, de autoria da Senado_ra Eunice Mi-

chiles, que acrescenta parágrafo único ao art. 371 dãConsoUdação das Leis do Trabalho, racultando à empregada com prole o direito à jofiiada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareteres, sob n's 445 e 447, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO No 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 n9 18, de
i980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
Pareceres, sob nll 1.032, de 1980 e n'~415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituiçilo e Justiça, 111 Pronunciamento: pela
inconstituciOnalidade; 2'~ Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenltrio)- ratificando seu parecer anterior.

7
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 320, DE 1980
Votação, em primeiro turnO (apfi:CíaÇão 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 n~'
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 n• 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas) - Está encerrada a sessã.o. _

(Levanta-se a sessDo às /8 horas e 10 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE 14-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLTCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do-orador.) --Sr. Presidente, SrS. Senadores, meus irmãos da família cíviCa- de
Assis Chateaubriand, Paulo Cabral de Araújo, Presiden~
te dos "Diãrios AssoCiados", Edilson Cid Varela, Ari
Cunha, Alberto Sâ e Ronaldo Junqueira, diretores do
Correio BrazUiense:
Neste momento, eu me encontro numa situaçãO singular, falando em nome do PMDB, por indicação de meu
lfder, Senador Humberto Lucena e em nome dos meus
companheiros que assistem a esta sessão.
Por culpa do seu Regimento Interno, o Senado não terá, hoje. o privilégio _de ouvir, em nome da famflia clvica
de Assis Chateaubriand, nesta sessão que tanto nos em o~
ciona, um dos mais fulgurantes oradores deste Pais, que
é o nosso companheiro Paulo Cabral de Araújo, atual
presidente dos ..D_iários_Ass_ociados~ e também homem
ligado à vida püblica deste País, tendo sido eleito, por
voto .direto, Prefeito__de Fortaleza e, depois, Deputado da
.Assembléia Legislativa do Ceará. Assis Chateaubriand
costumava chamar Paulo Cabral de a "patativa do Nor-

te", Realmente, ele é um dos oradores mais fascinantes
do Brasil. Todos nós lamentamos, neste momento, que a
sua carreira política tenha sido truncada pelo seu amor
inexcedível aos "Diltrios Associados" e à obra imperecível de Assis Chateaubriand.
Sr. PfCSidente e Srs. Senadores, no segundo semestre
de 1964, aprendi uma lição inesquecfvel, por ocasião de
uma visita a uma academia política da República Federal da Alemanha.
Segundo o gênio germânico, o primeiro dever de um
homem público é ficar em paz com a sua consciência.
Seu segundo dever é defender os interesses da Pãtria. Seu
terceiro dever é cumprir as diretrizes de Seu Partido. ~
--para ficar em paz com a minha consciênCia que me sinto
obrigado_ a fazer, neste momento, algumas retificaçÕes
de ordem histórica aos pronunciamentos magistrais que
acabamos de ouvir de L ui~ Viana Filho, de Nivaldo Ma
chado e do mestre dos mestres da política-; que é o nosso
eminente colega Nelson Carneiro.
Assis Chateaubriand teria sido um grande homem, em
qualquer tempo e em qualquer país. Era de uma autenti'cidade extraordinária. A sua coragem de sertanejo da
Paraíba o levou a defender na tribuna do Senado, no Rio
de Janeiro, várias vezes, as teses maiS ousadãs. Por exem~
pio, insurgia-se contra o monopólio estatal do petróleo,
e contri -a estatização da exploração de minérios. Se dependesse da pregação de Assis Chateaubriand, hoje não
existíria a Petrobrâs e não contaríamos com a Campa·
nhia.Vale do Rio Doce, mas com uma gigantesca "Itabira lron". Ele _defendia todas as suas teses na base da sin~
ceridade, porque considerava que eram ditadas pelo
m-ais puro patriotismo.
Ao longo das linhas que acabo de definir, é necessário
recordar, por amor à verdade e para ficar em paz com a
minha consciência, que Assis Chateaubriand, em mais de
dez artigos nos .. Diários Associados", se manifestou radicalmente contrário à transferência da capital do Rio de
]ã-nCifO para Brasília. Selnpre -defCfldeu, com a maior ênfase, essa tese. Chegou a afirmar, várias vezes, que
Brasília constituía um crime contra-o Brasíl; que nós não
deveriamos trarlSfCrir a capital do Rio de Janeiro para o
Planalto Central. Chateaubriand desafiava a impopularidade, gostava de remar cont~:a a c:orrente, e se manifestou numerosas vezes contra o que ele considerava uma
delirante obra firaônica. A coleção de O Jomal e de todos os outros órgãos dos .. Diáfíos Associit.dos" demonstra, da maneira mais eloqUente, a invariãvel posição de
Chateaubriand contra a transferência da capital para
Brasília.
Entretanto, com um dos seus discfpulos, dos seus mais
_ humildes discípul~s, defendijunto ao grande homem, ao
homem de gênio que nasceu em U mbuzeiro, no sertão da
Paraiba. a tese de que tendo sido, no Brasil, o introdutor
televisão; o pioneiro -da instalação do Museu de Arte de
São Paulo, que ê um dos dez maiores e mais imPortantes
museus do mundo, tendo sido pioneiro dos Museus Regionais neste Páis e da Campanha Nacional da A viação,
que, doou aos Aeroclubes do Brasil mais 1400 aviões de
_ treinan1eTito primário; o pioneiro da Campanha dê Re..
ôCnÇáo da Crii:titça, Que implantou no BrãS'iCmais de 4oo
centros de puericultura, ele deveria ser, também, o pioneiro da imprensa em Brasília, na Nova Ciipital do País.
Chateaubriand 1-eagfu duas vezeS; três vezes, dez Vezes.
Na décima-primeira vez não resistiu mais e declarou-me:
"Meu filho" -_como costumava sempre nos tratar..não agüento mais a sua insistência. Entretanto, não vou
Ser cúmplice do crime contra o Brasil, que é a nova Capital. Você pode cuidar da implantação do Correio Braziliense - titulo que ele escolheu para o jornal, depois da
sua oposição veemente à implantação do jornal na nova
Capital da República -- mas nunca, nunca mesmo, me
peça um cruzeiro sequer para consumar esse crime contra o Brasil".
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Tfaçadas as diretrizes, procurei cumprir as ordens de
Assis Chateaubriand: instalar o Correio Brazillense, sem
pedir ao Chefe supremo da nossa organização um cruzeiro sequer. Naquela época, nos idos de 1960, Chateubriand costumava dizer que Belo Horizonte era oVaticano do crédito. Na época, os maiores bancos do Brasil
estavam concentrados em Minas Gerais, a começar pelo
Banco da Lavoura de Minas Gerais, que era então o
banco privado mais importante da Amêrica Latina.
Como eU-pOderia traçar um roteiro para levantar o dinbCifo- necessário para a implantação do Correio Brazl.
Iiense? Obviamente, lembrei-me do Vaticano do crédito
de nosso PaJ's. Telefonei para Geraldo Teixeira da Costa,
um jornalista primor~sos, que era o Diretór-Geral do
''ESüidO -de Minas". Pedi-lhe que promovesse um almoço com o-s princípais banqueir'os, a fim de que eu lhes
expusesse um. plano, que me parecia interessante, também, para os mineiros. Com o extraordinário prest(gio
do Estado de MinaS, que é o jornal com o mais alto índice de leitura do Brasil, os principais banqueiros de Minas, tendo à frente Gilberto Faria, então Presidente do
Banco da Lavoura, e R ui CaStro Magalhães, Diretor do
BanCf? de Comêr-riio __ e lndüstria de Minas Gerais,
reuniram-se num almoço, para ouvirem a minha mensagem. Lã, obviamente, eu não me limitei a pedir a ajuda
dos bã.llqueifos de Minas, através de empréstimos para a
implantação do primeiro jornal da Capital da República.
Fui mais lOnge. Pareceu-me que poderia usar uma isca
ainda mais apetitosa, que seria a instalação simultânea.
em Brasília, não apenas da Televisão Brasília, mas tam·
bêm de uma rede de microondas, ligando a nova Capital
a Belo Horizonte, uma vez que o gênio de Assis Chateaubi-lind já havia instalado, entre Rio e Belo Horizonte, uma cadeia de microondas, por conta exclusiva dos
Diârios Associados, antes do início das jltividades da
Embratel.
Expliquei aos banqueiros mineiros que sedes colaborassem conosco, não apenas estariam contribuindo para
a implantação do primeiro jornal da Capital da República, mas também para que os mineiros assistisSem, através da TV, a todos os principais acontecimentos ocorri~
dos na nova Capital do País.
A resposta dos ban-queiros mineiros. foi realmente
magnífica, não-apenas por causa da minha argumentação, mas cu diria principalmente graças ao excepcional
·prestigio do jornal Estado de Minas. Por isto, pal-a ficar
em paz com a minha consciência, preciso deixar inscrita
nos Anais dõ senado esta história integralmente autêntica. Na sua fase de implantação, o Correio BrazUiense foi
Um subproduto do jornal O Estado de Minas. Foi graças
ao prestígio e ao crédito do Estado de Minas, que levan. tei todo o dinheiro necessário para, simplesmente, im~
plantar em Brasília, não apenas o Correio Brazillense,
iíias tairibEm ·a TVBfãsília e a rede de microondas que ligou efetivamente, dur~nte algum tempo, Brasflia a Belo
HorfiOiltC~ e através da qual o Presidente Jânio Quiidros
conCedeu uniã memorãvel entrevista, transmitida para
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e até Ribeirão Preto.
O Sr. Alfredo-Calnpos :__Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Concedo, com muito praur, o aparte ao nobre Senador Alfredo Campos .
O Sr. Alfredo Campos - Nobre Senador João Calmon, eu estava ouvindo os oradores que precederam V.
Ex• nesta tribuna, mas sabedor de que V. Ex• iria usar da
. palavra, para prestar esta homenagem, de toda merecida
ao Correio Brazillense, achei que devia interferir na
oração_ de V, Ex•, exat.amente porque, assim fazendo estarei prestando uma homenagem não só ao Corielo Bra-
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ziliense, mas ao Estado de Minas, ao Diário da Tarde e a
V. Ex•, que tão belos serviços prestou ao Estado de Mi-

nas, ao Diário da Tarde, ao Correio Brazili.ense e a outros
jornais do País. LembroMme ainda, Senador João CaiM
mon, de quando universitário da Faculdade de Direitoda Universidade Federal de Minas Gerais, em 1964, logo
no c_omeço do movimento revolucionârio esse mesillo
movimento revolucioniriO nomeou um interventor para
substituir o então Professor Aluízio Pimenta, ni UniverM
sidade Federal de Minas Gei3.is.-l'J'O dia seguinte, o Estado de Minas publicou, em sua primeira página, um editorial de Geraldo Teixeira da Costa, o nosso querido e saudoso Gegê, dizendo qUe aquilo era um absurdo, queM---r=nas Gerais não podería, definitivamente, aceitar uma
monstruosidade daquelas, um coronel comandando a
política universitária de Minas Gerais. AluíziO Pímenta
havia sido cassado e ficou vários anos depois no exterior.
Mas, em decorrência daquele monumental editorial, o
coronel, no outro dia, foi exonerado das funções de interventor na Universidade Federal de Minas Gerais; Dizer alguma coisa da história do Correio Braziliense ê.
como V. Ex• tão bem disse, falar sobre o Diário da Tarde
e sobre o Estado de Minas, aqueles dois grandes jornais
do meu Estado e da minha terra, aqueles dois grandes
jornais que acolhem, no seu Conselho de Redação, um
Cam-ilo Teixeira da Costa, um Pedro Aguinaldo Fulgêncio e tantos outros jornalistas de valor, que tão bem têm
merecido não somente escrever nesse jornal mas, por assim dizer, enfocar a verdadeira poHtica CditOCial-dãCjUeles dois diáiíos da Capital do me:U Estado. Nuiil momento de mudanças, neste País, num momento em que raia a
Nova República em nosso torrão natal, ê impossível deixar de agradecer a participação desses verdadeiros mártires da imprensa nacional durante esse período de ostracismo, não só para a imP-rensa~ mas para todos aqueles
que lutam por liberdade, e por democracia neste País~
Quero congratular-me com V. Ex•, parabenizá-lo, e
homenageá-lo por ter sido um dos diretores dos .. Diários
Associados", até porque, por foi"Ça -da minha pequena
idade, não pude conhecer esse grande líder que foi Assis
Chateaubriand, mas conheço sua obra, e da sua obra
11uero homenagear a imprensa em todo o Brasil.
O SR. JOÃO CALMON - Eu fico sempre muito
emocionado ao ouvir a voz de Minas Gerais, nobre Se-nador Alfredo Campos. Devo lembrar, a propósito das
suas considerações tão amáveis, ·qué ·a Estado de Minas
teve o privilégio de contar, durante vâríás décadas, como
seu Oiretor-Presidente, com a figura apostolar de homem público que foi Pedro Aleixo.
Voltando ao histórico do Correio Braziliense: Chateaubriand, que era um homem que teria sido uma figura
exponencial em qualquer tempo e em qualquer pais não
levou até o túmulo a sua idiossincrasia contra Brasília.
Decorreram alguns anos e Assis Chateaubriand se__deixou fascinar, também, pela mesma Capital Que- deslumbrou Ar,dré Malraux, que via, em Brasília, "a Capital da Esperança". Dias antes de sentir os priffieiros sintomas da dupla trombose cerebral, que o deixou paralítico durante oito anos e dois meses, Assis Chafeaubriand
esteve aqui e confessoU toda a (ascüiação que ele já sentia pela nova Capital, deixando de lado a lutil."que empreendera contra a transferência. Aqui, neste Plenãrio,
destaco a presença não apenas do Presidente do nosso
grupo Paulo Cabral de Araújo, mas--de outros cõtn_pã~
nheiros que foram pioneiros e artífiCes _da grandeza deSs"e
jornal: Edilson Cid Varela, que não foi. apenas um dos
esplêndidos batalhadores da implantação do Correio
Braziliense, mas se deixou apaixonar inteiramente pelo
Correio BraziJiense e se dedicQu de_ corpo e alma, inte-gralmente. à construção e à manutenção do Correio Braziliense, dando-lhe o extraordinãrio prestígio de que goza, hoje, em nosso Pafs, A ri Cunha, pioneiro e admirãvel
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acionista. Paulo Cabral de Araújo, primeiro presidente
da SoCíedade Anónima editora do j ornai.
O Sr. César Cais -

Pei"mile -v.

Ex~

um aparte'?

O SR. JOÃO CALMON- Urn__rpom_ento, enquanto
completo a lista de alguns de nossos pioneiros: Jairo Valadares, que participou desde o inído da construÇão dos
prédios do Correio Braziliense e da TV Brasília; Nereu
Bastos, que comandou a equipe pioneira que implantou
esses dois órgãos dos "Diários Associados"; Vítor Purri
NetO, que supervisiõnou a implantação da parte eletrônica; Igor Olimpiew-; responsável pela inStalação dos
nove transmissores de microondas ao cume das montanhas, entre Brasília e Belo Horizonte.; Almeida Castro, e,
mais recentemente, Alberto Sá, hoje, membro do Condomínio; e tantos outros que seria impossível citar. Nós
devemos a essa fabulosa equipe dos "Diãríos Associados" a implantação e a manutenção do Correio Braziliense, que ao longo de sua existência, hoje jã contando
com um quarto de sêculo, se transformou na versão brasileira, embora sem as mesmas características de ordem
política, do The Washington Post. 1:. verdade que o Cor~
reio Braziliense, atê agora, pelo menos, não conseguiu levar nenhum Presidente da República à renúncía, como
aconteceu com o Washington Post e o Presidente Richard Nixon, mas pelo menos a História registra queJânio Qúadros decidiu renunciar à Presidência da República logo após ler, no Palácio da Alvorada, a edição do
Correio Braziliense, que divulgava a denúncia feita à
nação ·contra Jãnio Quadros pelo extraordinário líder
político que foi Carlos Lacerda.
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer, ouçO
o nobre Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carlos Alberto- Meu querido Senador, na verdade_ toca-me profundamente por ter de participar das
homensagens que são prestadas, na tarde de hoje, ao jor~
na! Correio Braziliense. Primeiio, porque homenageamõS a figura de um homem que foi da maior importância
para a comunicação social do nosso País, AssiS Cha~
tea,ubriand. Sua obra, depois de tanto trabalho, de tanta
luta, de tanta paciência, de tanta humildade, mas, acima
de tudo, uma luta com mUita pertinácia, conquistou e
conseguiu implantar, nesta Nação, os primeiros veiculas
de televisão: Pioneiro. Depois, injustamente - e aqui
não cabe a mim discutir os motivos- teve sua -obra cas-sada. Hoje. nós, aqui P~rticipamos das homenãgenS ao
Correio Braziliense, que é o jornal formador da opiníão
pública do Distrito Federal, é o jornal que exporta as informações, que tem uma agência de notícia da maior cre-dibilidade em todo o Território Nacional, a Agência
ANDA, que tem um canal de televiSãõ-, -que tem limá es~
iação de rá-dio AM, que tem uma estação de rádio FM.
QUaildo d!gQ ·qúe me -toca as-homenage-ns prestadas aO
Corrli!--io Braziliense, é porque sou um norte-rio8rarlàer1se- QUe tambêm tem as raízes fii1Cadas, no Cor~
reiÕ Braziliense como seu colaborador, muitas vezes es~
crevendo alguns artigos pubficados. Porém, a raiz mais
imj)õrtante para mim é acjlleta que produz o fortaleciiffén[O, o direcionamento, a conduta editorial, e o com~
portamento do jornal Correio Braziliense do Distrito Federal, que é o meu conterrêneo Edílson Cid Varela. Ele
tem dado mostras de competênd~talefito e habilidade
dentro desta Capital, do Distrito Federa[, onde- Se pi6-duz a discussão polftica do día-a·dia, onde se- âísCUte
Constituinte, eleições diretas, onde se elege- Presidentepelo Colégio EleitoraL Jã se discute o próximo sucessor e
o Correio _Braziliense ali está, diariamente, marcando a
sua presença e participando da vida deste Distrito Federal como também desta Nação. QuerO homenagear V.
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Ex•, também, pelo trabalho que teve na implantação do
Correio Braziliense aqui no Distrito Federal; quero também homenagear esse jornalista brilhante, porque sou
leitor de s_ua coluna diária, Ari Cunha; ao Ronaldo Junqueira, esse editor de valor e que tem dado a linha editorial do Correio Braziliense, com muito talet1to e, acima
de tudo, com muita imparcialidade. Ao Doutor Paulo
Cabral e a todos os que Jizeram nascer, para o bem doDistrito Federal e para a felicidade daNação, o Correio
Braziliense. Meus parabéns.
O Sit"-JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Carlos Alberto, as suas palavras que partem de
alguém que também já pertenceu à família cívica de Assis Chateaubriand, no seu Estado natal.
Todos os elogios que V. Ex• faça ao seu conterrâneo,
Edilson Cid Varela, não serão suficientes-- pãra ex"altar
devidamente, adequadamente, a devoção excepcional
que esse primoroso ser humano tem dedicado ao Correio
BrB.ziliense, ao longo de toda a sua existêncià:
Eu só discordaria, nobre Senador, de um trecho do
aparte com gue tanto me honrou, quando V. Ex• disse
_qu~ Assis Chateaubriand ~eve sua obra cassada.
- Nobre Senador Carlos Alber~o, ainda não apareceu
neste País ninguém capaz de cassar a obra de Assis Chateaubriand. E todos aqueles que o tentarem terão seus
necrológios publicados nas páginas dos nossos jornais.
Os-"Diários Associados" sofreram um golpe nefando
e ilegal em 1980. Do Palácio do Planalto partiu um raio
que eliminou, proviSáriarilente, do céu deste Brasil, as
imagens de algumas emissoras da Rede Tupi de Televi.são. Nossa organização existe hâ 61 anos. Com a certeza
de que, num País, cuja média de vida das empresas não
passa de 25 anos, tendo nós já resistido durante seis décadas, vamos ainda continuar atuando além do ano

2000.
Ainda hoje, nobre Senador Carlos Alberto, possuímos
o órgão líder da imprensa de Brasília, bem como os principais jornais ·cre Mineis Geiais ·:...:.. o todo poderoso Esta~
do de Minas o vespertino Jornal da Tarde, a Rádio Guarani e a TV Alterosa. Terrios a TV Brasília, a Rádio Pia·
nalto AM e a Rádio Planalto FM, aqui; o Jornal do Co-mércio, a Rádio Tupi AM e a Rádio Tupl FM, no Rio, a
Rádio de Pernambuco e a Rádio Caetés FM; o jornal líder
do Nordeste do País, que é o Diário de Pernambuco; o
jornal líder da sua terra, nobre Senador Carlos Alberto,
O Diário de Natal; e O Poti, e a Rádio Poti, os líderes de
João Pessoa e de Campina Grande, O Norte e o Diário
de Borborema; a TV Borborema, a Rádio Borborema e a
Rádio Cariri, na cidade de Campina Grande, O Jornal de
Alagoas, em Maceió; o Ceará Rádio Clube, em Fortaleza; o jornal O Imparcial? em São Luís: o jornal A Província do Pará, em Belém; Diário da Serra, em Campo
Grande, Mato Grosso, Monitor Campista, em Cãiripos,
e a Rádio Vitória, t1a capital do Espírito Santo.
A obra de Assis Chateaubriand, nobre Senador, está
tna:rcada pela perenidade e não será um golpe desfechado arbitrária e ilegalmente, que irá riscar do mapa do
nosso País esta obra marcada pelo gênio de Assis Chateaubriand.
Ouço;-agora, com o maior prazer, o aparte: do nobre
-Senador César Cais.
O Sr. Carlos Alberto- Com a permissão do nobre Senador César Cais, gostaria de fazer mais um adendo,ao
discurso de V. Ex' Quando eu falei em obra cassada, falei de urria das maiSírilporlanieS deAssísChateaubriand:
a Rede-Tupi de Televisão, e como disse V. Ex•, marcada
por um golpe, traçado pelo Palácio do Planalto. Foi isso
que eu quis diZer a V. Ex• Sei que a obra de Assis Chateaubriand jamais serâ apagada da história de nosso
País. Era S Í'efificaçãO que queria fazer.
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O SR. JOÃO CALMON -

Realmente, nobre Sena-

dor Carlos Alberto, ela foi cassada parcialmente na área
aa televisão, mas três de nossas emissoras de televiSão
ainda continuam no ar, transmitinao a- mensagem óe unidade nacional de Assis Chateaubriand.
O Sr. Alberto Silva -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO "CALM:ON -Ouço, com muito prazer,
o nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva- V. Ex•, ao trazer a esta Casa,
nesta tarde, seu apoio e sua presença com relação ao
Correio Braziliense, não podia deixar de mencionar a fi~
gura extraordinária de Assis Chateaubriand. E evidentemente, em relação ao Correio Bra.ziliense eu gostaria de
dar um testemunho, não só da presença desse brilhante
jornal brasileiro, criado da maneira comq V. Ex' d!sse,
frUto de entendimento sob seu comando, porque é preciso se dizer aqui também, neste Plenário, qUe depois de
Assis Chateaubríand, foi João Calmon o grande sustentador das suas idéias e talvez o seu herdeiro,' po-r manter
toda esta chama de brasilídade, de entusiasmo Com que
ele implantou os seus jornais, as suas rádios e a sua teliivisão, sempre em beneficío do Brasil. O Correio Braziliense, sem que isso se constitua num ato inédito, mas
para o meu Governo, naquele tempo do Piauí anedótico,
fár o Correio Braziliense-que, aqui na Capihll daRepública, soube entender a luta que travamos lâ. Sob ocomando desse extraordinário Cid_ Varela, o Correio Braziliense proporcionou a nõS do Piauf, naquele tempo, a
oportunidade de trazer a nova administração ao conhecimento da Nação. Por intermédio desta cadeia de rãdio
e televisão, foi possível o Piauí aparecer no ceilárici administrativo e político do Brasil. Por isso, temos uma dívida de gratidão, e nesta comemoração quero aliar minha
voz à de Y._._ Ex', trazendo o nosso testemunho, o nosso
apreço ao grande jornal que Assis Chiiteaubriand crio_u
na Capital do País.

O SR. JOÃO CALMON- ~-~_Q~e--~~l!!!.<:f~r_A!g~~tQ
Silva, devo destacar que -sou apenas uiD:dOSilumerosos
combatentes dos "Diãiios ASsocíádãs". A nossa equipe
realmente é de extraordinário- valor e de incomparável
espírito de luta. Pertenço à segunda geração dos
.. Diários Associados", jã que hã apenas um sobrevivente
da primeira geração, que é o mestre de tOdos nós, Austregésilo de Athayde, Presidente da Academia Brasileira
de Letras. Os da segunda geração somos nós, aqui representados neste Plenário e na Tribuna de Honra. Devo
destacar, nobre Senador Alberto Silva, que hã uma terceira geração dos "DiãriosAssociados.. , do-ffiais alto Valor, e que vai manter acesa a chama de luta, de idealismo,
de patriotismo dos DiáriOs Associados, graças á inspiração de Assis Chateaubriand.

o

Sr. César Cais -

jetõS" oS -mais-largos e -a perspectiva de um Brasil grar..de
potência. O Correio Braziliense vem mantendo essa tradição de bem informar. Creio que a nova geração Edílson Cid Varela, apesar de não ser tão novo, Ari Cunha, Ronaldo Junqueira, Alfredo Obliziner- tem procurado manter uma linha de coerência, conforme dissse
aqui o S-enador Carlos Alberto. Mas, principalmente, a
maior homenagem que_ se pode fazer a Assis Chateaubriand é o desCjo de bem informar e isso se pode ver
em cada página do Correio Braziliense. Por isso, eu queria juntar a minha voz de solidariedade e homenagem ao
Correio Braziliense, no momento em que V. Ex' fala e dá
seu depoimento da história desta obra magnífica de Assis Chateaubriand.

O Sr. César Cais- Senador João Calmon, eu, de propósito, esperei também o pronunciamento de V. Ex•
para dar. o meu testemunho sobre a magnífica obra de
ASsis Chateaubriand, e o grande papel que o Correio
Braziliense desempenha na formação da opinião pública.
Na realidade, foi através de V. Ex• e de meu'saudoso tio,
,DiOgo -vital de Siqueira, de Paulo Cabral, de Manuelito
Eduardo, que faziam os ''Diários Associados" no Ceará,
V. Ex•, por laços de amizade, um cearense de coração,
que conheci Assis Chateaubriand. Sempre pude testemunb'ar Olotimismo, a·vont3de de fazer Brasil, a vontade de
fazer ~te País wn. Brasil respeitado internaciotialmente. Nt:is poucos con4ltos que tive com Assis Chateaubriand, desde qUando Presidepte da qompanhia Hidrelêtrica da Boa 'Esperança e 4epois tVe'rnador do
meu Estado, sempre vi um homem dispo o à luta e 4isposto a fazer com que o Brasil se desenvol esSe Com-Pro-

traor_dinário homem público, do brasileiro que, realmente, tinha a marca do gênio, Assts Chateaubriand.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro este pronunciamento exaltando, com o maior fervor, a dedicação, o entusiasmo, o dinamismo dos meus irmãos dos Diários Associados, aqui presentes, desde os da velha guarda, como
o Presidente Paulo Cabral e Edilson Varela~ que representa o corpo e alma do Correio Braziliense, A ri Cunha,
Alberto Sá e também os da novil geração, tão bem representados, aqui, pelo esplêndido jornalista Ronaldo Junqueira, que estã mantendo o Correio Brazillense no mais
alto nível, dando-lhe uma qualidade jornalística realmente notãvel.
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite uiri parte?

O SR. JOÃO CALMON - Senador César Cais, V.
Ex' me comOve ao envõcar o nome de Diogo Vital Siqueira, seu· tio, que foi um dos aliados inex.cedíveis da
nossa penetração na Cearã Rádio Clube. Bem me
lembro, nobre SJ::nador César Cais, quando, com a ajuda
de Diogo Vifal Siqueira, incorporamos a Ceará Rádio
Clube à cadeia das Emissoras Associadas, tive oportunidade de dizer, ao lado de_nosso irmão Paulo Cabral de
Araújo, com a e_mpãfia que se justificava um pouco, em
conseqiiência dos meus verdes_ anos: que "penetramos
nesta cidadela azul, que se ergue dominadora no coração
de Fortaleza" jã que.lodos os edificioS da famflia Diogo
em Fortaleza, eram pintados de azul.
Agradeço-lhe, nobre Senador César Cais, sua preciosa
colaboração a este meu pronunciamento.
Sr. Presidente, e Srs. Senadoies, eu antes de encerrar
este agradecimento que faço, também em nome da
família cívica de Assis Chateaubriand, desejo referir-me
a um companheiro nosso do Senado, uma figur-a realmente admirãvel, que sempre a tua nos bastidores e é um
-dos baluartes desta Casa e que foi também brilhante editorialista do CorreiO Braziliense, que é João Orlando
Barbosa Gonçalves, o querido GUeguê de todos nós, a
qtiem presto, neSte momento, a homenagem de minha
admiração porque é um dos valores intelectuais mais autênticos com que collta o Senado da República, ghost
'!riter preferido de vários dos_ nossos presidentes.
Desejo também transmitir ri'ieu agradecimento eSpecial ao nobre Líder do PDS, Senador M urilo Badaró,
que teve a iniciativa de propor a realização desta sessão
em homenagem ao primeiio qUarto de século do Correio
Bra:r;iljep~.

-~ S~.

Jorge Kalume -

Permite V. Ex' um _aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Ouço, com muito prazer,
o aparte do Senador Jorge' Kalume.

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOÃO CAL~ON -Com o maior prazer.
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O Sr. Jorge Kalume - Embor_a eu já ten]la pr~tado
·minha homenageffi, quando do jubileu de prata, no dia
21 de abril, ao _Correio Braziliense, e paralelamente à
própria cidade, gostaria de fazer um registro nas evocações que V. Ex• estâ fazendo, neste momento e que diz
respeito à fundação do Alto Madeira, em Porto Velho,
há mais de 40 anos, quando o paludismo ainda ceifava
vidas e, em seguida, fechando a cadeia dos Associados o
jornal Rio Branco, na capital do meu Estado, Rio Branco~ em 1968, portanto, hã 17 anos. Esta homenagem
também quero prestar não só a V. Ex•, como aos
••oiãrios Associados", a Assis Chateaubriand e todos os
seus denodados seguidores.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Jorge Ka1ume. agradeço a V. Ex• a evocação do pioneirismo inigualável de Assis Chateaubriand, que leVou a bandeira
associada até Porto Velho e Rio Branco, adquirindo o
Alto Madeira e fundando O Rio Branco. A marca de pioneirismo foi uma das facetas da personalidade do ex-

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre
Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador João Calmon, um
dos rastros mais luminosos que uma personalidade já
deixou na vida deste País, certamente foi o de Assis Chateaubriand. Não conheci pessoalmente esse grande homem, mas senti os reflexos de suas campanhas, de sua
palavra, de seu verbo, de sua imprensa, que através do
País todo chegava, também em fortes remansos fortes, lá
na nossa província do Cearã, província que contou,
aliás, com a presen~ de V. Ex" durante muitos anos e
onde certamente V. Ex' deixou algumas raspas do seu
coração. Sef que V. Ex' quer bem àquela terra. Temos
um Paulo Cabral, que V. Ex• sabe como foi um dos homeils Que realmente ajudou a construir essa graride instituição, os Diários Associados, e os nossos amigos de
Brasflia, aqui tão bem representados, que certamente
constituem, hoje, uma das estirpes mais nobres dessa
Empresa. Quero -tanlbém fazer uma referência especfal
ao Correio Braziliense. Hoje este jornal é, por assim di:zer, o porta-voz da Imprensa nacional. E não é só, nobre
Senador, por estar radicado aqui na-Capital dõ País, maS
pela sua competência., pela sua dignidade, pelo seu critério. Vê V. Ex' como o jornal se afirma mesmo diante
dos grandes órgãos da Imprensa. Meus parabéns a V.
Ex", meus parabéns ao Correio Braziliense. Sobretudo, o
meu elogio a obra desse grande brasileiro, que foi Assis
Chateaubriand.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador José Lins,
agradeço a V. Ex' a magnífica contribuição que acaba de
dar à exaltação do_ Correio Braziliense.
Encerro estas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, repetindo urpa das frases prediletas de Assis Chateaubriand que transmiti a Trancredo Neves, poucOs meses antes da sua morte e que ele que passou a repetir, sistematicamente. Quando Assis Chateaubriand batia recordes de esforço e de trabalho, e alguém chamava sua
ateilçâ_o_ Para õS"J)erigos de ficar extenuado, ele sistematicamente dizia, como nós dizemos hoje, em condições adversas: ..Para descansar, temos a eternidade."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 14-5-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO iJO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS- CE. PrOnuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nós quase nos acanhamos sempre de falar, aqui, face
a sistemática ausência dos interlocutores da nobre antiga
OPosição, hoje, Partido da situação. Mas, amanhã se
instala o CONIN, Conselho Nacional de Informática e
Automação. No dia 23 de março; portanto há quase dois
meses, chamávamos a atenção de que a Nova República
começava, talvez por inadvertência de alguns dos asses_-,
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sares, dando maus exemplos com decretos e decretosleis; decretos-leis que ela tanto profligava serem editados
e decretos que, sendo da lavra do Executivo, pela própria
sistemática constitucional vigente, não podiam modifia-

car leis. Demos como exemplo, justamente, a situação
dess.e órgão que faz o seU llébut amanhã, dentro do Ministério da Ciência e Tecriologia.
O eminente Senador Severo Gomes sempre solicito e -

com honestidade que caracteriza a sua vida pública, reconheceu que havia realmente equívoco manifesto nos
diplomas que estavam sendo apontados como eivados,
praticamente, de inconstitucionalidade, por nós, falando
em nome da Liderança do PDS. Foi prometida a retíficação pelo Senhor Presidente da República. Teve Sua
Excelência ·a gentileza de conduzir o Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia até o nosso gabinete e discutimos
longamente sobre o assunto. Mas, Sr. Presidente.' as pro~
vidências ilão foram toniadãs, Se o- Governo segue o
mal uso de, com decretos anular toda ação legislativa,
principalmente, de uma lei que foi a-provada por unani~
midade neste Congresso, nós estamos indo de mal a pior.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem maiores
detalhes, estamos nos dirigindo a S. Ex•, nos seguintes
termos:

e

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeiro nos termos do artigo 239, Inciso I, letra
b do Regimento Interno que sejam solicitados do
Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Chefia do Gabinete Civil da Presidência da República,
as informações abaixo destinadas ao esclarecimento
das seguintes questões:
A
I - Havendo a Lei n9 7.232de 29~10~84 disposto
taxativamente em seu art. 59;
"O art. 32 do Decreto Lei n9 200 de" 25 fevereiro
de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: é _o
Decreto-lei da Reforma Administrativa; pediria a
atenção dos Srs. Senadores para ver o absurdo que
foi praticãdo:

32:

..Art.
A Presidência da República é constituída essencialmente pelo Gabinete Civil e pelo Ga~
binete Militar. Também dela fazem parte como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da
República.

I.

X- O Conselho Nacional de lnformãtica e Au.omação" e em seu art. 69 § 19 estatuído:
..Cabe à Presidén<;ta do Çon~lho Nacional de
I nformãticã e Automação- CONIN ao Presidente
da República: ... "
Parece que não hã dúvida.
Como compatibilizar estes dispositiVos com o
que reza o Decreto- e não Decreto-lei- n"91.146
- que "cria o Ministério da Ciência e Tecnolog'ia,
dispõe sobre sua estrutura, transferindo-lhes os órgãos que menciona e dá crutras providênCias" -em
seu art. 29 _

Item I
"Ficam transferidos para o Ministério da Ciência
e Tecnologia os seguintes órgãos e entidades:
I - Conselho Nacional de Informãtica e Ãutomação, criado pela Lei n9 7.232, de 29 de outubro de
1984, e alterações posteriores"?
Como se pode alterar algum tópico de uma lei aprovada pelo Congresso senão por outra lei? Para este outro

pediríamos a atenção dos Srs. Senadores porque parece
anedótico:
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O SR. VIRGILIO TÁVORA- ... pôr um paradeiro
.1este proceder, que-é muito cômodo para quem se senta
num gabinete, baixando um decreto-lei e esquecendo-se
das promessas do passado. Todo assunto aqui percutido
foi criado por decreto-lei e por decreto. Mas como a Organização Geral da Administração Pública foi estabelecida pelo Decreto-lei n" 200, por decreto, o Executivo decidiu que podia modificar tudo quanto estatuído por lei!
EntãO-, nós queremos é dar um paradeiro a este proceder.
Mas, acolhemos bem a sugestão de V. Ex• Se não chegarem essas informações, vamos, e temos certeza de que o
apoio__ serã, não só de V. E~' como dos membros do PDS,
e de todo o Senado, convocar S. Ex• a vir aqui prestaresclarecimentos. No momento, queríamos era evitar-lhe o
constrangimento, porque a ilegalidade é manifesta e ilão
há como possa defendê-la.

11- Havendo o Presidente da República vetado
-o art. 30 daquele diploma legal (Lei n9 7.232) que
criava o Fundo Nacional de Informática e Automação, o veto tendo sido mantido - por falta de
número é claro- como justifiCar o item V do art. 29
do mesmo decreto que mand\t transferir para o Mi-~- nistério em questão este-Fundo legalmente inexiS..
tente?"
III- Da mesma forma inexistentes-são os Direitos de Exportação de Informática, que só terão vida
após proposta sua criação pelo Executivo ao Congresso e ..por este no minados'' na zona da SUDAM
e da SUDENE. Como pois citá-los como ..órgãos
ou entidades" transferidos para o MCT?
IV- Idem, idem à Fundação Centro TecnológiO Sr. Carlos Alberto - Permita que eu possa dar o
meu testemunho nobre Senador Virgílio Távora. (Assenco para Informática. Como ••transferi-la" se no modo orador.)- Certo dia cheguei, embora não o
timentO
mento ela também inexiste? O que existe ê o CentrOtenha _divulgado, ao seu gabinete, e lã se encontrava o
Tecnológico para Informãtica que se transfõfmarã
.Ministro da Ciência e Tecnologia fazendo uma expo- poi ação do Executivo -naquela Fundação; fusição para V. Ex• Masjâ que V. Ex• abordou a presença
turamente. Repetimos:
elo Ministro erp __,seu gabinete, venho também à tribuna
B .. Em discurso pronunciado a 23 de março deste
ano, apresentando estas contradições, solicitf:i fospara dar o testemunho de que o Ministro esteve em seu
sem elas corrigidas ou explicadas. Passados quase
gabinete, no dia em que lã cheguei para conversar com
dois meses, sem uma providência ou resposta, que
V, Ex• Pensei que o Ministro estivesse dando todos os esclarecimenfos a V. Ex• acerca do assunto. Mas, parecede meu conhecimento, mister se tornou a formulação deste pedido de informação."
me que as informações dadas pelo Ministro não conveõ~eram a V. Ex•
Sala das Sessões, 14 de maio de 1985.- Virgílio Távora, Senador.
O SR- V!RGILIO TÁVORA- Mas, não pode meu
nobre colega ...

O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex' um aparte?

O Sr. Carlos Alberto -

Claro.

O SR. VÍRGlLIO TÁVORA- Pois não. Ouyimos,
com prazer, ~ aparte de V. Ex•

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- O que conversamos,

O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador Virgflio Tãvora, V. Ex• pediu as informações e essas informações nãc
chegaram ao Senado f:'ederal. Não seria o caso de V. Ex•
fazer, atravês do Senado, a convocação do MiniStro para
que S. Ex• viesse aqui fazer urna exposição acerca desse
assunto de tal relevância para o Pafs? Acredito que a
convocação do Ministro seria da maior importância. V.
Ex• não concorda?

O Sr. Carlos Alberto --Era exatamente isso que eu
gostaria de frisar.

O _SR. VIRG{LIO TÁVORA- Eminente Senador, o
seu colega de Bancada, o Sr. Senador César Cais, hã
mais-de um mês convocou o Sr. Ministro do Interior que
estã até disposto a vir, ..
O_ Sr. Carlos Alberto convocação do Ministro.

É_ uma sugestão que dou a

O SR. VlRGlLIO TÁVORA- Um momento! Dizemos a V. Ex• que por arte, não sabemos de quem,- estamos bancando um pouco o Sr. Senador Itamar Franco, :-- esse requerimento de convoCação de S. Ex•, o Sr.
Ministro Ronaldo Costa Couto, ainda não foi colocado
nem na Ordem do Dia e esforços para tal não têm sido
poupados. Então, inicialmente, vamos mandar este Pedido de Informação. Estamos certos de que o Sr. Presidente da Casa que serã tão zeloso por todas as prerrogativas
e todos os <:Iireitos dos Srs. Senadores, quando aqui na
planície, certamente que neste Olimpo não se esquecerá
de todas as suas atitudes passadas e farã com que ve~
nham a resposta ao nosso requerimento e o comparecimento do Ministro do Interior. E, sf: isto suceder, n6S
ainda nos julgamos de sobejo recompensados, porque o
que nós queremos aqui rião é jogo de platéia. f: justamente ...
O Sr. Carlos Alberto -

Claro.

O SR. VlRGlLIO TÁVORA- ... esportivamente, S.
Ex' é um homem bastante educado, ...
O Sr. Carlos Alberto gante!

V. Ex• é também muito ele-

O SR. VIRGlLIÓ TÃ VORA - Então, explicamos
S. Ex' ficou de retifiCaf aquilo que
realmente não está certo. O que é que custa enviar aoCongresso um pequeno projeto.
não quer se aprovei~
tardo decreto-lei, tudo bem, mas por um decreto modificar e depoís fazer a declaração, que não estâ muito à altura da inteligência de S. Ex•
conv~nientemente,

se

O Sr. Cãi-los-Alberto- Então só tem uma saída, Senador ...
O SR. VIRÇlLIOTÁVORA--:- ... dequeoCMN também estava ligado à Presidência da República e era subordinado ao Ministério da Fazenda, se traduz em equívoco de S. Ex• O CMN não faz parte integrante da Presidência da Repúblíca, como o Conselho Nacional de lnformâtica e Automação fazia, mercê- de uma lei que foi
votada pelo Congresso poi- quase sua unanimidade - e
não se discute se boa ou mã, certa ou errada.
O Sr. César Cais -

Permite nobre Senador?

O SR. VlRGlLIO TÁVORA- Ouvimos com prazer,
o eminente Senador Cesar Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Távora eu
desejo apoiai o-seu requerimento e acho que V. Ex• faz
uma denúncia muito gi-ave, p-Orque nâo acredito que o
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deste Congresso Nacional, que durante tantos anos lutou e deblaterou contra o instituto do decreto e do
Decreto-lei. Mas o Senhor Presidente da República
"abriu mão de uma prerrogativa, que a Constituição autoritária lhe outorgava, e disse que tudo faria, doravante,
em consonância com o Congresso Nacional; que todas
as grandes dedsões teriam a audiência do Congresso Nacíõnal e se-riam votadas, e seriam encaminhadas através
de projetas de lei. De modo que a primeira atitude que
temos que assumir, diante dessa situação, é reconhecei'
que, em nenhum momento, houve a intenção de violen-tar o--CongfesSo Nacional; que em nenhum momento
houve má fe do Poder Executivo; que em nenhum momei1Tõ houve a intenção de saltar as fronteiras, os limites
impostos pela Constituição à autoridade do Senhor Presidente da República.

lembrando agora, como é bom ter o auxflio du nobre exOposição, hoje situação - fazia parte até da Comissão
Mista, não é verdade?

--~--------------------------~~~------~~~------------------Presidente José Sa.rney, homem que sempre respeitou o

Poder Legislativo e daqui saiu para a Presidência da República, e todos conhecemos o passado democrático de Sua Excelência, pudesse assinar esse decreto, se não fosse
um assessoramento muito falho, porque não é poss[vel
que o Presidente da República, que vem do Legislativo,
com um decreto, contrariasse uma lei votada por unanimidade nas duas Casas do CongressO~ EntãO a denúncia
é grave pela falha, pois se uma coisa primária desse tipo
está acontecendo, o que não poder~ vir em seciüência?
Daí por que nós, homens do Legislativo, temos de fiscalizar, ãgora, ato por ato, numa fiscalização pemianenie,
porque nem no regime autoritârio isso aconteCeu. A fa-=--lha não é do Presidente, a falha é _desse assessoramento
que levou a ele um decreto que é absolutamente inconsti~
tucionai. Quero apoiar o ·requerimentO de V. Ex'" e acho
que se o requerimento não vier a contento, chamemos o
Ministro, ou chamemos o outro, o Ministro-Chefe da
Casa Civil. que talvez tenha sido quem preparou a minuta desse decreto. O que não pode é o Poder Legislativo
estar sendo violentado a todo momento, a toda hora.
Cumprimento V. Ex• e acreditO; V. Ex•~ QUe foi realmente o pai, vamos dizer assTm, desse anteprojeto de lei, tem
toda razão e toda obrigação de ficar vigilante para o seu
cumprimento, de acordo com o que foi votado aqrii no
Poder Legislativo.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Obrigado, Senador
César Cais; seu aparte é esclarecedor e coloca a questão
no seus devidos lugares. Não há aqui.o animus do oposicionista que quer des.cobrir engano em qualqur ponto,
não! Foi dada desta Tribuna a explicação inicial de que
havia o equívoco, passaram-se quase dois meses e apesar
das promessas de que seria sanada esta falha, - reúno
tudo numa falha só- até o dia de hoje o que vimos? E
hoje é o dia, curva extrema da-caminho extremo, porqUe
amanhã, Srs., se reúne este- órgão e quem jurista for,
quem constitucionalista for, verâ esta delícia: obedecendo a lei o CONIN vai ter a sua abertura presidida por
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, que é
justamente o Presidente do CONIN, pela Lei n'~ 7.232,
que se acha subordinado a um Ministério.
O Sr. Marcondes Gadelba- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos
o aparte do eminente Senador Marcondes Gadelha, sempre esclarecedor que, naturalmente, nos darâ luzes arespeito desta escorregadela que não entendemos muito
bem como se deu_._
O Sr. Marcondes Gadelha - Muito pelo contrário,
nobre Senador, apenas quero me inspirar nas palavras de
V. Ex• Na verdade, estou me louvando na informação
que V. Ex• acaba de dar, e a tenho por verdadeira e jamais colocaria dúvidas.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- V. Ex• não precisa se
louvar nas nossas informações. Lend_o a lei e o deç:reto, e
V. Ex• c_ompulse os Anais da Câmara e verificará que
foi feito um apelo, S-. Ex• o Senador Severo Gomes reconheceu o engano, isso seria corrigido, e até o dia de hoje
não o foi, e amanhã o CONIN vai começar a funcionar.
O Sr. Marcondes Gadelha- Veja Senador. Eu dispenso a leitura tal é a tidegnidade da palavra de V. Ex• para
mim V. Ex•· disse e eu _simplesmente não dísccirdO. Só
posso lamentar que isso tenha acontecido, e tomar realmente, por um equívoco, como bem colocou o Senador
César Cais. Por quê? Porque o Senhor Presidente da República foi o primeiro a se declarar contrário a decretos~
leis, a decretos, de modo geral, antecipando-se inclusive
a uma conquista que·devia ser uma conquista natun~r

9 SR. VIRGILIO TÁVORA - Mas num contraaparte a V. Ex• ouviu afirmativa de qualquer um dos Senadores do PDS de que houve essa intenção? De que
aqui- parece-me unânime dizer- é muito mal assessorado, de que não há uma outra justificativa para tal?
9 Sr. Marcondes Gadelha- Bom, a Taquigrafia deve
ter registrado, aí, em alguma passagem da discussão, a
expressão ..violência ao Poder Legislativo". Também tenho que co"nfíai' nos meus- ouvidOs.
Ü SR. VIRGILIO -TÁVORA- Não, mas violência
ao Poder Legislativo não significa má fé. Desde quadro
há e~sa_sinoní_mia, emin~nte e nobre representante da Pa~
ralba? Essa sinonímia nós não conhecemos.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Virgílio
Távora, menos mal assim. Mas, a palavra violência pres~
supõe o ânimo de Prejudica-r, de usurpar...
O SR._VIRGfLIO TÁVORA- Mas, daí para mâ fê
há uma diferença imensa. V. Ex•, com o brilho dessa argumentação que ê muito conhecida no nosso Estado,
porque nós somos vizinhos de fronteira, por mãior que
ela seja, não dá para fazer-vos acreditar na sinonímia-cí=tada. Somente isso.
O Sr. Mar_condes Gadelha- Muito bem, nobre Sena~
dor, mas também, não vamos forçar aqui o dicionário e
enc"ontrar ...
O SR. VIRG[UO TÁVORA- Impossível!
O Sr~ Marcondes Gadelha - ... essa sinonímia; e nem
eu tentei, em qualquer momento, estabelecer uma sinonf- mia entre mâ fé e violência. Mas, sempre acho que violência é uma palavra mais abrangente, é uma chave
maior, onde se engloba, muitas vezes, a má fé, muito em~
bora as palavras não sejam sinônimas.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Conceito meramente
opinãiivo.
O Sr. Marcondes Gadelha- De qualquer forma, V.
Ex•- extrai qualquer conteúdo de má fé já por sua corita,
V, Ex• me poupa de um- trãbalho a que _eu pretendia me
dediCar- e~nes~-PontO, e-niãO; estaremos de-PieníSSiffiO acordo~ não hOUvehouve:no·enterlder de v' Ex•
ou de quem o aparteou, violência contra o Poder Legisla_tivo, e eu acho que nem isso aconteceu. Acho que não
houve, em nenhum momento, a intenção de subtrair poderes ao Legislativo.

rrt.rte,

O SR. VIRGILIO TÁVORA --Vamos contratar V.
Ex• como advogado, na nossa vida particular, porque V.
Ex• Cstá aprovado; daqui a pouco V, Ex• vai me fazer
crer que a Terra é quadrada e que houve um grande respeito às Õormas constitucionais vigentes um decreto modificar uma lei voiada, inclusive por V. -Ex,- estamos

O Sr. Marcondes Gadelha- Perfeitamente, nobre Senador.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Deu-nos os seus ensinamentos nesta Cóniissão Mista que aprovou, por unanimidade,
O Sr. Marcondes Gadelha- Tive a honra de trabalhar
ao lado de V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Tivemos o prazer,
agora estamos nos lembrando. Pois foi aquele trabalho
que o decreto- cortou, podou ...
- O Sr. Marcondes Gadelha dutor.

V, Ex• foi o grande con-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Estamos apenas explicando a V. Ex• ...
O Sr. Carlos Alberto- Tofheu.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, V. Ex• gostou
do termo, mas é podou e não tolheu.

O Sr. Marcondes Gadelha - V. Ex• foi o relator da
matéria, foi o grande condutor, em nome do Congresso
Nacional, que participou e debateu livremente a matéria.
Aquelt! foi Um momento feliz da vida d~te Poder Legislativo, foi um instante nobre da participação dos Srs. Legisladores. Agora, veja bem, nobre Senador Virgílio Távora, eu acho que um equívoco é susceptível de solução e
de correção, quando se,,
O SR. VIRGfUO TÁVORA- Mas foi o que fi:zemos
em marco.
O" Sr~ Marcondes Gadelha - ... trata apenas de maté-r1i dC: forrnU. V. Ex', felizmente, até aqui, não contestou o mérito da questão, o que nos deixa de alguma maneira aliviados. V. Ex• contestou que um projeto de lei
foi modificado por um decreto.

O SR. VIRG[LIO- TÁVORA- Mas como, caro colega?
Q_Sr. Marconde_s Gadelha- V. Ex• questionou o mo·
dus faciendi, V. Ex• questionou um instrumento ..
O SR. VIRGIUO TÁVORA- Dissemos que um órg-Jo _que vai ser presidido amanhã pelo Presidente da Repúblíca, veja bem, -- nümero um: um órgão vai ser presidido amanhã, conforme a lei que o criava, pelo Presidente da República e este órgão, pelo decreto, está subordinado a _Uf!l .Ministério. Mas como o Sr-. pode justificar, por exemplo, e aí fomos ao mérito. Como não fui ao
mérito, Senador Marcondes_, quando tratamos do
FNIA. Tivemos o voto generoso de V. Ex• e de seus
companheiros, cria~ os o FUndo Especial de Informática
e Automaçàp. O Governo. passado não concordou. Ve~
tau; 9_ veto _foi_ m~tidQ~ Então esse fundo não exis-tia.
P.<~.rece-me que é raciocíriio gelado, o Fundo não existia,
e ele é incluído como parte do Ministério da Ciência e
Tecnologia. Oxalá que este Congresso aceite o outro
projeto que já enCanlinhamos à Mesa restabelecendo o
principal daquele vencido, vetado, mas quanto à idéia
fomos bem ao fundo. Assim como a Fundação do Centro Tecnológico de Informática, existirão os distritos de
exportação, se o Congresso concordar. A lei diz que ''o
Poder Executivo proporá a críação de distritos industriais ao Congresso, que os nominará", quer dizer, até os
lugares de sua localização. Não existe distrito il)dustrial
nenhum.
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Permita-nos eminente Seriado r, V. Ex•, ou não chegou
no início do nosso discurso, ou então V. Ex• não deu a

devida atenção a seu carõ colega e amigo, ...
O Sr. Marcondes Gadellia _: NObre Senador, V. -Exf
sabe...

O SR. VffiGILIO TÁVORA- ... porque, justamente,
isso nós repetimos hâ dois nieses, qúando fizemos disCUrsos semelhante.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA --Com prazer. Terminamos jã a resposta ao eminente Senador pela Paraíba,
O Sr. Carlos Alberto - O Senador Vírgilio Távora,
deve estar falando em japonês, porque o Senador Marcondes Gadelha não entendeu nada.
O Sr. Marcondes Gadelba - O Sr. Senador Virgílio
faia um português castiçó,-Tala um português ...

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Não tão brilhante ...
O Sr. Marcondes Gadelha Vieira.

Quinta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

... a Camões, Sêneca e

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Então, eminente Senador, mas tudo isso já foi esmiuçado no discurso do dia

23 de março, e foram as proVidências tomãdas e reconhecidos aqueles enganos.
O Sr. Marcondes Gadeiha- Nobre Senador Virgflio
Távora, vamos discutir o que é importante nessa-história
toda. Equívocos à parte, o que importá ê saber se V. Ex•
reconhece a significação, cr papel importante do Ministério da Ciêilciã e Tecnologia sobre a questão da informática. Essa é que é a nüi.[êria de mêritõ do problema.
Porque essas questões de forma serão corrigidas, V. Ex•
sabe disso.

O SR. VlRG[LIO TÁVORA- Mas, eminente Senador, nós nãO Vim-õs aqUi-nos insurgir- Contra o Ministério. Dissemos tlarameáte. V. Ex• não leu os Anais desta Casa, juntamente érámos ríóS dos que batiam palmas
à criação do Ministério. Mas, ele já começava com equívocos. Errar é humano, vamos consertar isso. Qual é a
dificuldade que tem em começar com um Ministério dentro dos cânomes legais?
Agora, um momento, porque caímos em falta com o
eminente representante do Rio Gfalide do Sul, Senador
Alcides Saldanha.

O SR. VmGlLIO TÁVORA -Agora, quanto â"os remanescentes, não sabemos se é do conhecimento de V.
Ex•, fomos Ministro de Viação e Obras Públicas e, por
coincidência, o nosso chefe era Sua Excelência o falecido
Presi4~nte, ao tempo, 1"'-Mínistro, Tancredo Neves. Go-ve~~dor de Estado duas vezes, sabemos que o Poder
Executivo pode ser mal assessorado, mas, nunca nos sen·
timos, seja no Ministério, seja nas dua-s vezes que gover·
namos o Estado, chocado quanto a Oposição, porque a
OposiÇão, lá, ao contrário do que V. Ex• periSa~ tinha a
mais ampla e irrestrita liberdade, nos tempos mais dur-os
da Re'(olução; quando Governador, logo após, a imprensa dizia O que bem entendia, sempre disse aos Srs.
Militares que êramos Governador e não interventor.

lhante de democratização da opinião parlamentar. Não
havia quorum de Senadores; havia quatorze Senadores,
eu os contei pessoalmente. O quorum mínimo seria trinta
e cinco. Só não pedi verificação de quorum ante apelos de
colegas que me ponderaram que a alternativa, a não vo-tação seria pior; prevaleceria o projeto do Governo, este
sim, não só autoritário, mas militarizante. O Projeto que
resultou da votação continua sendo um projeto autori~
târio, mas, pelo menos, um projeto civilhanizado. Sem~
pre considerei a SEI, que inspirou os decretos assinados,
seja pelo Presidente Figueiredo seja pelo Presidente Sar~
ney, sempre o considerei um entulho autoritário, COm
um agravante: é um entulho autoritário com enorme ca~
pacidade de sobrevida. Muito obrigado.

O Sr. Roberto Campos- Permite-me V. Ex• um aparte?

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador, jâ que
fui citado à colação, v-ou invocar a solidariedade de V.
Ex•, Senador Virgílio Távora que no primeiro-instante,
concordou comigo em que a votação do projeto da informâtica foi um instante feliz desta legislatura. Foi um
ponto elevado da ação do Congresso Nacional. Mas,
veja bem, nobre Senador, o que ê mais grave nisso tudo:
O Senador Roberto Campos acaba de aludir a uma cons--·
telação de irregularidades na tramitação desse projeto,
do qual, V, Ex• foi relator. V. Ex•, em nenhum momento, como Relator, se insurgiu contra essas irregularidades legislativas que foram apontadas pelo Senador Roberto Campos. Foram muitas, foram enonncs, a ponto
de permanecerem como um gravame e serem cobrados
agora, ainda agora, pelo Senador Roberto Campos que,
até agora, contesta a legitimidade dos procedimentos
que levaram à transformação daquele Projeto em Lei.
Como é, então, que, agora, V. Ex~ Vem pinçar um pequeno equívoco deste Governo, e em nenhum momento,
levantou-se, pelo contrário, aplaudiu, pelo contrário, foi
o Relator, pelo contrário, foi quem encaminhou, foi
quem conduziu, foi quem nos convenceu, foi quem nos
aliciou, foi quem nos levou a aprovar, daquela maneira
irregular, cheia de erros, cheia de distorções, cheia de
vícios-, que até hoje, não-satisfazem a consciência do Senador Roberto Campos. V. Ex• estã atuando com dois
pesos e duas medidas? Ou, quando nós aprovamos aquilo tudo, quando nós aprovamos aquele amontoado de irregularidades e de erros, V. Ex• não estava atento, ou
não havia lido, com o devido cuidado, a matéria sobre a
qual trabalhava.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Com prazer.

O Sr. Carlos Alberto-- Ê só par-ã d-<ir um adenda.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Mas. S. Ex• estãcom
a palavra, só um momentinho que S. Ex• está esperando
a sua vez.
O Sr. Carlos Alberto- Mas, era para responder ao
nobre Senador gaúcho. V. Ex• permite? t só para dizer,
Senador Virgílio Tãvora, quando o Senador eleitq pelo
Estado do Rio Grande do sul fala em autoritarismo, e
fala que essa Oposição que V. Ex• faz é benéfica e Salutar
para o presente momento, S. Ex• faz alguns comparati-vos, esquecendo que a Bancada, da qual o nobre Senador faz parte, e que, hã alguns anos, aqui, tomava po·
sições radicaís cOntra o governo, está agindo com dois
pesos e duas medidas, porque, inclusive, o pessoal do
Sulbrasileiro está aí, do lado de fora, está lá fora, e o
nobre Senador que é gaúcho poderia, pelo menos, conseguir que fosse assinado o regime de urgência para a tramitação urgentemente, do projeto do Sulbrasileiro.
O Sr. AICides Saldanha- Havia um tempo em que se
dava ordens e se obedecia, agora se discute.
O Sr. Carlos

Al~erto

-

O PDS já assinou.

O Sr. Alcides Saldanha- As coisas agora são discutidas, Ex•, passou o tempo das ordens.
O Sr. Roberto Campos-

Permit~

V. EX• um aparte?

O SR. VIRGlLJO TÁVORA- Com Prazer, ouvimos
o aparte de V. Ex~. que só pode ser muito ilustrativo.

O Sr. Alcfdes Saldanha- Senador, quero primeiro me
congratular pela vigilância de V. Ex• Essa é a função da
O Sr. Roberto Campos -Sr. Presidente, nobre SenaOposição que a Nova República quer. E, quero garantir
dor, serei breve. Desejo apenas expressar a minha total
a essa Oposição tudo aquilo que não foi garantido ao
concordância com o pedido de informações formulado
PMDB em certa época, para que as coisas possam ser
pelo Senador Virgílio Távora. Acredito que esse pedido
feitas da forma mais correta. Con8ratulo-me digo ·que
de informações despertará, nas autoridades do ExecutiV. Ex• deve permanecer nessa vigilância para que esses
vo, a consciência das violações legais que infringiram ao
erros sejam corrigidos. Quem sabe lá, Ex•, se esses erros
diploma da informátiCa. E espero, se me for dada a opornão são originados por algum burocrata-legiferante que
tunidade, estou aguardando pacientemente minha coloficou por aí, resquícios· deSses· últlmos 20 anos e que o · - cação na lista de oradores, documentar a min·ha discorPresidente José Sarney esteja sendo mal conduzido e que
-dância com a Politica de Informática em maior pormenós tenhamos que afastar mais alguns, para não comenor.-Agora, uma simples observação que se refere a uma
termos esses erros. Obrigado Ex•
assertiva do nobre Senador Marcondes Gadelha, ou seja,
a assertiva de que a votação da Lei de InformátiCa teria
O SR. VIRGIUO TÁVORA- Já daremos o aparte a
sido um momento feliz de nossa vida legislativa. Gonsi~
todos. Mas, eminente Seitador, ...
deio que foCU.m momento extreniamente infeliz. Talvez,
o Senador Marcoõdes Gadelha tenha se esquecido que o
O Sr. Carlos Alberto --Senador Virgflio Tãvora, só
projeto Governamental foi enviado sob o regime de depara complementar.
cur.so de p~azo urgentissimo, e q~e nada menos do que
185 parlam"1i:ntares solicitaram, em vão, ao Presidente da
O SR. VIRGIUO TÁVORA- ..• justamente estavaRepública que abrisse mão do decurso de prazo urgentísmos nos referindo ao mal assessorado. Agora, quanto
simo, tendo em. vista a extrema complexidade do diploaos remanescentes ...
ma legal que teriam que examinar. A votação final foi
O Sr. Roberto Campos --V. Ex• me permite um aparfeita pelo voto de liderança que, conforme experiências
te?
recentes indicam, não é considerado a maneira mais bria
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O SR. VIRGIUO TÁVORA -Como dissemos hâ
pouco, eminente Senador, na vida privada, já está con·
tratado como nosso advogado, em toda causa que rabulescamente tivermos que entrar. Não tenha dúvida, V.
Ex• errou a profissão, V. Ex• não ê médico coisa nenhuma, V. Ex• é um advogado excelente, porque, em mat6ria
de querer confundir alhos-" com bugalhos, nunca vimos
igual. V. Ex• foi um dos que votou. S. Ex•, o Sr. Senador·
Roberto Campos, tinha se ausentado do Pais no momento, na Comissão, a oitava- versão do Relatório que foi negociada com os diferentes pares, traduzindo pelo menos
o conscenso daquelas forças que estavam representadas·
na Comissão, V. Ex• foi um dos votantes. A votação, na·
Comissão, foi por unanimidade e não vamos 'mais atrás.
disso. E em plenârio existe...
·
O _S_r. Marcondes Gadelha- Eu estou conformado
com o meu papel de intermediário, mas acho que, quando V. Ex• está se dirigindo a mim, na verdade, está se dirigindo ao Senador Roberto Campos, que também,
quando se dirigiu a mim, na verdade, estava se dirigindo
a V. Ex.'

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Não, mas V. Ex• estã
nos cobrando e estamos lhe dizendo como· foi a tramitação. E, lã, houve uma votação de Liderança. O que
houve, em plenário, foi uma votação de Liderança. Ou
V. Ex• que se insurge contra o Regimento, que permite
este tipo de votação?
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O Sr. MarcondesGadelba- Não, Ex~", eu aceítei tudo
concordei, achando que foi tudo perfeito e brilhante.
Quem não concorda ê o Senador Roberto Campos.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Quando às divergên~
cias de S. Ex•, o Senador Roberto Campos, da idéia que
norteava o projeto ...
O Sr. Marcondes Gadelba - Não é só da idêia,
bém da maneira da apresentação.

tamN

O SR. vm.GlllO TÁVORA-... foi clara, precisa e
exaustivamente apresentado na Comissão, e em plenãiio; S. Ex• foi atê: de uma veemência muito grande ao
profligar aquilo que julgava certo ou errado. Mas o gro-sso do Congresso, certo ou errado, julgou contrârio. E
pelo voto da liderança, foi aprovado o projeto que se
transformou em lei após aqueles vetos Presidenciais.
Este ponto não se discute.
Transformado em lei, achamos e V. Ex• acha também,
no fundo da sua consciência, não pode ser modificada
por um decreto. E mais do que isso~ esse decreto não poder ter as barbaridades - então desculpe a ênfase - de
conter, veja V. Ex• que utilizamos a linguagem mais comedida possível, mas agora vamos dizer, as barbaridades de conter, por exemplo, uma parte que foi vetada que
não existe na lei. Pelo amor de Deus, não Ponha a sua inteligência para defender uma monstruosidade dessa. Outro:_ uma Fundação que não existe; outra, Distritos ln:
dustriais que o Congresso, se achar conveniente ou não,
criará. Então, como é que isso vaí faZer parte do Ministério? Isso é que foi criticado, sem desejo de contestar a
criação do Ministério que, desde o primeiro pronunciamento nosso, a 23 de março, foi apresentado como uma
conquista.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao apresentar e dar conhecimento a este Plenârio desse requerimento, longe,
muito longe nós estávamos de pensar que íamos ter o
prazer deste debate e de tantos" apartes que mostram que
a nobre ex-Oposição, hoje situação, tem realmente pessoas que possuem a capacidade,- e que capacidade,de defender uma causa que, se nos coubesse, em situação
contrária, ter que arcar com ônus ~rcar de sua explicação, sinceramente, nos julgaiíamos em situação dificílima.
O Sr. João Calmom- Permite V. Ex' um aparte?
OSR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não, com prazer.
O Sr. João Calmom- Antes da conclusão do seu brilhante pronunciamento, devo lembrar a V. Ex' que estamos no liminar de uma nova era. O Congresso Nacional
aprovou a regulamentação do art. 45, da Constituição,
que estabelece a criação de uma nova Comissão no Sena~
do e na Câmara com poderes para fiscalizar os a tos do
Poder Executivo e das empresas estatais.
O Sr. Marcondes Gadelha Roberto Campos.

Presidida pelo Senador

O Sr. João Calmom- Essa Comissão, que foi exalta---da aqui em prosa e verso, há poucos dias, por este representante do Estado do Espírito Santo, pelo Senador
Marcon des Gadelha e por V. Ex•, vai ser presidida pelo
eminente Senador Roberto Campos aqUi preseilfe. Coin
a instalação dessa Comissão, que ê -iminente, ·acabará o
calvário do Poder Legislativo, que, nos últimos anos,.
não tíriha condições de obter respostas aos seus pedidos
de informação dirigidos ao Poder Executivo. Precisav~
ser também da aprovação do Plenário do Senado ou da
Câmara para a convocação de um Ministro de Estado. A
partir da instalação, dentro de poucos dias, da nova Comissão...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- E da qual, felizmente,
fazemos parte.
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O Sr. João Calmon - ... E eu, tambêm, com muita
honra. A partir da instalação dessa nova Comissão, todos os pedidos de informação serão respondidos com rapidez. Os ministros terão um prazo máximo de 30 dias
para o seu comparecimento, e teremos poder, inclusive,
de requisitar documentos sigilosos ao Poder Executivo.
Portanto, nós não devemos perder a paciência, porque, a
partir de alguns dias, graças ao seu conterrâneo ...

Há dois motivos para que a ABICOMP não seja considerada qualificada para participar do CONIN. Primeiro, não ê entidade representativa de todo o universo eletrônico. Tem 80 empresas participantes, enquanto a
ABINEE- Associação Brasileira da Indústria de Eletricídade e Eletrônica- cobre uma ãrea maior, 800 empresas, com um faturamento seis vezes superior. A preterição da ABINEE pela ABICOMP só pode ser entendida
como recompensa dada pelos militares da SEI à campanha ideológica desenvolvida pela ABICOMP. Segundo,
a ABICOMP desqualificou-se para participar do CONIN pela infringência do dispositivo legal da Lei antitruste, nt 4.137, de 1962. Isso foi denunciado em carta
que o Senador Fábio J..ucena e eu dirigimos ao Ministroda Ciência e Tecnologia, que eu gostaria fosse consignada nos Anais da Casa.
O presidente da ABICOMP, 'sr. Fregni, receoso da
concorrência,. e desejoso de preservar o seu espaço de
manobra na indústria paulista, pregou urna Coisa inédi~
ta, meus Srs. coisa lnêdita no Brasil- um boicote contra
todas as empresas genuinamente brasileiras que se instalaram em Manaus. Isso fere, especificamente, quatro empresas que tiveram seus projetes aprovados pela SUFRAMA, três das quais continuam mantendo suas matrizes em São Paulo e uma, no Rio de Janeiro.
Trata-se de legftima e legal diversificação regiOnal,
pela qual as empresas merecem encômios e não estorvos
ou punições.
A atitude que a ABICOMP, através da SEI, pretende
impingir ao CONIN revela um despudorado imperialismo regional. O princípio básico dos promotores desse in·
decente boicote contra a Zona Franca de Manaus é im~
pedir a criação de um Centro_de Informática na Amazônia, contrariando três leis; a lei da SUFRAMA, que visa
fomentar a descentralização industrial; a lei antitruste
que qualifica o boicote de delito penal; e a própria lei da
informática que prevê a regionalização dos pólos de informática.
Segundo as teorias da ABICOMP, que a SEI endossa
e que esperamos o CONIN rejeite, o que estã em São
Paulo deve ficar em São Paulo. ê proibido mudar. Manaus deveria contentar-se com brinquedos eletrônicos, a
fim de deixar em doce tranqüilidade a indústria paulista,
que assim veria assegurada sua capacidade de espoliar o
usuário, o qual se quiser atualizar-se, é forçado a recorrer ao contrabando.

O SR. VIRGILIO TÁVORA -

Mauro Benevides.

O Sr: Joio Calmoo- ... Mauro Benevides e do apoio
que S. Ex• recebeu depois de 8 anos de luta, vamos contar com essa Comissão da mais alta importância, e eu diria, a mais importante Comissão Técnica do Poder Legislativo ...

O SR. VIRGIUO TÁVORA -Sem sombra de dúvida.
O Sr. João Calmon - ... que representa um instrumento do regime parlamentarista introduzido no nosso
regime presidencialista. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. VIRGILÍO TÁVORA-......:.:- sr.-Presidente, não
podia ter o nosso pronunciamento, hoje, fecho mais feliz
do que o aparte do eminente Senador pelo Espírito Santo. E queremos, apenas, dizer que não nos açodamos ao
novamente trazer o assunto à baila. Esperamos pratica~
mente dois meses, uma retificação e se hoje, aqui, falamos desta tribuna, ê porque, amanhã, o objeto desse requerimento, o objeto daquele decreto, vai tomar vida
com a primeira de suas reuniões. Presidido por quem?
Por Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
como, aliãs, manda a lei e não o decreto referido.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem! Palmas.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO CAMPOS NA SESSÀO DE 14-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVJS.if.O DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Roberto Campos (PDS - MT. Pronuncia o seguinte discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Amanhã deverã ocorrer a I Reunião do CONIN, Conselho Nacional de Informãtica e Automação em cuja
pauta, segundo consta, figurarão medidas restritivas, deformadoras, senão mesmo paralisadoras das atividades
de informática da Zona Franca de Manaus. Se perfilhar
essa tese, o Ministro de _Ciência e Tecnologia estará prestando um desserviço à causa do desenvolvimento nacional, particularmente do desenvolvimento da Amazônia e
potencialmente do desenvolvimento de todo o Nordeste.
Hoje, apenas a Ainazónia teni uma Zona Franca~_Ama~
nhã, o Nordeste terã distritos de exportação, conforme
previsto na Lei de Informática. Cabe notar a diferença
conceituai entre Zona Franca e Distrito de exportação
na praxe_ comercial internacional. _As Zonas fran_cas são
em geral bivalentes, servindo tanto ao mercado interno
Coino à exportação. Os distritos de exportação, colno o
nome o indlcã; voCacionam-se diretamente às ativiâades
exportadoras. As zonas francas, como a de Manaus, se
parecem mais com as zonas de desenvolvimento encontradiças na Europa, no sul da Itália, p.e., onde opera a
Cassa Per ii Mezzogiorno e nas regiões deprimidas da
. Grã-Bretanha, conlo a Escócia e País de Gales.
Onde estã o ct!;sserviço que o Ministro da Ciência e
Tecnologia presta ao País, apesar das advertências que
lhe dirigimos em carta, o Senador Fãbio Lucena e eu
próprio? Esse desserviço à causa do desenvolvimento regional se manifesta na confirmação, como membro do
CONIN, que se supõe um órgão imparcial- do representante da ABICOMP - Associação Brasireira da: ln~
dústria de Computadores - Dr. Edson Fregni, cuja iridicação foi herdada da anterior gestão militar da SEI.

Note~se, aliãs. o ..entulho autoritário" que constitui a
regulamentação do CONIN por decreto presidencial. ·Não abundarei nesse ponto, porque sobre ele versou
competentemente o Senador Virgílio Távora.
O absurdo dessa proposição ê que os Ministros e os
mêmbros da iniciativa privada, que participam do CONIN, não têm direito a pedido de vista dos co-mplexos
projetes que lhes são apresentados. Devem decidir, sem
pesquisa e anâlise, o que lhes ê apresentado lu-situ.
Espero que os Ministros, reunidos no CONIN, recomendem ao Senhor Presidente da República o abandono
dessa prescrição regulamentar inteiramente esdró.xula.

O Sr. Virgílio Távora- Parágrafo 3t, do Artigo St, do
Decreto n"' 90.754.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito obrigado,
nobre Senador.
Seria humilhante e perigosa submissão à tecnocracia,
se o CONIN se transformasse num colégio de ratificação
e não numa câmara de debate e avaliação. Certamente
não foi isso o que quis o Congresso, ao votar Lei de Informática.
Além da insuportável arrogância das posições da ABI·
COMP- boicote contra as empresas de Manaus, cassação ·dos incentivos já dados, e proibição à SUFRAMA
de usar seu poder legal de outorgar incentivos a novos
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projetas -

essa atitude revela profundo desconhecimen-

to do sentido e significação dos incentivos regionais.
O objetívo desses incentivos- ê j)recisaffienfe fOmen-iàr
a descentralização industrial. E o mecanismo é a concessão de incentivos, não coino varitagens e sim como
"compensação das desvantagens". __o· Centro-Sul díspõe
de vantagens naturais; mercadO, abastecimento de
matérias-primas e emba.Samento universitário.
- --

Não haverâ, meus Senhores- emigração maciça Para a
Amazônia, como não houve para a área da SUDENE,
pois, em primeiro lugar, os incentivos regionais apenas
compensam as desvantagens das áreas periféricaS; e, segundo, os incentivos através d-a SUFRAMA não excedem os previstos na Lei de Informática e que, em breve,
deverão ser estendidas ao resto do País.
Sob este aspecto, o efeito alarmante ê o contrário daquele que a SEI pensa. As áreas novas perderão as compensações, de que hoje se beneficiam, corretivas de suas
desvantagens naturais.
Estou certo que os nobres Senadores da Amazônia e
do Nordeste não subestimam o perigo da presença no
CONIN de um inimigo declarado da Zona Franca de
Manaus e futuro sabotador potencial dos distritos de exportação do Nordeste, como o Presidente da ABICOMP.
O recorde intervencionista do Brasil em matéria industrial, no ramo da eletrônica e da informãtica, é lamentável.
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva) - Lembro ao
nobre Senador que dispõe de um minuto para concluir o
seu discurso.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Esperei horas pacientemente, Sr. Presidente, e imaginei que houvesse
uma margem de tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- 1': porque teremos uma sessão extraordinária às 18 horas e 30 minutos, nobre Senador.

o SR. ROBERTO c-Arvrros - Na eletrônica de
consumo, Sr. Presidente, onde nunca houve reserva de
mercado e a polftica foi m"a-is fiberal, a indústria se mo-dernizou, export~r-se competitivamente e os preços sâo
entre 20% e 30% inferiores à m~dia internacional.
Na indústria de telecomunicações, coill moderado
grau de intervencionismo, os produtos se vendem com
margem tolerável de 10% ã 20% sobre os preços internacionais, e as expOrtações são viáveis com pequeiios estímulos.

18 horas. e 30 minutos, lamento dizer que V. EX' deve
concluir o seu discurso.

O ~R. ROBERTO CAMPOS- Consinto nessa mutilação do pensamento, em virtude de dispositivos regimentais. (Muito bem!)
DOCUM!';NTO A QUE. SE REFERE O SR.
··ROBERTO CAMPOS EM SEU PRONUNCiAMENTO:
Exm9 Sr. Ministro:
Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência texto da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da ABJCOMP, de 13 de março de 1985, cujo visível
propósito é imj)or restrições à concorrência e inviabilizar
o desenvolvimento da informática :na Zona Franca de
Manaus.
Sublinhamos as seguintes ..proposições adicionais" da
ABICOMP que constituem violação frontal da Lei n9
4.137 de JO de setembro de 1962, que regula a repressão
ao abuso do Poder Económico:
"Que se suspenda imediatamente os incentivos
em curso na região da SUFRAMA, para os empreendimentOs de informátiCa".
"Que isto não seja viãvel, que se congele, em volume e modelo, os empreendimentos de informática
existentes atuahnente em Manaus".
..Que a ABICOMP recomende às suas associadas
a não fazerem negócios com fabricantes de Manaus".
Essas proposiçõeS, constantes de Ata formal da ABICOMP configuram uma forma de abuso do poder económico, oY seja, uln ilícito penal, como deflue do art. 29,
título I, da Lei n~> 4.137, que assim reza:
..Art.. 2~> Consideram-se formas de abuso do
poder económico:
I - Dominar os mercados naciOnais ou eliminar
total ou parcialmente a concorrência por meio de:
a) ajustes ou acordo entre as empresas ou entre
pessoas vinculad~s a tais empresas ou inteJ:"essados
nO-objetO de suaS atividad~''.
Ressalte-se ainda o disposto no inciso IV, art. 29, da
referida lei, que contém a seguinte redação:
"IV) Formar grupo económico, por agregação
de empresas, em detrimento de livre deliberação dos
compradores ou vendedores ..."

Na indústria de Informática, rigidamente controlada,
Note-se, outrossim, que a última da_s su_Rracitadas proa qualidade é inconfiável; rião há exportações significatfposições d~ ABICOMP introduz um_a nova e lamentável
vas, a não ser por parte das empresas estrangeiras e trafigura- a do boycott. Trata-se, nada mais nada ~enos,
dicionais, aqui ióstaladas hã anoS,- e·-os preÇos internos
que da criação ~e um boycott contra os produtores que
são 3 a 5 vezes superiores aos internacionais, no que toca
decidiram iilstalar-se em Manaus, direito acessível a
aos computadores e microcomputadores elo tipo profis~
qualquer empresa Que apresente projetas à SUFRÃMA.
sionaL
Nessas condições, consideramos aABICOMP incapa0 que estamos estimulando, meus Senhores, é 0 con- - _ _citada, por susCetível de processo administrativO -e juditrabando; ele não existe no caso de televisores, rádiOS
cial, nos termos dos capítulos VI e VII da Lei n9 4.137, de
equipamentos de telecomunicações; é maciço no ramo de
se fa~er representar iio CONJN, órgão Cm que devem e"SInformática. O contrabandista passou a ser um herói do
tar representados os interesses gerais da indústria e não
capitalismo, pois permite ao empresârio manter-se atua-~
os--de segmentos viciados pela prática de abusos do poder
Hzado, em termos de equipamentos; exerce um efeito
econômico.
Na esperança de que essas ponderações sejam levadas
contensor dos preços internos; permite ao usuário deixar
de ser simples cobaia, para cópias inconfiá\reis, descritas na. devida conta por V. Ex~, subscrevemo-nos, Roberto
eufemisticamente, como tecnologia própria.
Campos.
·

e·--

Apenas, meus Senhores, os empregos se criam na Califórnia, quando poOeriam ser criados no Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Alberto Silva)- Nobre Senador, lembro que V. Ex• já ultrapassou o 'seu tempo regulamentar. Como teremos uma sessão extraordinária, às

ATA -DA ASSEMBLI::IA GERAL EXTRAORDI:
NÂRIA DE 13-3-85
Aos 13 dias do mês de março de 1985, às 14:30 horas,
reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinãria os Associados da ABICONF- Associação Brasileira da Jn-diístria de Computadores e Periféricos, conforme convo-
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cação por telex datado de I~> de março de 1985, publicadano Diário Oficial do Rio de Janeiro de 5 de março de
1985, no Hotel Brasilion, em São Paulo. CompareCeram
repres~ntantes das seguintes empresas Novadata, Videotek, Biodata, Digirede, PED, Plásticos Metalma, Polyway, Eletrodigi, Flexidik, Cirpress, Microtec, Racimec,
Telemática, Esca Medidata, Spectrum, Parks, ltaucom,
Unitron, Edisa, Quartzil, Prologica, TOA, Digiponto,
Microlab, Digilab, Sid Informática, Sid Microeletrônica,
Expansão, Cobra, Biebra Telecom, Elebra lnformártica,
Scorpus, PGM, Remington, Moddata, Microdigital,
Scritta, Muttidigit, Zanthus, Labo, Elgin, Dismac,
MOA, Digitei, ltautex, Sisco, Sistema.
O Presidente declarou aberta, a AGE, pedindo uma
moção de pesar pelo falecimento do ex-Presidente do
Conselho da Associação, Sr. Ernst Muhr.
A seguir, passou a Ordem do Dia.

1.-SUFRAMA
O Presidente fez um.a apresentação sobre os 11ltimos
acontecimentos relativos a matéria em discussão, e a posição da diretoria em fUnção do papel da ABICOMP perante a questão da tecnologia, ressaltando que a instalação de empreendimentos industriais de informática na
área da SUFRAMA representa a inviabilização do compromisso de desenvolvimento e independência tecnológica assumido pelas industrias nacionais com a aprovação
da Lei de Informática. A Associação tem o Dever, não
só de manifestar contra a transferência para a área dã
SUFRAMA em condições de desigualdade com o restante do País, mas de tomar medidas l~gais que impecam
que isto ocorra. Ressaltou recentes aprovações de projetas pela SUFRAMA a revelia do convênio SEIJSUFRAMA e os dispositivos da Lei de Informática. Em seguida, passou a palavra aos empresários presidentes,
para que os mesmos expusessem as posições de suas empresas. Todos os que usaram da palavra fizeram suas
apresentações dentro de uma linha homogênea, 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, independentemente de outras
transfêrencias para lá.
Que a ida para Manaus não representa a vontade de
suas empresas, mas uma atitude de reação e sobrevivência, uma vez que seus mei-Cados vem sendO bombardeados por produtos ali fabricados em desigualdade de condições com o restante do País. Esta posição foi endossa~
da 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, em igualdade
de condições.
~?m base nas .colocações e sugestões apresentadas, foram submetidas a votação as seguintes propostas:
I - Informática na Zona Franca de Manaus, com incentivos da SUFRAMA, desde que os projetas sejam
condicionados ao compromisso de tecnologia. Para que
este condicionamento seja possível, torna-se necessário a
fiscalização e acompanhamento de perto por parte da
SEI, o que requerer que a mesma se instale na região.

2-Informática em Manaus, somente com incentivos
da Lei de Informática.
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Foi aprovada na unanimidade dos presentes a alterna~
tiva ..2" com as seguintes prposições aqicionais:
Que se suspenda imediatamente os incentivos em cur~
so na região da SUFRAMA, para os empreendimentos
dé informâtica.
QuC isto'f!ão seja viável, -que Se Cqngele, em volumes e
modelo, os empreendimentos de informática existéri.teS
atualmente em Manaus.
Que a ABICOMP passe a controlar as guias, como
prevê a Lei, e que se instale em Manaus.
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Que a ABICOMP recomende suas associadas ·a não
fazerem neg6ciós com fabricantes .de !\'fanaus.

Q-ue· se- 'con~ocr~e ÂGÊ dentro d~ 20. dias, para apresentação e discussão 9,as medidas judiciais a serem tomadas.
Que a ABICO~P busque sensibilizar o governo para
que O CONIN se reúna urgentemente para tratar da matêria e que o façã. já em sua reunião de instalação.
Que a ABICOMP encaminhe suas reivindicações as
autor_id_!\des ~çm;apetentes. Que a posição desta AGE seja divulgada através da
imprensa.

Que a ABICÚMP contrate assessoria jurídica para estudo de medidas judiciais cabfve!
· Que, se tome inedidas judiciãis Para que sejam anuladas as_ apr<?v~Çõ~--~ri~iCiera~~s ilCgai_s, (sei1do ~ue neste
iteffi -foram fegistradOs 4 votOs cOfitra: Prológlca. Microféricos, ~D~ E _Mi?ro~igit!ll·
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA 7l•SESSÃO,EM 16PEMAIODE
1985
1.1 -ABERTURA

!.2- EXPEDIE!HE
1.2.1- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n"' 115/85, de autoria
do Sr. Senador Raimundo Parente, que destina 5%
(cinco por cento) da Renda Lrquida da Loteria de
Números (Loto) ao atendimento de deficientes fisi~
cos.

1.2.4 - Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje-, às l8ll.Oras e 30 nlinutos, com-Ordem do Dia que desiSna.
-Convocação de sessão conjunta, solene, a
realizar-se no dia 29 de maio corrente, às l S horas,
destinada a homenagear a memória do Presidente
Tancredo de Almeida Neves.
1.2,5 - Leitura de projetas

culo do imposto de renda na fonte sobre rendimentos
do trabalho- assalariado~

-Projeto de Lei do Senado n~'ll8f85, de autoria
do Sr. Senador Carlos Alberto, que estabelece liniites
à revisão e reajuste dos contratos administrativos de ·
c~ncesSâo dqs ~erviços públicos de fornecimento de
água
saneamento básico, distribuição _de energia
elétrica e telefonia.

- Projeto de Lei do Senado n9 117/85, de autoria
do Sr. Senador José Ignácio Ferreira, que-inStitui i-e~
gime de fiscalização intensiva ·a -ser aplicado pelo
Banco Central do Brasil nas instituiçõés'que ritencio~
na, altera a Lei de Falência (Decreto-lei nl' 1.661, de
21-ô-45), e dá outras providências.

- Projeto de Lej do .Senado n9 l i 9/85, de autoria
do Sr. Senador Humberto Lucena, que restitui a-os ci·
vis e militares as condec.orações nacionais que foram
retiradas em deccirrênciâ de _cassação de mandato e
de suspensão de direitos políticos, através de atas de
exceÇão.

-Projeto de Lei do Senado n9 116/85, de autoria
do Sr. Senador João Castelo, que dispõe sobre o .cál~

1.2.2 - ConiUnicaçio da Liderança do PDS
De substitl.lições de membros em Comissão Permanente.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR ALCJDES SALDANHA - Apr.,.
ciação, pelo Senado, do substitutivo da Câmara ao
projeto do conglomerado do Sulbrasileiro e Habitasul.
SENADOR JOÃO CALMON-JuStificandoprojeto de lei, que encaminha à Mesa, estabelecendo padrões mínimos de remuneração para o magistêrio.

SENADOR NELSON CARNEIRO~ Exageração
de participantes na comissão incumbida de elaborar
o projeto da nova Constituição.
·

e

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento nl' 57/85, requerendo urgência
para o Ofício S/2. de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar operação de crédito
externõ--no Valor de cinqUenta milhões de; dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 58/85, solicitando urgência
para o Oficio SJS, de-f985, atravês do qual o Prefeito
munícipal de Anájloli~- (GO) Solidta· aut~ríZa-ção do
Senado pani que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
Votação adiada- por falta de quoruni:

-Projeto de Lei do Senado n~' 26/79, que acres-centa parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-

rum.
.......,-Projeto de 'Lei do Senado nl' 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 n~' 340/80, que acrescenta parágrafO único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregcida Com
prole o direito à jornada de trabãlho reduzida; com
remuneração proporcional. Votação adiada por falta
de quorum.
--Projeto de Lei do Senado n~' 18/80, qUe dispõe
sobre aposentadoria especial do músico-. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 320/80, que revoga

ã. Lei n~' 6.815, de J9 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Congresso Nacional de Imigração, e dá outras providênM
cias. Votação adíada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENApO~ ROBER'fO C.-:fMPOS- Análise do
diagnóstico financeiro do País apresentado pelo Ministro da Fazenda na Câmara dos Deputados.

SENADOR MOACYR DUARTE- Ponto de vista de S. Ex• sobre o projeto de lei que trata do Banéo
Sulbrasileiro, a ser apreciado hoje, às 18 horas e 30
minutos.

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Considef3.ções sobre- O -proje-to - dC lei do conglOmerado
Sulbrasileiro e Habitasul. Defesa da criação do Estado do Tocantins.
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SENADOR AMERICO DE SOUZA -lnstolação
do Partido da Frente Liberal, no Estad9 do Maranhão.
SENADOR VIRG!UO TÁVORA - Solicitação
de Comissão de Professores do Estado do Ceará ao
Sr. Ministro de Estado da Educação, em prol da alocação de recursos para o magistério daquele Estado.
SENADOR CARLOS ALBERTO- Comentários

sobre artigo publicado no jornal "Tribuna do Norte", editado em Natal-RN, sob o titulo. ••Governo
leva cooperativas à falência".
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade de providências por parte do Governo no sentido
de elaborar, para discussão pelo Congresso N acional, projeto de lei referente ao Estatuto do Funcionalismo Civil da União.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Decisão
do CONIN - Conselho Nacional de Informática e
Automação, sobre incentivos às indústrias de informática instaladas e e por instalar-se na Zona franca
de Manaus-AM.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Editorial do
jorna(••o Globo", de 22-4-85, sob o título ..0 Mártir
da Nova República".

especial a Josa Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim
Jos~

da Silva Xavier,

Q

Tiradentes.

- -Projeto de Lei da Câmara n' _22/85 (n'
4.421 (84, na Casa de origem), que concede pensão
especial a Clodomiro lgnácio Xavier, ex-Cabo do
Exército, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 23/85 (n'
I.558f83, na Casa de origem), que altera o ~rt. I' da
Lei n~' _88~. de 21 de outubro de 1949, quC dispõe

sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos_.
- Projeto de Lei da Câmara n'~ 24/85 (n"'
4.211/84, na Casa de origem), que dispõe sobre os
pré-requisitos para o desempenho de cargos ·de chefia
e assessoramento do Grupo-DAS, na Secretaria da
Receita Federal.
-Projeto de Lei da Cârrlara n' 25/85 (n' 818/83,
na Casa de origem), que exclui, dentre os considera9os de interesse da segurança nacional, os Municípios de Cubatão, São Sebastião, Pautrnia e Castilho,
no Estado de São Paulo.
-Projeto de Lei da Câmara n' 26/85 (n'
3.365/77,_na C~a de origem), que estabelece a obri_gatoriedade de divulgação, pela Secretaria de Planejament9 da Presidência da ~ep_6blica, dos dados que
especifica.

1.3.2- D~ignaçio da Ordem do Dia da próxima
sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 72•SESSÃO, EM 16DEMAIODE
1985

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Oficlos do Sr. 1'-Secretário da Câmara dos
D~putados

Encaminhando à revisão -do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n"' 21/85 (n'
4.212/84, na Casa de origem), que concede pensão

2.2.6- RequerimeDtos
Nt 105/85, subscrito pelos Srs. Humberto Lucena,

Carlos Chiarclli, Raimundo Parente e Nelson Carneiro, de urg!ncia para o Projeto de Lei da Câmara
nt 12, de 1985 (n' 5.272/85, na origem), que autoriza
a desapropriação de ações das companhias que menciona e a abertura de crédito especial de até CrS
900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e
dá outras providências.
N' 106/85,_ sUbscrito pelos Srs. Humberto Lucena,
Carlos Chiarem, Raimundo Parente e Nelson Carneiro, de urgência para o Projeto de Lei do Senado nt
92, de 1985-DF, que dispõe sobre vencimentos e vantagens dos membros do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal.

2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n'~ 303/80, que dá nova
redação ao item IV do artigo 49 da Lei n' 6.226, de 14
de julho de 1975. AproVado. Ã Comissão deRedação.

- Projeto de Lei do _Senado nt 331/80, que erige
em Monumento Nacional a Cidade de São Cristovão, no Estado de Sergipe. Aprovt~do. Â Comissão de
Redação.

2.2.2- Parecer encaminhado i. Mesa
2.2.3 -

Comnnicaçio da Presidência

Prazo para apresentação ·de emendas aos Projetas
de Lei da Câmara n"s 21 e22, de 1985, anteriormente
lidos.

-Projeto de Lei do Senado n' 341/80, que simplifica e desburocratiza o processo de operações financeiras, permitindo que os documentos firmados pelas
instituições financeiras sejam autenticados mediante
chancela mecânica. Aprovado. Ã Comissão de Redação.

2.2A - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 120, de 1985, de autoria do Sr. Senador João Calmon, que eStabelece padrões mínimos de remuneração para o magistério.
2.2.5 - Comunicação
Do Sr. Senador Altevir Leal, de filiação ao Partido
da Frente Liberal.

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimento nt 105/85, lido no Expediente, de
urgência pata o Projeto de Lei da Câmara n' 12, de
1985. Aprovado, após usar da palavra, no. encaminhamento de sua votação, o Sr. Itamar Franco, havendo os Srs. Cid Sampaio e Jutahy Magalhães usatio da palavra em declaração de voto.

Maio de 1985
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2.3.2 - Comunicação da Presidência

Cancelamento da sessão conjunta anteriormente
convocada para hoje, às 19 horas, e convocação de
outra para amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dia que désigna.

Requerimento n'1 106/85, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei do Senado n"' 92/85DF. Prejudicado.

2.3.4- D~gnação da Ordem do Dia da próxima
sessão
2.4- ENCERRAMENTO

2.3.3- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
(continuação)
Projeto de Lei da Câmara n9 12/85, em urgência.
Apreciação adiada, em virtude da inexistência de quorum para deliberar sobre parecer da Comissão de
ConstituiçãO e JuStiça ao julgar recurso do Sr. Itamar

Franco, tendo o Sr. Mârio Maia emitido, pela Comissão de Economia. parecer sobre o projeto, e
emendas apresentadas, nesta oportunidade, pelos
Srs.ltamar Franco, Cid Sampaio e Nelson Carneiro.

3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SES·
SOES ANTERIORES
Do Sr. Alfredo Campos, pronunciado na sessão de
2-5-85. (Republicação)
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4-ATOS 09 PRESIDENTE
Nos 77 a 83, de I 985
5 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTER·
PARLAMENTAR
Ata de reunião da Comissão Deliberativa, realizada em 9-5-85.
Ata da sessão plenária do Grupo, realizada em
9·5-85.

6-ATAS DE COMISSÃO
7 - MESA DIRETORA

Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão de
10-5-85.

..6-,- Ui>ERES E VICE-LIDERES DE PARTIDO

Do Sr. Virg.t1io Távora, pronunciados na sessão de
15-5-85.

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANI!:NTES

Ata da 71• Sessão, em 16 de maio de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli, Passos Pôrto,
Mário Maia e José Lins
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Mrua- Fábio LucenaAloysio Chaves--- Ga&riel Hermes - Hêlio GueirosJoão Castelo- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Cesar Cais- José Lins- Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena-- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Cid Sampaio....::. LuiZ CaValcante- Leurival Baptista - Passos Pôrto - J utahy Magalhães Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- José
Ignãcio Ferreira- Nelson Carneiro --Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badar6 - Alfredo
Campos- Fernando Henrique Cardoso --Severo Gomes- Gastão MU!leC- José Fragelli- Roberto Wypych ::- Álvaro Dias- Enéas Faria -Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli - Alcides Saldanha- Octávio
Cardoso.

O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Sr~. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssoS trabathos.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1"'-Secretãrio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 115, DE 1985
D~stina 5% (cinco por cento) da Renda Líquida da
Loteria de Números (Loto) ao atendimento de deficientes fisicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' 1f. estabelecido que 5% (cinco por cento) da
Renda Líquida da Loteria de Números (Loto) sejam destinados às pessoas que, comprovadamente, r1ão perce~
bam nenhum tipo de proventos para a própria manu-

tenção, em virtude' de deficiência física que as tome defi~
nitivamente incapaz para o trabalho.
Parágrafo único. O perceritUal de que- trata este artigo será distribuído, através do Ministério da Previdência
e Assistência Social, aos deficientes fisicos mencionados
nesta Lei, na forma prevista em seu regulamento.
Art. 29 Dentro do prazo de 90 (noventa) dias de sua
publicação, o Poder Executivo i:egulamentará esta Lei.
Art. 3"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam~se as disposições em contrário.

Justificaçio
Visando a amenizar o sofrimento dos brasileiros des~
providos de saúde física e que, por essa razão, sejam incapacitados de auferir rendas para o próprio sustento, o
presente Projeto de Lei tem por objetivo vir ao encontro
__d_e um dos ideais mais humanitários que a nossa Constituição encerra, através da Emenda n\>12, de 1978, em seu
artigo único, item II, que assim reza:

••t assegurado aos deficientes a melhoria de sua
condição social e econôm!ca. especialmente median-

te:
1- .................................. 0.

11- assistência, reabilitação e i'einserção na vida
eConôfnica e ~cial do País;
Os seres humanos desafortunados em virtude de deficiência física constituem, hã muito tempo~- objeto de
preocupação por parte daqueles que pretendem lutar por
uma sociedade mais justa. O artigo 25 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovada em
Reiolução da III Sessão Ordinária da Assembléia Geral
das Nações Unidas, enuncia que "todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de aSsegurar a si e a sua
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, ves~
, tuârio, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, -e direito à segurança em caso de desem-

prego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos
.ie perda dos meios de subsistência em circj.mstância fora
do seu controle''. A Carta da OEA (Organização dos Estados Americanos), em seu artigo 43, enaltece o trabalho
como uin direito e um· dever social, mas adverte que ele
deve compreender um regime de salários justos não somente durante os anos de atividade, mas tamb~ na velhice ou guando qualqUer circunstância prive o individuo da possibilidade de trabalhar.
No Brasil, as instituições de caridade enfrentam
problemas cada vez maiores, em virtude da grave crise
econômica que o País ora atravessa, razão por que ê: necessário prover a sociedade carente de outros meios' capazes de proporcionar relevantes serviços a essa comunidade. O que se procura ê adaptar os deficientes físicos ~
sociedade, através da ação do Estado de dedicar a devida
atenção a esse problema, uma vez que a iniciativa privada se encontra parcialmente desprovida de recursos para
-cumprir a graride missão de prestar todo o aiDu1io possível a esses seres carentes.
A legislação que regula a Loteria de Números (Loto)
destina 30% (trinta por cento) de sua receita bruta, que
corresponde ao resultado líquido de cada concurso de
j:trognóstic::Os: Com efdto, o art. 89 e Parágrafo único da
Portaria n,.,.967, de-12 de dezembro de 1979, assim rezam:
..Art. 8' O resultado liquido de cada concurso
de prognósticos, obtido depois de deduzidos, da receita bruta, o valor global dos prêmiOs, o valor da
cota da Previdência Social e o valor das despesas de
custeio e de manutenção dos serviços, corresponde
ao percentual de 30% (trinta por cento) da receita
bruta.
Parágrafo único. O resultado líquido de que
trata este artigo constituí recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS-e- os
respectivos recursos destinar..se-ão às apticaçãoes
previstas no item JI dÕ art. 3"' da Lei n<~ 6.168, de 9
de dezembro de 1974, com prioridade para os pro-
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gramas e projetas de inter:esse para as regiões menos
desenvolvidas ao País."
-

O referido Fundo de A paio, criado pela Lei n' 6.168,
de 9 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar apoio
financeiro a programas e projetas de caráter social. As·
sim, é de todo conveniente e justo que um pequeno percentual dessa renda líquida seja destinado a deficientes
físicos, desamparados e impossibilitados de trabalhar.
Salientamos, portanto, o fundamento altamente social
deste projeto, que objetiva proporcionar uma vida mais
condigna a ir-andes estratos populacionais marginalizados.
Esta a proposição que submetemos à consideração dos
nossos ilustres pares.
Sala das Sessões; 16 de maio de 1985.- Raimundo Parente.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N• 6.168, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974
-

Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS - e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 19
criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS- destinado a dar apoio financeiro
a programas e projetas de carãter social, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades da estratêgia de desenvolvimento social dos Planos Nacionais de Desenvolvimento.
Art. 29 Constituem recursos do F AS:
1 - a renda líquida das loterias esportiva e federal, na
forma da legislação específica em vig"or;
II - recursos destacados para esse fim nos orçamentos operacionais da Caixa Econômica Fed~ral;
III- recursos de dotações orçamentáriaS da União,
estabelecidas anualmente, em montantes que _guardem
relação direta com as previsõeS de distribuiçãO-dos prêmios brutos das loteríliS, no respectivo--exerCício;
IV- outros recuros, de origem interna oU externa, inclusive provenientes de repasses ou financiamentos.
§ 19 À Caixa Econômica Federal, pela execução das
tarefas pertinentes à exploração das loterias esportiva e
federal, caberá a comissão de 20% (vinte por cento) sobre
a renda bruta respectiva.
§ 2'>' Do percentual referido no parágrafo anterior, a
Caixa Econômica- Federal retirará o valor destinado à
Comissão de Revendedores e demais despesas com os
serviços lotéricoS.
Art. 39 Os recursos do F AS terão a seguinte destiR
na cão:
I - repasses diretos aos Ministêrios beneficiacios, no
caso do inciso I do artigo 29, obedecido o d_ispostos no
artigo 4'>' e seus parãgrafos;
II -aplicações a cargo da Caixa Econômica Federal,
obedecidas as diretrizes. cOnstantes do ãrtigo 5'1 desta Lei.
Art. 4~> Os repasses a que se refere o inciso f do artiR
go anterior obedecerão ao seguinte escalonamento:
-em 1975, 90% (noverita por cento);
-em 1976,80% (oite_nta por cento);
- em 1977, 70% _(setenta por cento);
-em 1978, 60% (sessenta por cento);
- a partir de 1979, 50% (cinqUenta por cento);
§ 19 A distribuição aoS Ministêrios setori-ªis_ cQntemplados na legislação em vigor será feita pela soma dos
percentuais que lhes são presentemente destinados nessa
legislação.
§ 2~> Os Minístêrios distribuirão os recursos percebidos, segundo as prioridades que estabelecerem para os
programas de suas área:s de atuação, revogadas as exisR
. tentes vinculações por órgãos, Tundas ou entidades,
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§ 3'>' Os recursos progressiv::n~ente desvinculadQs, na
forma do disposto no caput deste artigo, serão transferiR
dos aos Ministérios da área social por ato do Presidente
da República em consonância com o dispo_sto no_ artigo
7•
Art. 5'>' As aplicações a cargo da Caixa Econômica
Federal, dentro das normas estabelecidas pelo Poder
Executivo, serão feitas sob a forma de financiamentos,
destinados, preferencialmente, a:
I - projetas de interesse do setorpúblico, nas áreas de
Saúde e Saneamento, Educação, Trabalho e Previdência
e Assistência SOcial;

I I - projetas de interesse do-setor privado,- naS-áreas
referidas no JJetn anterior;
III- programas de caráter social, para atendimento
a pessoas físicas.

Parágrafo único. Os projetas de que trata este artigo
podem abranger investimentos fixos, custeio e manutenção, inclusive em empreendimentos de capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos.
Art. 69 Os recursos do FAS, qualquer que seja sua
origem ou destinação, permanecerão na Caixa EconômiR
ca Federal, até utilização pelos destinatários.
Art. 7" O plano de aplicação do FAS será aprovado
pelo Presidente da República, por proposta do Conselho
de Desenvolvimento Social - CDS.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos do FAS
será program_ad~ com observância do disposto no artigo
15, e seus parágrafos, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo artigo 5'1 da Lei
_n9 6.036_!_cie l'>' ~maio de 197~ assim como no artigo 7'>';
inciso I, da mesma Lei.
Art. 8-., Esta L·ei entrará effi vigor enl 19 de janeirO de
1975, r~vogadas as disPosiCões em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1974; 153'>' da Independência -e 86"' da República.- ERNESTO GEISEL- Mário
Henrique Simonsen - Ney Braga - Arnaldo Prieto Paulo de Almeida Machado --João Paulo elos Reis Velloso ;-MaU~í~f~_~ang~~ Reis- i._•..~· d.o "Na~mento -e sn~

...

DECRETO N• 75.508, DE 18 DE MARÇO DE 1975
Regulamenta a Lei nl> 6.168, de 9 de dezembro de
1974, que criou o Fundo de Apoio ao Desenvolvimen~
to Social - F AS.

-O Presidente da República, usando d~s atribuiCões
que _lhe ~onfere,_o _artigo 81_,. itens III e V, da Consti~
tui_çãQ~

Decr.e_ta.:

Art. I"' O Fundo de Apo!o ao Desenvolvimento So~
cial ~ FAS, criado pela Lei nq 6.168, de 9 de dezembro
de 1974, será estruturado com observância no que -eou~
ber, ao disposto no artigo 69, e respectivos parágrafos,
çia Lei n'~_ 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art. 2'>' Constituem recursos do FAS:
l~-A renda líquida das Loterias Esportiva e Federal
na forma da legislação específica em vigor.
II --Recursos destacadospara esse fim nos orçamen~
tos operacionais da Caixa Econômica Federal - CEF.
III -Recursos de dotações orçamentárias da União,
eStabeleCidiiS anualmente, em montantes que guardem
r_elicãó. diretã. cgni-_-ªs previsões de distribyições dos prê~
mias brutos das Loterias Esportiva e Federal, no respec~
tivo exercício.
·
--IV- Outros recursos, de origem interna e externa, in~
clusive-provenientes de repaSses e financiamentos.·
Art. 39 Os. recursos do F AS, qualquer que seja sua
origem ou destinação, permanecerão na CaixaEconôniica -Federal, atê utili~ação pelos destinatários.
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Art. 4'>' O F AS compreenderá duas contas principais:
I - Conta de repasses e transferências no caso previsto pelo inciso I do artigo 3'>',_ comt:línado com o artigo49e
seus parágrafos, da Lei número 6.168-74.
II - Conta de operações financeiras a cargo da Caixa
Econômica Federal, no caso previsto no inciso Il do artigo 3'>', combinado com o artigo 59, da Lei n" 6.168-74.
Art. 59 A Caixa Econômica Federal aplicará os recursos à conta de operações financeiràS atrã"Vês de financiamentos destinados, preferencialmente, a:
I - Projetas de interesse de entidad.C$ públicas e privadas nas ãreas de saúde, saneamento, educação, trabalho, previdência e assistência sacia[, assim considerados
através de manifestação do Ministêrio da Saúde, do Ministério do Interior, do Mihistério da Educação, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
TI- Programas de caráter social para atendimento a
pessoas físicas, devidamente elaborados sob a responsaR
bilidade direta de um ou mais dos Ministérios da área social mencionados no item I deste artigo.
Art. 69 O Plano de Aplicação do FAS, na forma
prescrita pelo artigo 79, da Lei n'>' 6.168-74, abrangerá as
tontas" a que se refere o artigo 4", deste Decreto, indicando para cada uma delas:
I - O montante de recursos disponíveis, considerado
o período de referência;
I I - A destinação das transferências a fundo perdido,
e a programação dos financiamentos a cargo da Caixa
Econômica Federal.
Art. 7'>' A Contã de transferências a fundo perdido
discriminará os programas a que se vinvularão os recursos, com base na distribuição proposta pelos Ministêrios
beneficiários.
Parágrafo único. Definidas as destinações financeiras nus termos deste artigo, os Ministros de Estado determinarão a abertura de contas correntes vinculadas na
Caixa Econômica Federal, através das quais serão movimentados os recursos repassados.
Art. 8" . A. cqnta de operações financeiras poderá
desdobrar-s_e e111 su_bcontas correspondentes a linhas de
operação específiCas, por setore.s beneficiários.
§ 19 Para cada subconta serão indicados:
-a) as condições dos financiamentos, considerados basicamente prazos de amortização e carência, juros e correção monetária;
b) os montantes a serem apartados pelos mutuários a
título de contrapartida financeira.-= § 29
As s_ubcontas de operações financeíras discrimiR
narão, por setor beneficiado, os programas e projetas
contemplados em cada Plano de Aplicação.
§ 3'>' Para cada contrato de mútuo, serã aberta conta
corx:ente vinculada, a_ser movimentada na conformidade
dos cronogramas de desembolso aprõvados.
Art. 99 A aplicação de recursos à conta de operações
financeiras, obedecerá aos seguintes princípios ge'fais:
I - Manutenção do valor real dos recursos públicos
incorporadõs à conta, no seu conjunto.
I I - Composição de planos financeiros para as diversas linhas de operação, segundo juros prazos e condições
de resgate, diferenciados, de molde a assegurar o atendimento do item I.
III- Garantias constituídas em nome ou à ordem da
CEF e por ela regularmente aceitas e quando couber,.
instituição de seguros de crêdito em favor -da CEF.
-Art. 10. O Plano de Aplicação do F AS será aprovado pelo Presidente da República, por proposta do Conselho de Desenvolvimento Social - CDS.
Arl. 1 I. O FAS será administrado pela Caixa Econômica Federal - CEF, investida, para esse efeito, dos
poderes gerais e especiais de administração e gestão, com
a observância das normas de competência e represen-
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tação estabelecidas em seu Estatuto e demais instrumentos de sua organização interna.
Parãgrafo único. Nos
deste artigo, compete
especialmente à Caixa Ecoriõ"inica Federal:
I - Elaborar os elementos de apoio para a proposta
do Plano de Aplicação do F AS;
II- Examinar financeiraniénte -as solicitações de financiamento.
III- Realizar o acompanhamento técnico e financeiro das aplicações dos recursos do F AS - coD.ti:r. operações financeiras.
Art. 12. Os dispêndios com implantação e adminis-

termos

tração do FAS serão por este-sUPortados, devendo a estimativa de despesas ser estabelecida no Plano de Aplicação.
Ârt. 13. Os programas e projetas de iniciativa do seter público serão apreciados por Grupo -Têcnicá Especial, constituido de representantes da Caixa Económica
Federal e do IPEA.
Parágrafo únicO. Cada Ministério beneficiário de recursos do F AS indicará um representante especial que
coordenará, junto à Caixa Económica Federal, os assuntos relativos aos programas e projetas da respectiva área
de atuação.
Art. 14. O exercício financeiro do FAS coincidirá
com o ano civil.
Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposiç-ões em contrário.
Brasfiia, 18 de março de 1975; 154~'da Independência e
87'~ da República. - Ernesto Geisel - Mário Henrique
Simonsen- Ney Braga- Arnaldo Prieto- Paulo de AI- ,
meida Machado- João Paulo dos Reis Veloso- Maurfcio,Rangel_Reis- L. G •. do _Nasclm_en~ e Sllv~.

DECRETO-LÉI N• 1.923,
DE 20 DE JANEIRO DE 1982

Modifica a legislação que dispõe sobre o Fundo de
Apoio ao D~volvimento Social - F AS.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. I'~ O parágrafO l'~ do artigo 29 da lei 6.168, de 9
de dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte cedação:

"§ 1'~ à Caixa Eoonômivca Federal, pela execução das tarefas pertinentes à exploração das loterias. esportiva e federal, caberá a comissão de 17 ,3%,
no caso da esportiva, e de 20%, no caSo da federal,
sobre a renda bruta respectiva."
'
Art. 29 O artigo 29 do Decretowlei n9 1.405, de 20 de
junho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação.
"Art. 29 Sem prejuízo da soma dos percentuais
assegurados aos miniStérios setoriais coittemplados,
segundo o disposto nos parágrafos l9e 29, do artigo
4'1 da lei n" 6.168, de 9 de dezembro de 1974, fica
constituída, como fonte de: rercursos do F AS, na
forma autOrizada pelo item. IV do artigo 29, e para
efeito daS aplicações prevístã.S no item II, do artigo
3~', do mesmo diploma legal, a parcela de 8,125%
(oito inteiros e cento e -Vinte e cinCo milésimos por
cento) sobre a renda bruta de cada extração realizada pela Loteria Federal, conforme os planos de sorteio.
§ 1"' Para os efeitoS deste artigo, considera-se
renda bruta de cada concurso de prognósticos, realizado pela Loteria Esportiva Federal, o valor global
das apostas que forem computadas para apuração
dos resultados e proclamação dos vencedores.
§ 29 A renda bruta de cada extração, realizada
conforme os planos de sorteio da Loteria Federal, é

constituída do valor global dos bilhetes que, intew
grantes dá emissão respectiva, forem efetivamente
vendidos, a preço de plano."
Art. 39 Aos clubes brasileiros de futebol profissional, filiados à l'~' Divissão das Federações dos Estados do
respectivo desporto e, através destas, à Confederação
Brasileira de Futebol- CBF, bem como aquelas Federações, fica assegurada a participação de 5,2% (cinco inw
teiros e dois _décimos por cento) na receita bruta da Loteria Esportiva Federal - LEF.
Art. 4~' O Poder Executivo regulamentará o presente
Decretow1Ci, fiXando as normas e critérios para a distibuição dos recursos gerados pela participação de que
trata o artigo anterior, entre os beneficiários instituidos,
itssim como estabelecendo as diretrizes e procedimentos
-_pãfã U.UliZáÇão, aplicação e: investimento dos rercursos
distribuídos.
Art. 59 Este Decretowlei entrarã em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 20 dejam;iro de 1982; 161"' da Independência
e 9411 da República.- JOÃO FIGUEIREDO - Em8ne
Galvêas - Rubens Ludwig --Delfim Netto.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legls~
fação Social e de Finanças.)
~

l'ROJETO DE LEI DO SENADO
N• 116, DE 1985
D~põe sobre o cálculo do imposto de renda na fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Para determinação do imposto de renda na
fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado,
admitir-se-ão, ainda, as seguintes deduções, alêm das
que constam do artigo 39 do Decreto-lei n" 323, de 19 de
-abril de 1967, e do artigo 4' do Decreto-lei. n9 1.351, de 24
de outubro de 1974.
I - desconto padrão de 25% (vinte e cinco por cento),
atendida _a condição de que o total anual não venha a ultrapassar o limite dessa mesma dedução na declaração
de rendirn~nto~ d() e;ercfcio em curso;
Renda líquida salarial no ano de 1984, conforme
TabelawFonte ..... , ................ "·· .. ~•
IR descontado.na fonte no ano de 1984 .....-..
Correção mone~ria do imposto retido na fonte
lmposto retido, jâ corrigido .........•.•• _••.
Imposto calculado na declaração de 1985 ..... .
Imposto a maior Ol,l. "Restituição a Receber" ..

-

LEGISLA CÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 323,~
DE 19 DE ABRIL DE 1967

~isiaçio sobre Imposto de Renda

Art. 311 Para determinação da renda líquida mensR;!
de que trata o artigo I', serão permitidas as deduçÕes de
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II- aluguel mensal do imóvel de residência do contrtw
buinte, se compro-.;ado junto ao empregador e sob amesma condjção _referida- no" indso precedente.
Art. 29 O imposto- a ser retido corresponderã ao valor deflacionado da importância apurada com base na
tabela a que se refere a alínea "a" dQ artigo 19 do
Decreto~lei n9 2.182, de II de dezembro de 1984.
ParágrafÕ único. O v<llor deflacion4ri0 de que t!ata
este artigo -será determiriido mediante divisão da importância apurada na tabela pelo coeficiente que, na declaw
ração de rendimento do exercício em curso, será utilizaw
do para o cãlculo-do -iffiposto corrigido, relativamente a
igual período do ano-base anterior.
Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'1' Revogam-se as disposições em contrário.

Justiflcaçio
Ê notório o Volume de restituições de imposto de rerida que anualmente faz a Secretaria da Receita Federal.
Tal fato significa;ann.at, que se exigiu dci contribuiD.te,
durante o ano-base, imposto muito maior do que o legalw
mente devido. como se. além de pagar o imposto concedesse empréstimo compulsório ao Governo, empréstiw
mo que seria resgatado no exercício seguinte, através das
já fariiosa&. "restituições" de imposto de renda.
A situação atual dec9rr_e de duas causas principais: a
primeira consiste no fato de que a base de câlculo para o
desconto do imposto de renda na fonte é mais elevada do
que a base utilizada na declaração de rendimentos, pois
que: ':la fab~~ d.~ _f.qnt~_nAo são c9mputados muitos dos
abatimentos e deduções permitidos na declara~ão de ren~
dimentos, como são exemplos os aluguéis e o desconto
padrão; a segunda causa está no fato de desconsiderar-se
a inflação que se eleva de ano para ano, inflação que im~
plica a correção monetária do imposto antecipado, às vezes dobrando~o de valor.
Vai, abaixo, uma amostragem do sistema vigente, pela
qual se constata a existência de restituições despropor..
cionais neste exercíCió de 1985, nas faixaS de salários·
consideradas, fenôrp.eno que se repete nas demais faixas,
inClusive em anos anteriores.

e

c~ 5.580.000~

Com o presente: Projeto de Lei, Procufa-se corriilr á
disforção apOntada, mediante autorização de reduções
correspondentes ao desconto padrão e aos aluguéis e,
também, mediante deflação do imposto objeto de antecipação.
As duas medidas ora adotadas neutralizam, pelo me~
nos, as duas referidas causas que vêm provocando excesso nos pagamentos de-impostos de renda na fonte, a títuw
lo de adiantamento do imposto devido na declaração de
Ten-diffiênto do exercício seguinte.
Sãla de Sessão, 16 de: maio de 1985.- J'~io ~astelo~

Adem a
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186.600
176.950
363.550
!50.800
257.750

7.800.000
534.000
504.089
1.038.089
335.400
702-689

12-150.000
1.360.500
Ll41.948
2.502.448
1.045.200
1.457.248

~

~

63.161.000
I 7.848.000
!6.412.559
34.260.559
22.530.650
11.729.909

encargos de família; as cÓnt~ibuições para institutos e
caixas de aposentadorias e pensões ou outros fundos de
beneficência; o imposto sindical e outras contribuições
para o sindicato de representação da respectiva classe,
bem como os gastos previstos na letra c do item V e no
item XIII, ambos do artigo 18 da Lei nl' 4::S061 de 30 de
novembro de 1964.
••••••• '"' ••

·-~·

•• - .

~~--;~"=>-;

••• -,-~-;-~-.- •••

::..ii •••• .;.-... ..: __

DECRETO-LEI N• !.351,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1974
Altera a Legislação do Imposto sobre a Renda

Art. 4'1' Os contribuintes do imposto de renda que tenham completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade até
o último dia d·a ano-base, poderão gozar de_ abatimento
adicional, na rubrica de encargos de família, em valor
equivalente ao abatimento de dois dependentes.
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CAPITULO II
Da Fiscalização Intensiva

DECRETO-LEI N• 2,182,
DE li DE DEZEMBRO DE 1984
Altera a legislaçio do Imposto sobre a Renda
O Presidente da República, no uso das atribuições que

D!l

D~retaçio

Seção I
e da Duração da Medida

lhe confere o artigo 5_5, inciso II, da Constituição, decre--

Art. 2'1 Decretar-se-â a fiscalização intensiva quando a entidade:
I - sofrer prejuízo decorrente de mâ administração,
que expótiha a riscos os seuS credores;
mentes do trabalho assalariado e nã9 assalariado, con:t_ __
I I - violar, de forma grave, as normas legais e estatutantes do artigo I~', letras a e b, do Decreto-Lei n"' 2.067
tárias que lhe disciplinam as atividades, bem como deter( 1), de 9 de novembro de 1983, passam a ser as seguintes:
minações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco
_Central __d(I_B!asil, ~~c!_id~ I:!O__l!SO: de s~~~ a~!~!!!!õ~
a) rendimentos do _t_ra_b_alh_o__ ª~~ariado:
·legais;
m - sem que lhe tenha sido decretada a sua falência,
Classes
Renda Líquida Mensal
Aliquota
encontrar-se em situação na qual se verifique que a ocorde Renda
(Cr$)
(%)
rência de qualquer dos fatos mencionados nos artigos I'
e 2?. .do Decreto-lei il9 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei
01
até 650.000
isento
de_ Falências);
02
de 650,001 a
949.000 ' "
12
IV- atuar de modo a fazer surgir, no mercado, ind[03
de 949,001 a 1.352,000
16
cios de insolvência capaz de levá-lo à falência;
04
de 1.352.001 a 2,106.000
20
V - dar ensejo a ocorrências que lhes comprometam
de 2.106.001 a 3.390.000
05
25
a situaçãO econômico-financeira, especialmente quando
06
de 3.390.001 a 4.818.000
30
deixar de cumprir com pontualidade seus compromissos.
07
de 4.818.001 a 7.262.000
35
Parágrafo único.- -Em relação às sociedades de crédi~
08
de 7.262-001 a 10_949.000
40
JQ im_obmár.i9_, às sqç_ieQacl_es_sw_r_ador~ts e_ às_~;n_tidades
acima de 10.949.000
45
09
de previdência privãda, o regime de fiscalização intensiva~serâ --aecretado pelo Banco Central do Brasil por solicitação, respe(:tivamente, do Banco Nacional da Habib) rendimentos do trabalho não assalariado:
tação - BNH, Instituto de Resseguros do Brasil--:- IRB
_ou _p~Io_ Minist~o de Estado _da_âre~-~ 9.ue_estiver vinculad;, ioS Q_Uãis pod-e~â-;·Ba~ (:~-;rt~l do Brãsildefégãr
Alíquota
Rendimento Bruto Mensal
O asses
suas funções e prerrogativas.
(Cr$)
(%)
de Renda
Art. 39_--=.A medida preconizada n_o artigo anterior serã decretada ex officio pelo Banco Central do Brasil, ou
isento
até
260.000
01
por solicitação dos administradores da entidade- se _o
02
de .001 a
650,000
10
respe(:tivo estatuto lhes conferir essa competência -,
949.000
12
de 650.001•
com indicação das causas do pedido.
03
".
16
de 949.001 a !.352.000
§ 19 Os administradores responderão civil e crimi04
20
de 1.352.001a 2.106.000
nalmente pela indicação falsa ou _dolosa que efetuarem.
05
25
de 2.106.001a 3.390.000
§ 29 No curso da fiscalização intensiva, as entidades
06
30
de 3.J9Q_001a 4.818.000
mencionadas no artigo l Qapenas poderão contrair o bri07
35
08
de 4.811!,001 a 7.262.000
gações, fazer pagamentos em dinheiro ou por emissão de
40
cheques, desde que previamente fiscalizados esses atos
de 7.262.001a 10.949.000
.09
45
acima de 10.949.000
pelo chefe do grupo de fiscalização, designado pelo Ban10
~-- co _Central do Brasil sem o .que serão nulos de pleno di-_
reito.
§ 39 Caso os administradores dessas entidades aten(Às ComisSões de ConstituiçãO e Justiça e de Fitem contra qualquer de seus bens, o Banco Central do
nanças.)
Brasil Poderá solicit8.r, ao Juiz de Direito que-for competente para decretar a falência, medida atípica de afastamento dos_ administradores da represerltação da entidaPROJETO DE LEI DO SENADO
de, nomeando o Juiz um administrador e representante
N<~ 117, DE 1985
provisório para a mesma, enquanto perdurar a fiscaliInstitui regime de fiscalização intensiva a ser aplização intensiva. Essa medida independe de prévia distribuição, de pagamento de taxa ou de despesas judiciais, e,
cado pelo Banco Central do Brasil nas instituições que
deferida liminarmente, após a citação desses administramenciona, altera a Lei de Falência (Decreto-lei n"
dores, terâ a sua legalidade apreciada pelo Juiz de Direi7.661, de 21 de junho de 1945), e dá outras providênto.
cias.
Art. 49 A duração da fiscalização intensiva não exO Congresso Nacional decreta:
cederá a 120 (cento e vinte) dias, c_ontados da publicação
do decreto e poderá ser prorrogada, uma única vez, no
CAPITULO I
mâximo; POr igual período.
D!sposição Preliminar

ta:
Art. 1~' A partir de 19 de janeiro de 1985, as classes
de renda e as alfquotas das tabelas de fonte sobre rendj~_

...............

...............

.......
....

.........

Art. 19 As instituições financeiras privadas e as
p6blicas não federais, coOperativa~ de crédito, e associedades ou empresas que integram o sistema de distribuição de títulos o_u valores mobiliârios, assim Como_ ª-s
sociedades ou empresas corretoras de Câmbio, sociedades seguradoras e entidades de previdência priVada estão
sujeitas ao regime de fiscalização intensiva decretada
pelo Banco Central do Brasil, ou à falência, nos termos
desta Lei.

D~s

SEÇÃO II
Efei_tos e da Cessação da Medida

Art. SQ A, fiscalização intenSiva, uma vez decretada,
produzirá os seguintes efeitos:
I - suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas;
II - suspensão da fluência do prazo das obrigações
vincendas anteriormente contraídas;
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lll - inexigibilidade dos depósitos jâ existentes à data
de sua decretação;
IV - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre
bens ou direitos da entidade, não podendo ser intentadas
outras na vigência do Decreto de fiscalização, salvo para
evitar a decadência do próprio direito;
'.:: ~nterrupção da presc~ção relativa à_s obrigações
antes assumidã.s;
VI - convocação, pelo Banco Central do Brasil, dos
credores da instituição, para que habilitem seus créditos
no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de, não o fazendo, caducidade d_os mesmos.
Art. 69 A partir da decretação da medida, as alienações de bens da entidade e de seus administradores serão nulas de pleno direito.
Parãgrafo único. Igualmente nulas, também a contar
da decretação, desde que em desfalque de seus respectivos capitais sociaís, serão as alienações ou onerações dos
bens das sociedades ou instituições de cujos capitais participem os adininistradores de entidade sUbmetida à fiscalização de que trata esta Lei.
Art. 7Q As alienações ou onerações de bens da entidade e de seus administradores, efetuadas nos últimos 5
(cinco) exercícios sociais anteriores à decretação da fiscalização intensiva, caso se verifiquem nesses exercícios
prejuízos, serão consideradas em fraude contra os credores e, por isso, anuláveis, na forma estatatuída nos artigos 106 a 113 do Código Civil Brasileiro.
Parâgrafo 6nico. Qualquer pessoa que, por ação ou
omissão, dolo, coação ou fraude. houver concorrido
para prejuízõS da entidade, responderâ por perdas e danos em favor de sua massa falida, em ação ordinária,
pelo rito s~umaríssimo, em relação ao que não for composto pelos bens de seus administradores, e por igual rito
deverão ser anulados os'atos simulados, quando poss1vel
a anulação, e quando assim não for, se resolvendo o direito
perdas e danos de igual modo.
Art. 89 A satisfação intensiva cessarâ:
I - ao término do prazo de sua duração.
II - com a normalização dos negócio_s da entidade;
III- em face da decretação da falência, requerida nos
termos desta Lei.
Parâgrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II, o
Banco Central do Brasil a encerrará, publicando, nesse
sentido, edital no Diário Oficial da União.

-em

CAPITULO III
Da Falência da Entidade sob
Fiscalização Intensiva
Art. 99 Encerrada a fiscalização intensiva, o Banco
Central do Brasil, verificando que persiste a ocorrência
de qualquer dos pressupostos definidos no artigo 2" desta Lei, requererá, em 1O (dez) dias, com base em circunstanciado relatório, a decretação judicial-da falência da
entidade, independentemente de protesto.
§ 1" Citado, terá o seu representante legal o prazo de
15 (quinze) dias para contestar o pedido.
§ 29 O disposto no caput deste artigo não impede
que a entidade, antes do requerimento do Banco Central
do Brasii, solicjte a auto-falência, nos termos do artigo 8<~
do Decreto-lei nQ 7.6_61, de 21 de junho de 1945 (Lei de
Falências).
Art. 10. As entidades definidas no artigo }9 desta
Lei, tenham decretada a sua falência, mesmo que elididas por depóSito e pagamento, automaticamente terão
cassadas as suas autorizações para funcioriar, sendo faCultado à entidade, porêm, requerer, no curso do procesSo falimentar, a concordata suspensiva, desde que com
mudança dos seus objetivos sociais, para atuar em atividade que não dependa de autorização governamental.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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CAPITULO IV
Da Responsabilidade dos Administradores e
Membros do Conselho Fiscal

Art. ll. Decretada a falência, os administradores
serão solidariamente responsáveis Pelos prejuízos apurados em cada um dos últimos S (cinco) exercícios sociais
da entidade, com correção monetâria desde os respectivos balanços.' Cabendo ao administrador o ônus da prova de que não agira ou se omitira, o que será excludentC
dessa sua responsabilidade.
§ 1"' A responsabilidade solidária do administrador
se circunscreverá aos prejuízos havidos em cada um dos
exercícios sociais, em que tenha participãç-ão na adlniriistração, como diretor,' regente, ou conselheiros societários.
§ 2• Com vistas ao futuro ressarciamento dos aludidos prejuízos, serão arrecadados pelo síndico, em beneficio da massa falida, os bens particulares dos administradores, e alienados quantos bastem como bens da mesma,
observado, no particular, o procedimento que a Lei prescrever para alienação de bens da massa falida.
§ 31' Se os administradores tiverem participação nos
capitais sociais de outras sociedades ou empresas, serão
arrecadadas, para os fins do disposto no caput deSte artigo, as ações ejou haveres a que fizerem jus.
§ 4q A mesma responsabilidade se estende ao acionista controlador da entidade falida, procedendo-se, no
que se refere a seus bens, como presCrito nos parágrafos
anteriores.
· Art. 12. Igualmente arrecadados, na forma prevista
nos§§ 19 e 2q do artigo anterior, serão os bens dos cOnselheiros fiscais e de todos aqueles que, at~ o limite da responsabilidade apurada de cada um, tenham do lesamente
concorrido, nos últimos 12 (doze) meses, para a decretação da falência.
Art. 13, As. responsabilidades dos administradores,
bem assim dos conselheiros fiscais e terceiros que hajam
concorrido para a falência, serão apuradas no inquérito
judicial (falimentar), em autos aparta-dos para cada um,
abrindo-se-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da defesa.
§ 19 Da sentença que reconhecer a responsabilidade,
determinar a quantia a ser transferida à massa falida e
especificar os bens tanto bastanteS, caberâ apelação, interposta pelo síndico, pelo administrador ou por qualquer credor ou terceiro interessado.
§ 2~" Na hipótese de a sentença não reconhecer aresponsabilidade, a apelação será ex officlo.

CAPITULO V
Disposições Especiais
Art. 14. lf. facultado ao Banco Central do Brasil requerer a liquidação judicial da entidade que, tendo cassado a autorização para funcionar, nã-o iniciar, nos 90
(noventa) dias seguintes, a sua liquidação ordinária, ou
quando, iniciada esta, for verificada que a morosidade:
de sua administração pode acarfetãr prejuízos para os
credores.
Art. 15. O caput e o parâgiafo ónico do artigo 17, o
caput do artigo 26, o artigo 129, o§ 1~ do artigç 132, os
incisos I e II do § I q do artigo l 56, o parágrafO ~nico do
artigo 177 e o artigo 123 do Decreto-lei nq 7.661, de21 de
junho de 1945 (Lei da Falências), passam a vigorar com
a seguinte redação:
..Art. 17. Da sentença que declarar a falência,
pode o devedor, o credor ou o terceiro prejudicado,
interpor apelação, apenas com o efeito devolutivo. a
qual será processada em autos apartados, com o
translado de todas as peças do processo já acostados
à apelação pelo recorrente.
Parâgi'afo único. Pendente o recurso, o síndico
poderã alienar os bens da massa, com todas as cau~

telas- desta Lei, _ficando o produto das alienações em
acpósito, com correção monetária e juros, até o
trânsito em julgado da sentença.
Art. 26.

Contra a massa não correm juros, ain-

da que estipulados, mas sobre todos os crêditos ha-

bilitados incidirá, a partir dos seus vencimentos,
correção monetária calculada pelos fndices das
-nbiigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, ou outro índice oficial que o substitua.
Art. 129. Se a massa comportar o pagamento
do principal e das despesas judiciais, será restituída
ao falido a sobra que houver.

Art. 132.
§ 11' Salvo caso de força maior, devidamente
comprovado, o processo de falência deverá ser encerrado até 2 (dois) anos depois do dia de sua declaração, sendo penalizadas as pessoas que derem causa ao seu retardamento com o pagamento de juros a
12% (doze por cento) ao ano sobre os créditos habilitados com a correção monetária.

Art. 156. ········-··-····---·--···· ..··•··
§ I•
..........•...... ··- ..••. ·--- -• ...••
I - 60% (sessenta por cento), se for à vista;
11- 100% (cem por cento), com correção monetária, mas sem juros, se a prazo, desde que o devedor requeira o pagamento em até5 (cinco) anos, estabelecendo o juiz o percentual que será pago em
cada exercício comercial, com base' nos resultados
do devedor e mediante proposta deste, não podendo
o pagamento, em cada ano, ser inferior a 1/5 (um
quinto).
Art.

17'7~--~

...................... ,, .. .

-Parágrafo único. O devedor, no seu pedido,
deve oferecer aos credores q uirográficos o paga-- ment6 dos seus créditos nas mesmas condições dos
incísoS I e H do§ 19 do artigo 156.
Art. 213. Os créditos em moeda estrangeira serão Convertidos em moeda do Pais, pelo câmbio oficial do dia em que for decretada a falência ou man- -dada processar a concordata preventiva, e só pelo
valor assim estabelecido, mas com correção mone- tária, serão cOnsiderados para todos os efeitos desta
-Lei."
ArL 16. O § 41' do art. 175 do Decreto-lei n"'
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), acrescido pela Lei n9 7.274, de 10 de dezembro de 1984, passa a
VIgorar -oom a segutrite redação:

"Art. 175 .. - ........... ·······-·····"··
§ I•
............ ,. .................. ·•·•
§ 2•
................ - .......... -,..,~~
§ 3•
.................................. .
§ 49 O Juiz determinará que o valor referido no
parágrafo I~", inciso I, seja depositado, no prazo de
24 (vin_te e quatro) horas, em instituição financeira,
à ordem judiq_íal e.em conta que credite juros e correção monetária, cujo resultado re;_verterâ em favor
~dos credofes. -na Proporção dos respectivos créditos."

Ai't. 17. Ocaputeos§§l1',21',39,e4~"doartigol8,o
parágrafo único do artigo 26 e o parágrafo úniCO_ do artigo 163 do Decreto-lei nl' 7.661, de 21 de junho de 1945
(Lei de Falências), ficam revogados.

CAPITULO VI
Disposições Gerais

Al:t. 18. Ãs falências decretadas com base na presente Lei, aplicam-se no que couberem e com os preceitos
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desta não colidirem, as disposições do Decreto-:_lei n"'
7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências).
Art. 19. O Banco Central do Brasil, no prazo de 10
(dez) dias, a partir da vigência desta Lei, requererá, observadas as prescrições do artigo 9q, a falência das entidades que ainda mantiver sob liquidação eXtrajudicial.
Parágrafo único. As intervenções em curs_o serão automatic<!Illente transformadas para o regime de fiscalízação intensiva, ou, a requerimento. decretada a sua falência, se não for o caso de lhes determinar a cessação,
sendo cabível, contado o prazo do Decreto de lnter~
venção.
Art. 20. As normas da presente Lei são aplicáveis
aos casos em curso, exceto quanto à incidênda de correção monetária, que não se aplicará às concordatas, fa-lências e liquidações extrajudiciais já estaOelecidas.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei nf 6.024, de 13 de março de 1974.
Justiflca.çio
A Lei nq 6.024! de l3 de mar'"? _de 1974, aprovada por
decurso de _prazo, i-Qspirada no Real Decreto nl' 'f-67 de
1942, do ditador Benito Mussolini, ao conceder ao Banco Centrai do Brasil (BACEN) a faculdade de intervir a
liquidar ex-officio instituições financeira e afins, era
apresentada sob o pretexto de que as autoridades do executivo seriam muito mais práticas e cé:leres que nossos
Juízes de Direito no Poder Judiciário, cuja morosidade,
hoje é fato notório, resUlta mais de sua falta de independência financeira, ainda mais comparada com a hipertrofia do Poder Executivo nas últimas décadas, notadamente sob a. égide do movimento de 1964, cujo último ci-~Clo se ~ncerrou a 15 de março último, embqra seus instrumentos de poder ainda estejam em vigor.
Contudo, os resultados dessa lei foram os mais nefastos e desastrados, para os sócios e dirigentes das entida~
des intervindas~liquidandas, talvez em menor grau, e em
pesada dose para os s.eus investidores, emp~egados, e
principalmente para o erário, enfim para a sociedade
como um todo: antes da quebra da Coroa S.A., o Govérno resgatou todas as letras de câmbio das sociedades liquidandas, em um ou dois anos, sem correção monetária
nem juros, o qu:e pot si ê utit enorme prejuízo para os ih-·
vestidores, com seus créditOs corroídos pela inflação, e
também para o erário, porque mesmo assim então ficava
com essa conta sem correção nem juros a haver no final
da massa liquidanda, como aconteceu no Banco
Indepedência-Decred, e sendo os empregados das liquidandas colocados no ''olho da rua". Na quebra da CQ~
roa S.A., nada pagou o Governo aos investidores, embora seja notório que o BACEN desfiscalizpu.,essa empresa, e por isso membros seus estão neste mOmento a sofrer
processos Crimirüiis:
A alegada celeridade do BACEN nessas quebras e sua
-proclamada competência não ocorreram, poucas liquidações sendo encerradas, a maioria delas ainda hoje em
moroso curso e há mais de dez anos. Nessa lei o BACEN
é equiparado expressamente a Juiz de Direito, sem cOiltudo a competênCia dC:Sfe, em- todos os sentidos, nem a
isenção. A finalidade primeira dessa lei é recuperar a entidade sob intervenção, mas quase que invariavelmente
acabam em liquidação. Nas sociedades de crédito imobiliário se criou um seguro mútuo para garantia de letras
imobiliárias e cadernetas de poupança, o que ê louvãvel,
mas, como autoritarismo é sempre incompetente e arbi~
trá rio (salvo quando se beneficia de corrupção, quando
nem deixa rastro), o faz sob a forma de uma sociedade de
fato que não pode demandar os seus membros; da[ aclonam então o mecanismo da liquidação, e depois a autoridade quer reaver o seguro que pagou, corno sua administradora, da liquidanda sem membro, o que não mais
pode fazer. Enquanto qualquer crédito é acolhido em habilitações, pois o burocrata não tem a competência do
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Juiz, os dirigentes e acionistas das liquidandas são tratados como inimigos e criminosos, desonestos ou vftimas
não importa, e não têm os seus direitos reconhecidos.
Por isso tudo, de cada liquidação, surgem centenas de
ações judiciais, atraviincançlO nossa, Justiça, em todos os
seus ramos, quando todos os litígios que intereSsam -iconstrução da falência devem ser concetrados sob a jurisdição de um apenas Juiz de Direito. Funcionário do
BACEN, que têm importantíssimas missões, como o
controle das dívidas interna e externa, do volume do
meio circulante, da inflação, e da fiscalização do mercado, são deslocados para liquidar a essas entidades, processo que se enterniza, e~ campo fértil para corrupção
ativa e passiva, tanto de autoridades como de empresãrios.
Quanto à legalidade, essa lei é flagrantemente inconstitucional, em ambos os seus objetivos prinCipaiS, intervenção e liquidação, também em seus aspectos secudários, e por isso em todos os outros, mesmo que tenham
finalidades bem intencionadas e legítimas. A intervenção
é: inconstitucional porque a Constituição Federal tutela a
liberdade de iniciatiVa, aperias facultando à União Federal a intervenção, bem como o monopólio dedeterminada ati vida de, nos casos que específica, mediante lei federal, ••quando indispensãvel por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no ieginie de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais" (art. 163). Como uma instituição financeira
em situação dificil não pode nem pretender abuso do
domínio de mercado, eliminação de concorrência e aumento arbitrário de lucros, como ela não ameaça a segu.
rança nacional que tutela bens específicos na lei própria,
e também não pode ter lucros sequer, que .dirá arbi·
trãrios, e ainda como não é setor da economia fora do re·
gime de competição e de liberdade de iniciativa, a inter·
venção em financeira com situação difícil é inconstitucional, mesmo que teoricamente seja razóável para soerguer a empresa, não para liquidá·la depois, como sempre
acontece._ Neste Projeto de Lei, a incostitucional intervenção é substituída pelo regime de fiscalização íntensiva, implicitamente exercida por numerosa equipe de fiscais competentes, que em curto espaço de tempo podem
dar uma fotografia quase exata dos Problemas da entidade, e não ficarem por um ano em intervenção, e se eternizarem na liquidação, o que leva muitas vezes a abusos de
poder e corrupção contra as pr-ópriaS maSsas
intervindas-liquidandas: se em cento e vinte dias não se
reergue a entidade, ou não se encontra para ela uma situação ,em solução de mercado, o melhor mesmo é a sua
falência, pois üi.do que nasce hã de perecer e se transformar.
Já a liquidação ex offido ~mais acintosamente incons~-
titucional, pois se trata de sentença extrajudicial de falência, sem possibilidade de defesa ou recurso, direitoS
constitucionais. 1:: como se se aprovasse lei concedendo
ao Ministério da Indústria e do Comêrcio o poder de decretar sentenças extrajudiciaís de falência de nossas empresas industriais e comerciais, sein defesa ou recurso. E
pior, porque essa lei con~de ao BACEN as .competências _exclusivas de Juiz, de sentenciar definitivamente
sobre direitos, o que vulnera frontalmente ó àrt. 69, e seu
parãgrafo único da_ Constituição, ao romper a independência entre os Podc:.res Políticos, e destruir a vedação a
qualquer dos Poderes em delegar atribuições, pois
·~quem for investido na função de um deles não poderá
exercer a de outros", e o BACEN nessa lei é expressa, e
despudoradamente, equ'iparado a Juiz_de Direito, e exara sentenças extrajudiciais de fitlência. O Projeto de Lei
em pede essa inconstitucionalidade, fazendo retQ.rnar essas quebras à competênt::ia exclusiva do Poder Judiciãrio,
e defende O princípio da liberdade, pois se o juiz integra
o Poder Executivo tenderã sempre a opressor da sociedade._

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Essa leL porta outra inconstitucionalidade, quando
veda a. ç_m:roção monetãria dos créditos quirogr_arãrioli, o
que importa- em vuinc!ração ao direito constitucional à
propriedade, eis que se trata de virtual confis_co, e porque
golp~ia o princípio da isonomia, todos são iguais perante
a Teí. Por que todos os credores c:m_J_uízo tc;m seus créQi- _
. tos corrigidos, e apenas os credores em quebras não, apenas recaindo sobre eles o ônus do refazimento do capital
da falida? Essa vedação de correção importa em transferên-cia de bc,;ns dess~ c_ç_edores, face à inflação bru~at, em
favor da massa liquidanda-falida que tem os seus ativos
imobiliãríos, ao contrãrio, continuamente valorizados.
Hoje o Grupo Coroa; face a isso, jã deve poder pagar a
todos os seus credores, com créditos congelados hã dois
:,mos, sob inflação anual de 230%. E isso estimula os rela-r-do-s naS liQuidaçÕes, que RCilbãm pOr -pagar aS Confas
da maSsa~- em hora em prejufzo e grave Saériffcio para os
fnveStfdoris~-credore5~-No PrOjeto de Lei_ tOdos eSSeS- Cré-ditos terão correção monetária.
Nessa lei os credores só podem mover ações contra as
liquidandas após terem sido julgados os seus créditos na
liquidação, sem prazo mãximo para tanto, nem para o
encerramento da liquidação, que se eterniza, e tal vulnera o dispositivo constitucional que preceitua: "a lei não
poderá excluir da apreciação do Poder Judiciãrio qualquer lesão de direito individual". No Projeto de Lei essa
inconstitucionalidade e esse problema desaparecem, porque todos _os çredpres passam a ter as ações próprias no
Juízo _Falimentar.
~ssa lei permite ao BACEN est~nder a liquidação a
outras empresas de parentes, até afins, até o 29 grau, e
nelas a seus amigos e relacionados, até a uma devedora
da liquidanda, que não tivesse ainda sua dívida vencida
(art. 51, parágrafo único). E assim o BACEN a aplica, e
se esse dirigente possuísse pelO menos 10% do capital do
Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, Petrobrás ou de um
Laboratório que produzisse vacinas contra a paralisia infantil, todas_ essas entidades seriam liquidadas. Tal é
aberrante, medieval, pena infamante de séculos passados, em que a penr;i ao infrator passa de sua pessoa a parentes, amigos, relacionados ou devedores, o que vufnera
dispositivos constitucionais, "todos_ são iguais perante a
lei", "nenhuma pena passará da pessoa de delinqUente",
"a especificação dos direitos e garantias expressas nesta
Constituição não exclui outros direitos decorrentes do
regime e dos princípios que ela adota". No projeto de lei
fica proibida a destruição de outras empresas para haver
os bens do dirigente da falida, pois delas apenas poderão
ser arrecadadas as suas ações, ou participações em apurações de haveres.
Nessa lei inconstitucional também é o seu art. 36, que
estabelece a indisponibilidade de todos os bens do diri_gente da financeira, "não podendo por qualquer forma,
direta ou iÕdireta, aliená-los ou onerã-1os, até apuração
final de suas responsabilidades", o que não exclui nem os
seUS--frutoS;-daí a Sua- morte Cconôrilica, civil, pois rião
pode ter meios para demandar em Juízo às autoridades
que abusarem do seu poder, por falta de meios para pagar as despesas judiciais, o que vulnera ·a seu direito
constitucional, "a lei não poderá excluir da apreciação
do Poder Judiciário qualquer lesão de .direito individual", até porque ninguém admite na prática a concessão ao ex-dirigente- da liquidanda do outro -seu direito
constitucional "será concedida assistência judiciária aos
necessitados". No projeto de lei a garantia dos seus bens
em favor da massa falida se perfaz pelas figuras da fraude à execução e da fraude a credores, sem violar os seus
direitos, sem lesar a terceiros, mas garantindo bens ai?S
credores da "massa falida.
Tanto que se procure, tanto que se acha,_ e nessa lei,
em seu arL 31, se concj!:de ao BACEN a faculdade'de "adotar qualquer forma especial ou qualificada de realizac;do do ativo, ... , ceder o ativo a terceiros", e assim esse
- direitO abSoluto, sem defesa, abusivo, pode ser exercido
sem_que haja avaliação, hasta pública ou concorrência, o
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que vulnera o direito constitucional dos sócios das liquidandas "é assegurado o direito de propriedade", e é claro, também,- vulnera os direitos dos investidorescredores. Summum jus, summa injuria, o que abre uma
avenida para que o liquidante seja atacado de corrupção
contra os interesses da massa liquidanda. No projeto de
lei essaS alien!iÇões são feitas com aS cautelas legais, nos
momentos próprios, sem abusos., e sob a fiscalização de
Juiz de Direito, e de todas as partes interessadas.
Urge, pois, que essas falências extrajudiciais retornem
ao ·P9der JU.dicíário, do qual nunca poderiam ter safdo.
Mas para democratizar, ê preciso também dàr eficácia,
agilidade, e claras responsabilidades, havendo que se
modificar ãspectos da Lei de Falências. Assim é preciso
remÕver talvez a maior responsável pela sua morosidade,
que ê-·ã falta dr! cof-reção monetária dos créditos quirografários. Nessa falta, retarda-se o processo de falência,
Sunlirfdo os créditos na inflação voraz, e valorizando-se
os beõs iiU.óveiS das massas, até que mais adiante, ou há
a concordata suspensiva, ou são as massas falidas adquiridas por especialistas, os chamados "abutres de falência". Nas i::oricordatas essa falta de correção estimula a
que sejam impetradas, muitas vezes sem necessidade,
pois se enriquecem ilicitamente na gradativa extinção
dos créditos, em dois anos, sob inflação de 300% ao ano.
O mesmo fenômeno vem acontecendo nas liquidações
extrajudiciais. Sendo os créditos com correçào monetária, não haveria a violação do direito constitucional à
propriedade, nem odioso enriquecimento ilícito de concordatãrios. falidos e liquidandos, e a ninguém aproveitaria o retardamento em pagar, sem juros, porque ninguém deve_ ter lucro na aflição alheia, com prazo de at~
cinco anos, eis que se há de proteger a existência da empresa, e os empregos de seus trabalhadores._ E os culpados pelo retardo em encerrar a falência, juiz ou síndico,
seriam penalizados c-om juros. Disso tudo, decorrem as
mudanças na Lei de Falência propostas no projeto de lei.
Essas são as razões, os motivos, aparentemente longoS, mas na Vird8.de resUmidos, desta proposta de nova
lei, elaborada por mim e pelo jurista José Carlos Brtl!Zi
Castello, ambos militantes da advocacia, e por isso presentes aos fatos sÕciais como se passam, e por mim encaminhado como Senador da República, nesse munus também advogando os mais altos interesses sociais, para o
imprecindíVf:T--retornO a instrumentos legais dernocrâticos, constitucionais, e ao mesmo tempo eficazes, com o
que inúmeros problemas, individuais, sociais-e mesmo de
erário público estaríam não resolvidos, mas sim equacionados, sem abusos, e com isso liberando autoridades
executivas, que, nesse campo, por incompetência, arbitrariedades e amiúde por corrupção, são inúteis ou- nocivas, liberando-as para os seus altos encargos em suas
próprías esferas de atllação.
Sala das Sessões, 16 de maio-de 1985. -José lgn4clo
Ferreira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.024, DE 13 MARÇO DE 1974
Dispõe sobre a bttervenção e a liquidação extraju-dicial de instituições financeiras, e dá outras provi-

dências.
Q_ Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
Disposição preliminar
Art. J9 As iilstituições financeiras privadas e as
públicas não federais, assim _como ·as cooperativas de
crédito, est_ão sujeitas, nos termos desta Lei, à intervençãO ou à liquidação extrajudicial, em ambos os casos
efetuada e decretada pelo Banco Central do Brasil, sem
prejuízo do disposto nos artigos 137 e 138 do Decreto-lei
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n~ 2.627, de 26 de setembro de 1940, ou a falecida, nos
termos da legislação vigente.

CAPITULO II
Da Intervenção e seu Processo
SEÇÃO I
Da Intervenção
Art. 211 Far-se--á a interve-nÇão quando se verificarem
as seguintes anonnaJidades noS negócios sociais da insti-

tuição:
I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente da nâ admi-

nistração, que sujeite a riscos os seus credores·

Ir·- fo~ verificactàS reiterã.das infrações a dispositivos da legislação bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas

atribuições da fiscalização;
III- na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos artigos l9 e 29, do Decreto-lei n"' 7.661, de
21 de junho de l945(leidefalênciaS), houver possibilidade de evitar-se a liquidação extrajudicial.
Art. 3~> A intervenção será decretada ex-otlclo pelo
Banco Central do Brasil, ou por solicitação dos administradores da instituição - se o respectivo estatuto lhes
esta competência- com indicação das causas do pedido, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal em
que incorrerem os mesmos administradores, pela indicação falsa ou dolosa.
Art. 4'i> O período da intervenção :não excederâ a seis
(6) meses o qual, por decisão do Banco Central do Brasil,
poderâ ser prorrogado uma úniCa vez, até o mãximo de
outros seis (6) meses.
Art. 59 A intervenção serã executada por interventor nomeado pelo Banco Centrai do Brasil, com plenos
poderes de gestão.
Parâgrafo único. Dependerão de prêvia e expressa
autorização do Banco Central do Brasil os atas do interventor que impliquem em disposição ou oneração do patrimônio da sociedade, admissão e demissão de pessoa1.
Art. 69 A intervenção produzirâ, desde sua decretação, os seguintes efeitos:
a) suspensão da exigibilidade das obrigações venci-

daS;
b) suspensão da fluéncia do prazo das obrigações vinceridas anteriornente contraídas;
c) inexigibilidade dos depósitosjâ existentes à-data de
sua decretação.
Art. 7"' A intervenção cessarâ:
a) se os interessados apresentando as necessáriaS" con::
dições de garantia, julgadas a critério do Banco Central
do Brasil, tornarem a si o prosseguimento das atividades
econômica.s da empresa:;
b) quando, o critério do Banco Central do Brasil. a situação da entidade se houver normalizado;
c) se decretada a liquidação extrajudiCíal, ou falência
da entidade.

SEÇAO-ll
Do Processo da Intervenção
Art. 8~> Independentemente da publicação do ato de
sua nomeação, o interventor serâ investido. de imediato,
em suas funções, mediante tenno de posse lavrado no
"Diário" da entidade, ou, na falta deste ao livro que o
substituir, com a transcrição do ato que houver decretado a medida e que tenha nomeado.
Art. 99 Ao assumir suas funções o interventor:
a) Arrecadarã, mediante termo, todos os livros da entidae e os documentos de interesse da administração;
b) levantarão balanço geral e o inventârio de todos os
livros, documentos, dinheiro e demais bens da entidade,
ainda que em poder de terceiros, a quaJquer título.
Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço
gera1 e o inventário, deverão ser assinados também pelos
administradores em exercfcio no dia anterior ao da posse
do interventor, os quais poderão apresentar, em separa-

do, as declarações e observações que julgarem a bem dos
seus interesses.
Art. 10. Os ex-administradores da entidade deverão
entregar ao interventor, dentro em cinco dias, contados
da posse desta, declaração, assinada em conjunto por todos eles, de que conste a indicação:
a) do nome, nacionalidade estado civil e endereço-dos
administradores e membros do Conselho NaCional Fiscal qUe estiverem em exercício nÓs ultimas f2 meses an_
teriores a decretação da medida;
b) dos mandatos que, porventura, tenham O!Jtorgado
CI!J~':l~Cll»~--c!_a instituição, in~Hcando o seu objeto, nom·e ~
endereço do mandatãrio;
c) dos bens imóveis, assim como dos móve1S. que não
se encontrem no estabelecimento;
~) da P<~:rticipação que, porventura, cada administrador o~ membro do Conselllo Fiscal tenha em outras sociedades, com a respectiva indicaçã-o.
Art._ I I. O interventor del)tro em sessenta dias, contados de sua posse prorrogável se necessãrio apresentarã
ao Banco Central do Brasil relatório, que conterâ:
a) exame da escrituração, da aplicação doS fundos -e
disponibilidades e da situação econômica-finailceira da
instituição;
b) indicação, devide_damente comprovada, dos atas e
omissões danosas que eventualmente tenha verificado;
c) proposta justificada da adoação das providências
que lhe pareçam convenientes a instituição. __
Parágrafo único. AS disposiÇões deSte artiSo não im~
pedem que o interventor, antes da apresentação do reia~
tório proponha ao Banco Central do Brasil a adoção de
qualquer providéncía que lhe pareça necessãria e -UrgCn~

te.
Art. 12. À vista do relatório ou da proposta do interventor, o Banco Centarl do Brasil poderã:
a) determinar a cessação da intervenção, hipótese em
que o interventor serâ autorizãdo a promover os atos
que, nesse sentido, se tornarem necessários;
· b) manter a instituição sob intervenção até serem eliminadas as irregularidades que a motivaram observado
_o disposto. no artigo 49;
c) dec~etar a liquidação extrajudicial da entidade;
d) autorizar o interventor a requerer a falência da entidade quando o seu ativo não for suficiente para cobrir
sequer metade do valor dos créditos quirografârios, ou
quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial,
ou quando a çomplexidade dos negócios da institUição
, ~~a gravidade dos fatos apurados aconselharem a medi~
Art. 13. Das decisões do interventor caberã recurso,
sem efeito suspensiVo, dentro CID dez dias da rt!spectiva
ciência, para o Banco Central do Brasil em única instância.
§ }9 Findo o prazo sem a interposição de recurso, a
decição assumirá carâter definitivo.
§ 29 O recurso será entregue, mediante protocolo, ao
interventor que o informar.ã e o enCaminhará dentro em
cinco dias, ao Banco Central do Brasil.
Art. 14. O interventor prestará contas ao Banco
Central do Brasil. independentemente de qualquer exigência, no momento em que deixar suas funÇões, Ou a
qualquer tempo, quando solicitado, e responderá, civil e
criminalmente, por seus atos.

CAPITULO III
Da, Liquidação Extrajudicial

SEÇÂO I
Da Aplie11çio e dos Efeitos da Medida
Art. _IS . ..D~retar-s.~â a liquidação extrajudicial da
instituição fiilariCcíi"ã:
_1- ex officio:
a) em rãzão de ocorrências que corõpromet.am sua situação econômicã ou financeira especia1mente quando
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deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou quando se éaracterizar qualquer dos motivos que
autorizem a declaração de falência;
b) quando a administração violar gravemente as normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da
instituição bem c-omo as determinações do Conselho
Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil do
uso de suas atribuições legais;
c) quando a instituição sofrer prejufzo que sujeite a
risco anormal seus credores quirografários;
d) quando, casa da a autorização para funcionar, a
instituição não iniCiar, nos 90 (noventa) dias seguintes,
sua liquidação ordinâria, ou quando, iniciada esta, veri~
ficar o Banco Central do Brasil que a morosidade de sua
administração pode acarretar prejuízos para os credores;

I I - a requerimento dos administradores da insti~
tuíçãO- Se o respectivo estatuto-social lhes conferir esta
competência - ou por proposta do iO.terventor, expostos circunstanciadamente os motivos justificadores da
medida.
§ I"' O Banco Central do Brasil decidirâ sobre a
gravidade dos fatos determinantes da liquidação extrajudicíal, cOnsiderando iS repercussõeS--deste sobrC: os inte..
resses dos mercados financeiro e de capitais, e, poderá,
em lugar da liquidação, efetuar a intervenção, se julgar
esta mec:j_ida suficiente para a normalização dos negócios
da instituição e preservação daqueles interesses+

§ 2"' O ato do Banco Central do Brasil, que decretar
a liquidação extrajudiCial, indicará a data em que se tenha caracterizado o estado que a determinou, fixando o
termo legal da liquidação que não poderâ ser superior a
60 (sessenta) dias contados do primeiro protesto· por falta: de pagamentos ou, ria falta deste do ato que haja de·
cretado a intervenção ou a liquidação.
Art. 16. A liquidação extrajudicial será executada
por liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil,
com amplos poderes de administração e liquidação espe·
cialmente os de verificação e clasSificação dos créditos,
podendo nomear e demitir funcionários, fixando-lhes os
vencimentos, outorgar e cassar mandatos, propor ações
e -representar a massa em J ufzo ou fora dele.
§ 19 Com prêvia e expressa autorização do Banco
Centra] do Brasil poderá o liquidante, em beneficio da
massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer tempo, onerar ou a1ienar seus bens neste último caso através
de licitações.
§ 129 Os honorários do liquidante, a serem pagos por
conta da Iiquidanda, serão fixados pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 17. Em todos os atosdocumentos e publicações
de interesse.da liq-uiOação, será uSada obrigatoriamente,
a expressão "Em liquidação extrajudicial", em seguida à
denominação da entidade.
Art. 18. A decretação da liquidação. extrajudícial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;
b) vencimento antecipado das obrigações c;!a liquidand~

~

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pa:go o passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de
responsabilidade da instituição;
f) não reclamação de correção monetária de quaisqúer- díVidas passivas~ nem de penas pecuniárias por iDfraçãO de leis penaiS ou administrativas.
·
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Art. 19. _A liquidação extrajudicial cessará:
a) se os interessados apresentando as necessârias con~
dições de garantia, julgadas a critério do Banco Central
do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades
econômicas da empresa;
b) por transformação em liquidação ordinária;
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e
baixa no registro público competente;
d) se decretada a falência da entidade.
SEÇÃO II

Do Processo dia Liquidaçio Extrajudicial
Art. 20. Aplicam-se, ao processo_da liquidação extrajudicial, as disposições relativaS ao processo da intervenção, constantes dos artigos 89, 9t, 10 e 11, desta Lei.
Art. 21. A vista do relatório ou da prõposta preVisto
no artigo 11, apresentados pelo liquidante na conformidade do artigo anterior o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a:
a) prosseguir na liquidação extrajudicial;
b) requerer a falência da entidade quando o seu ati vo
não for suficiente pai'a cobrir pelo menos a metade do
valor dos crêditos quirografârios, ou quando houver
fundados indícios de crimes falimentares.
Parâgrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo em qualquer tempo, o Banco Central do Brasil poderâ estudar pedidos de cessação de liquidação extrajudicial, formulados pelos interessados, concedendo ou recusando a. medida pleiteada, segundo as garantias oferecidas e as conveniências de ordem geral.
Art. 22. Se determinado o prosseguimento da liquidação extrajudicial o liquidante farâ publicar, no Diário
Oficial da União e em jornal de grande circulação do local da sede da entidade, aviso aos credores para que declarem os respectivos crêditos, dispensados desta formalidade os credores por depósitos ou por letras de câmbio
de aceite da instituição financeira liquidanda.
§ }9 No aviso de que trata este artigo, o liquidante fixarã o prazo para a declaração dos <::réditos o qual não
serâ inferior a vinte, riem -sup-erior a quarenta dias, conforme a importância dã. 1iquidação e os interesses nela
envolvidos.
§ ·29 Relativamente aos créditos dispensados de habilitação, o liquidante manterâ, na sede da liquidanda,
relação nominal dos depositantes e respectivos saldos,
bem como relação das letras de câmbio de seu aceite. _
§ 39 Aos credores obrigados a declaração assegurarse-â o direito de obterem do _liquidante as informações,
extratos de contas, saldos e outros elementos necessârios
à defesa dos seus intereSSes e à prova~dos respectivo-s créditos.
§ 49 O liquidante dará sempre recibo das declarações
de crédito e dos documentos recebidos.
Art. 23.- O liquidante juntarâ a ·cada declaração a informação cOmpleta a respeito do resultado das averiguações a que procedeu nos livros, papeis e -assentamentos da entidade, relativos ao crédito de~larado, bem
como sua decisão quanto à legitimidade, valor e classificação.
Parágrafo únicO. O liquidante poderá exigir dos exadministradores da instituiÇão que prestem informações
s_obre qualquer dos créditos declarados.
Ai-t. 24. Os credores serão notificados por escrito da
decisão _do liquidante, os quais, a contar da data do reçebimento da notificação, terão o prazo de dez dias para
recorrer, ao Banco Central do Brasil, do ato que lhes pa~
reça desfaVoráveL
..
Art. 25. Esg-otado o prazo para a declaraçãQ de crêditos e julgados estes, o liquidante organizará o quadro
geral de credores e publicará, na forma prevista no artig"Q
22, aviso de que dito quadro, juntamente com o__~alanço
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geral, se acha afixado na sede e demais dependências da
entidade, para conhecimento dos interessados.
Parágrafo único. Após a publicação mencionada
n~te artigo, qualquer interessado poderá impugnar alegitimidade, valor, ou a classificação dÕs créditos constantes do_referido quadro.
Art. 26. A impugnação serã apresentada por escrito,
devidameiue justificada com os documentos julgados
convenientes, dentro de dez dias, contados da data da
publicação de que trata o artigo anterior.
§ }9 A entrega da impugnação será feita contra recibo, passado pelo liquidante, com cópia que será juntada
ao processo.
§ 2~ O titular do crédito impugnado serâ notificado
pelo liquidante e, a contar da data do recebimento da no-'
tificação, terá o prazo de cinco dias para ofetifuer as-alegações e provas que julgar convenientes à defesa dos seus
direitos.
§ 39 O liquidante encaminhará as impugnações com
o seu parecer,juntando QS elementos probatórios, à decisão do ·Ba·nco Central do Brasil.
§ 49 JulgadaS -iodas as impugnações, o liquidante fará publicar avisos na forma do artigo 22, sobre as eventuais modificações no quadro geral de credores que, a
partir desse momento, será considerado definitivO.
Art. 27. Os credores que se julgarem prejudicados
pelo não provimento do recurso interposto, ou pela decisão proferida na impugnação poderão prosseguir nas
ações que tenham sido suspensas por força do artigo 18,
ou propor as que couberem, dando ciência do fato ao liquidante para que este reserve fundos suficientes à eventual satisfação dos respectivos pedidos.
Parágrafo único. Decairão do direito assegurado
neste artigo os interessados que não o exerCitarem dentro
do prazo de trinta dias contados da data em que for considerado definitivo o quadro geral dos credores, com a
publicação a que alude o§ 4~ do artigo anterior.
Art. 28. Nos casos de descoberta de falsidade, do_lo,
simulação, fraude, erro essencial, ou de documentos ignorados na época do julgamento dos créditos, o liquidante ou qualquer credor admitido pode pedir ao Banco
C~nüal d(! BrasH, até ao encerramento da liquidação, a
exclusão, ou ou.tra classificaÇão, ou a simples retificação
_de qualqu~~édito.
- Parágrafo único. O titular desse crédito serâ notificado do pedido e, a contar da data do recebimento da
notificação, terá o prazo de cinco:- dias para oferecer as
alegações e provas que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito a que se refere o artigo anterior, se se
julgar prejudicado pela decisão prOferida, que lhe será
notlficad_a_ por escrito, contando-se: da data do recebimento da notifícª~ão o prazo de decadência fixado no
parágrafo único do mesmo arti_go.
Art. 29. Incluem-se. entre os encargos da massa, as
quantias a ela fornecidas pelos credores, pelo liquidante
ou pelo Banco Central do Brasil.
Art. 30. Salvo expressa disposição em contrârio desta Lei, das decisões do liquídante caberá recurso s_em
efeito suspensivo, dentro de dez dias da respectiva ciência, para o Banco Central do Brasil, em única instância.
§ 19 Findo o prazo, sem a interposição de recurso a
"decisão assumirá caráter definitivo.
§ 21' O recurso será entregue, mediante protocolo, ao
liquidante, que o informará e o encaminhará, dentro de
cinco dias, ao Banco Central do Brasil.

Art. 31. No resguardo da economia pública, da
poupança privada e da segurança nacional, sempre que a
atividade da entidade liquidanda colidir com os interesses daquelas áreas, poderá o liquidante, prévia e expressamente a~torizado pelo Banco Cen~ral do Brasil, adotar
qualqu~ f?rma especial ou qualificada de Fealização do
ativo e liquidação do passivo, ceder o ãtivO a: terceiros,
organizar o"u ~eorganizar sociedade para continuação geral õu parcial do negócio ou atividade da li_quidanda.
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§ I I' Os a tos referidos neste artigo produzem efeitos
jurídicos imediatos, independentemente de formalidades
e registres.
§ 29 Os registres correspondentes serão procedidos
no prazo de quinze dias, pelos Oficiaís dos Registres de
Imóveis e pelos Registras do Comércio, bem como pelos
demais órgãos da administração pública, quando for o
caso, à vista da comunicação formal, que lhes tenha sido
feita pelo liquidante.
AiL -32. Apurados, no curso da liquidação, seguros
elementos de prova, mesmo indiciária, da prãtica de contravenções penais ou crimes por parte de qualquer dos
antigos administradores e membros do Conselho Fiscal,
o liquidante os encaminharâ ao órgão do Ministério
Público, para que este promova a ação penal.
Art. 33. O liquidante prestarâ contas ao Banco Central do Brasil, independentemente de qualquer exigência,
no momento em que deixar suas funções, ou a qualquer
tempo, quando solicitado, e responderá, ciVil e criminalmente, por seus atas.
Art. 34. Aplicam-se à liquidação extrajudicial no
que couberem e não colidirem com os preceitos desta
Lei, as disposições da Lei de Falências (Decreto-lei n'i'
7.661, de 21 de junho de 1945), equiparando-se ao síndi~
co, o liquidante, ao juiz da falência, o Banco Central do
Brasil, sendo competente para conhecer da ação revocatória prevista no artigo 55 daquele Decreto-lei. o juiz a
quem caberia processar e julgar a falência da instituição
liquidanda.
Art. 35. Os atas indicados nos artigos 52 e 53, da Lei
de Falências (Decreto-lei n9 7.661, de 1945). praticados
pelos administradores da liquidanda poderão ser declarados nulos ou revogados, cwnprido o disposto nos artigos 54 e 58 da mesma Lei.
Parágrafo únicO. A ação revocatória será proposta
pelo liquidante, observado o disposto nos artigos 55, 56 e
57, da Lei de Falências.

CAPITULO IV
Dos Administradores e Membros do Conselbq Flscal
SEÇÃO I
Da Indisponibilidade dos Bens

Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção. em liquidação extrajudicial ou em
falência, ficarão com todos os seus bens indisponívC"is,
nào podendo, por qualquer forma, direta ou indireta,
aliená-los ou onerâ-los, até apuração e liquidação final
de suas responsabilidades.
§ 1~ A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção, a liquidação extrajudicial_ ou a falência, e atinge- a todos aqueles que tenham -estado no exercício das funções nos doze meses anterioreS ao mesmo ato.
§ 2-9 - Por Prõposta do Banco Central do Brasil, aprovada pelo Conselho Monetârio Nacional, a indisponibilida-de prevista neste artigo poderã ser estendida:
a) aos bens de gerentes, conselheiros fiscais e aos de
tQdos aqueles que, até o limite da responsabilidade estimada de cada um, tenham concorrido, nos últimos doze
meses, para a decretação da intervenção ou da liquidaÇão extrajudicial.
b) aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses,
os tenharil a qualquer título, adquirido de administradores da instituição, ou das pessoas referidas na alínea anterior desde que haja seguros elementos de convicção de
que se trata de simulada transferência com o fim de evitar os efeitos desta Lei.
§ 31' Não se incluem nas disposições deste artigo os
bens considerados inalienáveis ou iro penhoráveis pela legislação em vigor.
§ 49 Não são igualmente atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda. de cessão ou promessa de cessão de diretos, desde que os respectivos instrumentos te-
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nham sido levados ao competente registro público, anteriormente a data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da fa(ênciã.
Art. 37. Os abrangidos pela indisponibilidade de
bens de que trata o artigo anterior, não poderão
sustentar-se do foro, da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência, sem prévia e expressa autorização

do Banco Central do Brasil ou do juiz da faiência.
Art. 38. Decretada a intervenção, a liquidação extrajudicial ou a falência, O íiiferventOr, o liquidante ou o
escrivão de falência comunícarâ ao registro público competente e às Bolsas de Valores a indisponibilidade de
bens imposta no artigo 36.
Parágrafo único. Recebída_ã_ comunicaÇão, a 3-ufÕridade competente ficará relativamente a esses bens impedida de:
a) fazer transcrições, inscilç-ões ou averbações de documentos públicos ou particulares;
b) arquivar atas ou contratos que importem transferência de cotas sociais, ações ou partes benficiârílis;
c) realizar ou registrar operações e títulos de qualquer
natureza;
d) processar a transferência de propriedade de veículos automotores.
SEÇÃO II
Da responsabilidade dos Administradores e Membros do
Conselho Fiscal
Art. 39. Os administradores e membros do Conselho Fiscal de intituições financeiras-responderão, a qualquer tempo, salvo prescrição estintiva, pelos a tos que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido.

Art. 40. Os administradores de instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações por elas
assumidas durante sua gestão, até que se cumpram.
Parâgrafo único. A responsabilidade solidâria se circunscreverá ao montante dos prejUÍZos causados.
Art. 41. Decretada a int~venção a liquidação extrajudicial ou a falência de instituição financeira, o Banco
Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de apurar
as causas que levaram a sociedade àquela situação e a
rêsponsabilidade de seus administradores e membros do
Coi1selho Fiscal.
§ 19 Para os efeitos deste artigo, decretada a falência. o escrivão do feito a comunicará, dentro em vinte e
quatro horas, ao Banco Ceittral do Brasil.
§ 29 O inquérito será aberto írriediatamente à decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, ou
ao recebimento da comunicação da falência, e concluido
dentro em cento e vinte dias, prorrogáveis, se absolutamente necessârio, por igual prazo.
§ 39 No inquérito, o Banco Central do Brasil poderã:
a) examinar, quando e quantas vezes julgar necessário, a contabilidade, os arquivos, os documentos, os
valores e mais elementos das instituições;
b) tomar depoimentos solicitando para isso, se necessário, o auxílio da polícia;
c) solicitar informações a quafquer autoridade ou repartição pública, ao juiz de falência, ao órgão do Ministêrio Público, ao síndico, ao liquidante ou ao interventor;
d) examinar, por pessoa que designar, os ahtos da falência e obter, mediante solicitação escrita, cópias ou
certidões de peças desses autos;
e) examinar a contabilidade e os arquivos de terceiros
com os quais a instituição financeira tiver negociado e no
que entender com esses negócios, bem como a contabilidade e os arquivos dos ex-administradores se comerciantes ou industriais sob firma individual, e as respectivas
contas junto as outras instituições financeiras.
§ 49 Os ex-administradores poderão acompanhar o
inquérito, oferecer documentos e indicar diligências.
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Art. 42. Concluída a apuração, os exadministr;tdores serão convidados, por carta, a apresentar, por escrito, suas aleg:ições e explicações denúo em
cinco dias, comuns para todos.
Art. 43. Transcorrido o prazo do artigo anterior,
com Ou sem a defesa, será o inquêrito encerrado com um
relatório, do quaf constarão, em síntese, a situaÇão da
entidade examinada, as causas de sua queda, o nome, a
qualificação e a relação dos bens particulares dos que,
nos últimos cinco anos, geriram a sociedade, bem como
o montante ou a eStimativa dos preJuíZoS--apurados em
cada gestão.
ArL 44. Se o inquérito concluir pela inexistência de
prejuízo, será, no caso de intervenção e. de liquidação ex~
trajudicial, arquivado no próprio Banco Central doBras~!, ou, no caso de falênciª, será remetido ao ~::ompetente
juiz, que o mandará apensar aos respeci:ivos aiito-s.
Parãgrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o
Banco Central do Brasil, nos casos de intervenção e de liquidação extrajudicial, ou o juiz, no caso de falência, de
ofício ou a re-querimento de qualquer interessado, determinarã o levantamento da indisponibilidade de que trata
o-a.rtígo 36.
·
Art. 45. COricluindo_ o inquêritci- pela existência de
prejuíZos, serâ ele, Com Õrespectivo relatório, remetido
pelo Banco Central do Brasil ao juiz da falência, ou aci
que for competente para decretá-la, o qual o fará com
vista ão órgão do Ministério Público que, em oito dias,
sob pena de responsabilidade, requererá o seqüestro dos
be11s dos ~x-administradores que não tinham siqo _atingi' doS pelã-irld-isponiblidade preViSta no artigo 36, quantos
bãstenl para a efel:lVação da reslfonsabilidade.
§ lI' Em casO de intervenção ou liquidação extrajudicial, a distribuição do inquérito ao Juízo competente, na
forma deste artigo, previne a jurisdição do mesmo Juízo,
na hipótese de vir a ser decretada a falência.
§ 29 Feito o arresto, os bens serão depositados em
mãos do interventor, Oo liqu"idante ou do síndico, conforme a hipótese, cumprindo ao depositário administrálos, receber os respectivos rendimentos e prestar contas a
final.
Art. 46. A responSabilidade dOs -ex-administradores,
definida nesta Lei,' será apurilda em açãó própria, proposta no Juizo da falência ou no que for para ela competente.
Parágrafo único. O_órgão do Ministêrio Público, nos
casos de inte_rvençã_o e_ liquidação ex_trajudicial, proporá
a ação obrigatoriamente dentro de trinta dias, a contar
da realização -~()_arresto, so~ pena de resp~nsabilidade e
precluSão da suã iniciativa. Findo esse prazo, ficarão os
autos em cartório à disposiçãO de qualquer credor, que
poderá iniciar ação, nos quinze dias seguintes. Se neste
último prazo ninguém o fizer, levantar-se-ão o arresto e
a-indisponibilidade, apensando-se os autos aos da falência, se for o caso.
--:Are 47. Se, decretado o arresto ou proposta a ação
sObfevi_er a falência da entidade, corripetlr.ã ao síndi~o to-mar~ dât por diante, as providências necessárias ao efetivo cumprimento das determinações desta Lei cabendoltie promover a devida subsiltuição processual, no pi-azo
de trinti días, contados da data do Seu compromisso.
Art. 48. Independentemente do inquêrfto e do arresto,- qualquer das pa~_tes, a que s·e refe!e o parágrafo únicO
do artigo 46, no prazo nele previsto, poderá propor a
ação.de responsabilidade dos ex-administradores, na for~
ma desta Lei.
Art. 49. Passada em-julgado a sentença que declarar
a responsabilidade dos ex-administradores, o arresto e a
indisponibilidade de bens se convolarão em penhora,
-seguindo-se o proce$SO de execução~
§ 1"' Apurados os bens penhorados e pagas as custas
judiciais, o líquido será entregue ao interventor, ao liquidante ou ao síndico, conforme o caso, para rateio entre
os credores da instituição.
§ 21' Se, no ~urso da ação ou da execução, encerrarse a intervC:nçãõ-ou a: liquidação extrajudicíal, o intCrven-
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tor ou o liquidante, por ofício, darâ conhecimento da
ocorrência ao jtiíz, solicitando sua substituição como depositário dos bens arrestados ou penhorados, e fornecendo a relação nominal dos respectivos saldos dos credores
a serem, nesta. hipótese, diretamente contemplados com
o rat~o previsto no parágrafo anterior.

CAPITULO V
_ Disposições Gerais
Art. 50. A interyençã<? determina a suspensão, e, a
liquidação extrajUdicial, a perda do mandato respectivamente, dos administradores c membros do Conselho Fiscal e dos de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto, co~petindo, exclusivamente, aQ interventor e ao li~
quidante a convocação da assembléia geral nos casos em
que jUlgarem conveniente.
Art. 51. Com o objetivo de pr~rvar os interesses
da poupança popular e a integridade do acervo das entidades submetidas a intervenção ou a liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil poderá estabelecer
idf:Iii.iCO-i-t!gime para as pessoãsjllrídicas que com elas tenham integração-de atividade ou vínculo de interesse, ficando os seus administradores sujeitos aos preceitos desta Lei.
Parágrafo único. Verifica~se integração de atiVidade
ou vínculo de interesse, quando as pessoas jurídicas referidas neste artigo, forem devedoras da sociedade sob intervenção ou submetida liquidação extrajudicial, ou
quando seus sóCios ou acionistas participarem do capital
desta eni importârl-cia superior a IO% (dez por cento) ou
seja, conjuges, ou parentes até o 29 grau consangüíneos
ou afins, de seus diretores ou membros dos conselhos,
coriSultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes.

si--

Art.
ÃPlicâffi-Se" aS diSposições d~ p~te .Lei.
as sociedades de empresas que ilttegram o sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários no mC:rCa:do
de capitais (artigo 59 da Lei n~" 4.728, de 14 de junho de
1965), assim como as sociedades ori empreSas corretoras
de câmbio. - ·
§ 19 A intervenção nessas sociedades ou empr~as,
ou sua liquidação extrajudicial, poderá ser decretada
pelo Banco Central do Brasil por iniciativa própria ou
pofs01fCitação das Bolsas de Valores quanto às corretorasa elas associadas, mediante representação fundamentada.
§ 29 Por delegação de competênda do Banco Central do Brasil e seio prejuízo de suas atribuições, a inter~
venção ou a liquidação extrajudicial das sociedades corretoras, membros das Bolsas de Valores, poderâ ser processada por estas, sendo c_ompetentes no caso, aquela da
-â(e-a em que a sociedade tiver sede.
ArL 53~ As sociedades ou empresas que -integram o
sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários
no mercado de capitais, assim como as sociedades ou
ênípres·as corretoras de câmbiO, não poderão como as
instituições fiminceiras, impetrar concordata.
Art. 5-4~ _As disposições da presente Lei estendem~se
às intervenÇõ_es e -liquidações extrajudiciais em curso, no
que couberem.
" - Art.. 55. O Banco Central do Brasil é autorizado a
prestar assistência finanCeira as Bolsas de Valores, nas
condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional
quando, a seu critério, se fizer necessária para que elas se
adaPtem, inteiramente às exigênci<Ís do mercado de capitais.
Paragráfo único. A assistência financeiia previs~a
neste artigo poderá ser estendida às Bolsas de Valores,·
nos casos de intervenção ou liquidação extrajudicial em
sociedades corretoras de valores mobiliários e de câmbio, t:om vistas a resguardar legítimos interesses de investidores.
Art. 56. Ao artigo 129, do -Decreto-Lei n"' 2:621. de
26 de setembro de 194Õ, é acrescentado o seguinte parâ-
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grafo, além do que já lhe fora aditado pela Lei n~' 5.589,
de 3 de junho de 1970:
"§ 3~> O Conselho Monetário Nacional estabelecerá
os critérios de padronização dos documentos de que trata o § 2~> podendo, ainda, autorizar o Banco Centr& do
Brasil a prorrogar o prazo nele estabelecido determinando, então, as condições a que estarão sujeitas as _s.ocie:da-

des beneficiárias da prorrogação.''
Art. S7. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, reyogada a Lei n~' 1.808, de 7 de janeiro de
1953, os Decretos-leis n9s 9.228, de-3 de maio de 1946;
9.3.28, de lO de junho de 1946; 9.346, de 10 de junho d~
1946; 48, de 18 de novembro de 1966; 462, de li de feveteiro de 1969; 685, de 17 _de julho de 1969, e demais disposições gerais e especiais em contrârio.
Brasília, 13 de marco de 1974; 153~> da Independência e
86~> da República. - EMIUO G. M.€DICI --Antônio
Delfun Netto.
(Às Comissões de CõnstituiÇão e Justiça, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESU>ENTE (José Fragelli) - Os projetas
que acabam de ser lidos serão remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.

b. lida a seguinte
Of. 31/85
Brasília, IS de maio de 1985.
Senhor Presidente:
Nos termos do Art. 86 do Regimento Interno, tenho a
honra de submeter a Vossa Excelência o nome do nobre
Senador Jutahy Magalhães para Í!ttegrar em substituição
ao nobre Senador Benedito Ferreira a Comissão Permanente de Fiscalização e Controle, como Titular e do
nobre Senador Benedito Ferreira em substituição ao
nobre Senador Moacyr Dalla, como Suplente.
Aproveito o en8ej0- para fe"novàr a Vossa Excelência
meus protestos de consideração e apreço. - Murilo Badaró, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - será feita a
substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo~ a
palavra à n_obre Senadora Eunice Michiles. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
(Pausa.)
S. Ex~ não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SAWANHA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Depois de quase sessenta dias de tramitação nesta Casa, finalmente, hoje deverá ser apreciado no Senado Federal o Substitutivo da Comissão de Finanças da Câinara dos Deputados a respeito do saneamento dos conglomerados financeiros--do Rio Grande do Sul.
Pela manifestação das Bancadas, pelos encontros, pe·
las trocas de idêias que se mantiveram nestes últimos
dias, na sessão da tarde de hoje, o RiQ Grande do Su.l,
aqui, por seus três representantes, o ilustre Senador_OC·
távio Cardoso, o ilustre Senador Carlos Chiarelli e e:st~
representante do PMDB do Rio Grande do Sul, tem certeza de que, com o espfrítO de isenção com o patriotismo
que tem caracterizado esta Casa, sairemos hoje daqui,
Sr. Presidente, com uma solução definitiva para um
problema que se arrasta hâ tempos e que vem representando um pesadelo, tanto para a economia do nosso Estado, para a economia dos Estados sulinos, como também, para milhares e milhares de moços que viram perigar os seus_ empregos pela decisão do Banco Central, ae 8
de fevereiro do corrente ario.
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Na verdade, Sr. Presidente, durante esse período, nós,
do Rio Grande do Sul, nos munimos de todo o espírito
democrático, de todo aqulesentimento de amor ao debate q~ tem caracterizacl_o este P<!,_ís nos seus momentos de
liber_Qade, e n_ão consi~eramos inimigos aqules que não
pensavam exatamente como nós. A democracia é feita, ,
-ªcim-a ~e:-tu~.o. da permuta de opíniões, do de.bate que,
às vezes, pode parecer áspero, mas que, fundamental·
mente, faz cOm que nasça a luz, faz com que as decisões
sej_am t_o~adas pelo consenso da maioria, e, em-aSSim
sendo, P-ossam ser c-onsideradas como as mais corretas.
Lamentamos, _em nome do !!Osso Estado, que alguns
mais apaixonados tenham feilo, através da imprensa do
Centro do País, afirmações que não são absolutamente
justas em relação ao Rio Grande. Mas faz parte do pró·
prio debate, principalmente, Sr. Presidente, quando o
País saiu de 20 anos de autoritarismo, quando muitas vezes o debate neste CongressO e neste País_ não pôde ser
feito. E o Rio Grande do Sul não tom~ como insulto se·
quer. afirmações que .qu_a.se nos excluíam da Federação,
sugerindo que fãiávamos esparÍhol, quando na verdade,
Sr. Presidente, se há neste País alguêm que escolheu ser.
brasileiro, porque não era brasileiro por destinação histórica, somos nós, principalmente os da fronteira. Quiséssemos realmente falar espanhol e teríamos aceitado a
invJ!~ào d11sivili~ção espanhola naquelas âreas e não
teríamos, por duzentos anos, mantido as fronteiras que
hoje o País se orgulha de ter. Não fora issO, talvez o TraK
tado de Tordesilhas tlvesse sldo cUmprido à riscã~ ·e de
Laguna para baixo não constasse hoje no mapa do nosso
País e da-descendência da civilizaçâÕ portuguesa; Mas,
_passados os_ momentos mais acres, passados os momen~
tos mais ~ifíceis, de tudo issohaverâ de ficar um saldo, e
um, saldo positivo.
Reiterando, ·sr. Presidente, nesta Casa, pela sua tradição, pel_a sua honra que, resolvido hoje, aqui, a nível de
Congresso Nacional, o problema do conglomerado
Sulbrasileiro Habitas ui, nós, os Senadores do Rio Grande do Sul, juntamente com os demais Senadores que
compõem a Comissão de Inquérito, levaremos esta ao
seu fim, para apurarmos, detidamente, aqueles que conduziram a esta situação um banco que tinha mais de 100
anos em nossa terra, e cüja clientela era constituída, acima··ae tUCro;por pesSoas-que viam no seu banco um prolongamento_ da sua atividade particular. De tal sorte que
poderíamos apresentar ao Senado levantamento sobre os
investidoresLque__termínaram seqdo prejudicados_ pela
_jnterveJlção, p?ra chegarmos à concl!,!são de que 90,3%
dos que foram surpreendidos pela intervenção no Banco
tinham cqmo inyestimento somente atê lO milhões de
cruzeiros. Sinal de que o número quase absoluto do$ que
foram s_!lrpreendj_Qos pela medida do Banco Central não
se tratava de especuladores, porque estes, jâ em dezembro, quando algumas autoridades federais do Banco.
Central da época deixavam vazar, em reportagem, as dificüldades bancãiias, se haviam afastado _do Banco, e foram surpreendidos aqueles que tinham no gerente do
Banco, um amigo, e faziam as suas operações na confi8.nça ptena, na gerência e_nos funcionários do SU.Ibrasileiro. E um dado_ que é importante trazer a esta Casa,
para demonstrar, por voz unfssona de toda a sua classe
política, de toda a sua classe econômica. E aqui estão os
depOimeritos-(fõs- Presidentes da Federação da Agricultura, da Federação do Comércio, da Federação da Indústria, dos sindicatos patronais; dos sindicatos dos empregados, para demonstrar que não era apenas um grupo, mas todo o Rio Grailde que se levantava e se atirava
numa luta pela representatividade. Não se tratava apenas de um banco a ma:is, trata•iã.-s-e de um banco vinCulado, decididamente, à economia do Estado.
O Sr. João Calmon- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALCIDES SALDANHA -

Ouço V. Ex•

O sr·. -JOão Calmon - Nobre Senador Alcides Saldailha, ao lOngo desta batalha que a representação gaúcha
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tem tfavado no Senado Federal, ainda não foi invocada
a Lei n~> 4.595, que é a lei que criou o Banco C~ntral do
BrasiL Essa lei determina que cabe ao Banco Central zelar pela liquidez do sistema bancário, Ao longo dos últimos anos foi-se agravando a crise do Sulbrasiteiro. Se o
Banco Central tivesse cumprido o seu dever e fiScalizado_
de maneíra adequada a atividade daquele estabelecimento de crédito, teria detectado, no devido tempo, sinais de
deterioração da sua situ<ição. Poderia, então, ter agido
para evitar o pior, a explosão do Banco Sulbrasileiro, da
maior importância para a economia gaúcha. Neste mo·
menta, nobre Senador Alcides Saldanha, o Banco Central do Brasil está cumprindo o seu dever, em relação a
outros bancos que estão enfrentando, também, problemas de liquidez. Em última anâlise, portanto, o principãl
responsável pela situação extremamente grave e desesperadora dos credores e empregados do Banco Sulbrasileiro é o Banco Central do Brasil que não cumpriu, no devido tempo, o seu dever, de acordo com o que está definido pela Lei nv_4.595, de 31 de dezembro de 1964. Muito
obrigado a V. Ex•
O SR.__ALCIDES SALDANHA -Agradeço o aparte
de V. Ex• e devo dizer, nobre Senador João Calmon, que
as palavras de V. Ex• se somam àquilo que os Srs. Senadores, que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, embora ela esteja ainda a meio caminho, jã puM
deram constatar que diretores e ex-diretores do Banco
Central foram inquiridos, pela Comissão Parlamentar de
Inquêrito, principalmente porque, sabendo, desde 1983,
que a situação do Banco se deteriorava, especialmente
por ação de um ou dois diretores, eles foram inquiridos
sobre por que o Banco Central permanecia inerte. Responderam, tanto o Dr. Josê Luiz Miranda, ex..diretor do
Banco Central, hoje de volta ao Banco do Brasil, como o
Dr. Hiran SiqUeira, que o Banco Central tinha poucos
instrumentos, capazes de tomar medidas que pudessem
impedir o problema que ocorreu.

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

Embora haja essa
declaração dos_ DÍretores do Banco Central, com elas, de
saída, não concordamos, porque há, nobre Senador João
Calmon, um detalhe que merece atenção: embora os instrumentos que o Banc-o Central possa ter no momentoe é preciso que se modifique a lei, dandoKlhe maiores
condições, realmente --sejam insuficientes, ele tinha um
instrumento infalível que poderia evitar o problema. ~
que o Banco- Sulbrasileiro tinha, por seu Estatuto, Srs.
Senadores, a eleição anual de seus diretores. E o Banco
Central tinha detectado que dois desses diretores causavam problema ao Banco. E sabem V. Ex•s que o Banco
Central, embora não possa destituir um diretor, pode
impedir que alguém seja eleito diretor do banco. Tinha,
pois; o BariCo Central, não só o direito, como o dever de
impedir a reeleição dos diretores que estavam causando
problemas, os quais quase levam a uma tragédia a eco·
nomia do Rio Grande do Sul.
O SR. ALCIDES SALDANHA -

O Sr. Jutahy Magalbies- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALCIDES SALDANHA- Darei jã, basta que

eu conclua, Ex•. Mas, isto Senador João Calmon, os Senadores que constituem a Comissão de Inquêrito irão
apurar até o flm, porque é preciso que paguem, não apenas os diretores que tenham furtado, mas também aqueles que, por omissão, tenham permitido ·que um Estado
chegasse à situação a que chegou o Rio Grãilde do Sul,
de quase Uma tragédia econõmica, por mã fé de alguns,
pela incúria de outros, peta irresponsabilidade de tantos.
Todos eles, num determinado momento, serão apontados à Nação sob a honra deste Sen-ãôo e da Comissão de
Inquérito que esfá apurando esses faü)s. PCrmito o aparte a V. Ex• nõbre SCilador Jutahy Magalhães.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço a V. Ex' Eu queria manifestar duas opiniões: em pririteiro -1Ugar, míi1ha
posição pessoal contrâria ao prOjitO. ~ uma questão de_

princípio, sou contra toda e qualquer estatização, principalmente no setor financeiro. Mas quero, e:m segundo lu-

gar, em urna outra opinião, parabenizar V. Ex•s do Rio

Grande do Sul, pelo trabalho, pela união de esforços,
pela unidade de todos os gaúchos, que se esforçaram
para defender um ponto de vista que consideram certo.
Não apenas os parlamentares gaúchos, mas também dou
os parabéns a essa representação de funcionários do
Sulbrasileiro que durnrite tanto tempo, estiveram presentes em Brasília, e que souberam fazer seu trabalho, não
sei de agora em diante, mas pelo menos até agora fizeram o tipo de pressão que todos nós aceitamos, que é a
pressão individual, direta aos parlamentares, senl procurar interferir nos trabalhos legislativos. Por isto, quero
parabenizar os gaúchos pela vitória que, estou certo, alcançarão, embora eu, pessoalmente, seja contrârio ao
ponto de vista de V. Ex•s
O SR. ÁLCIDES SALD~NHA -Agradeço o aparte
de V. Ex• E saiba, Ex• que os gaúchos que estão aqui
acampados hã quase 60 dias, a maioria moços, fazem
parte deste renascimento nacional.
Sabem que democracia é o regime das pressões legítimas, das pessoas capazes de se organizarem e de levarem
seus anseios e as suas pressões, sem violências, sem
agressões a todos aqueles que possam tomar decisões a
nível de País e a nível de Estado. Essa mocidade do Rio
Grande do Sul é um dos maiores motivos para que nós,
os parlamentares do Rio Grande do Sul, tenhamos dadotudo o que foi possível de nós mesmos, para encontrarmos uma solução exeqUível para o Estado e para eles.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, disse muito bem
o nobre Senador João Calmon que houve, de parte do
Banco Centrai; Uma série de falhàs que não podem ocorrer novamente. Ao intervirem no Banco, Sr. Presidente,
lá. estava, por exemplo, a Crédito Financiamento e Inves. timent~ S/A, do próprio Sulbrasileiro.
Nas ~in.has. mã.os eu tenhO o priineúo r~Iatóri~ do
Banco Central a respeito da Crédito Financiamento e Investimento. Para vermos como as coisas foram tratadas
de uma maneira estranha, primeiro se deixa ocorrer uma
série de irregularidades sem que seja tomada nenhuma
atitude que visasse a impedir que essas coisas ocorressem; depois se decreta uma intervenção no momento em
que estavam havendo gestões, inclusive para a venda do
próprio banco, para um grupo particular, na tentativa de
evitar a intervenção; -posteriOrmente, feito isso, chegam
os primeiros relatórios a respeito do problema do banco.
Em relação, nobre Senador, ao Sulbrasileiro Crédito
Financiamento e Investimeiito, Sob ilit~fvençãO, eis a
conclusão da apuração do Banco CCfitial qUC: se mC p~~
miti!em V. Ex•s, lerei alguns trC:Chos desse relatóriO para
que V. Ex•s possam ter idéia de como as coisas ocorreram com uma certa afoiteza, de como as coisas poderiam
ter sido evitadas se aqueles que são autoridades monetárias, neste País, tivess.em, na ~poca, um poucô mais de
tranqUilidade e um pouco mais de eficiência.
À página 7 do relatório, e mais precisamente no final
da pãgina 3, diz, ipsls litteris:
"Esta Comissão- a do Banco Central- não poderia
deixar de, aqUi, lançar um voto de louvor à Diretoria de
Cré:dito pelo excelente trabalho que vem e vinha desenvolvendo à testa da financeira. A lisura, a seriedade,_ a
austeridade da administração s6 merece en-cõmios. Sem
dúvida, acima dos interesses pessoais estavam os interesses da sociedade. Uma administração diligente, como era
a da financeira, só poderia deixar a sociedade na sítuação em que se encontrava por ocasião da intervenção,
ou seja, com alta rentabilidade e liquidez absoluta."
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Ao final d_a Pá&"iria 7:
1:. de se fri~ar que a financeira sempre deixou uma reserva têcnica nessas emissões, a ponto de, em fevereiro
do ano em curso, ter uma disporiibilidade para emissão
de, aproximad<iinente, Cr$ 29.000.000.000.
Passemos, Sr. Presidente, à pãgina 12, onde o mesmo
relatório se refere especificamente:
O controle para emissão de Letra de Câmbio é através
de sistema computadorizado. Na data dO balanço, considerados os valores presentes, a disponibilidade para
emissão era de CrS 29.830.861~642. A emissão era efetuadã cOilfórme as neCessidades financeiras da intervinda e
sua colocação no mercado era em quase a sua totalidade,
atrãVés do Banco Sulbrasileiro S/ A.
E- finaliza o relatório dO Banco Central:
A Comissão não co_nsta~ou nenhuma irregularidade
relevante e que tenha causado algum percalço à sociedad~ sob intevenção. Contudo, constatou-se, conforme r_!:!lação dos benS do imobilizado, a existência de móveis e
utensflios, nas agências do Binco Sul brasileiro S/A, na,s
cidades de FlorianópolisfSC e em Belém/PA, o que
pode caracterizar a existência de dependências não autorizadas.
Tendo em vista os dados apresentados, os documentos
carreados aos autos, destacamos que a Financeira, Por
ocasião da intervenção, não apresentava prejuízos, mas
sim exibia um lucro acumulado de Cr$ 527.445.352, referente ao período de 1"' de janeiro a 8 de fevereiro de 1985,
e uma situação líquida patrimonial de CrS
54.155.790.589.
Concluída a apreciação, este trabalho serâ colocado à
disposição dos administradores a fim de que os mesmos
aresentem, se quiserem, suas alegações, no prazo comum
de ciilco (5) dias, consoante dispõe o art. 42 da Lei n"'
6.024, de 13.03.74.
Transcorrido o prazo acima aludido, com ou sem defesa, será encerrado o presente inquérito, com um relatório, como prevê o art. 43 da mesma lei, que integrará
os autos a serem encaminhados ao Presidente do Banco
_Central -do Brasil.
Porto Alegre, 26 de abril de 1985. - VUson Darós,
Presidente- Maria Luiza Mertin, Relatara- Fernando
Corrêa, Secretário.
Vê-se, Sr. Presidente, que nem tudo eram ruínas e nem
tudo eram problemas. Se tivesse ha_Vido um tratamento
fiais adequadO- no momento preciso, talvez hoje não estivéssemos perante essas soluções que teremos que dar,
porque são as únicas que se apresentam para o caso do
Sulbrasileiro.
O Sr. João Calmon -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. -ALODES SALDANHA -

Pois não.

O Sr. Joio Calmon- Nobre Senador Alcides Saldanha, a esta altura do seu brilhante pronunciamento, eu
deveria destacar em favor da batalha que V. Ex• e seus
colegas estão bravamente travando, nesta Casa, que,
apenas nos· últimos dias, o Banco Central do Brasil liberou recursos para alguns bancos que enfrentam proble_,_J]las de liquidez no mfnimo duas vezes mais do que o total que está sendo cogitado para o grupo do Banco
Sulbrasileiro. O Banco Central, ao liberar esses recursos,
da ordem de mais de 1 trilhão de 800 bilhões de cruzeiros, está cumprindo rigorosamente a lei que o criou, a
_que já me referi, a Lei n"' 4.595, de 31 de dezembro de
J9:6LO-Banco Centiál foi criado púa zelar pela liquidez
do sistema bancáríO, não para agir depois de eclodida a
~crlse, cabiã~Ihe eVit~r que a crise se agravasse de maileira
~5:unitQSa.__

_

O SR. ALCIDES SALDANHA - Extamente, Senador João Calmon, e como nós dizíamos, os SenadOres
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que compõem a Comissão de Inquérito haverão de levâla até o fim, doa a_querri doer, pise a quem pisar, mas o
que não pode ocorrer são fatos como esses que ocorreran:i em relação ao Sulbrasileiro. E repito, pela mã fé de
alguns, pela inépcia de outros levou o meu Estado quase
às raias da falência. A indústria do Rio Grande do Sul, a
agropecuãria do Rlo Grande do Sul tinham vinculações
extremas com o Banco Sulbrasileiro. NãQ se trata, pois,
Srs. Senadores; apenas de um banco a mais a quebrar,
trata-se de um banco vinculado e estritamente à economia de um Estado que já foi rico outrora e que atravessa,
agora, a sua pior crise dos últimos cem anos.
Posso dizer a V. Ex• que o Estado do Rio Grande do
Sul, infelizmente, atravessa uma crise eeon!!)mica -e finanM
ceira, ern. que hoje milhares de professores estão em greve no Rio Grande do Sul, e que o próprio Governo do
Estado reConhece que de cada 100 cruzeiros que arrecada estã quase a gastar 200 cruZeiros, pagando os juros da
díVida para manter a mâquina da administração pública.
1:. um Estado que floresceu, é um Estado que em determinado momento poderia ter vendido a este País a ídé:ia
de que as coisas corriam fluentemente. Tenho visto, às
vezes, Srs. Senado-res, posteres do meu Estado onde apareceu homens vigorosos, vestidos de gaúcho, dançando
ao redor do churrasco. Jnfelizmente, esta não é a imagem
-do Rio Grande de hoje. b claro que os milhares de acampados sem terras, da encruzilhada Natalino, não constam dos posteres; que as milhares de crianças abandonadas na Grande Porto Alegre, assoberbada pelo êxodo rural, não constam dos Posteres. O Rio Grande do Sul, que
outrora foi a sêguiida economia deste Pafs, hoje~ um Estado com crescimento econômico praticamente zero; ê
um Estado que deu de si, e que haverá de .ser rcp~sado.
A lição do Sulbrasileiro, talvez, nos sirva como ponto
de apoio para um novo arranque. E estejam certos os demais Estados da Federação, o dinheiro que o Governo
Federal estâ apartando ao Rio Grande do Sul, lhe serã
devolvido tostão por tostão, porque este é o espírito do
projeto. Não haverá de ficar lã, porque os gaúchos haverão de ter aprendido a lição, e saberão que o novo banco,
o Banco Meridional Sf A, com a gar.antia do Governo
Federal, readquirindo a confiabilidade que é necessária
para o funcionamento de um banco, ao qual não basta
apenas o dinheiro que se lhe injeta, voltarão todos eles a
lutar com o seu banco tradicional, e a dar condições para
que o Rio Grande do Sul, mesmo em dificuldades, pague
tostão por tostão aqullo que hoje lhe estâ. sendo emprestado.
Era o. que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) palavra ao nobre Senador João Calmon.

Concedo a

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma
breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Ses. Senadores:
Tenho lido que vai ser constituída uma comissão para
redigir o texto da Constituição Federal.
O que me surpreende é que as notícias são realmente
surpreendentes. Uma diz que essa comissão serã composta de 35 membros; outra anuncia que esse número é
- pequeno e que se estenderá para 50 membros. Ora, não
serã uma comissão para fazer um projeto de Constituinte. Serâ uma miniconstituinte, um número tão grande
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que é maior que o de várias assembléias legislativas, de
vários congressõ:s -Iatino~americanos.
Sr. Presidente, um projeto da maior relevância, muito
mais externo, que é o Código Civil, que tem-mais de dois
mi! artigos, com várias invocações, e que difige, orienta a
vida do cidadão, desde antes do nascimento, porque am~
para os direitos do nascituro, até depois da morte, porque cuida dos problemas da sucessão, está sendo examinado no Senado Federal, como o foi na Câiliara dos Deputados por uma comissão de II membros.
De modo que me surpreende esse mlmero exagerado
de uma comissão que acabará sendo a própria Constituinte. A Constituinte Se reunirá apenas paTa: homoioiar
ou não homologar esse trabalho.
Quero deixar aqui consignado minha estranheza, Sr.
Presidente, porque essa não ~ a tradição dQ direito brasileiro. Todas as Constituições anteriores foram obje_to de
Comissões preliminares que estudaram e ofereceram um
anteprojeto. Uma ComiSSão de 35 membros, ou de 50
membros, para estudar um novo texto constitucioniil
que vai, no fundo, recolher o quC existe i:tas Constituições mais modernas e adaptar à realidade brasileira,
porque não se pode inventar em direito constitucional,
essa comissão, tão numerosa, acabará sendo ineficiente e
se prolongará indefinidamente.
Quero deixar aqui a riiinha estran-heza por essas notícias que certamente não devem traduzir a realidade nem
o pensamento do Governo. .

O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- _a Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30'minutos, destinada à apreciação dos Projetos
de Lei do Senado_ nvs 303, 331 e 341, todos de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Em atendimento a desejo exp~esso por ambas as Casas do Congresso Nacional, através, no Senado, da aprovação do Requerimento n9 84, de 1985, esta presidência, de' acordo
com entendimentos havidos com a Mesa da Câmara,
convoca sessão conjunta, solene, a realizar-se fio dia 29
de maio corrente, às 15:00_ horas, no plenârio daquela
Casa. destinada a homenagear a memória do Presidente
Tancredo de Almeida Neves.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa,
projetas de lei ~uja leitura será feita pelo Sr. 19Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nv 118, DE 1985
Estabele<:e limites à revisão e reajuste dos· contra·
tos administrativos de concessão dos serviços públicos
de fornecimento de água e saneamento básico, distrl·
buição de energia elétrica e telefonia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os contratoS administrativos de concessão
dos serviços públicos de fornecimento de água e saneamento básico, distribuição de energia elêtrica e telefoflia
somente poderão ter as tarifas remuneratórias revistas,
pelo poder concedente, 30 (trinta) dias após a flxação do
salário mínimo.
Parágrafo tínico. Os reajustes das tiirítã:SdoS-Serviços
públicos, referidos no caput deste artigo, não poderão ser
concedidos em níveis superiores a 80% (oitenta por cento) do aumento atriuido do salário mínimo.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data desuapubli·
cação.
Art. 3v Revogam-se o § 29 do artigo 29 da Lei n9
6.528, de 11 de maio de 1978, e demais disposições em
contrário.
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Justificação
Os váiíos interesses públicos perseguidos pela atividade administrativa, desenvolvida quer pela Administração Direta, quer pela Administração lndireta, são
classificadas, doutrinariamente, em interesse primário e
interesse secundário.
São considerados interesses públicos primários aqueles que dizem respeito a necessidades urgentes, prementes, essenciais à população, assegurando o seu bem-estar,
segurança, higiene e saúde. Já os interesses públicos secundários- como a essência do próprio nome já o índica- sã.o interesses voltados para necessidades públicas
que se colocam em segundo plano, ante a essencialidade
e, mesmo, indispensabilidade das anteriores.
Dentre os vários servíçoS pllblicos, que atendem às necessidade~-º--~ic~_ d~_população, sempre se encontraram
os serviços de abastecimento de água, processamento do
saneame!l_to báSiCo e distribu_ição de energia elêtrica, _e
hoje,'- face- ao carãter de imprescindibilidade assumido
pelo sistema de comunicações à vida moderna, também,
coloca-se o SerViço de telefonia comO ffi:iís um serviço
público ._volt~~o ~ar~ a sa.tisfação dessas n~sidades.
Essas necessidades públicas primeiras devem ser supridas, preferencialmente, para não dizer obrigatoriamente,
aQt~_Q_~~Q_çJ~i_dQ_nQ __ Qecr~º~lei n~' 200J67, alterad_o
pelo Deçreto-lei_Q9 91X)_/_Q9, mediante serviços públicos
prestados pelas Autarquias, mas, pela práxis, vêm sendo
- exploradãs (na verdadeira acepção do termo) por outras
entidªdes_ pertencentes à Administração lndireta, isto ~.
as Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas.
Por previsão do artigo .5'<', I, do Decreto-lei nv 200 de
1967, alterado pelo Decreto-lei nv 900/69, a Autarquia é
a entidade especialmente criada para exercer atividade
típica da Administração, o que implica afirmar que esses
entes têm sua criação voltada para o atendimento aos interesses públicos primãriOs, mormente porque não visam
o lucro. Na prática, porêm, o que se observa é o desvirtuamento do comando legal, haja vista que as carências
pllblicas vêm sendo objeto d~ ..exploração" por Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, cuja principal preocupação tem sido a obtenção de lucros, em detrimento do bem-estar, da segurança, da higi~ne e saóde da
população.
Desvirtuada encotra-se, também, a mens legis dos incisos II e III do artigo 167 da Constituição Federal, os
quais preceituam que as tarifas remuneratórias dos concessionários de serviços públicos serão revistas periodicamente, visando ~ ..justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços" e assegurar Q, "equilíbrio económico e financeiro do contrato".
O presente Projeto tem por escopo tentar corrigir essas
distorções e, mesmo, inconstitucionalidades, que ocorrem no direito brasileiro e, se não chega a obrigar o estrito cumprimento do Decreto-lei n9 200/67- na medida
do absurdo que seria uma previsão legal obrigando o
cumprimento de outra disposição legal - , se propõe a
coibir os abusos praticados pelos concessionãrios de serviços públicos, com a conivência do poder concedente, o
que tem provocado a cobrança de tarifas tão extorsivas e
absurdas.

esta

Proposição estabelece llinites de tempo
Destarte,
e de percentual na revisão das tarifas remuneratórias dos
cqntrgtg~_agrpjnist-1:ª--t!v-ºi d_os serviços públicos que
IA_enciona_LVinculando a revisão das tarifas aos r~ustes
. aplicados ao salário mfnimo e ao tempo em que estes forem concedidos. E, objetivando o cumprimento da
ConsiitufçãÕ, prevê a revogação do§ 29 do artigo 29, da
,Lei n9 6.528, de 11 de maio de 1978 (que dispõe sobre as
-tarüas dos derviços de saneamento básico), por reputá-lo
·ini::onstitucibnal na medida em q uç., a priori", prevê -um
percentual ftxo de remuneração do concessionário, independentemente do alto <:usto que possa significar para o
usuârio.
H

Maio de 1985

Visa, portanto, o Projeto que ora apresentamos, à de·
fesã do interesse público, enquanto gênero, e, mormente,
à defesa da consecução do interesse público primário.
Sala das Sessões, 16 de maio de I985.- Carlos AlbertO.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicações e Obras Públicas e de Financas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 119, DE 1985
Restitui aos civis e militares as condecorações nacionais que foram retiradas em decorrência de cassação de mandato e de suspensão de direitos políticos,
através de atos de exceção.
O Con.Siesso Nacional decreta:
Ait. !9- São -restituídas aos civis e militares as condecorações nacionais que foram retiradas em decorrência
de cassação de mandato e suspensão de direitos políticos, airavés de atas de exceção, no período de 1964 a
1984.
Art. 2'<' Proceder-se-â à reinclusão dos seus nomes
nos quadros das ordens honoríficas, civis-e militares, dos
quais tenham sido excluídos.
Art._ 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Em 1980, o Presidente da República sancionou o Projeto de Lei do Senado Federal, de autoria do então Senador Tancredo Neves, restituindo ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira todas as condecorações naCiOnais, civis e militares, que lhe foram retiradas com o
ato de cassação do mandato parlamentar e de suspensão
dos seus direitos políticos.
Foi esse _o moriiento em que o País começou a transpor
-as frontC:irãs entre o esiado de exceção e o Estado de Direito, redimindo, embora post-mortem, a memória do
Presidente Juscelino Kubitschek.
Atualmente, sob o signo da Nova República. é nosso
dever democrático restaurar não apenas o imp~rio da legalidade e da justiça, mas, igualmente, o da verdadeira
política. que deve estar acima dos critérios mesquinhos e
das paixões circunstanciais dos eventuais detentores do
poder.
Assim, estender o benefício da Lei que resgatou a memória da vida pública do Presidente Juscelino a todos os
brasileiros que foram punidos sem a estrita observância
de um dos pilares da demo-cracia que ê o direito à ampla
defesa, mantido, inclusive, pela Junta Militar que outorgou a Carta de 1969, no art. 149, é um dever impostergável de todos que assumiram o compromisso com a sacie·
dade de devolver a Nação à plenitude democrática.
Estamos certos de que a transformação deste Projeto
em Lei, traduz não apenas o cumprimento dos c-ompromissos assumidos em praça pública, mas, a vontade de
toda a Nação.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1985. -Humberto Lucena.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu~
cação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os projetas
lidos serão pqblicados e remetidos às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Claudionor Roriz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Alexandre Costa - Américo de Souza -
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João Lobo- Nivatdo Machado- Guilherme Palmeira
~Carlos Lyra - Albano Franco - Moacyr Dali a Amaral Peixoto- Amaral Furlan- Benedito Ferreira
- Henrique Santillo - Mauro Borges- Benedito Canelas- Roberto Campos- Marcelo Miranda- Salda-

nha Derzi- Jaison Barreto- Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l ~-Secretário.
S lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 104, DE 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens n~'s 3 a 7 sejaril submetidas
ao Plenário em 1"', 211, 3t, 4'~ e St lugares, respectivamente.

,-

Sala das Sessões, 16 de maio de 1985.- Martins Filho
Raimundo Parente.

O SR. PRESID~TE (Passos Pôrto)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr.' Moacyr

D~;~arte

-

Sr. Presidente, peço

verifi~

cação de quorum.
O Sr. Cid Sampaio- Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Foi pedida
verificação de qu~rum pelos Srs. Senadores Moacyr
Duarte e Cid Sampaio.
Sendo evidente a falta de quorum, vou suspender a sessão por dez minutos, fazendo soar a campainha para
chamada dos Srs. Senadores ao Plenário, a fim de procedennos à nova votação.
(Suspensa às 15 horas e 58 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 8 minutos.)

O SR. PRESID~NTE (Pas_sos Pôrto)- Estâ reaberta
a sessãoA Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em c-onseqUência, as matérias constantes da Ordem
do Dia, todas em fase de votação, constituída dos Requerimentos n"'s 57 e 58/85; Projetas de Lei do Senado
n"'s 26/79, 2, 340, 18 e 320/80, ficam. com a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESID~NTE (Passos Pôrto)- Volta~seà lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUEÂ REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- CO-ncedo a pa~
lavra ao nobre S~ador Moacyr Dua~:t~;.
O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. ~pRESIDENTE (José Lins)- Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira, por cessão' do
. Senador Alfredo Campos.

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Coniõ-jâ foi ressaltado pelo nobre Senador Moacyr
Duarte, a sessão extraordinária, convocada para dentro
de 37 minutos, tratará de uma matéria em que, possivelmente, pelo Regimento, eu não teria oportunidade de
consignar nos Anais da Casa, o meu modesto ponto de
vista sobre o problema do Habitasul e Banco Sulbrasilei~
r o.
Na realidade, Sr. Presidente, já tenho insistentemente
dito, neste plenário, que a quebra nas instituiçõeS financeiras, até assinaladas, na linguagem do nosso homem
- siffiples, do nosso sertanejo, será como um começo de
cantiga, de toada, o prólogo ou a introdução da Sinfonia
Inacaba-da, mas que será, muito provavelmente, o epílogo do mais que falso e artificial sistema fmanceiro nacional que, diga~se de passagem, não é tão nacional assim.
Isso porque a luxúria, o desperdício, a verdadeira orgia
publicitária, os prêdios e as instalações mais que suntuosas das chamadas instituições financeiras no Brasil, num
verdadeiro escârnio à pobreza e descapitalização dos que
produzem neste sofrido País, e, tudo isso naturalmente
para vender uma mercadoria, ou melhor, para alugar o
dinheiro cuja oferta nunca foi suficiente para atender à
demanda. Coloquemos hoje, se quisermos, as agências
dos nossos bancos sobre os mais fétidos viadutos ou
pontes das nossas cidades, e lã, não tenhamos dúvidas,
irão formar filas os tomadores de empréstimos,- as v!ti~
mas do sistema financeiro brasileiro.
Tanto é verdade, Sr. Presidente, que nos últimos 20
anos - af estão as estatíSticas publicadas pelo IBGE
para prová-lo - as instituições financeiras que participavam com 3,4% da renda bruta nacional, nesse processo que se instalou no Brasil, processo de transferência de
renda, mas confundido por muitos como processo de enriquecimento, temos as instituições financeiras, repito,
que participavam com 3,4%, li% da renda bruta nacional. E a agricultura? Esta, que participava com 30% da
renda bruta nacional, está está reduzida, hoje, a menos
de 10% de participação.
Ora, nós vamos, usando aqui um sofisma de que os recursos para acudir o Sulbrasileiro, como as demais instituições que têm Ido e que irão para o beleléu, virão da re--serva- de contingência, Sr. Presidente, reserva do inexistente, onde não existe sequer o suficiente, pelo contrário,
o Ministro Dornelles anuncia um déficit, da oidem de 80
trilhões, mas, sabem os todos, vai superar e muito, des~
graçadamente, a casa dos 100 trilhões de cruzeiros. Contudo, Sr. Presidente, paradoxalmente, vou votar a favor,
porque será mais um dos muitos prece_dentes; nós sabemos que centenas de instituições foram como que abafadas nos seus escândalos, com o bafejo oficial, através de
arranjos, nos gabinetes do Banco Central, obtendo encampações que !evaram outras até à falência, mas que
postergaram no tempo de aumentar o prejuízo para o
Tesouro Nacional. Mas, os tais prejuízos eram- ãrranjados e acomodados atravês da concessão de carta patente.
- Sãbemos que vieram a público muito poucas: o caso da
Delfin, Coroa-Brastel, CAPEMI, Brasilinvest, e mesmo
dessas, Sr. Presidente, isso é que é o pior, não foram confiscadas, não se tem notícia do confisco dos bens dos dil'ígentes, dos malversadoCeS, desses emPresários de coquetel, desses empresários de coluna social, desses empresário de copo na mão.
· Mas, vamos aprovar o Habitasul, Sr. Presidente! Vamos aprovãr-sentindo, realmente, dor, sentindo mágoa
em saber qUe a mão que aSsrrlou a MenSagem do H<iOitasu.l foi_ a:· mesma que assinou o veto, a sentença de morte,
pelo menos temporária, das esperançã.s de um milhão de
goianos, um milhão de brasileiros, de desbravadores,
_que apesar dos governos, vão alargando a fronteira econômica deste País; de um milhão de homens de mãos ca-
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lesas,_ Sr. Presidente, que, com a simples abertura da1
Belém~B.rasília, fqram ocupar aquela região, deixando o
conforto deixando a segurança, arrebentando até mesmo
as peias sentimentais da segurança familiar, para ali foram, ocupar aquela região, que foi, através dos tempos,
sabemos todos, objeto da cobiça internacional, objeto
mais do que da cobiça da vergonha nacional, porque
com tantas terras para produzir, periodicamente constatamos, na nossa Balança Comercial, o Brasil importando
comida, quando deveríamos ser os grandes provedores,
os grandes mitigadores da fome mundial.
Mas, Sr. Presidente, o que machuca é que a cada hora
tem-se um juízo neste País; alega-se falta de recursos
para apoiar a criação de um- -novo estado, para levar a
presença da Administração, que nunca s~ faz presente no
interior bfasileiro, que começou a se fazer presente, sem
dúvida, com a presença de Brasília aqui no Planalto, mas
que está muito aquém dos nossos anseios de desenvolvimento e de ocupação do território brasileiro, alegou-se
falta de recursos para apoiar o novo Estado. E o que é
mais grave, aleiou-se, como uma espécie de pâ de cal nas
nossas esperanças, que a renda de ICM da minha região
seria muito pequena, que não seria bastante para uma
administração auto-sustentável; que ali renderia somente
47 mil e 500 cruzeiros(ano per capita de ICM, nos 63
municípios que compreenderiam o novo estado.
Ora, Sr. Presidente, ironicamente, a terra natal do i1ustre Presidente José Sarney, o Estado do Maranhão, o
glorioso Estado do Maranhão - talvez o único Estado,
parece-me, que pode se ufanar em dizer que não foi colonizado por portugueses, que não teve a sua Capital fundada por portugueses -na verdade o Estado rlo Maranhão só rende 20 mil e 700 cruzeiros per capita/ano de
ICM. Vale dizer, duas vezes e meia menos do que aregião do_ futuro Estado de Tocantins.
Pois bem, Sr. Presidente, tem mais: a minha cidade,
construída apesar do Governo, com recursos e sacrificios
da minha família, a minha cidade. Sr. Presidente, rende
mais ICM do que São LuíS no Maranhão, que é a capital
do Estado. Ela, com pouco menos de 200 mil hàbitantes
rende mais ICM que São Luís, com 425 mil habitantes,
como de resto,_ e sabe V. Ex•_porque foi Superintendente
da SUDENE, o futuro Estado do Tocantins já rende hoje, de ICM, p_elmi números' que acabei de mencionar,
aliás citados nas razões do veto, 47 mil e SOO cruzeiros
pér capital ano, rende mais ICM do que a maioria, a quase totalidade dos Estados do Norte e Nordeste do Brasil.
Não obstante_ isso, agora, como aquela mãe generosa,
que lembra do filho que mais ruído faz, que mais barulho faz, e se esquece daquele fi!ho pacato, daquele que
não tem como fazer alarido, porque não possui os meios
de comunicação, não tem- tenho muita antipatia desta
palavra- condições do Iobby, mas a verdade, Sr. Presidente, é que, agora, os nossos irmãos do Sul, com o seu
poderio político, fiZeram com que a varinha de condão
funcionasSe, fizeram com que essa mãe generosa, que a é
mãe Pátria, a mãe República, arranjasse essa fórmula
mágica de tirar dinheiro de onde não tem, tirar recursos
de um-a reserva de contingência, onc;ie hã um dêficit superior ao Orçamento fiscaL Mas, com esse rótulo e com
esse sofisma, arranja-se um jeito de atender àqueles filhos que têm maior capacidade de fazer ruído e barulho,
ou de incomodar mais.
Tenho receio, Sr. Presidente, que com essa sistemática
a Nova República venha a nos levar àquela dolorosa posição onde o direito, a justiça e a razão, Sr. Presidente,
passam a estar ao lado, não daquele que tem razão, mas,
enfim, ao lado daquele que fala mais alto.
Sr. Presidente, quero lançar um repto aqui. Desafio
nesta Casa, se o problema é falar mais alto, quero descobrir quem vai ser capaz de falar mais alto do que eu .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza, por cessão do
Sena.dor Raimundo Parente.
O SR. AM€RICO DE SOUZA (PFL - MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Trago ao conhecimen~o desta Casa notícia da _instalação, no dia de anteontem, da Comissão Provisória do
Partido da. Frente Liberal do Maranhão.
Foi uma festa cívica, de cunho político. Na ocasião,
reunidos os líderes mais expressivos da po1ítica do meu
Estado, em solenidade ocorrida no Palácio dos Leões,
foram eleitos: O Govern_ad_crr_Luiz Rocha, como Presidente de honra; o nosso nome foi aclamado para Presidente Executivo do Partido; para l"' Vice-Presidente, o
Deputado Estadual, Presidente da Assembléia Legislativa, Raimundo Leal; para 211 Vice-Presidente, o exGovernador do Estado, Ivan Saldanha; para SecretãrioGeral, o Deputado Estadual, Ricardo Murad; para JI'Secretârio, o Deputado Federal Enoc Vieira; para }liTesoureiro, o Deputado Estadual Sebastião _Murad;
para 2~'-Tesoureiro, o Deputado Federal Magno Bacelar
e, para vogais, o Deputado Federal Jaime Santana e os
Deputados Estaduais Albérico Filho, César Bandeira e
José Bento Neves.
O Partido da Frente Liberal no Maranhão jâ- nasce
forte, jália:Sâ-adulto, contando _com uma Bancada de 22
Deputados Estaduais, a maiori:i absoluta da Assembléia
Legislativa; com 6 Deputados Federais, 1 Senador, 122
Prefeitos municipaiS, dos 132 que tem o Estado, e de centenas -de Vereadores.
Feíto este registi-0, Sr. -Presidente, desejo dizer que o
nosso Partido tudo farã para que a política do meu Estado continue voltada, sob os auspícios do eminente Presidente José Sarney, para o bem público e a grandeza do
nosso Estado.
Muito obrigado. (Muito bem!)
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que cabe ao Senador Carlos Alberto,_senão fazer aqui o
registro dessa matéria, que merece fé, até porque a matéria vem consubistanciada com denúncia do próprio
Presidente da ocERN, Organizã.ção das CooPerativas
do Rio Grande do Norte, cabe a mim agora fazer com
que esse noticiário seja incluído nos Anais desta Casa,
que seja registrada essa denúncia e que a matéria, em sua
íntegra, seja registrada, para que possamos cobrar tambêm, não somente do Governo do Estado do Rio Grande do No r te, porque se procura mistificar muito essa coisa de anunciar, Governo de Oposição, Oposição e Governo. Eu encaro todos com_o__Gov:~_rno, PMDB e o Partido da Frente Liberal, Oposição, hoje, o PDS, que perdeu uma eleição num Colégio Eleitoral, e que, hoje, evidentemente, cumpre o seu papel de fiscalizar, de denunciar, da mesma maneira que, ontem, o PMDB exercia
esse papel no Plenário do Senado Federal.
~o meu registo, Sr. Presidente. Sei quejã estamos no
final da sessão e que teremos uma outra sessão para exame da matéria em pauta, tão aguardada, com ansiedade,
por todos, que, na verdade, estão preocupados com a
economia do Sul e muito mais preocupados também
com o problema social tão agravante, porque aqui estão
funcionârios do Sistema HABITASUL e Sulbrasileiro
que. há vãrios dias, em frente ao Congresso Nacional,
bus.çam apoio para que possamos dar solução a esse
problema tão grave. Sou nordestino e gostaria de _dizer
que, mesmo sendo um homem do Nordeste, entendo que
a situação ê grave e devemos resolver o problema do Habitasul e Sulbrasileiro hoje e devemos aprovar hoje, como, na verdade, foi aprovado pelas lideranças do Governo na Câmara dos_ Deputados. Era o que eu tinh~ a dizer. (Muito biffi!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
CARLOS ALBERTO EM SEU DISCURSO:

Trib1ma dÕ Norte
6t Feira, 10 de- maio de 1985.
GOVERNO GEVA COOPERATIVAS Ã FALflNCIA

O SR. PRESID~NTE (José Lins)- Concedo a palavra ao_nohre Senador Virgílio Tâvora.

O, SR. VIRG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE Â REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESID~NTE (José Uns)- ConCedo· a pB.tavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discursO~ sem revisão do orador.j- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:.
Eu gostaria de fazer um registro da maior importância
para a economia do meu Estado, jâ tão combalida e passando por uma crise das mais dramâticas neste presente
momento.
Estado que teve que enfrentar CiDco anos de seca, que
teve que suportar uma seca que calcinou as nossas lavouras, que matou rebanhos e que agora, pela adversidade
do tempo vive um outro capítulo de dificuldades terríveis
que é o drama das enchentes.
·
O nosso Estado já eStâ numa situação tão difícil. E eu
leio no jornal a Tribuna_do Norte-, que merece muita fé
porque é um jornal de propriedade do Ministro da Administração, Dr. Aluísio Alves, que é do PMDB e que
tem aliança, no Estado, com a Frente Liberal, e~ com a
Frente Liberal, conquistou o poder e se faz presente no
poder, denuncia- nãO sou eu que denuncio, Sr. Presidente; não sou eu que denuncio, Srs. Senadores;-:ê o joi-na1 do próprio Ministro que denuncia: "Governo leva
COoperativas à falências". Estâ qui. E se o jornal Tribuna do Norte- denuncia que o Governo é responsável pe;la
falência das cooperativas do Rio- Grande do Norte, -lJ

A falta de incentivos por parte do governo do Estado.
estâ levando o cooperativismo -no Rio Grande do Norte
à falência. Além disso, a Organização das Cooperativas
do Rio Grande do Norte- Ocern, queixa-s~ "da dispe"rsâ:o de reCUrsOs financeiros, -materiais e humanos" que
estaria ocorrendo por parte de órgãos g_overnamentais,
em ações paralelas que em nada contribuem para melho-·
rar o setor, segundo informou o superintendente da
Ocern, Manoel Barbosa de Lucena.
Nesse sentido, a Ocern encaminhou um ofício ao presidente do Conselho Estadual de Cooperativismo- Cecoope, o secretário da Agricultura do Estado, Geraldo
Gomes, no início de março •. "exigindo-se disciplinamen-to e c_oo_rdenação das atividades assisÚmciais às cooperativas do Estado"_. Porém, não é só isso que o setor reclama para sobreviver. Do -governador Josê A&ri-Pfi:tO Maia
as cQoperativas que sobrevivem aguardam uma resposta
às reivindições feitas para o setor.

As ReMndicações
No documento reivindicatório, o setor pede a criação
de um Fundo de Assis-tência ao Cooperativismo FAC visando suplementar o capital de giro das ·c-ooperativas,
cujos recursos seriam consignados no Orçamento Geral
do Estado, tendo como valor referência tOO por cento do
ICM gerado pelas cooperativas no exercício anterior.
Quer também, a instalação de uma bolsa de mercadorias
localizadas em Natã.l _e instalação de um escritório da
Companhia". de Financiamento da Produção- (CFP) no
Estado, para a·-agilizaçãO das atividades de comercialização, garantindo volume de recursos nesta ârea.
Exigem .também, um maior rigor por parte da Secretaria Estaduãlâã Fãierida no sentido de fiscalizar as fronteiras, objetíVaiido Uina rCViSão da politica fiscal do ao.:
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vemo quanto a perda dos impostos referentes aos produtos io natura.
Contribuição

Numa exposição de motivos do documento encaminhado ao governador do Estado, a Ocern diz que dos
Cr$ 91 bilhões arrecadados pelo Estado, CrS 16 bilhões
repres-entam a participação dos municípios, que equivale
a 18.11 por cento, dos quais 6.3 por cento silo arrecadados pelas cooperativas para o Imposto de Circulação de
Mercadorias (I CM). Co_ntudo, salienta o documento que
"apesar desta expressiva participação do sistema cooperativista no produto de arrecadação do ICM, junto aos
municípios, o sistema não dispõe de qualquer incentivo
fiscal por parte do Governo ao c_ontrârio do que ocorre
com as demais sociedades mercantis".
Denunciam as cooperativas, que um outro problema,
que í;. ••a carência por parte das cooperativas de uma estrutura financeira capaz de atender as necessidades do
mercado produtivo dos cooperados, especialmente na
fase_de pique da comercialização, tem contriuído decisivamente para o ap~ecim~to da figura marcante do in~
tennediário". Afirma por fun do documento, quç,, ..o
atendimento a estes pleitos beneficiarâ diretamente a um
universo de aproximadamente 25 mil associados", enquanto.. "indiretamente, serão beneficiados 26 mil 591
propriedades rurais localizadas em 32 municípios do Estado".
As cooperativas agrícolas ou agropecuârias, ainda são
as que dão sinais de uma melhor situação apesar de todos os percalços que esta atividade teve de enfrentar~
como a crise econômica, os cinco anos de seca e a falta
de apoio social, sobretudo c~;é<lito para o setor.
Falência de Cooperativas
Dezenas de cooperativas sucumbiram diante da crise: e
falta de apoio oficial no Estado, pois de um total de 120
que existia, hoje estâ reduzido a cerca de 60- disse o superintendente da Organização das Cooperativas; Manoel Barbosa de Lucena. As cooperativas hoje espalhadas pelo Estado, atuam nos setores de eletríficação rural,
agrícola, agro-pecuária, artesanato, habitacional, escolar
e de trabalho.
O enfraquecimento do setor cooperativista em geral,
esta refletido na situação classificatória das 100 maiores
empresas- contribuintes do ICM, bastando citar tr&
exemplos: a CooperatiVa Regional Mista de Aj:lodi que
do 1211 lugar que ocupava em 1983 na classificação, passou no ano passado para 261' lugar entre as empresas arrecadadoras; a Cooperativa Mi~ta do Médio Oeste Potiguar qUe caiu do I SI' lugar (em 1983) para·o 341'; enquanto a Cooperativa Agropecuária de São Tomé, que em
1983 era a 6' colocada, no ano passado foi para o I {9Jugat.
Apesar dessa situação, existe uma perspectiva para o
setor cooperativista no País, dentro da Nova República.
A Organização das Cooperativas do Brasil estâ mobilizando as demais entidades do setor para reivindicar mudanças na Lei n~' 5.764/71, que rege a legislação do c_ooperativismo no País, propondo uma discussão ampla
·sobre o assunto cujo .o posicionamento serâ levado ao
novo governo.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso) -:--Sr. Presidente, Srs. Senado~:
Não seria apresSado cobrar da Nova República, prestes a cumprir dois meses de existência, para gáudio do
povo brasileiro, a tomada de providências imediatas, no
sentido de elaborar, para a discussão pelo Congresso
Nacional, um projeto de reforma do Estatuto do Funcionalismo CiVil da União, contendo, principalmente, uma
cláusula, segundo a qual o servidor público aposentado
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terá salário igual ao UltírriO v"eD.Címcnto pen:ebido na atiM
vidade.
Tal preceito se aplicaria, igllahriente. aos contratados,
no serviço público, --pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, que também deveria garantir ao trabaM
lhador aposentado, por qualquer motivo, a manutenção
da última paga salarial, ao passar para- a inatividade.
Político de larga experiência, desde a-Constituinte de
1945, quando se transformou no mais jovem Deputado
Federal da vida republicana, o ex-governador Aluíziõ
Alves sempre se destacou, em sua atividade parlamentar,
pelo interesse com que acudia- às legítimas aspirações dos
servidores públicos e dos trabalhadores.
Atualmente, nos diversos setores da administração federal, repontam injustiças de toda sOrte, no que tange
aos proventos da aposentadoria. Assim que os aposenta~
dos da Rede Ferroviária Feder-ãl, a partir de 1973, passa~
ram à inatívídade com salârios infeiiores aos que perce.biam na ativa. qualquer Que tenha sido a respectiva
função, vendedor de passagens, conferentes, despachan~
tes de mercadorias e bagagens, manobreiros no quadro
das estações, controladores de trens ou grafistas. Os mais
injustiç3dos foram os Tele8fafistas p·eroSisteinã Morse-,
com um enquadramento inaceitável na reclassificação,
no que tange à complementação de vencimentos. De
1979 para cã, ficando no nível iniCial de agente especial,
muitos foram apOsentados nesse nível.
Substituído o Morse pelo Telex extinguiu~se a classe
dos telegrafistas e, operando neste último, muitos foram
aposentados, inexplicavelmente prejudicados no enqua~
dramento.
Ao citar um exemplo, colhido da vasta correspondência que nos chega às mãos, de todos os pontos do Pais,
queremos assinalar a participãÇ"ão do servidor público na
cOnstrução da grandeza deste Pais, mesmo na condição
de inativo, quando a experiência adquirida por eles serve
à orientação de muita gente. Saliente-se, por outi-0 lidá,
que nem sempre a inatividade significa liberação de obrigações familiares pois muitos há que, depois de sustentar
os filhos, estão criando e educando os netos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Prisidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Concedo a
vra ao nobre Senador Raimundo Parente.

pala~

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) ....,..sr. Presidente, Srs. Senadores, a Amazonas, ontem, na representatividade de
suas lideranças políticas e empresariais, compareceu ao
Palãcio do Planalto. Mas não foi, exatamente, para realizar uma visita social. Absolutamente não. Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores
da Capital, empresários e Prefeitos interioranos,
colocando-se acima de quaisquer interesses partidários,
sobrepondo-se a convicções políticas, filosóficas e ideológicos, estiveram Com o Presidente da República para
cobrar o cumprimento de uma promessa feita por ele e
pelo então candidato Tancredo Neves, em praça pública,
garantindo a intocabilidade da Zona Franca de Manaus
tanto quanto a implantação completa do Palo de Informãtica na Zoila Franca.
Nos chamados governos de arbítrio, sempre que uma
ameaça similar acontecia, bastava que um integrante
qualquer das forças de sustentação política desses governos erguesse a voz, denunciando a ameaça, para que o
Poder Central, de imediato, analisando as ponderações
feitas, atendesse os reclamos da comunidade.
Agora, em pleno advento da decantada nova Rep6blica, parece que essa sistemática deixou de existir. Com a
Zona Franca de Ma naus sendo torpedeada brutalmente,
os parlamentares amazonenses integrantes das hostes governamentais fizeram apelos veementes, :reclamaram,
protestaram, cobraram. Não adianto.u coisa alguma. Foi
necessário --fato inédito - que politicas de todos os
partidos_ se unissem às classes_empresariais para fazer a
cobrança, pessoalmente, ao Chefe da Nação, do cumpri-

menta da promessa, repito, que fora feita em ManaUs
com o testemunho_de toda a comunidade. E na presença
de parlamentares e ~presãrios, o Presidente da República reafirmou, em tom solene, que a Zona Franca
continuava intocável, assim como o Polo de Informática
seria mantido com as isenções e os incentivos especiais
determinados pelo Decreto nl' 288/67, com vistas ao de-senvolvimentÕ de Manaus.
P.iSmem, cOntudo, Sr. Presidente e Srs. SenadÕr~: Algumas horas depois -de feita a proniessa presideO.Cial, O
CONJN desfechava o golpe mortal cOntra a Zona Franca de Ma nau-s e contra a implentação definitiva do PoJo
de Informática na mesma Zona Franca. De acordo com
a decisão tomada pelo CONIN, acolhendo ponderações
absurdas da ABICOMP, as indústrias de informáticas
instaladas e por í nstalãr-se na Zona Franca, não terão oS
incentivos concedidos à região, mas, tão-somente, os benefícios previStos na Lei e no Plano Nacional de Informática, que são os mesmos para todo o País.
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Num tfi:X:ho do artigo, o articulista afirma com real
precisão:
,. "Difíéilmenté encontraremos na História outro
homem público que, como Tancredo Neves, tenha
encarnado, em tão alto grau, a unanimidade da es-peranÇa, das emoçõ~ e da estiina nacionais. Esse
patrim'Oilio de convergência brasil~ira, dentro de
Uma -hora de crise transformou-se no seu maior legado. Os- votos que elegeram o mártir da democracia também elegeram um su_cessor- Josê Sarneycujo mã:íor conipromisso e ritaior titulo de glória será o de materializar as aspirações da Aliança Demo-. crátiCá, conduzindo em segurança o Pafs pela trilha
da liberdade, do progresso e da concórdia."
Leio, póri3nto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referi~
do docum-erito para que conste dos Anais do Congresso
Nacional. -

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem a concessão
O MÁRTIR DA NOVA REPÚBLICA
dos benefícios e incentivos espix:iais dados à Zona Fr~n
O calvário de Tancredo Neves nos convoca à serena
ca, em decorrência das suas próprias peculiaridades, cermeditação, no momen~Q c::m que todos os brasileiros_são
tamente o Pólo de Informática não vingará em Ma naus.
atingidos pelo impacto brutal da sua morte.
Numa região como a nossa, de condições geoffsicas adPor trinta e nove dias, o povo brasileiro, perplexo, coversas; de transporte precário, de carências totais, quein;
movido e decepcionado diante dos caprichos da fatalidaSenhores Senadores, irá investir em infOrmática na Zona
de,
o acompanhou em .seu martírio. Nesse período, a esFranca de Manaus?
perança no restabelecimento era abastecida pela sua exDe acordo com as palavras do nobre Senador Roberto
traordinária resistência à adversidade, seu organismo a
Campos, pronunciadas neste Plenário.,. "o princípiO báSirefletir o prodigioso potencial de luta que o levara a arco dos promotores desse indecente boicote contra a
rostar toQos os riscos atê eleger-se, por vontade desse
Zona Franca de Manaus é impedir a criação de um Cenmesmo povo, Presidente da República.
tro de Informática na Amazônia, contrariando três leis:
Misterioso desígnio, esse que o privou de tomar posse
a Lei da SUFRAMA, que visa a fomentar a descentralinO cargo QUe lhe estava reservado e assumir as funções
zação industrial; a Lei Anti-trust, que qualifica o boicote
pertinentes. Seu sofrimento paralisou, praticamente, o
como delito penal e a própria Lei da Informática, que
prevê a regionalização dos pólos de infoimática:Segun-- -- País, desde a madrugada dramática em que se viu sub·metido a operação de urgência poucas horas antes do
do as teorias da ABICOMP,, "o que está em São PaulO
momento marcado paTa os festejos da sua assunção.
deve ficar em São Paulo. É proibido mudar. Manaus
Cobre-se o Brasil de luto. Na dor com que acompadeve contentar-se com brinquedos eletrô_nicos, a fim de
nharemos seus funerais, estaremos" homenageando um
deixar em doce tranquilidade a indústria paulista, que
brasileiro exemplar pela coragem, pelo espírito público,
assini teria assegurada sua capacidade de expoliar o
pela abnegação e Pela estóica entrega de si mesmo aos
usuário, o qual, se quiser atualisar-se, ê forçado a recorsuperiores interesses de sua gente.
rer ao contrabando".
O altruísmo ê, neste instante, dentre as virtudes de hoCertíssimas as afirmativas do ri.obre Seriador Roberto
mem público citadas, aquela que ressalta como um facho
campos. b. exatamente o que vai ocorrer, em decorrên~
de luz a guiar os passos de todos quantos erguem acima
cia da decisão tomada ontem pelo CONIN. E é contra
de tudo a preocupação com o bem-estar do nosso povo.
esse esbulho, contra _esse atentado, contra essa violência
Não haverá exagero em assinalar que Tancredo Neves
descabida que eu quero deixar registrado o meu protesse sacrificou pela ordem democrática. Todos os depoito, lamentando que, em toda essa luta, travada por todas
mentos confirmam que a doença o atacara muitos dias
as classes representativas do Estado, o Amazonas não
antes da data prevista para a sua posse na Presidência, e
pôde contar com a participação do seu Governador,
ele foi tempestivamente prevenido da urgência de socar~
cuja omissão ê inaceitável, injuStificável e pode até mesroque o ~aso impunha. Sua preocupação primeira, enmo ~er considerada como crime de lesa-Estado. Q\lando
tretanto, era que o processo da sucessão não fosse inter.:
o poVo amazon-enSe inteiro esperava do governante em
rompido
e talvez até impedido por qualquer acidente que
quem confiou uma atitude enérgica de comando, da go·
propiciasse questionamentos políticos, impugnações de 1
vernante em que confiou, uma atitude enérgica de comã fé ou até mesmo simPles impasses de interpretação
mando, um posicioriainento claro de luta e de protesto,
técníca. ---ele simplesmente desapareceu do Estado, sem sequer se
Para Tancredo Neves, a posse tranql.lila na Presidêndar ao trabalho de comunicar para onde ia. E esse comcia da República simbolizaria muito menos a conquista'
portamen_to, Senhores Senadores, será cobrado oportu- _
efetiva do poder, após tantos anos de espera, do que a
namente peia cOmunidade, que ao lado dos seus repreoportunidade providencial de proporcionar uma era de
sentantes verdadeiros hã de continuar lutanto, por todos
_normalidade
institucional aos brasileiros. Por isso mesos meios, para que os direitos do Amazonas sejam resmo ele suplicava aos médicos que o sustentassem ao me-peitados e o CONIN, reconhecendo o seu erro, volte
nos até o __momento do compromisso solene perante o
atrás na sua decisão absurda.
Congresso-Nacional: dep-Ois entregaria o seu corpo às
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
necessidades e aos imprevistos da cirurgia. FundamenO SR. PRESIDENTE (José Uns)- Concedo a palatalmente importante era para ele que a bandeira da posvra ao nobre Senador Gastão MUller.
se, da conciliação e da paz estivesse fincada, de forma irreversível, no tçrreno das reconquistas democráticas do
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. PronunPaís.
cia o seguinte_discurso.)- Sr. Presidente, Srs. S~pado:
O programa da Aliança Democrática converte em
res:
c
princípios e normas o rnovimento que fizera de Tancredo
O Globo, Jornal d_os mais con~eituados dest~ Brasil
Neves o candidato cornum de forças políticas antes dis-imenso, no dia 22 de abril último, publicou um notãvel
tanciadas, com vistas ao _grande o9jetivo histórico que a
editorial intituladQ. "0 Mártir da Nova República", em
seguir tomaria o nome de Nova República.
que coDlcnta, o calvârio de-Tancredo Neves.
-
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Entre o Presidente Tancredo Neves e o programa-da
Aliança Democrática estabeleceu-se identidade política e
moral de tal maneira profunda que, ao assumir interinamente a Presidência da República, o V ice-Presidente Josê Sarney pôde manter-se ponto por ponto fiel à orientação do estadista enfermo embora sem qualquer comunicação direta ou indireta com ele. O discurso de Tancredo Neves preparado para a primeira reunião do Ministério representaria, por sua vez, a síntese dos compromissos e das promessas do candidato da Aliança Demo-

crática. Ao fazer a sua leitura, o Presidente José Sarney'
não se fez apenas a voz do fundador da Nova República,
porêm a projeção de todo o espírito e de todos os propósitos contidos no pronunciamento- inaugural.
Estaríamos subestimando o papel republicano e o inew
narrável sacrifício pessoal de Tancredo Neves se concebêssemos a sua morte como o-encerramento, também, de
sua pregação e dos seus ideais; se imaginássemos que expirou consigo o sonho da recuperação instituCional, económica e moral do Brasil.
Dã-se o contráriõ. ü destino não permitiu ã Tancredo
Neves acionar com as próprias mãos o seu projeto, mas
lhe deu tempo para montarwlhes as vigaswmestras, traçar
as grandes coordenadas e até personalizar os principais
co-executores das diretrizes estabelecidas.
A mesma Constituição que assegura a sucessão definiw
tiva ao Presidente José Sarney, servida dos plenos poderes da suprema magistratura nacional, arma este sucesw
sor legal e legítimo com a autoridade necessária para desenvolver por inteiro-o projeto de Tancredo Neves, por
ele aceito sem restrições: projeto de reconstrução e de
conciliação, de reordenamento e de paz,

Ata da

Dificilmente encontraremos na História outro homem
g_ue,__como Tancredo Neves, tenJ:ta_ encarnado,
ên1 -tão~ attO griu, a unanimidadedã-eSPeiãiiça, dãS
emoções e da estima nacionais, Esse património de conw
vergência brasileira dentro de uma hora de crise
transforma-se no seu maior legado. Os votos que elegew
ramo rriártir da democracia taffibétn elegeram um sucessor- José Sarney- çujo_maior compromisso e maior
título de glória será o de materializar as aspirações da
Aliança Democrática, conduzindo em segurança o País
pela trliha dit liberdade, do ProgresSo e da coDCórdi!i.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
públ~co

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Não há mais oraw
dores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
~são, dc::sig_nando para a sessão extraordinária da~ 18
horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

__ Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se-nado n~> 303~ de 1980, de autoria do Senador Itamar
Franco, que dá nova redação ao item IV, do artigo 4~>, da
Lei nl' 6.226, de 14 de julho de 1975, tendo
Pareceres, sob n~>s 1.051 a 1.053, de 1983, das Comis·
sões:
-de Constitulçílo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mêrito, favorável;
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-de Legislação Social, favorãvel; e
-de Finanças, favorável.

-2Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 331, de 1980, de autoria do Senadoi:' Passos Pórw
to, que erige em- monumento nacional a cidade de São
Cristóvão, no Estado de Serg'ipe, tendo
Pareceres, sob n_~>s 751 e 752, de 1981, das Conússõ~:
__:_ de-Con.stitulçã_o e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Eduçaçi.o e Cultura, favorãvel.

-3-·
Discussão, em segUndo turno, do Projeto-de Lei do Senado n~' 341, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montoro, que simplifica e desburocratiza o processo de
operações financeiras, permitindo que os documentos
firmados pelas instituições financeiras sejam autenticaw
dos mediante chancela mecânica, tendo
Pareceres, sob ni'S 1.134 e l.l35, de 1981, das Comis·

sões:
-de Con.stituiçlo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Finanças, Favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Está encerrada a
sessão.

( Levanta-ú-a sesSão às 18 horas e 27 minutos.)

Sessão, em 16 de maio de 1985

3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Frage!li

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-~~
-- Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - Hélio GueirosAlexandre Costa --João Castelo - Amêrico de _Souza
- Alberto Silva - Helvídio Nunes - Cesar Cais - José Lins - Virgílio Távora- Carlos Alberto- Moacyr
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena- Marw
condes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal JuremaCid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz Cavalcanie·
-Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- LUiz Viana--João Calmon -José Ignâcio Ferreira -Anlara1 Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos Fernando Henrique Cardoso -Severo Gomes.:..:.. Benedito Ferreira - Mauro Borges - Benedito Canelas ...=...._
Gastão MUller - Roberto Campos - José Fiagelli Saldanha Derzi - Roberto Wypych - Álvaro Dias Enéas Faria- Jorge Bornhausen- Carlos Chiarelli' Alcides Saldanha ~-Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Soh a proteção de Deus, inicianios nossos trabalhos,
O Sr. 1~>-SeCretário procederá à leitura do expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIOS
Do Sr.- ~-~~~ecieiárlo da Cânlaii d.os Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:

PROJETO Dlr LEI ~DA C~MARA
N9 21, DE 1985
(n~> 4.212/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da Repóblica
Conced_e pensão esPecial a_ J"osa__Pedro Tiradentes,
trineto de Joaquim José da Silva Xavier, o "Tiradentes."
O Congresso Nacional decreta:
Art.o -~~~ F-iCã conCedida a -Josa Pedro Tiradentes,
qUarto membro da qUinta gera~O dõ Alferes Joaquim
Josê da Silva Xavier, Protomártir da Independência do
Brasil, pensão especial, individual, equivalente a 2 (duas)
vezes o salário mínimo vigente no País.
Art: 29 A pensão eSPecial de que trata o artíg'o ãnterior será intransferíVel, correndo a despeSa correspondente- à COnta de Encirgos Previdenciários da-União recursOS sob-ã sUpervisão do MIDísiério- da Fazenda.

Art. 31'
Cação.
Art. 4~>

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

MENSAGEM N• 309, DE 1984
ExcelentíssimOS senhOres Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Coilstituicão Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo Projeto de
Lei que. "concede pensão especial a Josa Pedro Tiradentes, trineto de Joaquim José da Silva Xavier, o. "Tiradentes".

Brasília, 28 de agosto de 19_84. --Joio Figueiredo.
EXPOSIÇ~O

DE MOTIVOS N• 220, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1983, DO MINISTRO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic~:
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi
concedida pensão especial a três trinetos de Joaquim Jow
sê dá Silva Xavier, o. "Tiradeiltes", através do Decretolei n~> 952, de 13 de outubro de 1969.
2 . A propósito, o Sr. Josa Pedro ·Tiradentes
baseando-se no referido Decreto-lei, solicita o mesmo
benefiCio, uma vez que pertence, igualmente, à 5• geração daquele ilustre brasileiro.
3. Em face da -impossibilidade da apfesentação doS
documentos solicitados pelo Departamento de Pessoal
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deste Ministério, foram anexadas ao processo duas certidões autenticadas contendo os elementos que comprovam sua condição de herdeiro d<;,, "Tiradentes".

4. Nessas condições, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que consubstancia a concessã.o de pensão espe-

CAPITULO IV
Das Pensões
Art. 15. A Pensão militar corresponde, em geral, a
. 20 (vinte) vezes :a contribuição e será paga mensalmente
aos beneficiârios.

cial, individual, no valor equivalente a duas vezes o

{À Comissão de Finpnças.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N~' 22, DE 1985
(N• 4.421/84, na Casa de Origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da Repóblica
Concede pendo especial a Clodomlro lgnáclo Xavier, ex-Cabo do Exército, e dá outras provfdêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art I'~' Fica concedida a Clodomiro lgnácio Xavier,
ex-Cabo do Exército, filho de F.rancisco lgnácio xãvier e
Adeolina Marques Xavier, pensão especial mensal correspondente à deixada por um Cabo engajado ~as
Forças Armadas, na forma do art. 15 da. Lei n'l' 3.765, de
4 de maio de 1960.
Art. 2'~' O beneficio instituído por esta lei ê intransferível e inacurnulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalVado o direito de opção, e extinguii-se-á
com a morte do beneficiário.
Art. 3'1' As despesas decorrentes da execução desta
' lei correrãó~à conta de Encargos Previdenciãrios da
União- recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 4'1' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 354, DE 1984
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Clodomiro Ignâcio Xavier, ex-Cabo do Exército, prestou por muitos anos trabalhos de demarcação das fronteiras do nosso País com as Rep6blicas da Argentina, do
Paraguai e do Uruguai.
Verificou praça no mês de maio de 1921, tendo sido
durante o tempo em que serviu no Exército distinguido
com inúmeros elogios.
Licenciado do Exêrcito, sem nenhum amparo,
defrontou-se com as maiores dificuldades para manterse.
Hoje, octogenârio, percebendo unicamente a pensão
concedida pelo INPS aos maiores de 70 anos de idade,
com valor igual à metade do salârio lninimo, passa as
maiores privações.
Para assegurar alguma tranqUilidade no final da existência desse<; velho soldado, resolvi ampará-lo com uma
pensão especial correspondente ao Vfilor do bene;tlcio a
que faz jus um cabo engajado das Forças Armadas.
Isto posto, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências o anexo projeto de lei.
Brasília, 2 de outubro de 1984.- JOÃO FIGUEIREDO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nt 3.765, DE 4 DE MAIO DE 1930
Dispõe sobre as Pensões Militares
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Art. 10. São revogados o Decreto-lei nl' 4.737, de 24
de setembro de I 942, e os dispositivos que contrariem a
presente Lei.
Art. 11. Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1949; 1281' da Independência e 611' da República. --Eurico G. Dutra Adoaldo Mesquita da Costa.

inaior salãrio mínimo vigente no Pais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Execelência,os protestos do meu mais profundo respeito.Emane Galvêas, Ministro da Fazenda.
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LEI N• 6.515,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 23, DE 1985
(n9 1.558/83, na éasa de origem)
Altera o art. J9 da Lei n'l' 883, de 21 de outubro de
1949, que "dispõe sobre o reconhecimento de filhos
ilegítimos".

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O art. I 9 da Lei n9 883, de 21 de outubro de
1949, passa a ter a seguinte redação:
..Art. 19' Independentemente da dissolução da
sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos
cônjuges o reconhecimento do filho nascido fora do
matrimônio, há mais de 2 (dois) anos da comprovada separação de fato, e, ao filho, a ação para que se
lhe declare a filiação."
Art. 2'1' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 883,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1949

Regula os casos de dlssoluçao da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. i' A separação judicial, a dissolução do casamento, ou a cessação de seus efeitos civis, de que trata a
Emenda Constitucional n' 9, de 28 de junho de 1977,
ocorrerão nos casos e segundo a forma que esta Lei regu-

la.
CAPITULO I
Da Dissolução da Sociedade Conjugal

Art. 211 _A Sociedade Conjugal termina:
I - pela morte de um dos cônjuges;
H - pela nulidade ou anulação d_o casamento;
III- pela separação judicial;
IV - pelo divórcio.
_Parágrafo único. O casamento vá1ido somente se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio.

SEÇÃO I
Dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos.
O Presidente da Rep6blica:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1' Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos cônjuges o reconhecimeqto do filho
havido fora do matrimônio e, ao filho a ação para que se
lhe declare a filiação.
ArL 211 -0 filho reconhecido na forma desta Lei, para
efeitos econômicos, terá o direito, a título de amparo social, à metade da herança que vier a receber o filho legítimo ou legitimado.
--Art. 3'? Na falta de testamento, o cônjuge, casado
pelo regime de separação de bens, terá direito à metade
dos .deixados pelo outro, se concorrer à sucessão exclusivamente com filho reconhecido na forma desta Lei.
Art. 4'1' Para efeito da prestação de alimentos, o filho
ilegítimo poderá acionar o pai em segredo, de justiça,
ressalvado ao interessado o direito à certidão de todos os
termos do respectivo processo.
Art. 59 Na hipótese de ação investigatória da pater_!lidade terá direito o autor a alimentos provisionais desde que lhe seja favorável a sentença de primeira instância, embora se haja, desta, interposto recurso.
Art. 69 Esta Lei não altera os Capítulos II, III e IV
do Título V, do Lívro I, parte especial do Código Civil
(art. 337 a 367), salvo o art. 358.
Art. 79 No Registro Civil, proibida qualquer referência a filiação ilegítima de pessoa a quem interessa,
rar-se-â remissão a esta Lei.
Art. 81' Apli_C;a~Se ao reconhecido o disposto no art.
1. 723 do Código Civil.
Art. 911 O filho havido fora do matrimônio e recpnhecido pode ser privado do amparo social;· assegufa:do
por esta Lei nos mesmos casos em que o herdeiro excluído da sucessão, ou pode ser deserdado (arts. 1.595 e
I. 744 do Códgio Civil).

Dos Casos e Efeitos da
Separaçio Judicial

Art. 3'1'__A separação judicial põe termo aos deveres
de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens, como se o casamento fosse dissolvido.
§ 19 O procedimento judiCial da separação caberá
somente aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão
representados por curador, ascendente ou irmão.
§ 2~J> O juiz deverá promover todos os meios para que
as partes se reconciliem ou transijam; ouvindo pessoal e
separadamente cada uma delas e, a seguir, reunindo-as
em sua presença, se assim considerar necessário.
§ 3~J> Após a fase prevista no parágrafo anterior, se os
cônjuges pedirem, os advogados deverão ser chamados a
assistir aos entendimentos e deles participar.
Art. 4'1' Dar-se-á a separação judicial por mútuo
consentimento dos cônjuges, se forem casados há mais-.
de 2 (dois) anos, manifestado perante o juiz e devidaw
mente homologado.
Art. 51' A separação judicial pode ser pedida por um
só- doS cônjuges. quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qualquer ato que importe em grave violação
dos deveres do casamento e tornem i!J-suportâvel a vida
em comum.
§ I"' A separação judicial pode, também, ser pedida
se um dos cónjuges provar a ruptura da vida em comum
hã mais de 5 (cinco) anos consecutivos, e a impossibilidaw
de de sua reconstituição.
§ 2<1 O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial
·quando o outro estiver acometido de grave doença mental, manifestada após o casamento, que torne impossível
a continuação da vida em coillum, desde que, após uma
duração de 5 (cinco) anos, a enferm_idade tenha sido reconhecida de cura improvável.
§ 39 Nos casos dos parágrafos anteriores, reverterão,
ao cônjuge que não houver pedido a separação judicial,
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os remanescentes dos bens que levou para o casamento,
e, se o regime de bens adotado o permitir tambêm a
meação nos adquiridos na constância da sociedade conjugal.
Art. 6~' Nos casos dos§§ li' e 2o do artigo anterior, a
separação judicial poderá ser negada, se constituir, respectivamente, causa de agravamento das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge, áU determinar, em
qualquer caso, conseqüências morais de excepcional gravidade para os filhos menores.
Art. 7'~ A separação judicial importará na separação
de corpos e na partilha de bens.
§ 19 A separação de corpos poderá ser determinada
como medida cautelar (art. 796 do CPC).
'
§ 211 A partilha de bens poderá ser feita medianfe
proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por
este decidida.
Art. 8' A sentença que julgar a separação judicial
produz seus efeitos à data de seu trânsito em julgado, ou
à da dedsão que tiver concedido separação cautelar.

Art. 18. Vencedora na ação de separação judicial
(art. 59 caput), poderâ a mulher renunciar, a qualquer
momento, ao direito de usar o nome do marido.
SEÇÃO IV
Dos Alimentos

SEÇÃO II

Da Proteçio da Pessoa dos Filhos
Art. 9' No caso de dissolução da sociedade conjugal
pela separação judicial consensual (art. 49), observar-se-â
o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 10. Na separação judicial fundada no caput do
art. 59, os filhos menores ficarão com o cônjuge que a ela
não houver dado causa.
§ 1' Se pela separação judicial forem responsáveis
ambos os cônjuges, os filhos menores ficarão em poder
da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal solução possa
advir prejuízo de ordem moral para eles.
§ 29 Verificado que não-devem os filhos permanecer
cm poder da mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua guard~
a pessoa notoriamente idónea da famfiia de qualquer dos
cônjuges.

Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer com
fundamento no§ l'i' do art:59, os filhos ficarão em poder
do cônjuge em cuja companhia estavam durante o tempo
de ruptura de vida em comum.
Art. 12. Na separação judicial fundada no § 2' do
art. 59 , o juiz deferirá a entrega dos filhos ao cônjuge que
estiver em condições de assumir, normalmente, a respon- '
sabilidade de sua guarda e educação.
Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, em
qualquer caso, a bem dos filhos, regular, por maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores, a situação
deles com os pais.
· Art. 14. No caso de anulação do casamento, havendo fllhos comuns, observa-se o disposto nos arts. lO e 13.
. Parãgrafo único. Ainda que nenhum dos cônjuges '
esteja de boa fé ao contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão aos filhos comuns.
Art. 15. Os pciis, em cUja guarda não estejam os fi~
lhos, poderão visitá~los e tê-los em sua companhia, se, gundo fixar o juiz, bem como fiscalizar sua manutenção '
e educação.
Art. 16. As disposições relativas à guarda e à prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos
filhos maiores inválidos.
SEÇÃO Ill
D" Uso do Nome
Art. 17.

Vencida na ação de separação judicial (art.

5' caput), voltarã a mulher a usar o nome de solteira.
§ I"' Aplica-se, ainda, o disposto neste artigo, quando é da mulher a iniciativa da separação judicíal, com
fundamento nos§§ i' e 29 do art. _59,
§ 29 Nos demais casos, caberá à mulher a opção pela
conservação do nome de casada.

1

Art. 19. O cônjugue responsâvel pela separação judicial prestará ao outro, se dela necesshar, a pensão que
o juiz fixar.
Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônjuges,
separados judicialmente, contribuirão na proporção de
seus recuraos.
Art. 21. Para assegurar o pagamento da pensão alimentfcia, o juiz poderá determinar a constituição, de garantia real ou fidejussória.
§ l'~ Se o cónjugue credor preferir, o juiz poderá determinar que a pensão consista no usufrutó de determinados bens do cônjuge devedor.
§ 29 Aplica-se, também, o disposto no parágrafo an- terior, se o cônjuge credor justificar a possibilidade do
não-recebimento regular da pensão.
Art, 22. Salvo decisão judicial, as prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão corrigidas mone-tariamente na forma dos índices de atualização das Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional - ORTN.
Parãgrafo único. No caso do nãQ pagamento das re-feridas prestações no vencimento, o devedor responderá,
ainda, por custas e honorârios de advogado apurados simultaneamente.
Art. 23. A obrigação de prestar alimentos
transmite-se aos herdeiros do d~;Vedor, na forma do art.
1.796 do Código Civil.
CAPITULO II

Do DIY6rclo
Art. 24. :;0 divórcio põe termo ao casamento e aos
efeitos civis do matrimónio religioso.
Parãgrafo único. O pedido somente competirá aos
cônjuges, podendo, contudo, ser exercido, em caso de incapacidade, por curador, ascendente ou irmão.
Art. 25. A conversão em divórcio da separação judi~
cial dos cônjuges, existente hã mais de três anos, contadà
da data da decisão ou da que concedeu a medida cautelar
correspondente (art. 8'), serâ decretada por sentença, da
qual não constará referência à causa que a deterrnil'fou,
Art. 26, No caso de divórcio resultante da sepa~
ração prevista nos§§ l'i' e 2o do art. 59, o cônjuge que teve
a iniciativa da separação continuarâ com o dever de assistência ao outro (Código Civil- art. 231, n' III).
Art, 27. O divórcio não modificarã oS direitos e deveres dos pais em relação aos tilhos.
Parágrã.(o üriico. O novo casamento de qualquer dos
pais de ambos também não importarâ restrição a esses
direitos e deveres.
Art. 28, Os alimentos devidos pelos pais e flxados
na sentença de separação poderão ser alterados a qualquer tempo.
Ar:t. 29. _-O novo casamento do cônjuge credor da
-pensão extingúirá a obrigaÇão do cônjuge devedor.
Art. 30. Se o cônjUge devedOr da pensão vier a
casar-se, o novo casamento não alterará sua obrigação.
Art. 31. Não se de~retarâ o divórcio se ainda não
1houver sentença definitiva de separação judicial, ou se
' esta não tiver decidido sobre a partilha dos bens.
'
Art. 32, A sentença definitiva dQ divórcio produzirá
efeitos depois de registrada no Registro Público competente.
Art. 33, Se os. cônjuges divorciados quiserem_ resta·
belecer a união conjugal só poderão fazê-lo mediante
novo casamento.
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CAPITULO III
Do Processo
Art. 34. A separação judicial consensual se fará pelo
procedimento previsto nos artigos 1.120 e 1.124 do Código de Processo Civil, e as demais pelo procedimento ordinário.
§ }9 A petição será também assinada pelos advogados das partes ou pelo advogado escolhido de comum
acordo.
§ 29 O juiz pode recusar a homologação e não decretar ~ separação judicial, se comprovar que a convenção
não preserva suficientemente os interesses dos ffihos ou
de um dos cônjuges.
§ 3o Se os cônjuges não puderem ou não souberem
assinar, é licito que outrem o faça a rogo deles.
§ 4' As assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz, serão, obrigatoriamente, reconhecidas por
tabelião.
Art. 35. A conversão da separação judicial em divórciO será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges.
Parâgrafo único. O pedido serâ apensado aos autos
da separação judicial (art. 48).
Art. 36. Do pedido deferido no artigo anterior, Será
citado o outro cônjuge, em cuja resposta nilo caberâ reconvenção.
Parãgrafo único. A contestação só pode fundar-se
em:
I - falta de decurso do prazo de 3 (três) anos de sepa·
ração judicial;
II - descumprimento das obrigações assumidas pelo
requerente na separação.
Art. 37. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
quando não houver contestação ou necessid~:!.de de produzir prova em audiência, e proferirá sentença dentro em
10 (dez) dias.
§ 1' A sentença 1imitar-se-ã à conversão da separação eril divórcio, que não podcrâ ser negada, salvo se
provada qualquer das hipóteses previstas no parágrafo
úniCO do artigo anterior.
§ 29 A improcedência do pedido de conversão não
impede que o mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição anteriormente descumprida.
Art. 38. O pedido de divórcio, em qualquer dos seus
casos, somente poderá ser formulado uma vez.
Art. 39. No capitulo III do Título ll do Livro IV do
Código de Processo Civil, as expressões ..desquite por
mútuo consentimento", "desquite" e ..desquite litigioso" silo substituídas por ..separação consensual" e useparação judicial".
CAPITULO IV
D~ disposições finais e transitórias
Art. 40. No ~aso de separa~o de fato, com inicio
anterior a 28 de junho de 1977, e desde que completados
5 (cinco) anos, poderá ser promovida ação de divórcio,
na qual se deve:rão provar o decurso do tempo da separação e a sua causa.
§ I' O divórcio, com base neste artigo, só poderâ ser
fundado nas mesm!lS causas previstas nos arts. 49 e 59 e
seus parágrafos.
§ 29 No divórcio consensual, o procedimento adotado será o previsto nos arts. 1.120 a 1.124 do Código de
Processo Civil, observadas, ainda, as seguintes normas:
I - a petição conterã a indicação dos meios probatórios da separação de fato, e será instruída com a prova
documental já existente;
II- a petição flxarâ o valor da pensão do cônjuge que
dela necessitar para sua manutenção, e indicará as garantias para o cumprimento da obrigação assumida;
Til - se houver prova testemunhal, ela será traduzida
na audiência de retificação do pedido de divórcio a qual
serâ obrigatoriamente realizada.
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IV- a partilha dos bens deverá ser homologada peta
sentença do divórcio.
§ 39, Nos demais casos, adotar-se-ã o procedimento
ordinário.
--- --- ----

3) ••Art. 186. Discordando eles entre si, prevalecerã a vontade paterna, ou, sendo o casal separado, divorciado ou tiver sido o seu casamento anula®, a vontade
do cônjuge, com quem estiverem os filhos."

Art. 41. As causas de desquite em curso na data da

4) "Art. 195.
VII - o regime do casamento, com a declaração da
data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
antenupcial, quando o regime não for o de comunhão
parcial, ou o legal estabelecido no Título UI deste livro,
para outros casamento~."
5)., "Art. 240. A mulher, com o casamento, assume a
condição de companheira, consorte, e colaboradora do
marido nos encargos de família; cumprindo-lhe velar
-Pela dTrCÇãO--ffiaterial e moral desta.
Parágrafo único. A mulher poderá acrescer aos seus
os apelidos do marido."

vigência desta Lei, tanto as que se processam pelo procedimento especial quanto as de procedimento ordinário,
passam automaticamente a visar à separação judiciaL
Art. 42. As sentenças já PrOferidas em causas de

desquite são equiparadas, para os efeitos desta Lei, às de
separação judicial.
Art. 43. Se, na sentença do desquite, não tiver sido
homologada ou decidida a partilha dos .bens, ou quando
esta não tenha sido feita posteriormente, a decisão de
conversão disporá sobre ela.
Art.' 44. Contar-se-A o prazo de separação judicial a
partir da data em que, por decisão judicial proferida em
qualquer processo, mesmo nos de jurisdição voluntária,
for determinada ou presumida a separação dos cônjuges.
Art. 45. Quando o casamento se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de
junho de 1977, que haja perdurado por 10 (dez) anos
consecutivos ou da qual tenha resultado fiJhos, o regime
matrimonial de bens será estabelecido livremente, não se
lhe aplicando o disposto no art. -258, parágrafo único n'~
II, do Código Civil.
Art. 46 Seja qual for a causa da separação judicial, e
o modo como esta se faça, é permitido aos cônjuges restabelecer a todo o tempo a sociedade conjugal, nos termos em que fora constituída, contanto que o façam mediante requerimento nos autos da ação de separação.
Parágrafo único; A reconciliação em nada prejudicará
os direitos de terceiros, adquiridos antCs e-durante a sepanlção, seja quãl for o regime de bens.
Art. 47. Se os autos do desquite ou os da separação
judicial tiverem sido extraviados, ou se encontrarem em
outra circunscrição judiciária, o Pedido -de conVersão em
divórcio serâ instruído com a certidão da sentença. ou da
sua averbação no assento de casamento.
Art. 48. Aplica-se o disposto no artigo anterior,
quando a mulher desquitada tiver domicilio diverso daquele em que se julgou o desquite.
Art. 49. Os§§ 5"' e 6"' do art. 7"' da Lei de Introdução
ao Código Civil passam a vigorar com a seguinte redação:

...Art. 79
§ 5'i' O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge,
requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a adoção do regimê de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.
§ 69 O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou
ambos os cônjuges forem brasileirOs, só será reconhecido
no Brasil depois de três anos da data da sentença, salvo
se houver sido antecedida de separação judicial por igual
prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no País. O Supremo Tribunal Federal, na forma de seu regimento interno, poderá
reaxaminar, a requerimento.do interessado, decisões já
proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem
a produzir todos os efeitos legaiS."
Art. 50. São introduzidas no Código Civil as alterações seguintes:
I) "Art. 12.
I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais,
divórcios e óbitos."
2) "Art. 180.
V- certidão de óbito do cônjuge falecido, da anulação do casamento anterior ou do registro da sentença
de divórcio."

6) "Art. 248.
VIII- propor a separação judicial e o divórcio."
7) ''Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo
nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial."
8) "Art. 267.

·

III- pela separação judicial;
IV- pelo divórcio.'~
9) "Art. 1.61 1. A falta de descendentes ou ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente,
se, ao tempo da morte do outro não estava dissolvida a
sociedade conjugal."
Art. SI. A Lei n9 883, de21 de outubro de 1949, passa a vigorar com as seguintes alterações:
. ll"Art. I•
· Parágrafo único. Ainda na vigência do casamento,
qualquer dos côl]juges poderá reconhecer o filho havido
_fora do matrimônio, em testamento cerrado, aprovado
-antes ou depois do nascimento do filho, e, nessa parte, ir--,- revogável."
2) "Art. 2"' Qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança serâ reconhecido e~ igualdade de condições."
3) "Art. 4•
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal do
que foi ·condenado a prestar alimentos, quem o-s-obteve
não precisa propor ação de investigação para ser reco= nhecido, cabendo, porém, aos interessados o direito de
impugnar a filiação."
4)__ "Art. 99 O filho havido fora do casamento e reconheCido pode _ser privado da herança nos casos dos
arts. 1.595 e 1.744- do Código Civil."
-Art. 52. On9!doarL IOO,on9IIdoart.155eo§29
do art. 733 do Código de Processo Civil passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 100.
1- da residência da mulher, para a ação de separação
dos côDjuges e a conversão desta em divórcio, e para a
anulação de casamento.

Art. 155.
II - que dizem respeito a casamento, filiação, sepa_ração dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores."
..Art. 733.
§ :29 O cumpriniento da pena não exiine o deVedor
do pagamento das prestações vencidas e vincendas."
Art. 53. A presente Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Ar~, 54.
Revogam-se os arts. 315 a 328 _e o § li' do
art._ 1._60.5 do Código Civil e as demais dispoSições em
contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1977; 1569 da Independência e 899 da República._--Ernesto Geisei---Armando
Falçio.
(À Comissão de Constituição e- Justiça.)
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-PROJETO DE LEI DA CAMARA
N• 24, DE 1985
(n~" 4.211/84, na Casa de origem)
Dispõe sobre os pré-requisitos para o desempenho
de cafgos de chefia e assessoramento do Grupo-DAS,
na Secretaria da Receita Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. li' Os cargos em comissão da Categoria- Direção Superior, c6digo DAS-101, do Grupo-Direção e
Ass.essoramento Supeiiores, de níveis l a 4, instituídos,
com base no diSposto no ãrt. 79 da- Lei n~" 5.645, de tO de
dezembro de 1970, e no art. 101 do Decreto-lei n9 200, de
25 fe-vereiro de 1967, corri a redaç[o_dada Pelo Decretolei n"' 900, de 29 de setembro de 1969, para a Secretaria
da Receita Federal, órgão criado pelo Decreto n"' 63.659,
__de_2Q__ de novembro de 1968, integrante da estrutura do
Ministêrio da Fazenda, serão obrigatoriamente providos
por funcionârios integfantCS d:is categorias funciOnais
privativas desse órgão, excetuado o disposto no art. 3"
desta lei.
§ J9 -Para o provimento dos cargos a que se refere
este artigo, deverão ser observadas, ainda, as seguintes
condições:.
I - para os cargos de nível 4:
a) que o funcionârio tenha desempenhado, anteriormente e pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos consecutivos, ou 5 (cinco) anos interruptos, rio Ministério da Fazenda, cargo em comisSão do Gfupo-Direção c Assessoramento Superiores, FuriÇão de Assessoramento Superior, criada com base no disposto no arts. 122 a 124 do
Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro de 1967, com aredação dada pelo Decreto-lei n"' 900, de 29 de setembro de
1969, oú função -dO Grupo-Direção e Assistência Inter. mediárias, de nível superior, em Unidades Centrais ou
Regionais;
b) esteja situado em uma das três últimas cJasses de
sua categoria funcional;
n - para os cargo_s de nível 3:
a) que o funcionário tenha desempenhado, anteriormente e pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos consecutivos, ou 4 (quatro) anos ininterruptas, no Ministério da
Fazenda, cargo em -comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Função de Assessoramento
Superior, ou função do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, de nível superior, em Unidades Centrais ou
Regionais;
b) esteja situado e~ uma das três últimas classes de
Sll:a ~ategoria funcional;
III- para os cargos-de nível 2:
a) que o funcionário atenda às condições previstas em
quaisquer dos incisos anteriores; ou
b) tenha exercido, anteriormente e pelo prazo mínimo
de 2 (dois) anos-consecutivos, ou·4 (quatro) anos interruptos, na Secretaria da Receita Federal, função do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, de nível superior, e
c) não esteja situado nas três primeiras referências da
classe inicial da respectiva categoria funcional; e, ainda~
d) tenha concluído, com aproveitamento, curso ou
treinamento específiCo determinado pela Secretaria da
Receita Federal;
IV- para os cargos de nível 1:
a) que o funcionãrio atenda às condições previstas em
quaisquer dos- incisos anteriores; ou
·
b) não esteja situado nas 2 (duas) primeiras referên"Cias da classe inicial-di!- respectiva categoria funcional; e
c) tenha conclufdo, com aproveitamento, curso ou
treinamento específico determinado pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 29 Os cargos a que se referem os incisos I, II e III
deste artigo só poderão ~rcQ_cupados por funcionários
que Pertencerem -a-Cãti:ioriaS de nível superior.
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§ 31' As condições institu[das neste artigo são extensíveis aos funcimfãl'ios- designados substitutos even~
tuais dos titulares dos referidos cargos em comissão.

Art. 2'1 No provimento dos cargos em comissão da
Categoria Direção Superior, Código DAS-JOl, nivel 3,
de unidades sob-regionais da Secretaria da Receita Federal, serão observadas as condições previstas nas alíneas a
a d do inciso III do arL I.,. desta lei.
Art. 311 O disposto nos artigos precedentes não se
aplica:
I - aos aluais ocupantes de cargos em comissão ou
Função de Asses~~ramento, na Secretaria da Receita
Federal, nem às nomeações para ·a cargo de S«:retário
da Receita Federal-Adjunto;
II- aos servidores que, embora não sendo integrantes das categorias funcionais privativas aa SCCtCtiifia da
Receita Federal, já tenham ocupado, por mais de 3 (três)
anos consecutivos ou interruptos, cargo em ComissãO do
Grupo~Direção e Assessoramento Superiores, da Categoria DirCção Superior, designada pelo código DAS101, acima do nfvel2, ou tenham sido designados para
exercer, por mais de 3 (três) anos consecutivos ou interruptos, Função de Assessoramento Superior, no nível
máximo, no âmbito daquele órgão.
Art. 401 Os cargos em comissão da Categoria Asscssoramcnto Superior, código DAS-102, do GrupoDireção e Asscssoramento Superiores, instituídos, com
base no disposto no art. 7'1 da Lei n<1 5.645, de IO de dezembro de 1970, e no art. 101 do Decreto-lei n<1 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo
Decreto-lei nq 900, de29 de setembro de t%9, para a Secretaria da Receita· Federal, serão exercidos unicamente
por funcionários integrantes das categorias funcionais
privativas desse Órgão.
§ I '1 Para o provimento dos cargos cm comissão de
que trata este artigo deverão ser observadas, ainda, as se-guintes condições:
_
. -··-· _ . _
I - que o funcionário não esteja situado nas duas primeiras referências da classe inicial da respectiva Categoria Funcional; e
II - tenha concluído, com aproveitamento, curso ou
treinamento específico determinado pela Secretaria da
·Receita Federal.

§ 2'1 O disposto nest~ artigo não se aplica:
I - aos ocupantes, nesta data, de cargos em comissão
do. Grupo-DAS, de função do Grupo-DAI ou de Assessoramento Superior, na Secretaria da Receita Federal,
nem aos servidores que, embora não sendo integrantes
das categorias funcionais privativas da Secretaria da ReM
ceita Federal, já tenham, por mais de 3 (três) anos consecutivos ou não, ocupado cargos em comissão do Grupõ:..
DAS ou exercido Função de Assessoramento Superior,
no âmbito daquele Orgão;
I I - às designações para o cargo de Assessor do Secretário da Receita Federal.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 6'1 .R1=vpgam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇAO PERTINENTE
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Emenda Constitucional n~' 1,
de 17 de outubro de 1969
TITULO I
Da organizaçl.o nacional
CAPITULO VI
Do Poder Legislativo

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

SEÇÃOVI
Do orçamento

65.'.

. ·Â~~.. ~ d"a' ~~~~;t~~ci~ d~· ~·d·e~i~~;i~~· ~ i~iciativa das leis orçamentárias e das que abram crédito, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos
concedam subvenção ou auxílio ou, de qualquer modo,
autorizem, criem ou aumentem a despesa pública.
···~··.

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

;·.-~~·-···.

CAPITULO Vll
Do Poder Executivo
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Art. 7'~ Ficam substituídas:
I - No art. 97 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, as expressõe:S...nas condições previstas neste
artigo" po-.;. "nos termos da legislação trabalhista";
I I - No art. 161 do Decreto-lei referido no item anterior a palavra ... L.ei" pol;'."Decreto".
Art. .. 8'1 Fica111. suprimidas, nos arts. 35 e 39 do
Decreto-lei n'1 200, de 25 de fevereiro de 1967, as referências a setores e revogados o § 29 do art. 49, e parágrafo único do ~r.t. 31, o pat:ãgrafo únic_o do a_rt. 37, o parágrafo
(mico elo art. 50, a alínea cdoart. 146, os,§§ 1'1e2'1 doart.
155, e os arts. 168, 169, 192, 193, 194, 196 e 197 do mesmo Decreto-lei.
Art. 9Y Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
ma publicação, revogadas as disposições em contrário.
LEI N• 5.645,
- DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

SEÇÃO VIII
Dos Funcionários Públicos

Art. 109. Lei federal, de iniciativa exclusiva do .Presidente da República, respeitado o disposto no art. 97 e
seu§ }t;l e no§ 21' do art. 108, ..definir{l:
1- o regime jurídico dos servidores públicos da União, do Distrito Federal e dos Territórios;

LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI n• 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposições do Decreto--lei nq 200, de 25 de
_fevereiro de 1967, e dá outras providências.

Art. 19 ........... ·············-········~····
Art. 29 Não serão instituídas pelo Poder Público novas fundações que não satisfaçam cumUlativamente os
seguintes requisitos e condições:
a) dotação específica de património, gerido pelos órgãos de direção da fundação segundo os objetivos estabelecidos na respectiva lei de criação;
b)participação de recursos privados no património e
nos dispêndios correntes da fundação, equivalentes a, no
mínimo, um terço do total;
c) objetivos não-lucrativos e que, por sua natUreza,
não possam ser satisfatoriamente executados por Orgão
da Administração Federal, direta ou indireta;
d) demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente a fundações (arts. 24 e seguintes do Código Civil).
Art. 301 Não constituerri entidades da Adm~nistração
Indireta as fundações instituídas em virtude de Lei federal, aplicando-se-lhes entretanto, quando recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, a supervisão ministerial de que tratam os arts. 19 e
26 do Decreto-lei n'1 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4'1 A aprovação de quadros e tabelas de pessoal
, das autarquias federais e a fixação dos respectivos venciM
mentos salários São da competência do Presidente da
República, ficando revogadas quaisquer disposições que
_atribuam a órgãos das próprias autarquias competência
para a prática destes atas.
·
Art. 59 Desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade da União, será admitida, no capital da Empresa Pública (art. 59, inciso II, do Decretolei n"' 200; de 25 de .fevererio de 1967), a participação de
outras pessoas jurídicas de direító público interno, bem
como de entidades da Administração Indireta da União,
dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
· -Art~--61' O Presidente da República poderá atribuir,
em carât_~::r transitório ou permanente, ao Ministro encarregado da Reforma Administrativa, a supervisão do
Depa_f!:amen~Çl Administrtivo do Pessoal Civil (DASP).

e

Estabelec~ diretrhes para a classificaçio de cargos
do Seniço Civil da Unlio e das autarquiu federais, e
dá outras providênclas.
-

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu
sanciono a seguinte Le;i:
Are iY A classíficação de cargos do Serviço Civil da
União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes
estabelecidas "na presente lei.
Art. 2'i!._ Os.c3fgos serão classificados como de provi~
-mento em J:;ornissão. e de provimento efetivo,
enquadrando~se, hasicamente, nos seguintes GrupO!>:
De Provimento em Comissão:
I -:-- Direção e Assessoramento Superiores
De Provimento Efetivc;:t:
II -Pesquisa Científica e Tecnológica
III- Diplomacia
IV - Magistério
V- Polícia Federal
VI -Tributação, Arrecadação e Fiscalização
Vlt ....:.-ArtéSanato
· ·
VIII -ServiÇOS Auxiliares
IX- Outras atividades de nível superior
X - Outras atividades de nível médio

Art.. 6'1 A ascensão e a progressão funcionais obede-cerão a critérios selctivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento c
qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo.
ArL 7'1 O Poder Executivo elaborarã e expedirá o
novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.

DECRETO-LEI N• 200,
DE 45. DE FEVEREIRO DE J967
Dispõe sobre a Organlzaçlo dé Admlulstraçlo Federal, estabelece diretrizes para a reforma adminis-trativa, e dá outras providências.

TiTULO I
Da Administraçio Federal

Art. 11' O Poder Executivo é exercido pelo PreSiden-'
te da República auxiliado pelos Ministros de Estado.

TITULO IX
Das Disposições Referentes ao Pessoal Civil

Maio de 1985

DIÁRIO DO CONDR.ESSONACfôNAL (Seção II)

CAPITULO II
Das Medidas de Aplicação Imediata

Art. lO 1. O provimentO em cargos de comissão -e
funções gratificadas obedecerá a critério a serem fixados

por ato do Poder Executivo

qu~:

· a) definirá os cargo_, em comissão de livre escolha do

Presidente da República;

b) estabelecerá os processos de recrutamento com
base no Sistema do Mérito;

c) fiXará as demais condições necessárias ao seu exercício.
§ }9 Em conseqUência do disposto no incisO III deste

§ 2~' As admissões poderão ser realizadas para o- desempenho das funçôes previstas em regulamento, o qual
levarã em conta a natureza da atividade e as peculiaridades dos serviços a atender e estabelecerá normas de controle baseada _em ética profissional.
§ 3~> O regime salarial serâ estabelecido na regulamentação, em consonância com as funções a serem desempenhadas.
§ 4' O funcionário público admitido em função ti:cnica especializada, no regime da legislação trabalhht'l,
ficará.afastado do cargo que ocupar, em caráter efetio.-'l.J,
enquanto perdurar aquela situação temporária, só contando o tempo de serviço correspondente para fins de
promoção e aposentadoria.

artigo. os funcionários qUe atenderem às condições estipuladas ficam sujeitos ao regime de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho e perceberão gratificação pelo regi-

me de tempo integral e dedicação exclusiva.
§ 29 f: inerente ao exercício dos cargos em comisslo
e funções gratificadas diligenciar seu ocupante no sentido de que se aumente a produtividade, se reduzam os
custos e se dinamizem os serviços.
-

CAPITULO IV
Do Assessoram.ento Superior da

Admbústraçio Civil
Art. 122. O Assessoramento Superior da Administração Civil compreenderá determinadas funções de assessoramento aos Ministros de Estado, definidas por Decreto e fixadas em ntímero limitado para cada Ministério
civil, observadas as respectivas peculiaridades de organização e funcionamento.
§ 1'1 As funções a que se refere este artigo, carácterizada pelo alto nível de especificidade complexidade e responsabilidade, serão o_bjeto de rigorosa individuali. zação, e a designação para o seu exercfcio somente poderã recair em pessoas de comprovada idoneidade, cujas
qualificações, capacidade e experiência especfficas sejam
examilladas, aferidas e certificadas por órgão próprio na
forma definida em regulaptento.
§ 21> O exerdcio das atividades que trata este artigo
revelará a forma de locação de serviço regulada mediante contrato individual, em que se exigirá tempo integral e
dedicação exclusiva, não se lhe aplicando o disposto no
art. 35 do Decreto-lei n' 81, de 21 de dezembro de 1966,
na redaçãodada pelo art. l'~' do Decreto-lei n" 177, de 16
de fevereiro de 1967.
§ 3' A prestação dos serviços a que alude este artigo
será retribuída segundo critério fixado -em regulamento,
tendo em vista a aValiação de cada Iunção em face das
respectivas especificações, e as cOndiÇões vigentes no
mercado de trabalho.
Art. 123. O servidor ptíblico designado para as
funções de que trata o artigo anterior ficará afastado clá
respectivo cãrgo ou emprego enquanto perdurar a prestação de serviços, deixando de receber o vencimento ou
salário correspondente ao cargo ou emprego público,
Parágrafo único. -Poderá a designação para o exercício das funçÕes referidas no artigo anterior recair em ocupante de função de confiança ou cargo êtn comissão
diretamente subordinados ao Ministro de Estado, caso
cm que deixará de receber, durante o período de prestação das funções de assessoramento superior, o vencimento ou gratificação do cargo em comiSsão ou função
de confiança.
Art. 124. O disposto no presente capítulo poderá ser
estendido, por Decreto, a funções da mesma natureza
vinculadas aos órgãos integrarites da Presidência da República.
§ 11' A seleção de pessoal técnico especialiZadO estarã a cargo do Centro de Aperfeiçoamento (art. 121), em
articulação com os Ministérios interessados.

DECRElU No 63.659,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 1968
Define a estrutura e as atribulçites d• Secretaria
da_ Receita Federal e dá outras providências.

·o Prêsi_de_nte- da ReJreiblicã, -usan-do das atribuições
que lhe confere o art. 83, item II, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 145 e 146 do Decretolei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. I' Até que seja aprovada a estrutura central do
M inistérío -dã Fa.Zenãa:;- ficam definidas, nos termos deste
decreto, a estrutura e as atribuições da Direção Geral da
Fazenda Nacional, que passa a denominar-se Secretaria
da Receita Federal.
Art. 2' A Secretaria da Receita Federal é o órgão
central de direção superior da administrãção tributária
da União, diretamente subQrdinada ao Ministro de Estado da_ Faz_çnda.
Art. 3" Compete à Secretaria da Receita Federal:
a) atuar como órgão de Planejamento, supervisão,
c-oordenação, avaliação e controle da administração da
receita tributária federal;
·
b) ·propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação do Código Tributário Nacional, e outras de politica fiscal e tributária que devam ser submetidas à consideração superior;
c) dirigir, superintender, orientar e coordenar os serviços de fiscalização cobrança, arrecadação, recolhimento e co-ntrole dos tributos e demais rendas da União, salvo quando tais atribuições forem cometidas a outros órgãos;
d) interpretar a legislação fiscal relacionada com suas
atribuições, baixando atas normativos;
e) proceder à PrevisãO da receita tributária federal e
promover o acompanhamento e controle do comportamentO da arrecadação em sUiis variaçÕes globais, setariais e regionais, tomando medidas necessárias Para
mantê-las nos níveis previstos na programação financei.:.
ra d-o Governo;
f} estudar Os efeitos da política tributária no complexo industrial e no comércio interno e externo do País;
g) remeter à Comissão de Programação Financeira
demonstrafivcis- da Receita Tributãria arrecadada;
~=- m_ovime!ltar o pessoal dos. órgãos subordinados
em atendimento às necessidades do serviço;
i) articular-se com outras repartições federais. estaduais e municipais, bem como demais entidades de direito ptíblico ou privado, visando à integração do Sistema
Trjbutârio Nacional, mediante permuta de informações,
métOdos e técnica e de ação fiscal conjunta;
j) desincurnbir-se dOs encargos resultantes de delegação de competência do Ministro de Estado ao Secretâriõ--da Receita Federal.
{Às Comissões de Serviço Público Ct-Vil e de Finahças.)

Sexta-feiq 17

1271

P!!.QJElU DE LEI DA C,I.MARA
N' 25, DE 1985
(n' 8I8/83, na Casa de origem)
Exclui, dentre- os considerados de Interesse da segurança nacional, os Municípios de Cubatlo, Sio
Sebastiio, Paulínia e Castilho, no Estado de São
Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Deixam de ser considerados de interesse da
segurança nacional, para os efeitos da alínea b do§ l'~' do
art. 15 da Constituição Fed-Cral, os Municípios de Cubatão, São Sebastião, Paulínia e Castilho, no Estado de
São Paulo.
Art. 2' O Tribunal Regional Eleitoral fuará data
para as eleições de Prefeitos e Vice-Prefeitos dos Municípios -referidos no artigo anterior, no prazo máximo
de 60 (Sessenta) dias. contados da publicação desta lei.
Parágrafo único. Os eleitos tomarão posse imediatamente após a diplomação e seus mandatos fmdarão em
3 I de dezembro de 1988.
Art. 3' _Esta lei entra vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 4'~' Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE
CONSI'ITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO I
Da Organizaçio Nacional

CAPITULO Jll
Dos Estados e Munic{pios

Art:-ts. A autonomia municipal será assegura~:

e

I - pela eleição direta de Prefeito, V ice-Prefeito"- ve-

readores realizada simultaneamente em todo o País, na
mesma data das eleições gerais para Deputados;
....•.•....•...................... "'.' ....... .,+
§ J9 Serão nomeados pelo Governador, com prêvia
aprovação;
a) da Assembléia Legislativa, os Prefeitos das Capitais dos Estados e dos Municípios considerados estâncias
hidrominerais em lei estadual; e
b) do Presidente da RepOblica, os Prefeitos dos MunicfpjOs declarados de interesse da segurança nacional
por lei de iniciatiVa do Poder Executivo.

LEI No 5.449, DE 4 DE JUNHO DE 1968
.- Dedara de Interesse da Segurança Nacional, nos
tennos do art. 16, § 1', alínea ub", da Coostituiçio,
os Municípios que especifica e d' outras proddências.

O Presidente: da República:
Art. 1' São declarados de interesse da segurança nacional, para os efeitos do disposto no art. 16, §i', alinea
b, da Constituição, os seguintes Municípios:
I - no Estado do Acre: os de Brasili:ia; Cruzeiro do
Sul; Feijó Sena Madueira e-"Xapuri;
I I - no Estado do Amazonas: os de Atalaia do Norte;
Barcelos; Benjamin Constant; Ilha Gr3.nde; Jpixuna; Japurâ; Santo- Antônio do Içâ; São Paulo de Olivença e
Uaupés;
IX- no Estado de Santa Catarina: os de Descanso;
Dionísio Cerqueira; ltapiranga; São José do Cedro e São
Miguel do Oeste; e
X- no Estado d\! São Paul9: os de Cubatão e São Sebastião.
Art. i9 Os Prefeitos dos Municípios especificados
no artigo primeiro serão nomeados pelo Governador do
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Estado respectivo, mediante prévia aprovação do Presi-

dente da República.
Parágrafo único. Se o nome escolhido não mereçer
aprovação do Presidente da República, este, por intermédio do Ministêrio dã Justiça, comunicará ao Governador do Estado sua decisão, deve_n_do ser fei~a a indicação de novo nome dentro do prazo Q_e _lO (dez) dia~, a
contar daquela comunicação.

(Às Comissões" di_ t;oizjtituição e JustiÇa_~ de Seg~:
rança Nacional e de Munic(pios.) ·
PROJETÕ DE LEI DA CÁMARA
NV 26, DE 1985

(n"' 3.365/77, na Casa de origem)
Estabelece a obrigatoriedade de dlvulgaçio, pela
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, dos dados que especifica.

O Congresso Nacional decretl;l: _
__ ____
_
Art. 19 A Secretaria de P1anejamento da Presidênc;ia
da República deverá divulgar, obrigatoriam·c:rite, até ··a
dia 31 de janeiro de cad_a ano, os seguintes dadQS rela_tlvos ao exercício imediatamente anterior:
I - total da dívida externa, discriminando-s.e o montante dos empréstimos anteriores e os pagamentos efetuados durante o ano, os juros, "as taxas e as amortizações pagas;
I I - montante do Produto Nacional Bruto - PNB e
do produto Interno Bruto - PIB;
III- total da taxa de inflaçào anual;
IV- especificaçãO dos percentuais dos reajustamentos de vencime~tos c.õncedidos aos servidores públicos
da Uniã.o, da AdmiiUStiação Oir.eti). e Indi~ta, assim
como dos empregados das empresas públicas, sociedades '
de economia mista e fundações vinculadas !..1!.11Jão..i____
V- especificação dos rc;ajustes salariais cQ.nceçl_idos
lls vârias categorias de trabalhadores urbanos;
VI -total da arrecadação dos tributos federais,
discriminando-se. os valores correspondentes a cada tributo.
·
Paràgrafo único. Na hipótese de não haver dados ,
definitivos de .qualquer dos itens referidos neste artigo,
serâ divulgadÁ a estimativa mais idónea dispon[vel.
Art. 29 Para os fins previstos no artigo aníerior, deverão todos os órgãos da Administração Federal Direta
e Indireta, assim como das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações vinculadas à União,
encaminhar os dados necessários à Secretaria.d~~PJ.a..qei!_
mento da Presidência,_dª República,· impreterivelmente
até o dja 15 de jJ:Jnei"rO de cada ano.
__
A~. 39 Os funcionãfios responsãveis pelo eventual
descUmprimento das disposições desta lei serão punidos
com suspensão por até 45 (quarenta e cinco) dias, além
das penalidades disciplinares cabíveis, a serem·· previstas
em regulamento.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessenta) dias,
~ Art. 59 Esta Lei entra em viga! na data d.e sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
(Às CairilSsffe't.de ·Economia e de Flsq_a/_lzgção e
Controle.)

PARECER
PARECER No 58, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de ResoluÇilo o9 8, de 1985, que "cria o pecúlio dos servidores do Senado Federal".

Relator: Senador Martins Fllho
O Projeto de Resolução sob exame foi idealizado pelo
nobre Senador Passos Pórto, profundo conhecedor dos

prnbtemas sociais que envolvem o funcionalismo desta
Casa, e •. ~dotado pelos demais ilustres componentes da
_f.o_!_l!_issão Dir_~~-~'.1:! p~sso_u a ter inici~tíva desta.
Visa a Proposição criar o Pecúlio dos Servidores do
Senado Federal, dele participando todo o funCionalismo
da_Çasa, Part~_f~manentes e Suplementar do Quadro
de P~soal, e, mais tarde- após estudos le;ados a efeito
pela Comissão Diretora, todos os servidores do Senado
não..abrrutgidos, ~.Qclusive os que ocupam cargos, empre- gos ou funções nos Órgãos Supervisionados.
O Pecúlio que se quer constituif "corresponderâ ao
mõ·ntante a ser descontado de todos os mUtuârios, no
mês que se seguir ao do falecimento do participante, de
uma diária para cada óbito, até o mãxiniO.de 2 (duas)"
(art. 29 do Projeto).

O art. 39. do Projeto, ao disciplinar a situação dos l»
neticíãrios, segue a sistemãtica jurídica brasileira, dando
preferência, na sucessão, ao cônjuge sobrevivente, ao
companheiro (nas condições previStas), aos herdeiros legais e, na inexistência dos citados, ao beneficiário designado pe~<:oseryidor.
_
O Projefo de Resolução n9 8/85, enfim, foi elaborado
--em tefnlos jurídicos e com boa técnica legislativa, inocorrendo qua,lquer falha constitucional.
'I.t.ata~se: .d.e:ITI.e<Ii!i!l:d~ lm:&Q _alc.anc.e _s_qçiai parã. 0: ft,tncionalísmo do Senado, já adotada na outra Çasa do LegislativO. -A brilhante justificação firmada pela Comissão
Piretora, a .cujos termos me reporto, demonstra por si
I'n.esma a oportunidade do Proieto.
·Estas as razões que me levam a opinar favoravelmente
ao Projei.O sob exame.
Sala das ComissõeS, 15 de maio de 1985. -Josf lgná~
ciõ-Ferreif8, PresideÕie- Mãitiits Fflho~ Rdator..:..... AlbertO. Silva - Nivaldo Machado --Hélio. G1,1eiros Luiz Cavãlcanti - Octávio Cardoso - Ca,rloS Alberto
....:... Moacir Duarte.
-'o-SR~"J>·.REs:in:ru'rTE (JOsé Fr3.gdli) -Do. Expi:dien·~
te lido, consta{ll os Projetas de Lei da Câmara n9s 21 e
22,".de 1983, cfue reCebérão emendas;-petante à Comissão
de Finanças, pelo prazo de cinco sessões ordinârias, nos
têrm.osãóart-:-·r4~·1tennl,aHiiea '•b", do Regimento Interno.
· -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretârio.
E lido o seguinte

PROJEtó DE LEI DO SENADO
___ ~~ ~_N_'~20,_DEI985
Estabelece padrões mínimos de remuneraçlo para
o magistério
O Congresso Nacional decreta:
:Art. 19 A remuneração'mensal de qualquer professor do ensino regular ou do ensino especial, mesmo dos
contratados para exercer suas atividades na área municipal, não será inferior ao salário mínimo regional, ainda
que em caso de professor leigo.
Pirágrafa-·an·lco: -·QuandO o professor·-ror pOrtaOOr
da titulação correspondente ao e;~~.igido para o grau de
C:!IS_i_~~ em qu~?_l~~~a_. n~~- tc;:~~os da Lei n! _5.692/71,
seu salário mensal não serã em hipótese algUina ínfeiiOr
a três vezes o salário mínimo regional.
Art. 29 As entidades de direito público e priVado
que remuneram professores em níveis inferióres ao fixado pela presente lei terão prazo de um ano, contado a
partir da data de sua promulgação, para adequar a folha
de pagamento aos níveis mínimos aqui dispOstos.
Art. 3~'. _Aplica-se a presente lei a todos aqueles que
desempenharem atividade típica de magistério, ministrando ensino regular ou especial.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário.
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Justiflcaçiio

No momento em que apresentamos o presente projeto
de lei, trabalham pelo salário mensal de CrS 6.000 nada
menos do que t ll professores da rede municipal de um
dos Estados da Federação brasileira. Essa remuneração~
inferior ·a ·2 por cento do salário mínimo em vigor, ·não
constitui porém um Caso_isolado. Em outro Estado, vizi~
nho, há professores recebendo CrS 10.000 mensais. Mais
d-o que IsSO, em-um lerceiro Estado, este situado entre os
mais prósperos, 49 professores recebem apenas CrS
22.000· mensais.
TaiS. dados constituem apenas exemplo de um quadro
que nos é transmitido pelas próprias Secretarias de Edu~
cação dos Estados, em informação prestada a um órgão
do Ministérío da Educação. Significam, em termos cor~
rentes, qué há no Brasil pessoas contratadas para minis~
trar ensino a nossas crianças .mediante a u.rn pagamento
que corresponde, grosso modo, a l dólar mensal. E,
mais, que essa situação não se restringe a um ou dois es~
tadOs brasileiros, mas ·apresenta-se de forma endêmica
no Pais
Mesmo o ensino estadual mostra como se deterioraram os salários, outrora ao menos digno, pagos a nossos
mestres, Em um outro estado, sobre o qual infelizmente
não pudemos obter dados relativos ao ensino particular
e municipal, o próprio g_overno estadual admite remunerar seus professores por apenas Cr$ 161.000 mensais, ou
seja, cerca de CrS 5.000 abaixo do salário mínimo vigente antes de l9 de maio de 1985.
Essa situação Crítica se verifica com freqUência maior
em diversas fundações de direito privado, em pequenas
escolas particulares e no ensino municipal, embora alguns estados também possam ser citados como maus pagador~_-_ tanto no que se refere. ao nível dos salári~?s
quanto ao atras9 com que são recolhidos. O motivo c;.
mumente alegado para a baiXa remuneração dos profes--- sorese·su1Cfalfã de titulação, embora igualmente secostume lembrar que sua jornada de trabalho nem sempre
chega às 8 horas diârias.
-Embora .essas duas afirmações ocasionalmente correspondam à verdade, não constituem motivo suficien.te
para submeter os professores- a quem, na realidade, as
nossas crianças deverão as bases de uma formação de
que dependem para toda a sua vida - a um salârio de
fome. ~ preciso cortar pela raiz a degradação salarial a
que tem sido submetido o magistério brasileiro, até para
garantir a sua qualificação, para não falar de uma exigência mínima de humanidade e de respeito profissional.
Essa é a meta da presente lei. Mesmo que os padrões
ôe reiniineni.Çào por ela ftxados não cõilsdtuam .o.ideaf~
representarão ao menos um primeiro passo no sentido de
- se c6tftglrem aiffiaiores e illáis "graves:'distorções. Dese-jamos inicíar por aí um proCeSSo q·ue, gradativamente,
permita aos professores de todos os níveis obterem incremento real em seus vencimentos.
Apesar de estarem muitas Prefeituras e mesmo alguns
Estados entre os empregradores que submetem os professores a salários ínfimos, os termos do presente projeto
não iffiplicam aumento de despesa. Ao se fixar o prazo
de um anQpara que os empregadores apliquem integralmente o disposto no artigo )9 e seu parágrafo único, a lei
evita a modificação imediata do orçarmmto estadual ou
municipal, permitindo que, no ano seguinte, adaptem-se
os noVos orçamentos ao-exigido, com ou sem aumento
da despesa global, a critério do Poder Executivo. A deci.sã.o de aumentar ou não a despesa, portanto, ficará inteiramente a cargo do Poder Executivo, estadual ou municipal, uma vez que, respeitado o princípio constante do
parágrafo 49 do artigo 176 da Constituição, pode remanejar livremente a despesa.
A presente lei visa ainda, em seu artigo 39, impedir q"uese burle a disposição do artigo l Q, contratando-se professores sob out,ra denominação profissional, com a pretensão. de lhes pagar salários inferiores. A diferenciação en-
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tre os professores leigos;__ que, pelo caput do artigo 11',
vêem assegurado o salãrio mínimo - e os que contam
com a titulação exigida (para se lecionar nas quatro pri~

meiras séries do primeiro grau, faixa em que são mais
freqUentes os salãrios· irrisórios, pede-Se habilitação es-

pecifica a nível de segundo grau) deverá constituir um

estímulo à quaiificacão dos professores leigO-s que, effi
certos estados, constituem ainda 30 por cento ólüllais do
magistério. Aos que detêm a qualificiição mfníina fegal,
assegura-se, como ponto de partida, remuneração men-

-de Legislaçilo Social, favorável; e
·---de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto; em segundo turno. (Pausa.)
Não ha.v_eodo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
O projeto é dado como definitivaniente aprovado, nos
_termos-do arL315 c;io_Regimento Interno.
O projeto irá _à Comissão de Redação.

E: o_ seguinte 9 projeto aprovado.

sal correspondente, ao menos, a três vezes o salârio mínimo vigente.
Saladas Sessões,I6demaio de 1985. -Joio Calmon.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e: Cultura e de Fínanças.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !~'Secretário.
-

t

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 303, DE 1980

ral.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1985.- Altevir Leal.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos de urgência que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretârio.
-- São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 105, DE 1985
Requeremos urgi!:ncia, nos termos do art. 311, alínea bdo Regimento fitemO, para o Projeto de Lei da Câmara
n~' 12, de 1985 (n~' 5.272/85, mi Cãsade origem), qu~ ..autoriza a desapropriação de ações das companhias que
menciona e a abertura de crédito especial de até Cr$
900.000.000.000 (novecentos bilh.Ões de cruzeiros) e dá
outras providências".
Sala das Sessões, 16 de maio de 1985.- Humberto Luceaa- Carlos Chiarelli- Raimundo Parente-- Nelson
Carneiro.
REQUERIMENTO N• 106, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
p.'i' 92, de 1985-DF, qu~ ..dispõe sobre vencimentos e vaniagens dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do DistritO-Federal".
Sala das Sessões, 16 de maio de 1985. -Humberto Lucena --Carlos Chiarelli - Raimundo Pareote- - Nelson
carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão, nos termos regimentais, votados após a Ordem do Dia. (Pausa.)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n'i' 303, de 1980, de autoria do Senador Ita~ar Franco, que dá nova redação ao item IV, do
artigo 4t, da Lei n' 6.226, de 14 de julho de 1975,
tendo
Pareceres, sob n"s 1.051 a 1.053, de 1983, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade. iuridicidade e, quanto ao mérito, favorãvcl;

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O prõjf:tó é-dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno. O projeto irá à
COlnissão -de Reàa"Ç.ão. -É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 341, DE 1980

O Congresso Nacional decreta:

_ _ Art. I 'i'

O item IV do artigo 41' da Lei

$implifica e desburocratiza o processo de ope-rações financeiras, permitindo que- os documentos fir~
mados pelãs Insiitulções Financeiras sejam autentica~
dos mediante chancela mecânica.

n~>

6.226, de 14
de julho de 1975, passa a vigorar com a seguinte redaÇão:
.-.. -. ·..• ç; •••.•.•••..••••

ç-. ~ • • • • • ;.;.·•• ·• ~-;·.

IV - O tempo de serviço relativo à filiação dos
segurados de que trata o artigo 5'i',"itein UI, da Lei nl'
3.80'7, ·de -26 de agosto de 1960, bem como o dos segurados faclllfátivos, dos domésticos, e dos trabalh_adores __ ~ut~nomos só será contado quando tivet"
havido recOlhimento da contribuição previdenciária
correspondente aos períodos de atividade."
Art.
cação.

Art.

-2~"

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

39 São revogadas as disposições em contrário.

O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n~> 331, de 1980, de autoria do Senador
Passos Pôrto, que erige em monumento nacional a
cidade de ~o Cristóvão, no Estado de Sergipe, tendo
Pareceres, sob n~>s 751 e752,-de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade. e juridicidade; e
-de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O projeto ê dado como definitivamente aprovado, nos
·termos do artigo 315 do_ Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.
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Pareceres, sob nYs 1. 134 e 1.135, de 1981, das Comissões:
-De Constituiçílo e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e
-de Finanças. favorável.

Dá nova redaçilo ao item IV, do artigo 49 da Lei n"'
6.226, de 14 de julho de 1975.

lida a seguinte

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em 14 de maio do
corrente desliguei-me do Paitido Democrático Socíal e
passei a integrar a Bancada do Partido da Frente Libe-
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o

cO-ngresso Nacional decreta.:

Art. _li' O art. 1~' da Lei n~> 5.589, de 3 de julho de
1970, emendado pela Lei n~> 6.304, de 15 de dezembro de
1975, passa a vigorar-com a seguinte redação, mantido o
seu parágrafo único:
_:~A.rL_l~> Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou obrigações, suas cautelas representativas, de emissão das sociedades anônimas de capital
aberto, as duplicatas emitidas ou endossadas pelo emitente, bem como os contratos de compra e venda
de moeda estrangeira e quaisquer outros documentos firmados pelas Instituições Financeiras podem
ser autenticados mediante chancela mecânica, obedecidas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional."

Art. 29 A presente Lei entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em contrArio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Esgotada a
Ordem ~do Dia, passa-se à votação do Requerimento n"'
105, de l985,lido no Expediente, de urgência para o ProJeto de Lei da Câmara n' 12, de 1985.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.

~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 331, DE 1980
Erige em mowmento nacional a Cidade- de Sio

Crist6vio, no Estado de Sergipe.
O CongressCrNacional decreta:

Art. I~> S erigida em monumento nacional a Cidade
de São Cristóvão, no Estado de Sergipe.
Art. 2~> Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se_ as disl'<!sições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 341, de 1980, de autoria do Senador Franco
Montoro, que simplifica e desburocratiza o processo de
operações financeiras, permitindo que os documentos
firmados pelas instituições financeiras sejam autenticados mediante chancela .mecánica, tendo.

O SR.. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
V. Ex• es~ colocando em votação a urgência pedida
pelos Srs. Líderes, se não me engano, baseado no art.
371, letra b.
Sr. Presidente, primeiro ê preciso esclarecer, já que sofremos aquela pressão tão comum, particularmente no
Pàrlamento brasileiro, da· Bancada. do Rio Grande do
Sul, dos meus prezados e queridos companheiros, não só
do Senado como da Câmara dos Deputados declarando
de pronto a minha boa vontade- que jã tive oportupidade de comunicar a V. Ex•--... pois que poderia jâ ter,
regimentalmente, pedido a V: Ex• que· suspendesse a sessão já que o prazo havia se esgotado e, no entanto, esperei que houvesse o devido número para que pudéssemos
discutir, amplamente, no Senado da República, esta matéria da maior importância, não apenas para o Rio
Grandé do Sul mas, particularmente, para o Brasil naquilo que diZ respeito ao saneamento fmanceiro qu~esta
Nação estâ precisando ter.
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Veja, Sr. Presidente, que lamentavelmente, mais uma
vez, não apenas neste caso, V. Ex• conhece a minha posição nesta Casa, tenho sempre me insurgido 'com a ur-

gência urgenUssima dos Srs. Líderes. E por que tenho me
insurgido, Sr. Presidente? Porque basta V. Ex• e os Srs.
Senadores, que hoje têm, em seus gabinetes, um terminal
de computador verificarem que projetas tão importantes
como estes estão aí caminhando a duras penas pelo Congresso Nacional e, particularmente, pelo Senado da Re-

pública.
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que ainda este ano foi arquivado um projeto de nossa autoria, apresentado em
19SI, que não permitiria, exatamente, o senta-levanta
dos Líderes, porque o senta-levanta dos líderes tem levado a atividade parlamentar ao que temos assistido, ao esvaziamento daquilo que é mais sagrado no Parlamento.
e_ no plenário, quando o Senador não faz parte de uma
Comissão lecnica, que S. Ex• pode e deve debater as
grandes questões que sio levadas ao conhecimento do
Senado da República.
Portanto. essa urgência urgentíssima, Sr. Presidente,
num projeto que teve uma tramitação longa na Câmara
dos Deputados, no Senado da Repó.blica, eu, que não
faço parte da Comissão que examinou esse projeto, te-nho, evidentemente, que debatê-lo no Plenário do SenaM
do.
E eis que, mais uma vez, usando a força da Liderança,
os Srs. Líderes, invocam o Regimento, no seu art. 371,
letra b, - e veja a gravidade, Sr. Presidente, é preciso
que os Srs. Senadores atentem para isto, porque se o Senado da República aprovar, nesta noite,- o art. 37l,letra b, o que acontece?
Vamos ao art. 382:
"Na discussão e no encaminhamento de votação
das proposições em regime de urgência, nos casos
do art. 371, a e b - que é o caso- só poderão usar
da palavra, e por metade. do prazo previsto para as
matérias em tramitação normal, o autor da proposição e os relatores, além de um orador de cada Partido."
Veja, Sr. Presidente, que estou usando aqui a palavra.
como Senador do PMD_B, o Uder poderia ter-me cassado, se entendesse, jã o fei "uma vez. verdade que jã o
fez, uma vez, porque o Líder sabe da minha posição e
tive a obrigação, por um dever êtico, de comunicar aoSenador Hu_m_berto Lucena qual seria a minha posição, e
com S. Ex• nunca fugi a esses compromissos êticos que
me regem desde que ingressei no Movimento Demcrãtico Brasileiro, hoje PMDB, nos idos de 1967.

e

O que não podemos, Sr. Presidente, ê permitir que
numa matéria de tamanha importância, os Srs. Senadores tenham que ficar quietos, não podendo discutir-a ma~
téria; terão que votar, e se não fosse, realmente, aí sim, a
nossa pressão, esta matêria passaria como passou na Câmara dos Deputados, pela votação apenas dos Srs. Líderes, quando sabíamos e sabemos que muitos dos Srs. Deputados gostariam de ter usado a palavra para defender
ou não, para apresentar ou não uma proposição e~ê-pot
isso que faço um apelo, nesta noite, ao Senado da República.
·
Ninguém é contra o·-projeto, temos o nosso substitutl-voe na hora apropriada, regimentalmente, Sr. Presidente, vamos__apresentar a V. Ex•, porQue entendemos que se
se der a matéria como urgência-urgentíssima, es:tarâ
quebrado o critérío de apresentarmos as emendas nacomissão e teremos, regimentalmente, e V. Ex• na hora de
responder à questão de ordem, teremos todo direito e de:ver de apresentar o nosso substitutivo aqui, no plenãrio
do Senado Federal, jã que os líderes nQS impedem de apresentar tais emendas ou tal substitutivo, na devida co·
missão.
Não é possível, Srs. Senadores. Qual é a dificuldade,
Sr. Presidente1 Este Congresso, quando quer - e jâ es-
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tou aqui hã dez anos- as matérias passam com a velocidade não digo da luz, mas do som.
Matérias são aprovadas, aqui, Sr. Presidente, quando
hâ interesse ou do Governo, como era no passado; e ao
q-Ue parece a Nova Repdblica se enquadra nesse procedimento; as matérias passam aqui com aquela velocidade
que condenãvamos no periodo do autoritarismo.
Quando nós, Sr. Presidente, do Parlamento, nllo podemos discutir devidamente uma mat6ria como esta, da
maior importância, que pode abrir um precedente da
maior gravidade - e vamos defender sim os Srs. funcionários, porque por incrível que pareça, basta que se examine na Mensagem que o Governo enviou ao Congresso
Nacional sequer foi feita menção aos funcionários dCS61es
conglomerados, que poderiam, estar sevindo de pano de
fundo aos grandes grupos financeiros que, mais uma vez,
estão a infelicitar o nosso Pafs, que se utilizam da legislação que está ai, que o Banco Central não observa. para
exatamente fazer com que o Governo, de repente, se veja
obrigado a fujetar, como neste caso, mais de900 bilhões
de cruzeiros.
E, o que é mais grave, Sr. Presidente, tentei apresentar
e V. Ex• indeferiu; nós protestamos, educadamente.. com
respeito a V. Ex•; tive que recorrer à Comissão de Constituiçio e Justiça, quando apresentei mais de dezenove itens, pedindo algumas explicações sobr_e o que estava a•'conteceº"do com ess~ç_q_nglomerê!_l!os, qua_!ldo pedi a documentação em 20 cópias, os livros e docwnentos, quando pedi a V. Ex• que especificasse, pormenorizadamente,
os fatos que ensejaram a intervenção nos conglomerados. Quando mais à frente pedia qual o teor do relatório
ou proposta apresentada pelo interventor do Banco Central, na conformidade da Lei nQ 6.024, perguntava eu a
V. Ex• se teriam sido apresentados recursos das decisões
do interventor do Banco Central, considerando ser objetiva: p~im<?rdial da intervenção normalizar a gestão empresarial, e por que razão afirma a exposição de motivos
que acompanha a mensagem o seguinte;;.'• ... em conseqUência, deve o Estado, dando prosseguimento às determinações contidas na Lei n' 6.024/84, evoluir para a liquidação extrajudicial." E por que não se evoluiu para a
liquidação extrajudicial? O meu requerimento foi indeferido pela Mesa Diretora do SenadO.
Perguntava, Sr. Presidente, que anâlise fora rea1izada
para se afirm-ar que o procedimento da liquidaçãQ, "abalaria profundamente a economia do Sul do País?"
Onde é que estâ e onde ê que pode se afirmai isso?
Considerando, ainda mais, a propalada preocupação
de preservar o emprego de 24 mil pessoas, por que motivo inexiste qualquer dispositivo no projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, assegurando estabilidade, ainda Que temporãria? Estabilidade esta, Sr. Presi·
dente, que vamos encontrar _no projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados.
Mas gostaria, Sr. Presidente, de ouvir _dos senhores
líderes; in_clu_s_ive dQs Líderes do G~:werno, taJ?.tO do meu
Partido, como da Ffente Liberal- jâ não digÕ do Partido de Oposição - se o Senhor Presidente da República
vai ou não vetar esse artígo que estã inserido no projeto
da Câmara dos Dep!J.tados que permite, ainda _que por
um anO, a estabilidade dos senhores funcionârios?
Gostaria, Sr. Presidente, que os Srs. Líderes, na hora
-em que forem usar da palavia, para apresentar as razões
por que defendem esse projeto oriundo da Cãmra dos
Deputados um projeto falho em todos os seus aspectos,
inClusive o cOnstitucional, quero ver se eles darão a garantia de_que o Senhor Presidente da República vai ou
não vetar-alguns artigos desse projeto que, por um acaso,
o SenadQ.dª Repúbliç_a vo:;:nha a aprovar nesta noitJ:; porque o jogQ, __S_rs. Presidente, quando se fala em regime de·
mocrático, quando se fala em Nova República precisa
ser um jogo claro. Se os líderes querem urgência urgentíssima, devem ter os seus motivos, que eu combato
nesta noite, mas devem ter tambêm a sinceridade perante
a Nação brasileira e particularmente, perante_ os senhores funcionãrios para dizer, como Líderes do Governo,

se o Gove_rno vai vetar ou não qualquer artigo aqui estabelecido neste projeto, pela Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, vou encerrar pedindo, neste instante,
que o Senado da República rejeite a urgência urgentíssima, solicitada pelos senhores Uderes.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Itamar Fruc:o- Peço verificação de votação;
Sr .Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joslo Fragelli)- Scrl procedida a verificação de votação solicitada.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.

Como vota o Líder do PMDB?
O &. Hlllllherto

Luc"'• (PMDB -

PB) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragclli)- Como vota o
L!dcr do PDS?
O &. Octáno Canl... (PDS -

RS) -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?
O Sr. Carlos OdareDI (PFL- RS)- Sim, pela urgência.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PTB?

O Sr. Nelson Carneiro (PTB- RJ)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder dQ PDT? (Pausa.)
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ··siM"' OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurem a - Albano Franco- Alberto SilvaAlcides Saldanha- Alfredo Campos- Altevir LeaiAmêrico de SOuza- Benedito Ferreira- Carlos Alberto- Carlos Chiarelli- Enéas Faria- Eunice Michiles
-Gastão MUller- Helio Gueiros -Humberto Lucena- João Calmon- José Ignácio- José Lins- Lomanto Júnior- Lourival Baptista- LuizCavalcanteMarcondes Gadelha- Mário Maia- Martins FilhoMauro Borges - Nelson carneiro- Nivaldo Machado
- Octâvio Cardoso -Passos Pôrto- Raimundo Parente - Roberto_ Wypych - Virgílio Távora.
VOTAM ••NÃo·· OS SRS. SENADORES:
Cid Sampaio- Itamar Franco- Jutahy Magalhães
...... Moacyr Duarte.

O SR. PRESIDJlNTJl (José FrageOi)- Votam SIM
32 Senadores e Não 4.
Não h_ouve abstenções.
Total de votos 36.
O requerimento foi aprovado.
O Sr. Cid Sampaio-::_ Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, ao nobre Senador Cid Sampaio, para declaração de voto.
O SR. CID SAMPAIO (PMDB - PE. Para decla·
ração de voto. Sem revisã9 do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadore_s:
Quero declarar que no Brasil está se colaborando para
a criação de uma situação quase que insustentãvel para
u'!l País que quer viver às suas próprias custas. Um nú--
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mero enorme de recursos públicos, ou recursos nacionais
é destinado à especulação financeira. Aplicam-se, diaria~
mente no Brasil, no mercado financeiro, 60 trilhões de
cruzeiros. Os juros se elevam a 345 ou 360% a_Q a,no, o
que significa juros líquidos, abatida a correção monetâria, de 124 e 149%, respectivamente.
. Sr. Presidente, quando os brasileiros fazem uma opção
para aplicar recursos, para aplicar dinheiro, têm que escolher hoje entre a espeCUlação no mercado financeiro
ou então um in vestimenta numa atividade produtiva.
Com esses juros, com eSsas vantagens, qli31 é o único riscoque tem quem aplica em investimentos no mercado financeiro, quem não trabalha para aplicar o dinheiro? O
único risco qUe tem é o d<i fa]ência do banco. Se o banco
falir, ele perde, mas ele ganha muito mais, juroS dez vezes maior que na atividade produtiVa e corre um único
risco, o da falência do banc-o-. Se, quando os bancos não
podem pagar, ou vão à falência, o Estado cobre o risco,
então não tem risco nenhum e a atiVidadC piodutiva--hâ
de ser reservada para os imbecis que, ganhando menos,
tendo juros menores corte um risco muito-maiOr: Se no
Brasil criasse essa situação, se no Pafs apoiarii-se esses
movimentos que consolidam essa posição, nesse País hâ
tendência para todo mundo explorar o mercado firiiinceiroe, esse País vai fechai por fa-ita dequeffi trabalhe, se
é que, com a ausência do trabalho, as instituições financeiras vão resistir ·e atrás de umas- nãO virão outras· e,
como num baralho de cartas, nós assist1relnos, talvez, as
instituições finanCclras--fecharem Uma atrás da -outfa,
num pafs em que não se trabalha porque o GOverno estiluma e corre o risco, __o únicO risCO-Que tem, quem aj)fic;:i
no ~ercado financeiro, que é do Governo cobrir uma falência eventual de um banco que recebe aplicação.
Daí por que o meu voto é contrário a esse projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palaVra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para declaração de voto.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. a respeito do_ mérito encaminharei, no momento
oportuno, a minha declaração de voto por escrito, mas
queria dar, também, a declaração de voto a respeito dessa questão urgente, urgentíssima, que estamos votando e
para a qual votei contrariamente. Não sei, Sr. Presidellte
em que beneficiaa imagem do nosso Congresso, no momento em que procuramos retornar às nossas mãos os
poderes e as prerrogativas do Congresso, o direito de discutir e de fiscalizar as questões fiôanceiras, nós votarmos
um projeto como esse, em urgência urge"ntíssirD.a, sem
discutirmos e sem debatermos.
Tive a preocupaÇão de pedir hoje, às 18 horas, uma cópia do avulso da matéria que seria discutida hojC aqui no
Congresso e não pude obter uma cópia do projeto que
iríamos votar às fK horas e 30 minutos. Não sei em que.
isto engrandece o Congiesso, riista urgência urgentíssima, para atender seja ·qual for o interesse. Deveríamos
aqui discutir este projeto, debatê-lo nas Comissões, e termos o tempo suficiente para trata-mos de todos os seus
aspectos.
Eu, pessoalmente, jâ disse e declarei várias vezes que
votarei contrário ao mérito, que- não -aceito, por uma
questão de princípio, qUalquer forma de estatização.
Mas, a favor ou contra, e aqui estou presente dando número para votar contra, acho que este assunto deveria
ser debatido. Agora, em urgência urgentíssima, rlinguém •
aqui poderá debater esta matéria.
Por esta razão ê que votei cOntra essa Ui-g~ncia Urgentíssima, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
cancela a sessão conjunta ãnteriormente convoc-ada-para
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as 19 horas de hoje, convocando outra, a realizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, destinada à leitura das
Propostas de Emenda à Constituição n'~s 12 e 13, de
-T985.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)
..Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 12, de 1985,( n~' 5.272/85, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a desapropriação de ações das
companhias que menciona e abertura de crédito especial de até 900 bilhões de cruzeiros e dá outras
providências, dependendo de pareceres das Comissões de Economia e de Finanças."
A Presidência esclarece ao Plenãrio que a proposição

em exame teria, nos termos do art. 141, inciso II; letra b
do Regimento Interno, o prazode5 (cinco) sessões ordinârias, perante a primeira comissão a que for distribuída, para recebimento de emendas. Co_m a aprovação, no
entanto, do regime de urgência para o prOjeto, fica essa
prerrogativa garã.ntida aos Srs. Senadores nesta oportunidaQ~.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
palavra ao nObre Senador Itamar Franco, pela ordem.
~O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem, sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu perguntaria a V. Ex• se é o momento adequado, ou seçU deveria aguardar o parecer das comissões para apresentar o
meu substitutivo. Creio que poderia esperar o parecer
para, em seguida, apresentar o meu substitutivo. Desejaria, apenas, que V. Ex• me assegurasse esse direito, já
que, conforme declara, o prazo foi repentinamente rompido pela aprovação da urgência urgentíssima dos Srs.
- -Líderes.
-~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nobre Senador, nós terminamos justamente chamando a atenção
Para o fato de que fica essa prerrogatiVa da apresentação
de emendas garantida aos Srs. SenadoreS, nesta oportunidade. E como os pareceres também têm que ser sobre a
emenda, eu gostai-ia que V. Ex• apresentasse o seu substitutivo.

o·sa. ITAMAR FRANCOvou apresentá-lo.

se V. Ex• me permite

EMENDA
Ao Projeto de Lei da Câmara
----Dê-se ao Projeto de
seguinte redação:

-=· "Art.

I~

n<~

12, de 1985

r.e-i da Câmara n<~- i2, d~-1985, a

O Poder Executivo aplicará, no que
couber, as disposições da Lei n9 6.024, de 13 de
março de 1974, às seguintes instituições financeiras:
1- Conglomerado Sul BrasileirQ:
.
a) Banco Sul Brasileiro S/A;
b) Banco Investimento Suf Brasileiro SJA;
c) Sul Brasileiro Crédito, Financiamento e Investimento SJA:.
d) Sul Brasileiro SJA Corretora de Valores MobiUários e Câmbio;
e) Sul Brasileiro S/A Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários;
f) Sul Brasileiro Crédito Imobiliário SJA;
g) Sul Brasileiro S.P. Crédito Imobiliário S/A.
II- Cong~omerado Habitasu_l:
a) Banco Habitasul S/A;
b) Habitasul Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SfA;
c) Habitasul Distribuidora de Títulos e Valores
MobíliárioS -s;A;
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d) Habitasul Leasing S/A - Arrendamento
Mercantil;
e) Habitasul Crédito Imobiliário SJA."

- Peço aqui a atenção dos Srs. Senadores para o art. 2<~,
a fim de que, Sr. Presidente, não se possa alegar, amanhã, que o representante de Minas Gerais não teve a
atenção voltada para o aspecto regional, que hoje se le-vanta no Plenário do Senado da Repúbli~ pois é evidente que o Senado corresponde exatamente à Casa dos
Estados.
Art. 2'1 É facultado às pessoas físicas ou jurídicasque sofrerem grave abalo patrimonial em decorrência da liquidação ou intervenção nos conglomerados referidos no artigo anterior pleitear, junto ao
Conselho Monetário Nacional, a concessão de linha
_ de crédito capaz de restabelecer o seu equilíbrio
çconômico-financeiro.
§ I'? Os processos serão instruídos pelo Banco
Central do Brasil que analisará, caso a caso, o mérito do pleito e opinará conclusivamente.
§ 2<~ Nos.empréstimos que vierem a ser concedidos serão observadas as seguintes condições mínimas:
a) montante nunca superior a 50% (cinqUenta
por cento) da perda efetivll;
b) correção monetária segundo a variação das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;
c) jl!_rOs_ de 1%-_(um por cento) ao mês;
d) outorga_ de garantia r~l ou fidejussória; e
e) prazo dé carência inferior a 5 (cinco) anos.
Art. 3<~ Cab@'á ao Banco do Brasil SfA atuar
como agente financeiro para os fins previstos na
presente lei."
O artigo seguinte, Sr. Presidente, interessa sobremaneira aos Senhores servidores.
..Art. 4 9 Aos servidores das empresas integrantes dos conglomerados referidos no artigo l'? que tiverem o respectivo contrato de trabalho res7indido,
em decorrência do processo de intervenção ou liquidação, fica assegurado o direito de serem admitidos,
ert1 função equivàlênte, numa das instituições financeiras públicas a que se ~efere o artigo 22, da Lei n<~
4.595, de 31 de dezembro de 1964.''
Aqui, Sr. Presidente, fica assegurado ao funcionalismo
esse direito, sem a necessidade de o País criar mais um
banco estatal, já que ele tem suas entidades financeiras:
,. ~·§ I'I A faculdade prevista no caput é aplícável
aos servidores demitidos a partir de 7 de fevereiro de
1985, desde que não o tenham sido por justa causa.
§ 29 O Poder Executivo regulamentará o disposto no presente <trtigo no prazo de 15 (quinze)
dias, observadas aS seguintes condições mínim~:
a) contratação imediata de todos os servidores
que, na conformidade do caput e parágrafo primeiro, fizerem jus à opção;
b)

respeito ao princípio da isonomia trabalhis-

ta; e
~tabilidade no emprego.
Art. 5? Os enc?fgos decorrentes da aplicação
da presente lei correrão à conta do fundo de reserva
a qu~ se refere o ártígo 12 da lei n<~ 5.143, de 20 de
outubro de 1964, cujos recursos serão priorítariamente alocados a tal finalidade.
Art. 69 __ Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
- Art._ 7<~ São revogadas as disposições "em conlrárío."
Sr. Presidente, continuando aqui a minha justificativa

c)

Justificação
Acompanhado da Exposição de Motivos subscrita
oelo Minisiro da Fazenda; submete o Sr. Presidente da
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República à consideração do Congresso Nacional proje-Havia permissão legal para tanto?
to de lei. "autorizando a desapropriação de ações de
- Por que foi eleita a via da desapropriação quando
Companhias que menciona (integrantes dos conglomera~
se sabe que o patrinônio das entidades é negativo, nada
dos Sul brasileiro e Habitasul) e a abertura de crédito eshavendo pois a ser expropriado?
pecial de atê Cr$900.000.000.000, e- dâ outras providênEntendo, Sr. Presidente, que o Seriado da Reptíblica
nãg deve nem pode deliberar a respeito de assunto tão
c.ias."
grave sem antes estar completa e satisfatoriamente escla~
O titular da Pasta da Fazenda enfati~ ....o notório rereciclo sobte todos~os dados, elementos e circunstâncias
púdio da sociedade pela aplicação de recursos governaque envolvem o tema.
mentais na recuperação de instituições financeiras mal
Sigo, Sr. Presidente, nessa linha de raciocíriio, para dí~
administradas" como igualment~. "a notória condenação
zer,
mais à frente, o seguin~e:
da sociedade à intervenção do Estado na economia privada para assumir -a àdministração de empreendimentos
"Bem, juridicamente falando, é tudo aquilo sus~
c-ome~~ais .{ítem 6 da Exposição de Motivos)".
cetível de valoração económica. É o que integra o
Aqui a razão, Sr. Presidente, pela qual eu gostaria de
património da pessoa. Ora, as pessoas jurídicas a se-_
ouvir, e espero ouvir, o quetêrh a dizer os Srs. Lideres do
rem desapropriadas se encontram, por força do pró~
Governo, face a essa mensagem que foi assinada pelo Sr.
prio ato declaratório de int~enção, em estado de
MiníSirQ da Fazenda quando repudiava a aplicação de
insolvência, ...
recursos a estas institUições, bem como a possibilidade
E importante frisar a V. Ex~ isso, Sr. Presidente: ,ela se
de mais uma vez a intervenção na economia privada,
encontra em estado de insolvência.
Não obstante, justifica a submissão da matéria ao
••u.isto é, carentes de património capaz de satisfazer
Congresso Nacional a fim de que o legítimo representan~
os débitos assumidos. Presume-se, até prova em conte do povo eleja entre duas alternativas: - dua_s altçrriª"~
trário, que o Banco Central adotou as medidas_ do cotivas que nos dão o Poder Executivo,-:-. "liquidação exnhecimento público, porque a gestão temerária, ver critrajudicial e saneamento financeiro". A inicia~iVa é expliminosa, dos acervos societârios levou as empresas ao cocada também em virtude das.. "fortes reinvidicações relapso económico. Jndiretamente, é o próprio projeto origionais no sentido de eVitar a liquidação extrajudicial",
ginal que o reconhece, ao estipular que a desapropriação
fato qu~. "abalaria profundamente a economia" do Sul
"objetivará o saneamento financeiro, a reorganização e a
do País, particu !armente no que diz respeito ao desem!~apit~Iização das companhias". (art.t'i', § 19)"
prego de aproximadamente 24.000 pessoas;.~. "'e as -rep-er-Em outro dispositivo, já anteVendo a inexiStência de
cussões sobre as pequenas e médias empresas credoras_
acervo pa-trimonial, cria ficção_ jurídica para estabelecer
dos conglomerados que ficariam incapazes de resistir a
critério
índenizatório de bem inexistente... ___ _
dificuldades financeiraS... ''
Eoé- istO que o Senado da República, daqui a pouco,
Duas observações-, devem, desde logo, ser feitas. Em
vai vOtar e, possivelmente, vai consagrar:
primeiro lugar, as autoridades executivas em momento
algum ousaram assumir claro e definido posicionaõ:teritci
_,_. "mNa companhia em que o valor do património
em prol da solução ora apreciada. Isto estâ bem claro na
líquido for negativo, o dePósito previsto neste artigo
mensagem enviada ao Congresso Nacional. Em segundo
(indenização), será de l cruzeiro para cada 100 mil
lugar, inexiste na documentação enviada ao Poder Legisaçôes ou fração ... "
lativo qualquer elemento capaz de pennitir uma avaE sigo, Sr. Presidente, para dizer, m:iis à rren:r:e:·
liação objetiva, quer dos acontecimentos que precederam a intervenção, quer da situação presente. Diversas
.. ''.~Indagà~se, então: que bem estâ sendo transfeindagações de vital importância para o processo deci. rido ao Estado? Que acetvo está sendo adquirido?
sório permanecem no ar. E nós esperamos aqui a palavra
De que maneira está o património público a
dos Srs. Líderes.
~,.=engrandecer~se? A que título_ pagar-se·á a compen-Quais os fatos específicos que ensejaram a inters-aÇão--ítlaenizat6ria?''
venção nos conglomerados?
São
perguntas que, por não poderem ser respondidas,
-A partir de que <!poca foram constatada~_irregulari~
evidenciam a impropriedade do instituto aplicado à es~
dades administratívas e ou ~inais de iliquidez'?
· pécie. ·
Inclusive, Sr. __ Presidente, se foram enviados dólares
Por outro lado, tampouco se encontra presente o re~
para pagamento de cerca de c~nto e oitenta milhões a firquisito de utilidade pública, se este for tomado na sua
mas internacionais.
ver-dadefra acepção jurídica.
-O que foi apurado pelo interventor ao serem examinados _os papéis, escrituração, balanços e demais elemenSegundo a autoridade da opinião de Seabra Fagundes,
tos constantes da contabilidade das empresas?
--~á uti~!dide pública quando:
-Que motivos graves terão levado o Banco Central a
concluir pela necessidade de passar da mera intervenção
,,..a utilização da propriedade priVada é convepara a liquidação?
nienie e vantajosa ao interesse coletivo."
--Como se pretende assegurar-o empregados 24.000 - ~ QWD.dO-~-E~taCiO piOmove a expropriação de bens,
strp-~e::'se <;_~i~!i~ .o int~re_sse soei~! p_ere.r.t~ ~ ser protegido.
funcionários?
-Qual o número e montante de créditQS da~ "peque~
A construção de uma escola, de um_ hospital, de uma
nas e médias empresas" junto aos integrandes dos conbarragem ou outro empreendimento da eSpécie, consti.glomerados?
_
t!.lem obras cuja _atiyidade servirá, pelo menos, fica a
-Por que se afor:rna ser mais_ oneroso para a União liii-ffii 8:-etã:ÇãQ_- --- - --- --- --qui dar extrajudidalmente do que fazer um a porte de Cr$
E -continuo dizendo, Sr. Presidente. para argumentar,
900.000.000.000?
mais _à fre,n_~e. pedindo a V., Ex• que mande constar a minha JUstificitiva na_ integra.
- E a administração pública avalista, fiadora ou- ga.;
rantidora, a qualquer título, das obrigações que têm
O SR. PRESIDENTE- (José Fragelli) V. Ex' serâ
como principal devedQr as empresas integrantes do con~
atendido. A suajustíficativa constará no seu inteiro teor.
, glomerado? Caso afirmatiVo Põr que e -soO que"füridaMas, para··que- Seja- distribuído o substitutivo, teremos
mento legal?
que
suspender a sessão, para mandar imprinii-lo. Acho
Va~os aguardar a resposta dos Srs. Lideres.
que· basta o substitutivo.
-Que montante global de recursos públicos foram
até o presente alocados na tentativa de salvar financeira~
O SR. ITAMAR FRANCO ~Basta, Sr. Presidente?
mente os conglomerados?
Gostaríamos, Sr. Presidente, que os Srs. Líderes esclaO SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) --0 substituti~
recessem qual é esse montante.
·
_V O
r
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Faremos, inclusive, a impressão da justificação, se V.
Ex• fizer questão.

O SR. ITAMAR FRANCO -Se não fofgastar muito
papel e tinta eu gostaria.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Não. E: o tempo.
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu poderia definir o
tempo, fisicamente, a V. Ex•, mas, se V. Ex• me Permite,
continuaria a apresentar a justificativa do meu substitu~
tivo. Acho que tempo, Sr. Presidente, o Parlamento tem
demais. Talvez, não tenha sabido usâ-lo, como precisava
tê-lo usado.
Mas continuo, Sr. Presidnete. Passemos ao exame das
principais inovações introduzidas na Câmara dos Deputados._--Em primeiro lugar, verifica~se terem Sido incluídas entre as companhias a serem desapropriadas- e aqui cha~
mo màis uma vez, se ê que se pode chamar, respeitosamente a atenção dos Srs. Senadores da República - repito - o projeto aprovado na Câmara dos Deputados.
-ErD. Prfmeiro lugar, verifica~se terem sido incluídas, entre
.as companhias a serem desapropriadas, três que já se encontram em fase de liquidação extrajudicial- Sulbrasileiro Crédito IInobilíárío Sociedade Anónima, HABITASUL Crédito Imobiliário Sociedade Anónima, de
ac-ordo com o art. l"', do projeto aprovado pela Câmara
dos Deputados, do que diz do conglomerado Sulbrasileiro. Já encontramos três sob liquidação extrajudicial e vamos fazer uma fusão dessas empresas que já estão em liquidação extr~udicial.

Como se sabe, Srs. Senadores, a liquidação extrajudicial equivale a um procedimento' falimentar administrativo. Constatada a inviabilidade económica da emp;esa,
intervém o Estado, através do Banco Central, para reali~
zar o ativo, acaso remanescente, e proceder ao pagamento_ do~ credor~, -~~g~ndo a ordem de privilégio estabelecida até agora na lei civiL

A liquidà.ção presume, pois, a insolvência societária.
Distingue-se da mera intervenção pelo fato de esta últi~
ma pressupor a possibilidade de recuperação económica
da empresa.
-A- redação final do projeto aprovado, na Câmara dos
DepUtados, consagra, além das impropriedades constan~
tes do texto original, mais esta: -:. ·•autoriza-se a desapropriação de companhia falida e em curso de liqui-dação". Não é pássfveJ,- Srs. Senã.dores da República, o
Senado da República, neste momento, a Casa revisora,
-S-r. Presidenle. aprovar este projeto oiíui'tdo da Câmara
dos Deputados, através da votação dos Srs. Líderes, no
chamado senta levanta.
Jã tivemos ocastáo de discorrer Iongamep.te, tanto
sobre a inadequação d~ in~Íituto expropriat6rio ao caso
vertente, como sobre a irracionalidade de ressarcir isto é importante que os Srs. funcionârios,- que aqui estão, também atentem para isso- de ressarcir patrimõnio ine:{.istente... Porque é verdade que não existe património.
A proposição, ora em curso no Senado da República,
_VJ!i_rgaj§JQ-98~ pois d~t_ermina que a União deposite, em
juízo, a títuto indenizatório, o valor do patrimônio líquido dessas ações, acrescidas do valor estimado de bens intªngí~çis. Cabe indagar: existem bens intangíveis no património das pessoas jurídicas? Serã que existem bens in~
tangíveis?
--E, por mais que tenha estudado, que tenha me
debruçado, apesar de não ser da minha matéria, não encontrei, juridicamente, como é que se pode contar esses
bens intangíveis. Qual é o conceito que se pretende dar a
bens intangíveis? Este é um con-ceito que, por certo, o
Parlamento brasileiro vai fixar, nesta noite, como fixou,
há poucos dias, na Câmara dos Deputados.
Foi noticiado que a outra Casa do Congresso Nacio_l]_al prQ_Ç_I._!_r:_aria <!_dotar fórmula capaz _de estatizar ..as
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companhias expropriadas, de sorte a :amenizar os incon-

venientes das medidas para o erârio''.
A simples leitura do texto que ora nos é enviado revela

que a solução preconizada, além de ser tecnicamente falha, é p.atrimonialmente temerãria para a União, não assegura a permanente e efetiva tutela estatal sobre os conglomerados.
~ tecnicamente falha porque, embora determine a
transformação dos conglomerados em sociedade de economia mista, consagra mecanismo irregular e imprópriO
de subscrição do capital societârio da nova entidade.
E vejamos porque, Sr. Presidente. O Decreto-lei n'~
200, de 1967,seu art. 59, item III, define a sociedade
de economia mista como sendo o quê? Entidade dotada
de personalidade jurídica de direito privado, criada por
lei, para exploração de atividades econômicas, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito. E aí
está a definição, Sr. Presidente, as ap-ontadas fálhã.S;-incongruências e contradições nos motivam a apresentar o
presente substitutivo.
A intenção, por um lado, é presiivar o p2tdrriônio
público, evitando o malbaratamento de vtiitoSá-lrriportância em operação ruinosa e, por outro lado, encontrar
solução para o angustiante problema social criado.
São basicamente três as medidas preconizada$:_ prosseguimento regular dos processos de intervençãÕ- ou liq uidação; assegurar empregos estáveis, em instituição fínanceira pública, - por que não no Banco do ~rasil, p~r
que não na Caixa Econômica - os trabalhadOres injus--tamente demitidos e abrir linha de crédito capaz de socorrer aos lesados.
Cuida ainda a proposição, Srs. Senadores, de evitar
que os recursos monetários necessários provenham, ou
seja de corte orçamentária, seja da venda de patrimônio
público:
E aqui, Sr. Presidente, para encerrar a minha justificativa, eu recordaria o que diz o art. 12, do projeto da Câmara dos Deputados, chamando a atenção, já não diria
do meu Partido, mas da nobre Oposição, nesta Casa do
Congresso Nacional, para o art. 12.
O que diz o art. 12, Sr. Presidente? Antes leria o art. 11
do projeto aprovado na Câmara dos Deputado?:

em-

Fica o Podá Executivo autorizadO-a abrir; à conta de encargos gerais da União, recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial
de 900 bilhões de cruzeiros, para aplicação na desapropriação de ações do capital e na constituição do
capital do Banco Meridional Brasil S.A.
Parágrafo único- Os recusors para ãterider às despesas previstas neste artigo, serão proveníentes da reserva
de contigências do orçamento gel-31 dii -tiD.ião em vigor.
Gostaria de saber dos Srs. Líderes qual é essa reserva
que é mencionada, aqui, do seu valor financeiro.
Agora, o artigo 12, Sr. Presidente~ Srs. integrantes da
Oposição brasileira no Congresso Nacional, especialmente do Senado e, particularmente, os nacionalistas do
Senado da República:
"Ficam a União e empresa da administração direta e indireta autorizadas a vender atê o montante
de 900 bilhões de cruzeiros de ações de sua propriedade,"
Veja, Sr. Presidente... "Empresas da adffiinistração direta e indireta". Se esta lei for aprovada, elas poderão
vender ações de sua propriedade, de companhias cujo capital participem à crédito da reServa de contigência do
orçamento geral da União.
Sr. Presidente, aqui, então, também, não um repto,
mas a minha palavra de que os Sr. Líde-res esclareçam se
o art. 13, que assegura estabilidade pelo prazo, apenas de
1 ano, será ou não veta·do pelo Sr. Presidente da República.
Diz o Senador Carlos Alberto que será honrado, e eu
prefiro, Senador.
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O Líder de V. Ex• assinou também o requerimento de
urgência urgentíssima, e eu perguntava aos Líderes da
Aliança Democrática se o Senhor Presidente da República v aí respeitar o direito de veto que lhe assegura a Constituição federal, nesse projeto, se ele for aprovado pelo
Senado da República. No passado, o Senador Nelson
Carneiro, que há muitos anos milita nesta Casa, Há de
rec_ordar que; quando o Executivo, às vezes, assumia
compromissos com o Legislativo, a matéria aqui ,era
aprovada e vetada pelo Palácio do Planalto. Oxalá, Sr.
Presídente, realmente os ventos da Nova República estejam soprando neste País._(Muita bem!)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNCIA·
MENTO).·
EMENDAS
Ao projeto de Lei da Câmara n9 12, de 1985

Emenda nll 1
Dê-se ao projeto de lei da Câmara il:ll 12~ de 198.5 a seguinte redação:
"Art. 111 O Poder Executivo aplicarâ, no que
douber, as disposições da Lei n<;> 6.024, de 13 de
março de 1974, às seguintes instituições financeiras:
I - Conglomerado Sul-brasileiro:
- a) Banco Sul-brasileiro S/A;
b) Banc_9 In~estimento Sul-brasileiro SfA;
c) Sul-brasileiro Crêdito, Financiamento e Investimento S/ A;
d) Sul-brasileiro S/A Corretora de Valores Mobiliãfiós e Câmbio Sf A;
e) Sul-brasileiro S/ A Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários;
f) Sul-brasileiro Crédito Imobiliário Sf A;
g) Sul-b~asileiro S.P. Crédito Imobilíário Sf A.
- - - II Conglomerado Habitasul:
a) Banco Habitasul S/A;
b) Habitasul Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SI A;
c) Habitasul Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários SfA;
d) Habitasul Leasing SfA- arrendamento mer~
cantil;
e) Habitasul Crédito Imobiliário S/A.

Art. 211 1:. facultado às pessoas físicaS oujurídi~
cas que sofrerem grave abalo patrimonial em decor~
rência da liquidação ou intervenção nos conglomerado's referidos no artigo anterior pleitear,junto ao
Conselho Monetário Nacional, a concessão de linha
- - de crédito capaz de restabelecer o seu equilíbrio
econômico-financeiro.
§ }9 Os processos serão instruídos pelo Banco Cen~
trai do Brasil que analisará, caso a caso, o mérito do piei~
to e_ opinará conclusivamente.
§ 2P Nos empréstimos que vierem a ser concedidos
serão observadas as seguintes condições mínimas:
a) montante nunca superior a 50% (cinqUenta
pOr cento) da perda efetiva;
b) COJreçào monetária segundo a variação das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional;
c) juros de I% (um por cento) ao mês;
d) outorga de garantia real ou fidejussória; e
e) prazo de carência inferiof a 5 (cinco) anos.
Art. 39 Caberá ao Banco do Br_asil S/A aluar
como agente financeiro para os fins previstos na
presente lei.
Art. 49 Aos servidores das empresas integrantes. dos conglomerados referiOos no artigo }9 que tiverem o respectivo contrato de trabalho rescindido
em decorrência do processo de inte~enção ou liqui-
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dação, fica assegurado o direito de serem admitidos,
em função equivalente, numa das instituições financeiras públicas a que se refere o artigo 22, da Lei
4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ l" A faculdade prevista no caput ê aplicável
aos servidores demitidos a partir de 7 de fevereiro de
1985, desde que não o tenham sido por justa causa.
§ 2" O Poder Executivo regulament<J.rá o disposto no presente artigo no prazo de 15 (quinze)
dias, observadas, as seguintes condições mínimas:
a) contratação imediata de todos os servidores
que, na conformidade do caput e parágrafo primeiro, fizerem jus à opção;
b) respeito ao princípio da isonomia trabalhista;
c) estabilidade no emprego.

Art. 511. Os encargos decorrentes da aplicação
da presente lei correrão à conta do fundo de reserva
a que se refere o artigo 12 da lei n'l 5.143, de 20 de
_put!lbro de 1964, ~ujos recursos serão prioritariamente alocados a tal finalidade.
Art. 611 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
- ACompanhado de Exposição de Motivos subscrita
pelo Ministro da Fazenda, submete o Sr. Presidente da
República à consideração do Congresso Nacional projeto de lei "autorizando a desapropriação de ações de
Companhias que menciona (integrantes dos conglomerados Sulbrasileiro e Habitasul) e a abertura de crédito especial de até CrS 900.000.000.000, e dâ outras providêndas".
O titular da Pasta da Fazenda enfatiza "o notório re-púdio da sociedade pela aplicação de recursos governamentais na recuperação de instituições financeiras mal
administradas" como igualmente "a notória condenação,
da sociedade à intervenção do Estado na economia pri- .
vada para assumir a administração de empreendimentos
comerciais (ítem 6 da Exposição de Motivos)".
Não obstante, justifica a submissão da matéria ao
Congresso Nacional a fim de que o legítimo representan~
te do povo eleja entre duas alternativas: "liquidação extrajudicial e saneamento financeiro". A iniciativa é explicada também em virtude das "fortes reivindicações regionais no sentido de evitar a liquidação extrajudicial",
fato que "abalaria profundamente a economia" do Sul 1
do País, particularmente no que diz respeito ao desemPrego de aproximadamente 24.000 pessoas ... "e as repercussões sobre as pequenas e médias empresas credoras
dos conglomerados que ficariam incapazes de resistir a
dificuldades financeiras ... "
Duas observações devem, desde logo, ser feitas. Em
primeiro lugar, as autoridades executivas em momento
algum ousaram assumir claro e definido posicionamento
em prol da solução ora apreciada.· Em segundo lugar,
inexiste na documentação enviada ao Poder Legislativo
qualquer elemento capaz de permitir uma avaliação objetiva, quer dos aContecimentos que precederam a intervenção quer da situação presente, Diversas indagações
de vital importância para o processo decisório permanecem no ar:
-Quais os fatos específicos que ensejaram a intervenção nos conglomerados?
-A partir de que época foram constatadas irregularidades administrativas e ou sinais de iliquidez'?
-O que foi apurado pelo interventor ao serem examinados os papéis, escrituração, balanços e demais elementos constantes da contabilidade das empresas?
-Que motivos graves terão levado o Banco Central a
concluir pela necessidade de passar da mera intervenção
para a liquidação?
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-Como se pretende assegurar o emprego dos 24.000
funcionários'?
- Qual o número e montante de créditos das ''pequenas e médias empresas" junto aos integrantes dos conglomerados'?
- Por que se afirma ser mais oneroso para a União liquidar extrajudicialmente do que fazer um aparte de Cr$
900.000.000.000?

- 1:. a administração pÍiblica avalista, fiadora ou garantidora, a qualquer t[tulo, das obrigações que têm
como principal devedor as empresas integrantes do conglomerado'? Caso afirmativo por que e sob que fundamento legal'?
- Que montante global de recursos públicos foram
atê o presente alocados na tentativa de salvar financeiramente os conglomerados? Havia permissão legal para
tanto'?
-Por que foi eleita a via da desapropriação quando
se sabe que o património das entidades é negativa, nada
havendo pois a ser expropriado'?
Entendo, Sr. Presidente, que o Senado da República
não deve nem pode deliberar a respeito de assunto tão
grave sem antes estar, completa e satisfatoriamente, esclarecido sobre todos os dados, elementos e circunstâncias que envolvem o tema.
Antes de passar à justificação da emenda, cabe tecer
alguns comentários, tanto a respeito do projeto original
quanto do substitutivo ora apreciado nesta Casa. Nesse
passo é sempre bom lembrar que as soluções políticas
para os problemas sociais devem~ num estado de direito
que se 'quer democrático, observar os princípios fundamentais da ordem jurídica.
O consagrado Prof. Caio Mário da Silva Pereira, após
registrar que " ... no direito brasileiro, como na maioria
dos sistemas jurídicos ocidentais, a lei é a principal fonte
formal de direito, por via da qual o Estado politicamente
organizado dita as regras de comportamento a que os sú- _
ditos devem obediência ... " define-a como sendo:
"A nonna geral e permanente, editada pela autoridade
soberana, e dirigida coativamente à obediência dos cidadãos" (Instituições de Direito Civil- Vol. I Ed. Forense
1982 - pâg. 56.)
. À-n8Iisando o carâter de generalidade, ínsito à lei, afirma:
" ... ditige-se indistintamente a todos: como coqtando
abstrato não se pode particularizar uma certa pessoa ...
Quando o provimento reveste a forma Oü a apaiência de
lei, sem o sentido de comando geral, não pode ser lei,
embora emanado do poder competente... " (ob. cit. pág.
58).

Ora, o projeto original contempla, única e·confessadamente, .. a estabilidade das atividades empresariais" dos
grupos Sulbrasileiro e Habitasul e não do mercado financeiro como um todo. Privilegia, com exclusividade,
os credores dos mencionados conglomerados quando é
sabido existirem milhares de outros lesados em idênticas
condições que permanecerão desamparados.
O mínimo que se pode dizer é que o caráter de Seneralidade da lei, erigido em garantia fundamental pela constituição (art. 153 § 1~>), foi relegado a um solene ocaso.
Não é sQ neste particular que o projeto agride os conceitos jurfdiCos fundam~n_tais. Retomemos a lição do citado mestre civilista:
"Ligada à universidade, assinale-se a permanência. ~
próprio da lei a duração, a extensão no tempo. A manifestação que se exaure numa só aplicação pode ter a aparência ou a forma da lei, nias não o serâ materialmente,
ou na sua essência." (ob. cit. pág. 58)
~o próprio projeto, em seu art. )'i', parágrafo único,
que confessa ter a iniciativa por escopo exclusivo ''reorganizar e recapitalizar as companhias ... com vistas arestabelecer o seu funcionamento sob capitais privados... ".
Sequer deseja o Estado intervir de forma estável e dura-
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doura na economia. Apenas e tão-somente se trata de
acudir, com recursos públicos, a um grupo de empresas,
nominalmente citadas, que se encontram em estado fali___ mentar. Portanto, o segundo caráter essencial à própria
idéia de b:i a permanência- Se encontra ausente na iniciativa governamentaL
A "estatização'' preconizada no substitutivo aprovado
na Câmara, alêm de apresentar sérias falhas como teremos ocasião de demonstrar oportunamente, não se reveste tampOuco de caráter de permanência pois prevê a
'"~· venda das ações que assegurem o controle ... " do
banco a ser criado, uma vez " ... superadas as dificuldades da economia regional...".
A fórmula legal encontrada para autorizar o aparte de
recursos públicos na operação de salvamento dos dois
conglomerados financeiros, em estado de insolvência, foi
a desapropriação udas ações representativas do capital
das companhias" (art. 19, do projeto).
Cumpre, desde logo, examinar se o referido instituto
jurídoco ê pertinente e aplicável ao fim desejado. Segundo Cretella Jr., a desapropriação consiste na série ordenada de a tos mediante os quais o Estado, "necessitando
de um bem Para fins de interesse público, obriga o titular
desse bem a desfazer-se da propriedade mediante indenização" (Tratado Geral da desapropriação, pág. 15 e vol.
1).

De imediato, constata-se qué o procedimento visa, única e exclusivamente, a permitir à autoridade pública
promover a transferência compUlsória de um bem do património particuiar para o estatal quarido tal medida se
faz necessária ao atendimento de interesse da comunidade.

Veremos que, no caso em tela, nenhum 'dos pressupostos existe.
Bem, juridicamente falando, é tudo aquilo suscetível
de valoração económica. ~ o que integra o patrimônio
da pessoa. ora, as pessoas jurídicas a serem desapropriadas se efiCOntram, Pór força- dO próprio ato declaratório
de interverição, em estado de insolvência, isto é, carenteS
de patrimônio capaz de satisfazer os débitos assumidos.
Pressume-se, atê prova em contrário, que o Banco Central adotou as medidas do conhecimento público porque
a gestão temerária, ver criminosa, dos acervos socie~
tá.rios levou as empresas ao colapso econômico. Indiretamente, é o próprio projeto original, que o reconhece ao
estipular que a desapropriação "objetivará o saneamento __ financeiro~· a_ .reorganização _e_ a _recapitalização__ das
companhias" (art. 1~>, § 19). Em outro dispositivo, jâ antevendo a inexistência de acervo patrimoníal, cria fixação jur[dica para estabelecer critério indenizatório de
-bem iniXISif:ilte.
"Na companhia em que o valor do património Uquido
for negativo, o depósito previsto neste artigO (indeni~
zação) será de um cruzeiro para cada cem mil ações ou
fração". (art. 2Q, § 21' do projeto original e 2~>, §único do
substitutivo da Câmara).
O festejado Cretella Jr. arrOla corria terceiro elemento
da definição (de desapropriação) •• ... a exis-tência do bem
pertencente a particular... " e como quarto elemento" ...
a supressão aquisição do bem, que passa das mãos de
uma pessoa privada para as mãos de uma pessoa pública.__ _.Co~~~e, pois; a desapropriação, por um !ado, na
pl!rda do direito de propriedade sobre determinãdo bem;
por outro lado, na aquisição compensatória de um crédito, em virtude mCsmo daquela perda".
Iitdaga-se então: que bem está sendo transferido ao
Estado'? Que acervo está sendo adquirido'?" De que maneira está o património público a engrandecer-se'? A que
título pagar-se-â compensação indenizatória? São perguntas que, por não poderem ser respondidas, evidenciam a impropriedade do instituto aplicado à espécie.
Por outro lado tampouco se encontra presente o requisito de utilidade pública, se este for tomado na sua ver-
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dadeira acepção jurídica. Segundo a autorizada opinião
de Seabra Fagundes, há utilidade pública quando:
"a utilízação da propriedade privada é conveniente e
vantajosa ao interesse coletivo (Da desapropriação no
direito brasileiro, Ed. Freitas. Bastos 1949 - pág. 23).
Barcelos de Magalhães, em sua obra "Teoria e prática da
desapropriação," argutamente observa que a utilidade
pública "pressupõe a necessidade da coletividade de utilizar diretamente a coisa", {pág. 9), sendo, em virtude
das condições fáticas, imperiosa a transferência definitiva do_bem para o domínio público".
Quando o Estado promove a expropriação forçada de
bens, supõe-se existir um interesse social perene a ser
protegido. A construção de uma escola, de um hospital,
de uma barragem ou outro empreendimento da espécie
constifuem obras cuja utilidade servirá, pelo menos, uma
geração. Justifica-se, no caso, sacrificar o interesse privado em proveito do bem comum, tomado este numa perspei:tivã. de longo prazo. Na hipótese ora examinada tal
não ocorre. Cogita-se, de usar recursos públicos para recuperar unidades empresariais falidas, devolvendo-as, ,
logo após, à iniciativa particular. Também neste particular o COnteúdo jurídico da noção de desapropriação conflita gritantemente com o caso ao qual se pretende
aplicá-la.
O -~-u~~t_itutivo egress_o da Câmara dos Deputados padece do mesmo mal. Prevê-se a desapropriação das empresas para, logo a seguir, fusioná-las numa sociedade de
economia mista que, paradoxalmente, reverterá ao controle privado_ (art. 10 do substitutivo). Ressalte-se, nesse
ponto, que o texto resultante da negociação havida na
_ Otl_t_~ Ç!lsa d_o Çpngresso é omisso quanto ao "interesse
público" ensejados da medida expropriatória. Estamos
assim diante de um caso de desapropriação que, além de
inédito, não se coaduna com o comando contido no§ 22, ·
do art. 153, da Lei Magna.
Passemos ao exame da verdadeira natureza da operação que o Estado pretende fazer sob o rótulo de "desapropriação". Como jâ vimos, não há que se cogitar de
"utilidade pública" ou "interesse social", tal como estas
expressões se encontram consagradas no ordenamento
jurídico. O que se dá, no caso vertente, é uma autêntica •
intervenção administrativa no campo econômico com o
confessado intuito de ''sanear" empresa insolvente. Ora,
tal matéria tem tratamento específico, tanto a nível constitucional como legal. Segundo dispõe a carta outorgada,
~~Jgsp_ix~çãQ -~·m~~~l'_'_,_n~~~_e_p_a_rtiç_u_l_ar!_s6_p_p_cJ~

a auto~

ridade intervir "quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa
ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e
de liberdade de iniciativa" (Art. 163 da Constituição).~
notório que ambas as hipóteses são inocorrentes na espêcie. Tem-se assim a nítida impressão de que, reconhecida
a inviabilidade legal de recorrer à via prevista, optou-se
pelo subterfúgio da "desapropriação", travestindo sob
esta capa algo que lhe ê totalmente estranho.
O substitutivo não elimina a contrádiçào, pois, para
criar uma entidade financeira oficial, não seria necessário desapropriar, previamente, instituições bancárias
falidas.
Curioso é o preceito lançado no artigo 2~> do projeto.
Determina-se o pagamentó aos expropriados de valor
apurado "com base em balanço levantado pelo interventor e... certificado por auditor independente". Ora, será
que os levantamentos procedidos pelas autoridades monetárias precisam ser submetidos ao crivo de auditor independentç. Não terá o BanCo Central ou o Ministério
da Fazenda suficiente credibilidade para tanto? Serâ que
a fê pública, inerente aos atas administrativ-oS, dCVC Ceder ante a opinião de "auditor independente"?
Já o artigo 3~> reitera a convicção de estar o Tesouro a
ingressar numa empreitada ruinosa pois autoriza a
União, "inclusive", a reconhecer a "perda do capital so-
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cial" das empresas que acaba de adquirir e procCder ao
.. aumento do capital social (exercendo) o direito de preferência para subscrição de aumento de capital",
Os artigos 59, 69 e 79 do profeta ínicial (correspÓn_d_Cii- ·
tes ao 79, 89 e 99, respectivamente, do substitutivo), versando sobre as conseqüências juridicas da nova situação
advinda com a promulgação da lei. constituem monumental letra rnorta. Dizer que, cessada a intervenção,
permanecem suspensas as obrigações, prosseguem os inquéritos e mantem-se indisponibilidade dos bens dos administradores, revela total ignorância dos mais elementares princípios jurídicos. .S que a inexigibilidade de
qualquer obrigação há que se fundar em razão jurídica
relevante que deixa de existir quando o acervo patrimonial que por ela responde é recomposto; o eventual delito
contra o patrimônio se torna -iinpunível pOr falta de juSiã
causa (ressarclmento); a indisponibilidade dos bens só se
justifica havendo prévio reconhecimento de ilícito, fato
que deixa de existir tendo em vista o ingresso da administração no empreendimento.
A-previSãOcontida no ai-iigO 69 do projeto (89 do substitutivo) chega a ensejar suspeita de tão absurda que é do
ponto de vista jurídico._ Quiilquef- estudante de direito
medianamente esclarecido sabe que a lei não pode prejudicar "o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 153 § J9), Cessada a intervenção com o
decreto expropriatório e conseqUente aparte de capitais
públicos, tornam-se líquidas e exigíveis. de imediato, todas as obrigações vencidas ..relativas a depósito a prazo
bem como as decorrentes de letras de câmbio e debêntures, emitidas ou aceitas pelas instituições e as referentes a
inversões em operações de curto prazo ou de mercado
aberto (art. 69)." É que a lei superveniente não tem nem
pode ter o condão de inovar relações jurídicas consolidades como parece pretender o projeto ao estipular o -prazo
de um ano para resgate dos débitos "sem correçâo monetâria" (art. 6~> do projeto e 8~' do substitutivo) ou então a
respectiva liquidação parcelada (art. 7~> do projeto e 8~> do
substitutivo).
Passemos ao exame das principais inovações introduzidas na Câmara:
Em primeiro lugar, verifica-Se terem sido incluídas entre as companhias a serem daspropriadas três que jã se
encontram em fase _de liquidação extrajudicial: Sul Brasileiro Crédtio Imobiliário SfA, Sul Brasileiro_ SP Crédito
Imobiliário S/A e Habitasul Crédito Iinobitiârio S/A.
Como se sabe, a liquidação extrajudicial equivale a um
procedimento falimentar administrativO. Constatada a
inviabilidi:t.de econômica da empresa, intervém o Estado
(através do Banco Central) para realizar o ativo, acaso
remanescente, e proceder ao pagamento dos credores segundo a ordem de privilégios estabelecida na lei civil. A
liquidação presume, pois, a insotvência societária.
Distingue-se da mera intervenção pelo fato de esta última pressupor a possibilidade de recuparaÇãõ econôrnfca
da empresa.
A redação final do proejto aprovado na Câmara dos
Deputados consagra, além das impropriedades conStantes do texto original, mais esta: autoriza-se a desapropriação de companhia falida e em curso de liquidação
(art. 1~'. letras f g e e).
Já tivemos ocasião de discorrer longamente tanto
sobre a inadequação do instituto expropriatório ao cas_o
vertente como sobre a irracionalidade de ressarcir patrimônio inexistente. A piOposíção ora em curso no Senado Federal vai mais longe pois determina que a União
deposite, em juízo, a titulo indenizat6rio, o ..... valor do
património líquido dessas ações ... acrescido do valorestimado dos bens intangíveis." (art. 2, caput). Cabe indagar: existerrrbens intangíveis no patrimônio das pessoas
jurfdicas? Que se pretende conceituar Como bem intangível?

~
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Foi noticiado que a outra Casa do Congresso Naclcinal procuraria adotar fórmula capaz de "estatizar" as
companhias expropriadas de sorte a amenizar os incon--venientes da medida para o Erãrio. A simples leitura do
texto que ora nos é enviado revela que a solução preconizada, além de ser tecnicamente falha e patrimoniamente
temerária para a União, não assegura a permanente e
efetiva tutela estatal sobre os conglomerados.
~ tecnicamente falha porque, embora determine a
transformação dos conglomerados em sociedade de economia mista (art. 4), oonsagra mecanismo irrgular e impróprio de subscrição do capital societârio da nova entidade. Vejamos.
o-Decreto-lei n~> 200/67-em seU art. 5, item UI defiD.e
sociedade de economia mista como sendo
"entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de
atiVidade econômic:a, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em
sua maioria, à União ou a entidade de admínis- -- tração indireta".
_Por outro lado, a Lei n~> 6.404, de 15-12-76 (lei das
S.;.\.), ao tratar da_ :·constituição da Companhia" (Capí~o VII), fixa como" Requisitos Preliminares" (seCão 1):
"Art. 89. --=~_cons9tuição da companhia depen~e do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares:
I - Subscrição, pelO menos por duas pessoas, de
todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto;
H- realização, como entrada, de 10% (dez por
cento), no mínirriO;-âo- Preço de emissão das ações
subscritas em dinheiro;
l l l - ···~····~~~·· .. ~~~···· .. ~~···~~~-· ,,
Determina ainda referido diploma legal no capítulo
2(!X:
"Art. 2.3.5. As sociedades anónimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das
disposições especiais de lei federal."

Ora, a parte do capital que toca à União subscrever é
de_CrS 900 bilhões, pagáveis em dinheiro (art. 5~>, § J~> do
Projeto). Atendida está, pois, a exigência contida no art.
SO, item II, da Lei n'i' 6.404 e_m relaçã_g ao Tesouro.
Quanto aos partiCulares (pessoas ftsicas ou jurídicas),
_além de ser questionâvel a existência de interesse em particular ds)__empreendimento tendo em vista que, recorrendo a via judicial, poderão executar a integralidade das
importâncias a eles devidaS, é pr"evisto apenas o aparte
correspondente a conversão de40% (quarenta por cento)
dos créditos pendentes de liquidação por parte dos conglomerados em ações da entidade (art. 5~>, § I~> in fine
combinado com o art. 9~', item I, do Projeto).
Em relação a estes últimos, a toda evidência, não se
contempla a realização de um só centavo em dinheiro, o
que contraria frontalmente o disposto no art. 80,1tem II,
da Lei n~> 6.404. A apontada impropriedade decorre da
intenção subjacente à iniciativi de conciliar o inconciliável. Çomo conceber a fundação de empresa nova, mormente em se tratando de entidade da administração indireta, carreando para o seu passivo nionumental dívida de
responsabilidade de outrem?
Em segundo lugar, afirmamos que a operação é patrimonialmerite temerária para o Tesouro porque, nos precisos termos do artigo 241 da Lei n'? 6.404 (lei das S.A):
.. As ·-c-ompanhias de economia mista não estão
sujeitas a falência mas os seú.s bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações."
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.Ora, a instituição financeira pública a ser criada (Banco Meridional do Brasil S.A) resultará da fusão dos
..conglomerados" cuja relação nominal conSta do artigo
vestibular do Projeto (art. 4~>). Reportando-nos ao disposto na lei das S.A., verificamOs existir sucessão obrigacional entre a sociedade nova e as fusionadas:
"Art. 228. A fusão é a operação pela qual se
unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e
obrigações."
Constata-se assim facilmente que a União passará da_
já incômoda posiçãO de credora de uma massa falida à
de devedora, subsidiariamente responsável por todas as
obrigações assumidas pelo conglomerado. E, para realizar essa troca de posição, ainda terã que despender a astronômica quantia de CrS 900 bilhões. Decididamente,
não é feliz a proposta.
Finalrriente, dissemos que o controle estatal não fica
assegurado, de forni.a efetiva e permanente, tendo em
visii-os te~mOS áo arf. 10 in fine do Projeto:
"Superadas as dificuldades da economia regional
e consolidado o Banco Meridional do Brasil S/A,
de modo que possa operar eficazmente em regime
de competição e de liberdade de iniciativa, o Poder
Executivo poderã promover a venda, mediante oferta pública, de ações que assegurem o controle da
Companhia."
Este conceito colide, em todos os seus termos, com a
previsão contida no art. 60 da Lei de Mercado de Capitais (Lei n9 4.728/65) que dispõe:
__"0 Poder Executivo poderá promover a alienação de ações de propriedades da União representativas_do capital social de sociedades anónimas de
- ~
economia mista mantendo-se 51% (cinqUenta e um
por cento), no mínimo, das ações com direito a voto, das empresas nas quais deva assegurar o controle
estatal."
Pretende o projeto introduzir no ordenamento jurídico a figura da entidade de administração indireta com
prazo limiüldo de existência o que é, convenhamos, na
melhor das hipóteses, esdrúxulo.
Não se compreende, por outro lado, que insondâveis
razões terão Ievad? os legisladores a preVer, fio parági-ã=fo único do art. ()9, a "mantiteiwão de, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) das cartas patentes e agências bancárias das empreSas referidas no art. I~> desta lei".
O parágrafo 2~> do retrocitado artigo 6~>, por seu turno,
prevê eleição de um administradOr pelos funcionários
mas deixa vago e impreciso o procedimento a ser observado.
A nova redação propus.:ã. vara o artigo 12 evidencia
que tOda- a operaçãO económico-financeira projetada redunda em transformar .. dinheiro bom" em ucrêd.ito duvidoso" pois ê prevista a venda de ações representativas
de capital da Uníão em companhias estáveis para aplicar
o produto numa empresa falida.

a

Quanto à solução alvitrada para o problema social dos
22.000 empregados da instituições,- entendemos que, tanto a estabilidade provisória (art. 13, caput, § J9) quanto a
reintegração (art. 13. § 2~>), são de constitucionalidade
duvidosa. O cumprimento dos dispositivos dependerá,
assim, muito mais da bOa vOntade dos administradores
do que da previsão normativa em si.
As apontadas falhas, incongruências e contradições
nos motivam a apresentar o presente substitutivo, A intenção é, por um lado, preservar o patrimônio público
evitando o malbarateamento de vultosa importância em
operação ruinosa e, por outro, encontrar solução para o
angustiante problema social criado. São basicamente_
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três as medidas preconizadas: prosseguimento regular
dos processos de intervenção e ou liquidação; assegurar
emprego estável, em instituição financeira pública; aos
trabalhadores injustamente deniitidos; e ãbrir linha de
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Brasil, e autarquias como a Caixa Ec.onômic_a, podçriam_

Maio de 1985

d) Aos_ bancos que absorverem as agências do
participar da absorção.
Sulbrasileiro fica assegurado o direito de negociarem em
As dispotl.ibilidades financeiras do País são terrivelcomum acordo com os credores, normas específicas para
mente escassa_s.
liquidação dos seus débitos.
crêdito_ capaz de socorrer aos lesados. Cuida aindª' a proO __flêfici_t i>:_tlblico, o__i!~b~to i~_tern~_ e_ a exigib~li_dade ~e
JUStificaçio
posição de evitar que os recursos monetãrios necessários
meios para possibilitarem um safdÕ expoiiável de
provenham, seja de corte orçamentário, seja da açodada
de 17 bilhões de dólares, representarão uma demanda de
As disponibilidades financeiras do País são terrívelvenda de patrimônio público.
cruzeiros previsivelmente inatingível
A itssimção pelo erãrio, de débitos com terceiros origimente escassas.
Acreditamos que a presente iniciativa tem O mérito de
nãrio _de m_~m~Çrsãçãõ de recursos de empresas particulaO déficit público, o débito interno e a exigibilidade de
atender aos ·reclamos sociais_ sem cauSaj gfãVame ao
erário.
----'--- res constitu~.~ um _p~dente perigoso. S de ter-se em
meios para possibilitarem um saldo exportável de cerca
Sala das Sessões, 16 de maio de 1985. -I~mar Franvista que a presente.crise que atravessa o País, poderâ
de 17 bilhões de dólares, representarão uma demanda de
cruzeiros preVisivelmente inatingfvel.
co.
conduzir ao colapso outras instituições financeiras. A liquidez que as possa levar à inadimplência poderá
A assunção pelo erârio, de débitos com terceiros erigioriginar-se não só do estado de crise atual, ç:omo taronários de malversação de recursos de empresas particulaO SR. PRESIDENTE (_José Fragelli) - Concedo a
bém de procedimentos levianos ou atê criminosos como
res constituem um precedente perigoso. ~ de ter-se em
palavra ao nobre Senador Cid Sampaio, pela ordem.
tem ocorrido no passado.
vista que a presente crise que atravessa o Pais, poderá
O SR. CID SAMPAIO fPMDB ___PE. Pela ordem.
Por eqUidade, as vítimas de ontem, de hoje, como de
conduzir ao colapso outras instituições financeiras. A liSem revisão d(, orador.)~ Sr. Presj_d_~nt!:_,ir.!.. S~n~4o_,:-___ ilffi:irihã; -teftani direito aó--inCsiriOiteildimento público
qu.i~ez que as _possa lev;1r à in~dimplência poderâ
____ ~ -----~ ~ CO-tice<lid~Upõ-SulbraSiliírCi~-o-que-serla tnsuportá~
ongmar-se não. só do est~do de cr1se at~al; como tamres:
Em visita feita a esta Casa pelo Sr. Ministro da FazenVet para as finailÇas. naci0i1iis.--~ ---- - - - - - - - - - - bêm de pr~cedimentos levranos ou até cnmmosos como
O adiantamento feit_O _a institUiÇõ~ fJ.p.anceiras sólidas
tem ocom_do no pass~do.
da, no gabinete do Sr. Presidente do Senado, S. Ex• de-clarou que havia solução d_e mercado para cf caso do
com_Q preyê ·a proje~o ~â ressar;ível pelo- gover~O C
Por eqüid~de, as vítimas de ontem, de hoje, como de
Sulbrasileiro. Em face dessa info"rmação, apresento aos
além- diss~.--;-;ssunção da respo~sãbÜidade riitã.ri:CCliã=dÕ
arhanh~, tertam direito_ ao ~e~mo atendim~~o público
g~u_po S~lbr~ileir~ Por_~a~co~_confiáveis_n~o prov_ocar-á
concedido ao grupo Sulb.rasd~tro, o que sena msuportáSrs. Senadores o seguinte sqb!ititutivo.
corridâ nas SUas agênClas não-eiigiildo poàãnto ãportes
vel para as finanças naClOllai~.
Dê~se ao Projeto de Lei n'i' 12, o seguinte substitutivo:
-exp-ressivos ém. numerârio.
O adiant~ento ~cito a instituiçõe~ fmanceiras sólidas,
Ementa:
:é:o~:C:ea ~;roJ:to, será ressars~~el pelo gove~o e
A fórmula proposta não causa prejuízo algum aos de• . ~nçao da responsabthda.de financetra do
positantes do grupo Sulbrasileiro, resguardando portanAutoriza o Banco Central do Brasil a negociar com
to legítimo interesse regional.
grupo Sulbrastletro por bancos confiáveis, não provoca0
bancos particulares a absorçio de agências do Banco
rá corrida _nas suas agências, não exigindo portanto
Sulbraslleiro S/ A e do Banco de Investimentos
A,lêm_çlq m,~is. Sr. ~r~?si~entc_:_,_ a fórmul~_proposta pos~
apartes _expressivos em numerário.
SUlbrasileiro S/ A.
sibilita às empresas rio-gran-denSes- qUe se ellcÕntraln em
A fórmula proposta não causa prejuízo algum aos de*
dificuldades. em lugar de não receberam os seus créditos
positahtes-do grupo Sulbrasileiro, resguardando portanArt. 1~" Fica o Banco Central do Brasil autorizado a
to 0 legítimo interesse regional.
por seis meses, receberem, de imediato, parcialmente,
negociar com bancos particulares idôneos a absorção de
usando recursos dos depósitos compulsórios que são feiSala das Sessões, l6 de maio de I985. _Cid Sampaio.
grupos de agências do Banco Sulbrasileiro e do Banco de
tos no Banco Central.
O
SI[ PRESID~NtÊ (José Fragelli)- Sobre a mesii,
Investimentos Sulbrasileiro S/ A, incluindo cartas paten~
Encaminho à Mesa o substitutivo proposto.
tes, patrimônio móvel e imóvel e assumindo estes bancos
em~n~a __que" vai Set: lid~.pel<: Sr. 1~'-Secretârio.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
todas as responsabilidades financeiras ativas e passivas
~ l_i9a _a_ seguinte
CID SAMPAIO EM SEU DISCURSO:
das agências absorvidas bem como as obrigações com o
EM_ENDA N'2
quadro de funcionários assegurando-lhes a estabilidade
EMENDA No 3
por um ano.
Autoriza o Banco Central do Brasil a negociar com
Art. 29 O Banco Central fica autorizado a empres_Cancelem~se, no art. I~", I, as letras f e g; e no art. I~",
- bancos particulares a absorçio de agências do Banco
tar, aos bancos que assumirem as agências do grupo
II, a letra e.
Sulbrasileiro S/ A e do Banco de Investimentos
Sulbrasileiro, até 50% dos créditos exigíveis até 18Q _diasL_
(justificação feita oralmente)
- -sulbrasileiro S/A.
nas agências encampadas, usando. recursos dos depósitos
Sala das S"essões, 16- de maio de 1985. - Nelson Carcompulsórios.
neiro.
Ait. "!~--Fica OB3.itCO Ceriti"al do Brasil autorizad9 a
Quero informar aOs Srs. ·senadores que, em dinheiro~
negociar coni bancos particulares idôneos a absorção de
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
os depósitos compusóriOs no Banco Centrãl m0nt3n1 a
grupos de agências do Banco Sulbrasileiro e do Banco de
palavra, para justificai a emenda, ao nobre Senador Nelmais de 5 trilhões e, em trtulos, a cerca de 60 trilhões de
InvestimentQ~_ S_u_lbt_:S!iJ~iro S/A, inc~uindo cart~ patenson
Carneiro.
cruzeiros.
tes, patrimõn1o móvel e imóvel easSumindO CS:Ses biricos
Art. 3" O_ Banco Central (IXará çondtções e prazos
todas as responsabilidades finaõcieiras, ativaS e paSsiVaS~
O SI!.. NELSON i:,\.aNEIRO (PTB - RJ. Sem revipara regularização dos créditos, depósitos ou aplicações
__das agências absorvidas bem, como as obrigações com o
:;ão do_orador.)- Sr. Presidente:
nos estabelecimentos absorvidos, respeitadas as seguinquadro de funcionâ.iiós assegur;mc;lo-lhes a ~tabilidade
Os
:t~tos _que pf9cuiç retirar do projeto são aqueles
tes normas:
por um ano:jUe dizem r~peitÕ àS êntidades que SC -Cncontram em lia) Os depósitos ou aplicações de pesso~s ffsicas até
Art. 2"' O Banco Central fica autorizado a empresquidação extrajudicial. E o faço, Sr. Presidente, coerente
1.000 ORTN e pessoas jurídicas até 5.000 -ORTN não tetar, aos bancos que assumiren;t, as agências do grupo
com tOd:RS as crítiCas que tenho feito e ouvido, nesta Carão seus prazos de vencimento prorrogados.
Sulbrasileiro, até 50%_ dos créditos exigíveis até 180 dias,
sa, contra aqueles que, recolhendo o dinheiro do povo,
b) Os depósitos ou aplicações superiores a: 5.000
nas-ãgências-encampadas. usando recursos dos depósitos
das diversas camadas populares, acabam defraudando a.
ORTN e até 20.000 ORTN poderão ser prorrogados por
compulsórios.
confiança neles depositada e determinando a liquidação
até 180 dias sendo que 50% do valor dos depósitos prorArt. 3'i' __ o Banco· Central ftxará condições e prazos
extrajudicial._Se
nós. hoje, abrirmos a porta para a liquirogados serão corrigidos monetariamente.
para regularização dos créditos, depósitos ou aplicações
dação extrajudicial dessas três companhias. teremos que.
nos· eStabêt~~~OtÕs. abSôrVido respeitad8s as seguinteS
c) Os depósitos superiores a 20.000.-0RTN poden......
·coerentemente, de agora por diante, não só absorver tonormas:
ser prorrogados até 180 dias sem correção monetária.
dos os outros que e_stão na mesma situação, e são numeOs
depósitos
ou
aplicações
de
pesSoas
tisicas
até
a)
d) Aos bancos que absorverem as agências do Sulbrarosas as ent~dades, como também estimular aos que vie1.000
ORJ'N
e
pessoas
jurídicas
até
5.000
.QRTN,
_n~o
sileiro fica assegurado o direito de negociarem em corem dei)õiS de nós. depois désse fato, a usar a mesma atiterão seus prazos de vencimento prorrogados.
mum acordo com os credores, normas especfficas para litude em proveito próprio.
b) Os depósitos ou aplicações superiores a 5.00
quidação dos seus dêbito_s.
Em~~õme· da moralidade pública, Sr. Presidente, em
ORTN e até 20.000 ORTN podetãô ser prOrroi;adOS por
Para justificar a proposição, Sr. Presidente, Srs. Senanonle'- 'do respeito que nós- devemos àqueles cidadãos
até I 80 dias, sendo que 50% do valor dos depósitos prordores. eu me eximo de analisar o projeto da Câmara~
_
~õP.imO$
que_ cOnfiaram néssas empresas, que levaram
rogados serão corrigidos monetariamente.
Procurei razões que justificassem a viabilidade do proje-ã:s)ffiis migalhas, o-que restou da sua fome para empre·
c) Os depósitos superiores a 20.000 ORTN poderão
to apresentado. Em primeiro lugar, alêm de bancos pri- -g4f-huma empresa, na esperança de ter um dia uma casa
ser prorrogados até 180 dias sem correção monetãria.
_vados. inclusive sociedades anónimas, como o Banco do

cerca--
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Em nome desses cidadãos anónimos, em nome de todas
essas vítimas, que espero que o Senado aprove essa
emenda supressiva, que retira do texto do projeto e da
bênção governamental o Sulbrasileiro Crédito Imobiliário Sociedade Anónima em liquidação extrajudicial, o
Sulbrasileiro SP Crédito Imobiliário em liquidação extrajudicial e o Habitasul Crédito Imobiliário Sociedade
Anónima em liquidação extrajudicial. Essa emenda supressiva é so_bremodo moralizadora e acredito que o Senado, por todas as suas bancadas, aquelas que sempre
pugnaram contra essa liberalidade e contra essa extorsão
ao património de cada cidadão, que o Senado acolherá a
minha emenda para retirar. Porque não vejo, Sr. Presidente, nada que se possa argumentar, nesta Casa, em favor da manutenção desse texto. Essa é a razão porque
apresentei essa emenda substitutiva e espero que: o Senado a acolha para fazer justiça àqueles que confiaram de
boa-fé nessas instituições que faliram e estão hoje em liquidação extrajudicia[
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Alexandre Costa- Peço a palavra pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, pela ordem.
O SR. ALEXANDRE COSTA (MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
' V. Ex* verifique e a CaSa também, que foram apresentados três longos substitutivos e uina enienda do Senador Nelson Carneiro. Então, eu perguritaria a V. Ex• que
tempo teremos, tendo em vista que se trata de longo
substitutivo que precisarã ser estudado pela Casa e não
somente pelos relatores, mas também pelos que irão emprestar o seu voto. Que teinpo V. Ex• irá conceder para
que se possa realizar esse estudo? Qual o tempo que V.
Ex• julga necessário para o relator estudar o assunto?
O SR. PRESIDENTE (Josl: Fragelli)- Nós poderiamos conceder até duas horas. mas as comissões pediram
trinta minutos para pronunciar o seu parecer e para isso
esses substitutivos, essas emendas serão, desde logo, copiadas e entregues aos Srs. Membros das comissões e aos
Srs. ·Senadores.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Os trinta minutos
serão contados após a entrega dos avulsos com a aplicação do substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As comissões
,estão pedindo trinta minutos para examinar. Se Solicitarem mais, até duas horas nós concederemos.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, não
serão só as comissões, porque elas não votam em plenârio. As comissões dão o parecer em plenârio. Quem
vota são os Srs. Senadores. Acho que se deve dar tempo
para que os Srs. Senadores também possam tomar conhecimento dos substitutivos, porque o relatório das comissões ê apenas uma leitura, como foi feita pelo nobre
Senador Itamar Franco com todo brilhantismo, mas que
eu não apreendi.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vou suspender a sessão por 30 minutos, para que as mesmas sejam
copiadas e entregues tambêm aos Srs. Sena?ores.
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O ~R~ ~ÁRIO MAIA (PMDB- ~C. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei da Câmara ora examinado, de iniciativa do Senhor Presidente da República, aut~riza desa.propriação de ações das coin.Panhias que menciona e a
abertura de crédito especial de até Cr$ 900.000.000.000
(novecentos bilhões de cruzeiros) e dã outras providên·
cias. O texto, sob enfoque, é o do substitutivo aprovado
pela Câmara.
O art. 19 da proposiÇão enumera as com-panhias sob
intervenção ou liquidação procedidas pelo Banco Cen· .
trai do Brasil, em obediência aos critérios fixados na Lei
n9 6.0~4/74, que terão as aç-ões representativas, do respectivo capital, desapropriadas em função da medida em
refe.rên~a. Vejamos_ os nomes dessas empresas:
l - Conglomerado Sulbrasileiro:
a) Banco Sulbrasileiro Sf A - sob intervenção;
b) Banco Investimento Sulbrasileiro S/A -sob intervenção;
c) Sulbrasileiro Crédito, Financiamento e Investimento S/A -sob intervenção;
d) Sulb~asileiro S/A Corretora de- Valores Mobiliâriõs-e CâmbiO - sob intervenção;
e) Sulbrasileiro S/A Distribuidora de Títulos e Valores MobiliârioS - sob intervenção; f) Sulbrasileiro Crédito Imobiliário S/A- em liqui.:.
dação extrajudicial;
g) Sulbrasileiro S/P Crédito ImobiliárioS/A- em liqUidação extrajudicial;
II - Conglomerado Habitasul:
a) Banco Habitasul S/A - sob intervençãO;
b) Habitasul Corretora de Títulos C Valores Mobiliários SJA- sob intervenção;
c) Habitasul Distribuidora de Tftulos e Valores Mobiliários S/A- sob intervenção;
d) Habitasul Leasing S/A- arrendamento mercaiüil
- sob intervenção;
e) Habitasul Crédito Imobiliârio SfA - em liquidação extrajudicial.
Os conglomerados referidos no art. 19 do Projeto ..serão fundidos em instituição financeira póblica federal,
sob a forma de sociedade de economia mista, como defi·
nida pelo artigo 22 e parágrafos da Lei n9 4.59_5, de 31 de
dezembro de 1964, com a denominação de Banco Meridional do Brasil S/A". E as companhias pertencentes
aos conglomerados referidos, que por sua natureza não
puderem ser incorporadas pelo Banco Meridional do
Brasil S/A, serão consideradas suas subsidiárias.
O capital inicial do Banco Meridional do Brasil S/A,
dispõe o art. 59 do Projeto, serâ de Cr$ 1.600.000.000.000
(um trilhão e seiscentos bilhões de cruzeiros), ficando,
desde já, a União autorizada a subscrever e a integralizar
Cr$ 900.000.000.000 (novecentos billiões de cruzeiros)
desse total.
Aos empregados das companhias mencionadas no art.
19 do Projeto, dispõe o art. ·13, com contrato de trabalho
em vigor na data de 7 de fevereiro de 1985, fica assegura·
da estabilidade por prazo de I (um) ano, durante o qual,
só poderão ser demitidos por justa causa. Em dois parágrafos subseqUentes a esse art. 13, são garantidos os direit_Qs de funcionários d.os conglomerados - na hipótese
de venda de cartas patentes e respectivas agências e nos
casos de demissão sem justa caüSa, a partir de 7 de fevereiro de 1985.

a sessão.

Õ ir( 14 do Projeto determina que os recuros -jâ
adiantados pelo Banco Central do Brasil, que não tiverem sido utilizados na subscrição de açÕes, serão devolvidos à União, corrigidos monetariamente, segundo a ·
variação das ORTN, em forma fixada pelo Conselho
Monetâria N acioilal.

Solicito do nobre Senador Mário Maia o parecer da
Comissão de Economia.

Fica também estabelecido, no art. 16, que apurada, em
inquéritO administrativo, nos termos ~o art. 41, da Lei nt

(Suspensa às 19liQ.rase 57 minutos, a sessão é reaberta às 20 horas e 42 minutos.)
-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estã reaberta
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6.0~,__4_e 13 de março de 1974, a responsabilidade de exadministradores, por dano ao erário, assinl ententidos,
inclusive, os prejufzos decorrentes dos atos que tenham
concorrido para aplicação de recursos públicos, o MinisR
tro da Fazenda Poderá ~larar o perdimento dos bens
doS résponsãveis, para ressarcimento da União.

A ExposiçãOde MOtiVos do Senhor Ministro da Fazenda ao Senhor Presidente da República explica, em
quinze parãgrafos, as razões justificadoras da medida
proposta.
Tece pormenorizadas e esclarecedoras considerações
em torno dos múltiplos aspectos da delicada questão
motivadora da iniciativa OOnsusbstanciada no projeto de
lei examinado.
Pondera, por exemplo, que a possível liquidação extraJUdicial, nos termos das determinações contidas na
mencionada Lei n9 6.024/74, causaria profundo abalo na
economia do Sul do País, particularmente no que diz respeito ao desemprego de 24.000 pesso:is. Haveria, também, imprevisíveis repercussões sobre as pequenas e mbdias empresas credoras dos· conglomerados, que ficariam
incapazes de resistir a dificuldades financeiras decorrentes da liquidação extrajudicial.
A liquidação extrajudicial dos conglomerados. obser~
va em outra pauta o texto sob enfoque, uacarretarâ, para
a União, um custo mais elevad·o do que os novecentOS bi~
lhões necessârios para o soerguimento das companhias'
que os integram.
Os fatos configuram, no assunto, portanto, duas alter~
nativas - liquidação extrajudicial e saneamento financeiro das sociedades. A adoção da primeira alternativa
teria respaldo na Lei n' 6.024/74. Mas, para que seja
adotada a segunda alternativa- a do saneamento financeiro das sociedades - que melhor atende aos interessea:
da Região atingida pelos fatos. ê necessária nova lei e ai
.estâ a razão de ser do Projeto.
A matêria tramitou na Câmara do Deputados, de 10
de abril a 6 de maio do corrente ano. sendo aprovado em
plenãrio substitutivo originário da Comissão de Economia, Indlls_tda e Comércio daquela Casa do Congresso,
texto ora em exame neste Senado.
Aqui, foi apresentada emenda ao Projeto, pelo eminente Senador Saldanha Derzi, propondo acréscimo aos
artigos 4", 59, 6'i e 10, além de outro a ser incluído "onde
convier". No artigo 49, por exemplo; seria incluída disposição segundo a qual "fica igualmente criada uma sociedade de economia mista, com d~ominação de Banco
do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, cuja ârea
de atuação serâ preferencialmente nos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito Federal."
Os demais itens propostos consiitu'em o' desdobramento lógico e necessário, para viabilizar a primeira modificação sugerida.
O desastre empresarial a que foram levados os Conglomerados Sulbrasilerio e Habitasul tem .tspectos financeiro, económico, social e político.
A este Órgão Têcnico cabe apenas um enfoque- que
será sucinto - sobre o aspecto económico. O conjunto·
de empresas envolvidas ~a crise de cuja solução estamo!!:
tratando vinha desenvolvendo papel básico' na susten~ 1
tação e na dinamização da economia regional do Estado
do Rio G.rande do Sul. Os bancos compreendidos na ór- ·
bita dos dois coniiOmerados atingidos desempenhavam
na Região o clâssico de fundamental papel do organismo 1
bancário no contexto de qualquer agregado económico ..
Neles iam as· empresas buscar fmanciamentos neces-!
sários às operações que empreendiam - e a eles eram, 1
também, encaminhadas, em depósito, as disponibilida-'
ties fmanceiras geradas no mercado.
Há, portanto, no caso, um relacionarnent;-~streito e 1
amplo das diversas empresas componentes dos dois ~n1
glomerados com o mundo empresarial e CO}ll a própria -
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sociedade de um dos EstaQq_s mais ricos e proF;reshlsfils
da Federação brasileira. Inclua-se nesse relacionamento
a ameaça de desemprego que pesa sobre os 24.000 funcionários dos bancos ora levados ao extremo da insolvência. Multiplique-se esse número de funcionários por 3
(média provável dependente de cada um) e teremos
52.000 brasileiros à beira dg desemprego e da fome. O le-gislador não pode ser insensível a tudo isso.
A soi~Çã;-extrajudlclãi seria caneta, do Ponto de vista
da legislação vigente, mas teria alto custo social. Ser-iã,
pois, má oposição do ponto de vista do interesse Público.
Não vamos abrir um precedente. Não vamos finnar
um critério extralegal para a superação desse grave
problema que a todos preocupa. Mas, reconheçamos que
a solução, embora cara, do saneamento financeiro das
empresas comprometidas é a que mais convêm, na atual
conjuntura, ao interesse público do Rio Grande do Sul e
do Brasil. Argumenta-se, ainda, que a pujança da economia gaúcha oferece perspectivas para um futuro retorno dos 900 bilhões que a União vai agora investir no grande
Estado do Extremo-Sul.

Quanto à emenda apresentada ao Projeto no Senado,
motivaria el~ a nosso ver, se aceita, um inconveniente
desyio da proposição bâsica, de seus verdadeiros e precfpuos fins.
Sr. Presidente, foram apresentadas, em plenário, pelos
ilustres Senadores Itamar Franco, Cid Sampaio e Nelson
Carneiro, emendas, umas substitutivas e uma supressiva.
Com 'toda a consideração e respeito que temos aos
nobres Senadores que apresentaram as suas emendas,
com a melhor das intenções, é evidente, nós, ao ouvi-las,
neste plenário, depois ao ler, como membro da Comissão de Economia. designados que fomos para relatar a
matéria, respeitando os pontos de vista dos ilustres Pares, achamos que as emendas apresentadas torna-se-iam
como que impertinentes aos objetivos do projeto, no momento, uma vez que verificamos - e temos que reconhecer-, que o fato econômico geraitdo fato social, como é
o caso presente, faz com que o fato social gere o fato
político, e o fato politico serâ a expressão do nosso entendimento sobre o presente ·caso, pois que nos cabe decidir sobre a matêria que, pública e notória, envolve milhares de brasileiros empregados com graves repercussões sobre as suas famfiias. E óbvio, é evidente a prevalência do social sobre o econômico, portanto. São, como
li hã pouco, Vinte e quatro mil funcionãrios que, multiplicados por três ou quatro, são noventa e seis mil brasileiros jogados às incertezas e, a grande maioria, a necessidades urgentes~ Assegurar aos funcionários o direito de
serem aproveitados em instituições oficiaiS, ·seria, em
verdade, uma solução legal, porém é extremamente simplista, a nosso ver, porque colocar os funcionários dos
dois conglomerados à procura de agências que .os aceitassem por esse Brasil afora, seria uma atitude pouco fraterna, senão pelo indiferentismo que" encerra.
A vida domêstica, nós todos a vivemos no cotidiano, e
cada um de nós obedece a um mínimo de planejamento,
de compromissos familiares. M edificar o plano familiar
dos servidores desses conglomerados, neste momento,
seria, mercê de nossa ação coletiva, agora, nesta noite,
votando contrãrio ao projeto que reconhecemos tem
suas falhas, mas cuja urgência é. pública e notória para
resolver um problema social fl!!~ estã não muito distante
ctetios,--,;r. Presidente e Srs. Senadores, está às portas da
Casa·do povo, às portas do Congresso Nacional, há mais
de um mês. Quero lembrar, porque há mais de um mês
fui ao meu distante e esquecido Estado do Acre, em
função da minha atividade política e quando daqui me
ausentei já deixei os funcionãdos, desses dois conglomerados ec.onôrriicos, acampados no gramado do Congresso Nacional, fazendo do salão verde, não o salão verde
da Câmara dos Deputados, e fazendo do salão azul, não
o salão azul do Senado Federal, mas o salão verde que a
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n·aiureza oferece nó gramado que enfeita ·e engalana a
entrada do C.o.ngresso Nacional; e sob a cúpula azul do
firmamento,...nas noites frias de Brasília, ora com estrelas
enfeitando, ora enfrentando as intempéries de noites tormentosas de chuva, ao relento somente abrigados por cabanas singelas.
Enião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se não fosse
por outros motivos, pelo menos em respeito à obstinação
desses brasileiros - não devemos mais considerã-los
como empregados de_agências financeiras em falência,
mas .como brasileirÕs, irmãos nossos que estão passando
necessidades já há quase 2 meses- temos que dar_uma
solução imediata para que essa situação penosa seja, de
uma vez por todas, resolvida.
"Portanto, com pesar, somos contrârios iõ acolhimento, por parte da Comissão de Economia e do Plenário,_
das emendas substitutivas apresentadas aqui em Plenário
pelos ·nOb.reS Srs. Senadores Itamar Franco e Cid Sampaio. Igualmente, proponho a rejeição da emenda supressiva do nobre Senador Nelson Carneiro, a fim de
que o sofrimento desses inúmeros patrícios, acampanhados, hã mais de um mês, no gramado do Eixo Monumental, traduzindo os sentimentos daqueles que ficaram
suas cidades, tenha um término compatível com os
nossos sentimentos de humanidade.

em

Sr. Presidente e Srs. Senadores, opinamos, pois, con~
cluindo, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'
12/85, na forma do Substitutivo aprovado naquela Casa
do Congresso Nacional e pela rejeição da Emenda n' 1 a
ele apresentada neste Senado, e das emendas apresentadas em Plenário, pelos meus ilustres Pares, citados neste
relatório.
o parecer.

e

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a pala~
vra para uma questão de ordem.
O SR- PRESID!lNTE (José Fragelli)- V. Ex• tem a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Ba~
seado no art. 383, incisõ I, este artigo do Regimento de~
termina que, em caso de urgência urgentíssima, as comis.
sões·p-odem proferir pareceres, etc, etc, etc, e fora as comissões, nós ouvimos um parecer brilhante, com tese!:
novas, profundas e que mereceriam até fossem publicadas em avulsos para podermos entender perfeitamente
tudo aquilo que foi expresso nesse brilhante parecer. E:
apenas a questão da urgência urgentíssima que impede
que nós tomemos córihecimento de tudo o que foi dito
aquL EstarriOs, mais uma vei:, votaildo apressadamente.
A mãi"éria ê dO maiÕt ·aicá"Dce e faz com Que eu Ievãnte
esta questão de ordem, também, porque nas comissões
não existe voto de ldierança. O voto é individual. E como
esse artigo determina que as comissões proferirão parecer, estas devem deliberar pela maioria dos seus
membros.
Então, ei.l perguntaria a V. Ex• se esse parecer brilhan~
te que foi proferido pelo Senador Mário Maia está subscrito peta maioria da Comissão de Economia? Porque,
por enquanto, é apenas o voto individual do Senador
que foi proferido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- S. Ex• deu um
parecer, representando a cComissão, e se ele deu o pare~
cer nesse sentido é porque foi aprovado pela cComissão.
Então, acho que não procede a questão de ordem le~
vantada por V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me descul·
pe, eu não quero dialogar com V. Ex•, mas eu gostaria
qlle V. EX• Citasse qual é o â.rtigo do Re,Simento que diz
que um Senador fala em nome da comissão. Eu não co-
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nheço iSso. Esse voto de lid~ança da comissãõ ainda não
estã institUÍdo. Nós queremos acabar o voto de liderança
em plenârio, agora estamos instituindo o voto de liderança na <:omissão.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O voto proferido em Plenário, ~m regime de urgência, sempre se procedeu nesta Casa. V. Ex• já assistiU muitas vezes e jamais
protestou. Portanto, não tem cabimento a questão de ordem levantada por V. Ex• Eip. regime de urgência. se o
parecer foi dado pelo relator é porque foi aprovado pela
comissão.
Indefiro a questão de ordem de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem, com base no art. 102, pãgina 56, do Regimento Interno.
Levanto a V. Ex• a seguinte queStão de ordem. Antes
do parecer do Senador Mãrio Maia, que ao que pareCe se
esqueceu, o nosso substitutivo preconizava exataniente o
amparo aos funcionários, através das entidades financeiras.
Mas a questão de ordem que quero levantar é a seguinte: Diz o art. I02:
..A Comissão de Constituição e Justiça emitirá
parecer sobre a constitucionalidade e juridicidade
das emendas oferecidas em plenârio, antes do encaminhamento às Comissões que lhes devam apreciar
o mérito, devendo, tambêm, pronunciar-se sobre o
projeto, se não o houver feito."
Consulto a V. Ex• se a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu o parecer sobre o substitutivo por nós
apresentado, em Plenârio.
O SR- PRFSIDENTE (José Fragelli) - Data •enla,
tanltiêm acho que não procCd.e a que&tão de ordem levantada pelo eminente Senador por Minas Gerais.
A questão não se rege, evidentemente, pelo art. 102 do
Reginl~nto Interno, mas pelo art. 141, justamente no
Capitulo IX, que trata das emendas apresentadas perante as Comissões.
V~ Ex• hã de concordar que este parecer foi apresentado perante a comissão, e se o foi aqui no Plenãrio do Senado é tão-somente porque a proposição se encontra em
regime de urgência, e o parecer é na comissão e não em
plenário. O fato de ser dado aqui no espaço físico do plenãrio não quer dizer que tenha sido dado em plenário,
mas foi dado na comissão; e o caso se rege, exatamente,
pelo art. 141, II, letra b do Regimento Interno:
"b) ... aos projetas de que trata o art. 65 da Constituição";
Ou seja, quarido diz:

"É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentârias e das que abram créditos,
fixem. vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxilio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa pública."
Portanto, foi aPreSentada em comissão e não em plenãrio, como diz o artigo, aqui.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, se V. Ex' me
permite, veja que não é espaço físico, nós estamos reunidos ...
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) -

t, apenas ...

O Sr.ltamar Franco- V. Ex• vai me permitir, com o
devido respeito que tenho, que me merece V. Ex-', que é
'Jm profundo conhecedor do Regimento Interno, e um

Maio de 1985

democrata. Não é o espaço ffsico, nós não estamos, aqui,
sob esta abóbada. Estamos aqui reunidos oficialmente
-

em plenãrío.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) -
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Mas ...

O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me permita apenas terminar meu esclarecimento. Veja V. Ex•, então, o contrasenso que V. Ex• teria em relação à resposta ao Senador
Jutahy Magalhães. Se eu eStou apli"Sentando, como diz
V. Ex•- e não concordo- o parecer à Comissão, então
o Senador Jutahy Magalhães teria razão quando obrigaria que todos os Senadores da Comissão assinassem ou
não o parecer do Senador Mário Maia. S. Ex•, em Comissão, Senador Presidente José Fragelli, ele não pode
responder pela Comissão, ele é o relator, mas na comissão o relator dá o seu parecer que é aprovado pelos Srs.
Senadores e assinado ou não.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• já está
transbordando para a questão de ordem levantada pelo
Senador Jutahy Magalhães. Permaneça na questão de
ordem levantada por V. Exf
O Sr. Itamar Franco - Permaneci, Ex•. exatamente
pedindo a atenção e a inteligência de V. Ex•; que nós todos reconhecemos. Eu fui obrigado a ligar umbilicalmente a minha questão de ordem, o que não queria fazer, porque V. Ex• me disse que apresentei o parecer à
Comissio. Ora, se eu apresentei. o -pãfece! à ComisSão,
esta Comissão tem que aSsinar o- Parecer do Senador
Mário Maia. Quer me pareêer que eSta seria umâ mC:i:Haa
justa.
Portanto, levanto esta questão de ordem a V. Ex•, e se
me permite, se V. Ex• indeferir, eu recorreria para o Plenário do Senado da República.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Esclarecemos
devidamente, desde o início. A Presidência esclarece ao
Plenário que a proposição em exame teria, nos termos do
art. 141, H, b, do Regimento Interno, prazo de cinco sessões ordinárias perante a primeira Comissão a que foi
distribuída. Foi distribuída à Comissão de Economia. Se
esse parecer tivesse sido dado lá na Comissão de Economia, e V. Ex• não tivesse apresentado emenda, lá na Comissão de Economia, entãO, V. - Ex• não pod_eria
apresentá-la em Plenário. Como ê- de urgência ...
O Sr. Itamar Franco - Exato, ê- de urgência. O meu
espaço fisico ~ este aqui, não tenho -outro Cspaço fisíco.
Não posso ocupar dois espaços.

O Sr. Itamar Franco - Sr:. Presidente, pela ordem ...
Se estamos em regime de urgência, eu consultaria a V.
Ex• se esse parecer seria dado agora ou depois?
~-O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Claro. Será
dado agora.
Solicit() ao nobre Senador Nivaldo Machado, na quaJidade de Vice-Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, que indique o relator, podendo, inclusive, avocar
o_ processo para dar o seu parecer. (Pausa.)

O Sr. Nivaldo Machado- Designo Relator o Senador
Octávio Cardoso.
O SR. PRESID!'NTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso, para proferir parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
questão de ordem levantada pelo nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. OCfÁ VIO CARDOSO (PDS- RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A emenda do nobre Senador Itamar Franco deve ter o
tratamento çomo se perante comissões fosse apresentada. Foi 8.preseritada em Plenário em decorrência do regime de urgência, isso combinando o art. 14 I com o art.
143 do Regimento Interno.
"Art. 143-Terâ o seguinte tratamentO a emenda apresentada na forma do art. 141:
3 --nos casos das alíneas b e c do inciso II, será
final o pronunciamento; ... "

Com o teor -deste artigo, a nobre Comissão de Ec"onomia deu parecer contrário, deve-se entender que as
emendas apresentadas não serão apreciã.das pela Comissão de Constituição e Justiça, tal como deseja o nobre
Senador Itamar Franco, em virtude de ter recebido parecer contrário na Comissão de Economia. perante a qual
foram apresentadas e cujo pronunciamento, nos termos
do art. 143, inciso 3, que acabo de ler, do Regimento lnterno, é considerado final, não procedendo a questão de
ordem - no nosso entender- do nobre_Senador Itamar
Franco, porque a emenda foi apresentada: em plenário,
em face do regime de urgência, e porque combinando-se
o art. 141 com o 143, inciso 3, se diz que o pronuncia- mento da Comissão de Economia ~ final.
~to parecer, Sr. Presidente.

O Sr~ Itamar Franco-,. E eu recorro, então, da decisão
de V. Ex•, para o Plenãrio, se V. Ex• me permitir.

O SR. PRESID~NTJ!: {Josê Fragelli)- Em votação o
parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O Sr. Alexandre Costa- Peço verificação de quorum,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, pela orde~. ao nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Moacyr Duarte- Peço verificação de quorum,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Mas foi apresentada perante a Comissão, razão pela qual indefiro
tambêm o pedido de V. Ex•

O Sr. Itamar Franco -

Ó SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
acordo com art. 449, § 19: do Regimento Interno, requcir'O que o recurso do Sr. Setl'ador Itamar Franco tenha a
audiência da Comissão de Constituição e Justiça. -

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Era justamente o que ramos decidir, que sobre o recurso seja ouvid8. a

Comissão de Constituição e Justiça, que terâ que dar o
parecer oraL tambêm.

Peço verificação de quorum,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Solicito aos
Srs. Senadores que retomem seus luga~ para procedermos à verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Lfder do PMDB?
O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESID~E (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?

O Sr. Octávio Cardoso -
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Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o

Líder do PFL?
O Sr. Carlos Cbiarelli- Sim.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Como votã: o
Líder do PTB?

O Sr. Nelson Carneir~- De acordo com a tradição
que tenho acompanhado durante toda a minha longa
vida parlamentar, voto com o parecer, embora acredite
que a solução melhor seja a aventada pelo ilustre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - ComO -vota o
Líder do PDT? (Pausa.)

Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES

Aderbal Jurema- Albano Franco- Alberto SilvaAlcides Saldanha -Alfredo Campos- Altevir LealC_arlos Chiarelii- Ç_i_d Sampaio- Eneas Faria- Eunice Michiles - Helio Gueiros - Humberto Lucena JOãO--Calmon- José Ignácio - José LinS - Lomanto
Júnior - Lourival Baptista - Marcondes Gadelha Má.rio_Maia- Martins F!lho- Nelson Carneiro- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso - Passos PôrtoRoberto Wypych - Virgflio Távora
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

Benedito Ferreira- Itamar Franco- Jutahy
lhães - Moacyr Duarte

Maga~

O SR. PRESIDNETE (Josê Fragelli)- Votaram SIM
26 Senadores e NÃO 4.

Não houve abstenções.
Total de votos: 30.
Não havendo quorum, de acordo com o Regimento lnterno, vou suspender a sessão por lO"minutos, fazendo
soar a campainha.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 21 horas e ·28 minutos, a sessão é reaberta ás 21 horas e 38 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
O Sr. Itamar Franco - Sr. Pre&idente, peço a palavra.
pela ordem.
O Slt. PRESIDENTE (José Fragelli)- Mas nós esta·
mos em votação!
O Sr. Itamar Franco- Mas é exatamente na votação,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Nós estamos
em verificação de 'votação!

O Sr.Itamar Franco- Mas é exatamente com relação
à votação, se V. Ex• me permite. t que acabo de receber
a fita magnética e pediria que V. Ex• retirasse da fita
magnética o nome do Senado! Passos Pôrto, uma vez .
que S. Ex• não está presente e consta como votando. Evidentemente a minha questão de ordem se' refere à vo-tação.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Alguém deve

ter votado na cad~ra d~le. ·
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O Sr. Itamar Franco- Exa.tamente, Sr. Presidente, se

a fita magnética chegou às minhas mãos, V. Ex• tem que
atender às minhas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli) - EstA devidamente registrada ~ sua podneração, nobre Senador.
Os- Srs. Senadores, por ravor, queiram ocupar seus lugàres para que possamos proceder à votação.
O Sr. Octávio CIU'doso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli) - Tem a palavra o nobre Senad~r Octãvio Cardoso, para uma questão de ordem.
O SR. OCI"ÁVIO CARDOSO (Para uma questão de
ordem.)- Sr. Presidente, consultaria V. Ex• se, V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ..._~claro. Era o
que ia dizer.
O Sr. Nelson Carneiro- No caso, pouco importava se
houvesse 33, 32 ou 31 Senadores, o que ficou provado foi
que não houve número. De modo que, não havendo prejuízo, houve votação. Agora, vai-se proceder à verificação da votação. Esta é que é a solução.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - As questões
de ordem levantadas pelos nobres Líderes não procedem, tendo em vista o que dispõe o art. 327, VII:
"Confirmada a falta de número, ficará adiada a
votação, que será reiniciada ao voltar a matéria à
deliberação do Plenltrio."

tendo anulado a votação, ela inexistiu? Então, esta que
seria a segunda será a primeira. V. Ex• anulou a outra!
Estou interpretando certo?

~ o que estamos fazendo agora.
Vai-se proceder à votação.
Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus lugares,
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli) - Não anulei
nenhuma votação. ·Simplesmente, não houve n6mero.

O Sr. Oc~vio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. OcrÁVIO CARDOSO votação.

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

Então inexistiu a

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Não, não
houve anulação de votação; não houve número. Ficou
sem efeito.
O SR. OCfÁ VIO CARDOSO Para V. Ex• conStatar
·que não houve número deve ter havido votação. Se inexistiu então agora será a primeira VOtação. O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• sabe
--- que não ~ assim.
OSR. OCfÁVIO CARDOSO- Mas se V.Ex•disse
que não houve número, é porque houve votação. Se houve votação e V. Ex• anulou, deixou de existir. Então, essa
que seria a segunda, será a primeira.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- De modo algum. Acho que V. ·Ex• está usand_o um artificio de lógica
que não pode vingar.
O SR. OCfÃ VIO CA:R.DOSO- Mas se o ar8;Umento é lógico eu acho que V. Ex• devia examinar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- ~um artificio
de lógica que não pode vingar como jamais se procedeu
aqui.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço apalavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jo~ Fragelli)- Concedo a
palavra ao nobre Senador _H_umbe_rto Lucena, pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O Sr. N~son Carneiro -Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE(Jo~ Fragelli)- Vou conceder
a palavra a V. Ex•, para contraditar, embora já fosse decidir aqui.
----- ---- O Sr. Nelson Carneiro- Mas é por isso mesmo,.Sr.
Presidente.
Hã uma regra de Direito, que todos nós conhecemos,
que só há nulidade quando há prejuízo.

O Sr. Octávio Cardoso - Sr. Presidente, gostaria de
saber o que vamos votar. V. Ex• não anunciou.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Será votado o
parecer da Comis~ão pr?ferido por V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso- Então eu queria anunciar o
do PDS. O PDS vota "Sim", a favor do parecer.

:\_'Oto

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o
nobre Líder do PMDB?

O Sr. Humberto Lucena - Sim.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli)- Como vota o
nobre Lfder do PFL?
O Sr. Carlos Chlarelll -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)--: Com'? vota o

nobre Líder do Pi:"B?
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, na impossi6iIidade regimental de votar em separado a emenda que
apresentei, sou compelido a votar com restrições a favor
do projeto.
O SR. -PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vOta o
nob~Lfder do Pi>T? (Pausa.)
Os Srs. Senadores jã podem votar.

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SÍM" OS SRS. SENADORES:
·-Ad'Yrbal Jurema- Albano Franco- Alberto SilvaAlcides Saldanha- Alfredo Campos- Alievir LealAmérico-de Souza- CarloS Alberto_- Carlos Chiarelli
- Eneas Faria- Eunice Michiles- Gastão MUllerHelio Gueiros- Humberto Lucena- João Calmon --José Ignãcio -José Lins- Lomanto Júnior- Lourival Baptista - Marcondes Gadelha - Mário Maia ~
Martins Filho - Mauro Borges - Nelson Carneiro Nivaldo Machado - Octávio Cardoso - Passos Pôrto
- Roberto Wypych - Virgnio rágora

O SR. PRFSID~NTE (José Fragclli) -Votaram SIM
29 Srs. Senadores e NÃO 4.
Não houve abstenções.
Não hã número.
Votaram 33 Srs. Senadores, com o Presidente 34.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Pres.içjente, eu queria
apenas fazer ulnã- declaração, para ficar bem claro que
aqueles que votaram contra ficaram prCsentés e os que
votaranl a favor foram os que safram.
O ~sR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nilo houve
quorum. Fica a votação adiada para a primeira sessão ordinária, entrando como matéria preferencial.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Em conse·
qUência da inexistência de quorum para votação, fica pre~
judicado o Requerimento n"' 106, de 1985, lido no Expediente da presente sessão, de urgência para o Projeto de
Lei do Senado n' 92, de 1985-DF.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de-signando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 12, DE 1985
(Em regime de urgência- Art. 371, alínea b, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cá~
mara n' 12, de 1985 (n' 5.272/85, na Casa de _origem),
que autoriza a desapropriação de ações das companhias
que menciona e a abertura de crédito especial de at~ CrS
900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e dá
outras prOvidências, tendo
Parecer, oral da Comissão:
-de Economia, favorável ao projeto e contrário- às
emendas apresentadas nos termos do art. 141, II, B, do
Regimento Interno; e dependendo de Parecer da Comi~
-São de Finanças sobre o projeto;
Dependendo, ainda, da votação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre recurso para o plenário de decisão da Presidência.
2
REQUERIMENTO No 57, DE 1985

Votação, em turno único, do Requerimento n' 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficia. S/2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Orando do_ Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar opeM
ração de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
3

REQUERIMENTO No 58, DE 1985
Votaçã_o, em turno único, do Requerimento n' 58, de
f985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Dllárfe solicitando, nos termos do art. 371, e, do Regimento Interno, urgência para o Ofício n' S/8, de 1985,
através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO},
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo ex.temo no valor d~ US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares)_.
4

PROJETO DE LEI ..DO SENADO No 26, DE 1979
VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Cid Sampaio- Itamar Franco --Jutahy Magalhães
- M oacyr Duarte.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 26. de T979, de autoria do Senador OreStes
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Quêrcia, que acrescenta parágrafoS ao Ai-t. S 17 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n"'s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade; e
-de Leglslaçio Social, favorável.
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chek de Oliveira, de pé, em meio aos candangos qUe erguiam os prédios deste Congresso Nacional, dirigia a palavra aos trabalhadores brasileiros.
Era a primeira vez em que a palavra ao trabalhador,
em sua Data Magna, era dirigída do ponto onde se edifiCava o futuro, um ponto ainda perdido na enna imensidão do que viria ser, um dia. o marco histórico do nas5
cimento da Nova Era, feita realidade pelo esforço da
PROJETO DE LEI DO SENADO No 2, DE 1980
gente humilde que edificou Brasflia.
E Juscelino falou, com a emoção dos ·que plantam o
Votação, em primi:iro turno, do Projeto de Lei do Seporvir;. "Se o trabalho normalmente é uma medida do
nado n'l' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Luhomem, se pelo trabalho a humanidade se confraterniza
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirie é toda una, jovem, e com um destirio a cumprir, assume
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
aspecto de grande, direi mesmo heróica manifestação de
Pareceres, sob n"'s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
vontade e consciência nacionais".
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
Vinte e seis anos depois, talvez- quem sabe?- de pé,
jurídiaidade, com voto vencido, cm separado, do Senano mesmo local onde se encontrava, então, o Presidente
dor Moacyr Dalla; e
Kubtischek, dirijo-me também ao trabalhador brasilei- de Educaçio e Cultura, favorável.
ro, na comemoração desta sua data. __
Nossa Nação, Senhores Senadores, ainda é, hoje, uma
6
jovem
Nação. Mas, em sua juventude cronológica,
PROJETO DE LEI DO SENADO No 340, DE 1980
tornou-se uma nação amadurecida à força, nos embates
- -ào homem contra a fome, a miséria, os sofrimentos.
Votação, em primeiro turno, do PrOJetO de Lei dO Senado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice MiO Trabalho, Senhores, continua sendo defmido corilo
chiles, que acrescenta parãgrafo único aõ- art. 373 da
medida do homem e, aferido por ele, o trabalhador braConsolidação das Leis do Trabalho facultando à empresileiro agiganta-se, fortalecido pela luta travada contra a
gada com prole o direito à jornãda de trabalho reduzida,
escravidão, as leis injustas, o achatamento salarial.
com remuneração proporcional, tendo
A vontade nacional, impedida de se manifestar, esponPar~es, sob n9s 445 a 447, de 1984, das COnlissõe~:
tânea e democraticamente, através das urnas, desperta,
- de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
heróica, no cumprimento de um destino traçado com o
juridicidade;
suor e o sangue das classes trabalhadoras.
-de Legislaçio Social, favorãvel; e
Raia _a esperança no horizonte da Nova Rep6blica, e o
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepatrabalhador brasileiro intensifica a luta em busca de seu
rado, do_Senador Jorge Kalume.
eSpaço na sociedade. Em um momento como este, quando já se torna possível materializar o binômio
7
Trabalhador-Esperança, não posso deixar de recordar
PROJETO DE LEI DO SENADO No 18, DE 1980
Tancredo Neves, em sua preocupação mãxima com a
gente humilde que arregaça as mangas e constrói oBraVotação, em primeíro tuirio-(apr-ec-iação prCiiffiiiiãf Qã -sil.
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do RegimenRecordo Tancredo, Senhores Senadores, na luta indôto Interno), do Projeto de Lei do Senado n? 18, de 1980,
mita pela implantação dos direitos trabalhistas, em um
de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre
país ainda eivado pelos resquícios do espírito totalitârio,
aposentadoria especial do mósico tendo
quando, ao lado de Getúlio Vargas,. "soube conciliar a
Pareceres sob nt 1.032, de 1980 e n"~ 415, de 1984, da
filosofia trabalhista com a filosofia nacionalista. e assim
Comissão:
fazer com que se rasgassem para nosso País os destinos
-de Coostituiçio e Justiça, 19 Pronunciamento: pela
de uma nova era".
inconstitucionalidade; 29 Pronuncia~eõt~: (reexame soli~Recordo Tancredo, mais recentemente, em novembro
citado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.
passado, frente a volumosa massa de trabalhadores,
quando
desabafava, emocionado: ....Os trabalhadores
.
8
brasileiros jilrião-têffi nl.ais sacritiCiàS a dâr.-Élés Jã estão
PROJETO DE LEI DO $EN ADO N• 320, DE 1980
cortando na própria carne para assegurar a sua sobreviVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
vência", E quando dizi~" ..A grande luta do trabalhador
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento lnbrasileiro é a luta pelo emprego, é a luta pelo salâriojustemo), do Projeto de Lei do Senado n"' 320, de 1980, de
to". Eu acrescentaria, às suas palavras, que é a luta não
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n"'
apenas pelo salârio justo, mas tambéni pda constante
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurímani.tt_~nção desta justiça, atravês de reajustes que, realdica do estrangeiro no Brasil, cria o Coriselho Nacional
mente, compensem a desvalorização da moeda, que irnde Imigração, e dâ outras providências, tendo ·
peçaril o achatamento salarial respÕnsâvel pela praga
Parecer, sob n9 1.144, de 1981, da Comissão:
crescente da miSéria, da fome, daS doenças. Aliás, ainda
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
é Tancredo quem pugna por tais medidas, quando afirma qu~ "numa economia re<:uperada os salãrios têm seu
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrajusto valor como poder aquisitivo".
da a sessão.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, preocupa-me,
e a todos nós, a sorte do trabalhador brasileiro, em cada
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 45 minutos.)
um de seus numerosos setores de atividade, sejam eles
comerciais, industriais, ~rtesanais, s~am eles urbanos ou
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALrurais.
FREDO CAMPOS NA SESSAO-DE2C:SCJ!T.QVE
No entanto, no momento presente, permitam·me volSE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INver" -ós olhos, especialmente, para um setor de trabalho
CORREÇOES NO OCN -SEÇÃO~II-DEÍ-5poucas vezes lembrado em data igual; permitam·me vol85.~
ver_ os olhos para a classe do Servidor Público, classe que
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Protainbém integra o imenso contingente dos trabalhadores
nuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senainjustiçados.
dores:
Quem ê o servidor público, Senhores? Serã apenas aNo dia 19 de maio de 1959, aqui do Planalto Central,
quele homem de terno bem talhado, ocupante de cadeionde o sonho do Ideal, unido a um ferrenho espírito de
ras em Diretorias, Chefias, Subchefias? Serâ apenas o inluta, construía a Nova Capital do País, Juscelino Kubtis-

a
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tcgrantc da claSse média alta que circula, confortavelmente,- em um carro pretO provido de chapa branca?
Não, Senhores Senadores! O servidor p6blico é, principalmente, aquele homem humilde que_batalha no diaa-dia da multidão enjaulada em condições subumanas,
que_ viaja, sufocado, na superlotação dos trens, ônibus,
mettôs; que recebe apenas migalhas de vida, na fonna de
um salário insuficiente para permitir um niínimo de dignidade na existência.
.S a este servidor público que dedico minha atenção
neste momento. Para ele vai a minha preoCl.lpação quC,
acredíto, seja hoje a preocupação de todos nós. S preciso
que, na data de hoje, alêm das homenagens e das frases
de louvor, ofereçamos ao homem que labuta no serviço
público promessas que" sejam mais do que palavras, que
sejaril certeza de realização em próximo futuro.
Não são excessivas as reivindicações, Senhores Senadores. Resignados, habituados ao sofrimento, os seividores públicos pleiteiam apenas o seu direito a condições
humanas de vida.
O décimo-terceiro salãrio, por exemplo; ~uma reivindicação das mais justas, que tem sido insistentemente apresentada. Tal beneficio-, já concedido aos celetistas,
proporcionará aos estatutãrios, em um mês festivo como
é o de _dezembro, o refrigério financeiro neCessário para
que possam oferecer às suas famílias um pouco do muito
que tantQs usufruem por doze meses no ano. Nada mais
urgente, portanto, do que nos dedicarmos, com muito
interesse, à defesa de tal pretensão.
Mas não podemos parar por a{, S mister que abramos,
à nossa frente, o leque das demais reivindicações e, junto
com os servidores, as estudemos, buscando as soluções
tão ansiosamente esperadas. Partamos para a luta, Senhores Senadores) Batalhemos pelo reajuste semestral
dos salários, pelo direito à sindicalização, pela satisfação
de tantas pretensões atê hoje frustradas.
Não nos podemos esquecer de que, presentemente,
quando trabalhadores vinculados a outros setores jâ se
encontram beneficiados, com justiça, por acordos que
reajustam os salârios trimestralmente, o servidor póblico
ainda permanece preso ao pré-histórico reajuste anual.
Ora, sabemos todos que os cálculos de previsão da inflação brasileira t!m resultado, ano após ano, em erros
clamorosos. Sabemos ~dos que os salãrios vêm perdendo, gradualmente, o seu poder aquisitivo. Somos, hoje, a
centésima nação do mundo em renda per capita, e este
fato trãduz-se, na vida do brasileiro, em miséria, em fome, na falta de cultura e na desesperança.
Como, então, aceitarmos reajUstes -baseados effi prou~ J?erfodo de 365 dias? Como, se a inflação atinge, a cada mês, índices imprevisíveiS?
O servidor público, sofredor, anônimo, silencioso, desejaria poder clamar por justiça, mas quem falarã por
ele'? Quem argumentarâ a seu favor, quem levará suas
reiviildicações às autoridades competentes? Onde se encontra o Sindicato que o apoiarâ?
Senhores Senadores, temos de apoiar, também, a luta
travada pelo direito de sindicalização dos servidores
pUblicas. O Sindicato nada mais é do que a ponte que
liga o trabalhador ao GoVerno. É o veículo de comunicação daqueles que,-fsolados, jamais conseguiram fazer
ouvir a sua voz.
Muito ao c_ontrârio de ser um aglomerado de agitadores, o Sindicato poderá constituir-se em encaminhamento para a ordem e para a paz, pois o trabalhador, possuindo porta-vozes le~ítimos, qUe_ por ele possam falar,
sairã das ruas e_deixã.rã de gritar por si. Impedir o servidor público de beneficiar~se com tal instrumento de paz
-social é impedi-lo de ser gente em meio às gentes,
jeÇões feitas pa,ra

Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, na presente data, fazer ao trabalhador brasileiro uma promessa de luta
- a luta do homem público, eleito pelo povo, em favor
do povo que o elegeu; a luta em prol dos ideais de vida
da classe mais sofrida, mais lutadora e mais produtiva do
Brasil.
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Neste momento aqui estou para render minha homenagem ao homem simples brasileiro - urOano ou rural
-que desperta a cada manhã com a decisão de fazer um
pouco melhor o pa-ís-queCdele e é de todos nós; que par-

te para a luta, sem tréguas, de cada dia, na jOrnada rumo
ao ideal de um BrasillíVre, democrãtico, pfogressista livfe -aa miséria" e da-ro-me, democrâticO na--ígU.alda·de entre os homens, progressista na esperança de um futuro de

paz, justiça e fraternidade.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MI~
TOfrCABRAL NA SESSÃO DE I0-5:85 E QUE,
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (PFL- PB. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Encareço a atenção dos Srs. Senadores e especialmente do Sr. Presidente, para o teor de um telex que recebi
ontem e que somente hoje tenho a oportunidade de lê-lo
desta tribuna:
João Pessoa, 7 de maio de 19[5
Exm"? Sr.
Dr. Milton Cabral
DD. Senador Federal
Brasília- DF
TomandO conhecimento proposta ffiudanças no
sistema de incerltiVos do Fundo de Investimelltos dO
FINOR, transmitimos ao Exm~? Sr. Dr. José Sarney
vg DD. Presidente da República vg o telex: que
transcrevemos abaixo vg do qual pedimos vênia
para solicitar Vossência integral apoio esta luta que
representa justa solicitação nordestina. Instalação
Nova República ê motivo de regozijo a todo povo
brasileiro que espera do Governo Vossência medi~
das que venham de encontro ao anseio desse povo et
progresso et desenvolvimento da Nação pt Todavia
vg permita~nos Vessência vg externar nossa preocupação com notícias qUe nos chegam dando~nos conta de proposta de autoridades governamentais com
mudanças no sistema de incentivos do Fundo de ln~
vestimenta do Nordeste vg entre as quais destaca~
mos:
1. Recolhimento de todos os incentivos exclusivamente sob a forma de tributos pt
2. Suspensão cOmpleta da concessão de incenti~
vos às atuais empresas credenciadas para recebimento_ de incentivos pt
3. Destinação anual de recursos da União ex~
clusivamente para capitalização de microempresas
regionais pt
Como nordestinos alertaffios Vossência-quevg a~
dotadas estas medidas vg poderemos ter seguintes
conseq i.Iências:
1. A Região perderia seu único instrumento financeiro disponível para motivar novos invesiimen.::
tos geradores de empregos e de riqueZas pt
2. Ocorreriarri pi-afundas mudanças de expecta.:
tivas quanto a novos iiwestimentos na ãrea vg-com
suSpensão de centenaS-de propostas de projetes jâ
em andamento pt
3. Cerca de oitocentos projetes em implantação
vg aprovados pelo governo et considerados de prioridade para o desenvolvimento regional pelas autorid.ades competentes teriam descontinuidade et até
caminhariam para a desistência pt
4. Compromissos assumidos formalmente pata
a compra de máquinas vg equipamentos e instalações vg com contratos já assinados et pendentes-deliberação de incentivos não poderiam ser honrados
vg determinando inevitãveis processos judiciais vg
além de repercussões altamente negativas na indús~
tria de base pt
5. Grave restrição de operações financeiras po·r
parte do Banco do Nor~este do Brasil S.A., vg que
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utiliza recursos de incentivos _em operações de curto
prazo vg beneficiando a economia regional pt6. Reflexos altamente negativos para o inci·
piente mercado de capitãis da região pt
7. Descrédito para todo o setor Governo que
interrompe abertamente seu mais eficiente apoio fi~
nanceiro à região no que se relaciona com aplicação
de capitais de risco e novos investimentos em perío~
do de recessão econômica pt
8. Penalização sobre a região pobre que não i~
- dentifica na utilização _dos incentivos regionais a
causa eficiente do processo inflacionáriá nacional
ao mesmo tempo que aqui não "Se têm sediados os
grandes eScâOdalos financeiros extremamente mais
onerosos vg sem a produtiva geração de empregos
_que bem ou mal o FINO R tem propiciado na região
pt
Assim vimos apelar seu alto espírito democrático
pt Do desenvolvimento que auguramos para esta
parte do Brasil vg de que os programas existentes et
em curso sejam aperfeiçoados pt ampliados de forma que esta sofrida região possa assegurar aos seus
filhos dias melhores Se:Il1 sofrer golpes como os das
mudanças propostas do FINOR pt
Estamos certos de que os compromissos assumidos Nova República serão cumpridos et o Nordeste
poderá contar integral apoio governo V:ossência
nesta justa solicitação que transmitimos pt
Saudações
Antônio Vicente da Silva. - Presidente CD L
João Pessoa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, também recebi semC·
lhante apelo da Federação das Indústrias do Estado da
Paratõa e da Federação das Associações Comerciais do
Estado da Paraíba, e tenho a ímpressão de que os Senadores da Região Nordeste, receberam semelhante apelo.'
Creio ser este documento o mesmo que está circulando
por toda a representação nordestina do Senado Federal.
Na realidade, Sr. Presidente, espero que este apelo
chegue aos ouvidos das autoridades, porque esse problema de reforma de incentivos não poderá ser resolvido li~
mitado apenas ao ambiente das autoridades financeiras
do Pais. Este é um problema que terâ de ser forçosamente discutido com as representações políticas da Região.
um assunto muito sério que, estou certo, não será trata~
do com a simplicidade, que me d,â a impressão da leitura
deste telex.

e

O Sr. Virgílio Távor•- V. Ex• mç permite um aparte?

O SR. MILTON CABRAL.- Ouço; com prazer, o
nobre Senador, Líder do PDS, Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador,jâ na semana passada, tratamos do assunto e lemos telex perti~
nente recebiOo das diferentes entidades de classes do nosso Estado. Pensamos que foi quase uma circular, pelos
termos, ora Ouvidos que nos fazem lembrar muitíssimo
aquele prOferido rieste PlenáriO, hã dias.-Gostaríanios_d_e
dizer a V. Ex• que, na próxima semana, já vamos, com
mais--dados obtidos na área do Executivo- e esperamos
que V. Ex•, como o Senador Cais, o Senador Carlos AI~'
berto, todos os nordestinos nos ajudem um pouco- neste
alerta - discutir algo que não é só uma ameaça. Infelizmente, eminente Senador, está sendo considerado, pelas
informações que temos, seriissimamente Oproblema da
expulsão da figura do incentivo dentro de toda a área tributária; é não existir mãis o incentivo, e transformado
em recursos a serem depositados nos bancos regionais,
no caso, em bancos de desenvolvimento, quanto aos seto riais, para que seja dado o apoio, principalmente, à pe-quena e média indCtstria. Ora, isso é o que chamamos,
em linguagem comum, despir um santo para vestir o ou~
tro. Estamos certos de que V. Ex•. com sua combatividade; f8zendo parte de uma agremiação que apóia o Governo Federal. estará sempre alerta na estacada a fim de,
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com todo o seu prestígio, com todas as suas relações, impedir esse verdadeiro esbulho do Nordeste. b que seria o
Nordeste sem o FINO R? O que seria i Zona Norte do
País sem o FINAM? Eram essas as cónsiderações que
queríamos aduzir, ao discurso de V. Ex'
O SR. MILTON CABRAL- Agradeço o aparte do
Senador Virgílio Távora, como sempre muito oportuno
e com dados que realmente esclarecem melhor a propo·
sição do assunto que estou comentando nesta tribuna e,
como se vê já há mais de uma semana que esse assunto
está sendo ventilado. Como disse. antes, acredito que esse
problema não será equacionado, nem resolvido pelas au~
toridades financeiras, sem um debate, sem uma discos~
são prêvia com as representações políticas da Região,
mesmo antes de vir ao Congresso. Acho que, quando ele
VieT- aO Congresso, já deverâ, antes, passar por um enten~
dimento, porque ele é extremamente importante.
O Sr. Virgílio Távora --Assim o esperamos.
O SR. MILTON CABRAL- Eu queria enfatizar a
observação da Liderança do PDS de que esse assunto
não é só extremamente importante; ele é de transcenden·
tal importância para a região e, naturalmente, se o FI~
NOR vier a ser substituído - até admito que haja na
imaginação dos técnicos do Planejamento uma outra
fórmula - pode s_er até que venha uma outra proposta.
Mas a idéia do estimulo, do incentivo, do apoio, ao desenvolvimento industrial da região não poderá ser abandonado. Isso, creio que não passará pela cabeça de ninguém. Era a mesma coisa de imaginarmos que um país,
como a Argentina, não dispusesse de nenhum instrumen~
to de estimulo ao seu desenvolvimento industrial. A
compi:tração seria esta: imaginar que um país do tama~
nho da Argentina, com a população da Argentina, de 30
milhões, ficasse- inteiramente desprovidas de qualquer
mecanismo desenvolvimentista, o que seria um absurdo,
porque o Nordeste é muito mais populoso, em torno de
35 milhões de habitantes.
Portanto, acho que esse assunto vai despertar um interesse muito grande e vaínos ter oportunidade de trocar
idéias com os técnicos do Governo.
O Si. César Cais- Permite-me, V. Ex•, um aparte?
O SR. MILTON CABRAL nobre Senador César Cais.

Concedo o aparte ao

O Sr:c&ar Cais- Nobre Senador Milton Cabral, na
semana passada, o Senador Virgílio Távora levantou
este aSsunto em uma série de telex que tinha recebido de
organizações classistas empresariais d-õ Ceará, que também eram telex semelhantes ao que eu tinha também recebido. Na ocasião, foram levantados vários desses aspectos que V. Ex• tão adequadamente, com tanto conhecimento do assunto, levanta. Eu fico, cada dia, mais
preocupado com a finalização desses nossos apartes ou
dessas nossas intervenções. Sempre digo que sou homerit
que gosta de fazer gel; não gosto de jogar para a arquibancada.
O SR. MILTON CABRAL- V. Ex• quer saber se estes apartes chegam aos ouvidos das pessoas.
O Sr. César Cais- ~exato. Na verdade, hoje fico um
pouco mais animado, porque V. Ex•. sendo um Senador
do Partido da Frente Liberal, um partido de Governo, é
possível que a sua voz tenha mais eco do que a nossa,
que esta!llOS na Oposição.
O SR. MILTON CABRAL- Não é verdade, todas as
vozes ecoam. Naturalmente, a de V. Ex•, por exemplo,
ecoará com mais intensidade. O currículo de V. Ex• jâ
garante isso.
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O Sr~ Césiir Cais- Agradeço a V. EX• MaS, veja bem:
comecei minha vida públicã- como técnico da SUDENE,
com o então Superintendente Celso Furtado. Desde
aquela ocasião que se discutía a necCssidade de que regiões com natureza hostil como o Nordeste, para se de~
senvolver, tivessem mecanismos que pudessem atrair in.centivos para lá. ~ um programa semelhante ao mezzo
'giomo, de uma região no sul da Itália que, para se desen-

volver, foi necessário dar um tratamento prioritário aos
investidores que optavam por aquela região. É naturalmente uma região que tem difiCuldades de infraestrutura e está longe do mercado. Na semana passada
fiz uma intervenção aqui, no Pr0i1unciamento do Senador Virgflio Távora. Todos vão investir no Rio de Janeiro e em São Paulo, Estados que têm todas as condições
de apoio e onde os técnicos têm um lazer muito mais fácil do que no Nordeste, e perto do mercado.
O SR. MILTON CABRAL- P.ermite V. Ex• um
contra-aparte?
O Sr. César Cais-..:_ Poís não,

cõm muito prazer,

O SR. MILTON CABRAL - Te-nho conhecimento
de empresas de São Paulo que, a despeito da existência
atual dos inçentíVOS fiscais, dos estímulOs, mesmo assim
preferem não ir para o Noideste. O Sr. César Cais- Exatamente, eu poderia lhe dizer
que no Programa Grande Carajás, por exemplo, a nossa.
concepção como Ministro das Minas e Energia foi aproximar os investidores com graridé oo-nsumo de energia
das usinas hidrelétricas, para economizar em trimsmissão, inclusive, aproveitando o canteiro de obras de Tucuruf. A dificuldade é tremenda porque ninguém quer
mandar um técnico de alto nível para lá, se não tiver vantagens especiais. Prefere ficar em São Luís. Assim, na
mesma linha de raciocinio, todo investidor vai preferir o
eixo Rio/São Paulo, e o tão necessãrio desenvolvimento
do Nordeste vai ser cortado definitivamente. Já estamos
com dificuldades tremendas, porque, como somos dis~
tantes do mercado, e com o alto consumo do derivado de:
petróleo, não hã competitividade para os produtos que
são fabricados no Nordeste e cujo mercado é distante. Já
temos essa dificuldade, ainda agora diminuindo os incentivos, ou até mudando. Soube ontem que- inclusive
em São Paulo, porque este assunto já está também nos
investidores de São Paulo - vão ser cortados praticamente os incentivos dos projefOS-Sgropecuâdos~ Acredito que é necessãrio e ul-gC:ilte aquele requerimento que fiz
de convocação do Ministro do Interior Ronaldo Costa
Couto. Apelo aO Sr. Presidente para que a Mesa dê seqUência a issO, porque senão ficamos aqui só no jogo de
arquibancada e não fazemos gol f E' necessârio que a
gente vâ objetivamente ao -~ªunto. Fico, realmente, hoje, com muito mais-eSperança pdo pronunciamento de
V. Ex•
O Sr. Virgilio Távora- Eminente senador, depois do
aparte do eminente Senador -César Cals, permite V. Ex•
uma pequena achega?
O SR. MILTON CABRAL- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora- Vamos pedir que junte sua
voz a nossa, junto à Mesa. Esse requerimento a que se refere o eminente ex-Ministro áas Minas e Energia, já está
pronto para entrar na Ordem do Dia, e só razões que a
própria razão desconhece, o impedem, Só isso. Vamos
convocar_. Esta é uma Casa civilizada, o Ministro R analdo Costa Couto, aqui, explicará dir-eitinho tudo aquilo
que S. Ex• pensa sobre o Nordeste, sobre o projeto do
mesmo nome e, ao mesmo tempo, terâ ocasião de elucidar o Congresso, através do Senado, sobre essa questão.

Porque não passa pela cabeça de ninguém que vão tirar o
FINOR ou-o FlNAME da sua estrutura atual. Já estã
pronta para entrar na Ordem do Dia a convocação do
eminente Ministro do Interior. De maneira que solicitamos a V. Ex• juntar a sua prestigiosa voz a nossa, que
não é tão valiosa, para que tenhamos o Ministro aqui.
O SR. MILTON CABRAL- Muito bem!
O Sr. Carlos Alberto- Permite V. Ex• um aparte?
O~
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SR.--MILTON CABRAL ouço V. Ex•

Com muito prazer
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aplicar o seu dinheiro em São Paulo, no Rio Grande do
Sul, onde há estrutura, onde hã know-how fácil. Portanto, é preciso oferecer esmeraldas, para que se desbrave
essas regiões dificies como soem ser a de V. Ex• e a min~~ !!_Ue é a Amazônia. Muito obrigado e parabéns.

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, observando, em primeiro lugar...
O Sr. Jutahy Magalhães- Antes de V. Ex• encerrar,
permita-me um aparte?
O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, permita-

O Sr. Carlos Alberto - Senador Milton Cabral, V.
Ex• faz a abordagem de um assunto que interessa a todos
nó~ que fazemos a Bancada do Nordeste. V. Ex• fala de
suas preocupações porque, na verdade, o FINO R é algo
de importância para a nossa Região. ConCordo -plenamente com o Senador Vrigílio Távora com o Senador
César Cais. Q_Virgílio, que é um Senador por demais experiente, um homem com a vivência que todos nós conhecemos, foi governador de Estado duas vezes, Senador
da República, ex-Ministro de Viação e Obras, que é exatamente O Ministério que hoje está o Costa Couto, (iu~ é
o Ministério do Interior, porque naquela época, o
Virgflio Távora., como Ministro, tinha uma aptitude em
torno de um Ministério talvez o mais forte da República,
não é?
O SR. MILTON CABRAL- Ministro dos Transportes famõém.
O Sr. CarlOS-AIIierto - Exato. Então, hoje temos o
Ministério do InteríOr. Concordo comO ex-Ministro e
Senador da República, Sr. Virgílio Távora, quando S.
Ex• afirma: só hã uma coisa para resolver tudo isso, é
convocar o Ministro do Interior ao -plenário do Senado.
Convocando o MinistrO, vamos dirimir todas as dúvidas
e vaffios toma! .Conhecimento, realmente, da propoSta
ministeiial e govern-amental para com a nossa Região.
Apóio o Senador Vírgilio Távora, ap6ío OS"etlãàor Cê.:
sar Cais, e muito mais V. Ex•, que estâ trazendo o assunto para discussão política. Receba V. Ex• os meus parabéns.
O SR. MILtON CABRAL- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encerrar a minha particpação, observando ...
O Sr. -Jorge Kalume - Sr. Senador Milton Cabral,
gostaria de pedir-lhe um aparte, antes do término de seu
discurso.

me atender ao pedido de aparte do Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalhães- Agradeço a atenção de V.
Ex• e lamento interrompê-lo na peroração que certamente estaria por fazer, mas também sou nordestino. Sou daqueles que periodicamente vêm à tribuna para chorar os
nossos mortos, e aqueles que sofrem pela seca ou pela
enchente e rã-lar de secas e de enchentes, constantemente.
Sou daqueles nordestinos que ouve, a cada ano, o Gj).:vemo Federal falar em socorrer os flagelados nordestinos. Cito sempre como exemp!Q essa luta dos gaúchos, ,
porque se sou contra as decisões, tenho de aplaudir a
união dos gaúchos, dos representantes gaúchos nessa luta. e achar que nós nordestinos pecamos pela falta dessa
união. Temos de passar a exigir não apenas socorro nas
horas de emergência, mas temos de exigir as soluções definitivas para não ocorrerem essas enchentes, e a repe-tíção do flagelo da seca, como vem todos os anos acontecendo. Para isso temos de nos unir. Temos de nos unir,
chamando o Ministro aqui para que S. Ex• diga a verdade. E se o Ministro pensar em acabar com o FINOR, nós
lhe diremos, não acabe não, porque não aprovaremos
isso nem aqui no Senado e nem na Câmara Federal. Temos que agir Unidos, sem pensar em Partidos. Temos âe
pensar é na nossa Região. Porque não é possível que tenhamos, no futuro, de criar o N ardeste Brasileiro e o
Norte Brasileiro, para falirem como o Sul brasileiro, e re~
ceberem depois recursos do Governo Federal. Não é isso, Temos de criar co~dições pai'a agir em conjunto nas
decisões p9sitivas, faZendo os gols que o Senador César
Cais falou Ou chutar e driblar, Não vamos ser mais como
o time brasileiro de hOje; vamos ser o time brasileiro de
1970.

O Sr. Virgílio Távora- Mesmo porque V. Ex• está incluído também.

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, espero
agora concluir a minha intervenção, observando, em prim·eiro lugar, que não tem absolutamente sentido essa
idéia de liquidação dos incentivos fiscais para o N ardeste, mesmo porque, como foi aqui salientado pelos nobres
Senadores nordestinos, alguns até com excessiva modéstia, porque são ex-Ministros e homens altamente experimentados na vida pública, e toda a Nação os conhece
muito bem, são vozes autorizadas para opinar sobre a
matéria. Mas não tem mesmo sentido essa idéia e muito
menos essa hipótese; levantada pelo Senador Jutahy Magalhães, porque neste caso acredito que não haverá discrepância de pensamentos dentro das representações
nordestinas, mesmo porque aqueles que estão imaginando isso, estão esquecendo de um ponto fundamental, é
que o Presidente da República é nordestino.

O Sr. Jorge Kalume- A denúncia de V. Ex• merece o
n-osso· aplauso, é das mais meritórias. E, segundo tomei
conhecimento, parecem-me que é pensamento da área
económico-financeira estender essa desgraça para a
Amazónia. É pior do que o estigma da seca e pior do que
o estigma das enchentes na minha Região. Graças aos incentivos ê que desenvolvemos o Nordeste e a Amazónia.
Sem os incentivõs, como jã se disse aqui, a pessoa vai

))_t, __p.r::~sidente e Srs.. Senadores, quando a nossa Região exibe a melancólica performance de ter menos 50%
da renda per capita do País, que por sua vez é uma renda
per capita tiaixa, não há como raciocinar em termos de
eliminação de estímulos fiscais. Seria uma aberração,
uma violência. Repito, eu duvido muito que o Presidente
da República concorde com isso.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. MILTON CABRAL- Pois não, Ex•
O Sr. Jorge Kalume - Gostaria de aplaudir V. Ex•
nesta-campanha das mais justas, em favor da sua Região.
Quatro Senadores do Nordeste foram, aqui, ao encontro
de V. Ex•, do Ceará, do Rio Grande dO NOrte, da
Bahia. E eu, embora não sendo do Nordeste, sou uma
conseqüência do Nordeste. V. Ex•s do Nordeste fizeram
o Acre brasileiro. Nada mais justo, portanto, que ajudarmos o N ardeste nessa fase difícil peta qual está passando.

e
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DISCURSO PRON(JNCIADO PELO SR.
VIRG!L/0 TÁVORA NA SESSÃO DE 15-5-85 E
Q(JE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA P(JBL/CADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA (PDS- CE. Pela ordem, pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, em nome da Liderança do PDS gosta-

ria que ficasse bem consignado em ata que o eminente
Senador por Pernambuc_o falou ç-Qmo LJd~ _do Partid_o
da Frente Liberal, conforme o anunciado por V. Ex•
DISC(JRSO PRON(JNCIADO PELO SJI.
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE (5-5-$5._E
Q(JE, ENTREG(JE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA P(JBL/CADO POSTERIORMENTE.
O SR. VmGJLIO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadol'.eJ>; _
Gostã.ríamos que Um fotógrafo i;;stivesse hoje aqui neste plenário, para bem retratar que comparecimento generoso faz a ·antiga Oposição, hoje Situação, trocando
quantidade por qualidade.
E justamente não atendendo, Sr. Presidente, ao pregão
que, desde quinta-feírã, fizemos com conhecimento dlL..
Liderança do PMDB e do PFL. para que aqui estivéssemos, a fim de discutir aquilo que, ao nosso ver, ê o assunto mais importante que o Congresso tem de se defrontar nestes dias, ou seja a fixação das linhas mestr115
da política econômico-Hnanceira que, sem- mais- tardança, a chamada Nova República haverâ de adotar.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais ainda se impunha
tal discussão, porque o Executivo, após aprovar suas Jínhas mestras em reunião ministerial apresentadas pelo
titular da Pasta da Fazenda, fê-lo ir, atendendo a solici-tações do Parlamento e também a Câmara dos Deputados para, perante aquele Plenârio, dar conhecimento detalhado ao Poder Legislativo destes lineamentos gerais.
Sr. Presidente, esse nosso apelo pelo comparecimentotornamos a dizer- parece que caiu em vão. E queremos
deixar bem caracterizadas as responsabilidades da Oposição.

O que iríamos fazer com a documentação à vista? Primeiro de tudo, não negar a transparência, não total,
como foi dito, masjâ bastªnte expressiva, das chamadas
grandes cotas do Governo. Dar apoio, não ten!_lo_ _a m~
nor dúvida, porque aqui não estamos só para criticar aloucadamente tudo o_que o Governo fizer~ àquela tentativa inicial de unificação de orÇamentos e de execução de
orçamentos, com a criação que tem de sofrer, realmente,
as nossas restrições e críticas, desse conceito de caixa ge-ral e d~. "déficit_ d-e caixa" em que, de um lado, déficits
reais são somados a recursos patrimoniais, que necessariamente não envolvem um déficit na expressão da palavra.
Sr. Presidente, isso envolveria a discussão, inclusive,
do que o atual Governo considera fatores geradores da
inflação, e constitui um objetivo maior -das preocupações de todos nós.
Estendendo mais as considerações, teríamos de alertar
o Parlamento- o que iremóSTaZer hoje, já que a primeira parte pelo menos não v ar sofrer discussão novamente
- para o encaminhamento que estâ sendo dado à solução da dívida externa para o ano de 1985, e chamar atenção do Governo, pensando que estamos prestando
um serviço ao Pafs, quanto à somatória de perigos que
envolve a assinatura de novos protocolos internacionais,
nos termos que transpiram pela imprensa, nos termos
que temos conhecimento, através de declarações esparsas de responsâveis pelo setor, de pequenas frases e conceitos emitidos pelas autoridades monetârias. Tudo isso,
criando uma convicção às pessoas que hã anos se dedicam justamente ao estudo des~paixonado das soluções
cartesinas que tinham dado problema, que deve serdespertado o Congresso, deve ser alertado o País, para que
depois não caiamos em situação símile a de 1982.
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O Sr. Moacyr Duarte -

Permite V. Ex• um aparte?

- O SR. VIRG(UO TÁVORA- Com prazer, eminente Senador Moacyr Duarte.
O Si. Moacyr Duarte - Eminente Senador Virgílio
Távora, esta, é a terceira ou quarta vez que V. Ex• lança
a luva, convocando as Lideranças do PMDB e do Partido da Frente Liberal, para um amplo debate sobre a
política económica financeira do Governo e especial~
mente sobre a exposição recentemente feita, perante a
Câmara dos Deputados, pelo Exm9 Sr. Ministro da Fazenda. Tudo faz crer, considerando-se a ausência das
Pii-nciPaiS "Lid'éraOças dO Partido dO GOvérno neste PiO:"
n~rio; qUe S. Ex•s, os Líderes titulares dessas duas agremiaçõeS, es-tãO rugindo à Iiçã, Ou eiltão, não- diSpõem de
argumentos convincentes para sustentarem um debate
_com V. Ex' Surpreendente é que, V. Ex~, por mais de
uma vez, lançou o desafio, mas as Lideranças mais responsáveis pelo Partido do Governo, estão fazendo ouvidos-de mercador ao convite de V. Ex•
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, agradecemos o aparte de V. Ex• Apenas, poderíamos mo-dificar um palavra de V. Ex•, porque aqui não lançamos
um desafio. Fizemos ao contrário, lançamos um convite,
uma convocação, porque vamos discutir um problema
que é fundamental para os destinos da c_ondição finan~
ceira do País.~

O Sr. Carlos Alberto- Um debate prioritârio.
O SR. VIRGIUO TÁVORA- O debate número um,
o debate prioritário, um debate em que, restrito as nossas _atuajs limitações legislativas, poderíamos, em todo
caso, como representantes do_ Governo e da Oposição,
fazer chegar, de um lado, à sociedade brasileira e, de outro, às autoridades monetârias e a Sua Excelê.ncia o Senhor Presidente da República, o nosso ponto de vista, o
ponto de vista não de Virgílio Távora, o ponto de vista
não do PDS, mas o ponto de vista que saísse de um debate COfll os Srs,_ representantes de todos os Partidos com
assento nesta Casa.
Isso foi dito não uma, mas duas ou três vezes, e tivemos a nos apoiar o eminente Senador, Líder do PDT,
Saturnino Braga, sugerindo que não fosse realizado_
-segunda-feira, e sim terça ou quarta-feira. Não podíamos, pois somos daqueles que têm uma noção, mal de o~
rigem, como o Senador Luiz Cavalcante tem também,
uma noção bem clara daquilo que consideramos ser o
nosso dever, talvez seja uma noção atê deformada, não
criticar sem dar ensejo à defesa. Dissemos que estávamos
aqui na terça ou na quarta-feira, e ontem aqui chegamos
- discutimos então sobre informâtica; o absurdo legal:
que estava em todo aquele setor, e que aqui foi tão discutido- e não havia nenhuma das Lideranças do PMDB
nem do PFL ~ hora. Então,_ comunicamos transferiría_I!lOS o debat~ para hoje. Mas hoje também temos, mais
uma vez vamos repetir, um número restrito, um número
s.eleto de oposicionistas, mas justamente não aquelas autoridades, aqueles representantes dos Partidos, que vimos convocar, e com os quais terçamos armas, geralmente, em tom elevado.

O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Com prazer, ouvimos

o eminente Senador Alcides Saldanha.
O Sr. Alcldes Saldanha- Não se trata, como sugeriu,
com uma certa dose de habilidade, o nobre Senador
Moacyr Duarte, de uma fuga das Lideranças do PMDB
ao _debate. Ocorre, Senador, que hoje estamo~ às vésperas de uma votação muito importante neste Senado, que
deverá ocorrer, se Deus quiser, para nós gaúchos, amanhã e as Lideranças do Partido estão empenhadas em encontrarem o melhor caminho para que este Senado possa
resolver, democraticamente., uma situação que se arrasta

Maio de 1985

há 90 dias, criando problema.., ca~a vez maiores para a e~
conomiá do Rio Grande do Sul e para milhares e milhares de pessoas, funcionários que são de um conglomera~
do financt;irO ímico do meu Estado. Prometo a V. Ex'. após a reunião de Bancada que o meu Partido terâ dentro
de 30 minutos, trazer o assunto, e dizer que o nobre Senador Moacyr Duarte jâ está falando em duelo. Nós vi~
remos não para o duelo, maS para um debate democrâtico para que as coisas sejam esclarecidas. Porque mesmo
a política económica ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA -V. Ex' se referiu ao
S~!Jadgr ~o,a:_cn_D~~r.te, -~as desejamos - e _isso d~qui

é regra invru:iãvel que_ pauta nossa ação dentro desse ple-n~o- que sejam beffi Verificadas, na Taquigr3fia, qual
a conotação que demos, justamente, ao debate.
O Sr. Alcides Saldanha- Evidentemente, a democracia se faz disso! Vai estar falando aqui um Senador que,
oficialmente, é do Governo, mas eu acho que no regime
democrâtico não existem pessoas perfeitamente da Oposição, perfeitamente do Governo, uma vez que todos os
atas do_Executivo têm_ e devem ser debatidos por um Poder Legislativo que começa a se reafirmar depois de algum tempo praticamente de ostracismo. Acho a idéia de
V. Ex• excelente, e me proponho pessoalmente a me em~
penhar junto às Lideranças do meu Partido, para que
esse debate seja estabelecido pelo bem da Nação brasileira, e para que o Congresso possa, cada vez mais, retomar
o-seu lugar histórico, o de ser, entre os Três Poderes, o
mais representativo e o mais_ próximo do povo.

O Sr. Moacyr Duarte- Como fui citado pelo eminente Senador representante do Rio Grande do S~I. gostaria
apenas de esclarecer que, quando me referi a duelo,
referi-me ao duelo verbal, não ao duelo de florete, ê óbvio.
O SR. VIRG!LIO TÁVORA -Que também aqui
não é usado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, agradecemos a intervenção do nobre Senador Alcides Saldanha.
Para não deixarmos frustrados os poucos que nos ouvem, vamos pelo menos deixar consignado aqui um aviso quanto ao perigo que estamos correndo na aceitação,
mesmo que seja de um simples stand-by obtido pelo eminente Ministro Francisco Dornelles do FMI, isto é, uma
respiratória para termos o tempo necessário de levar a~
vante as grandes negociações - e pasmem! - com os
banqueiros privados.
Antes de mais nada, vamos conceituar o que estamos,
em números_ aproximados, tentando envolver nas negociações: 45,3 bilhões de dólares, dos quais 31,7 do setor
público e 13,6 do setor privado. Mais ainda, o que é grave, dezesseis bilhões de operações de curto prazo, operações inferiores a noventa dias. Se considerarmos que
·estamos com reserva aproximada de oito bilhões de cru~
zeiros, chegaremos à conclusão de que temos de agir com
extrema cautela e ao mesmo tempo firmeza nas nego~
ciações deste ano. Firmeza, Srs., para refogar de uma
maneira absoluta e total o tal sistema de tutela, traduzido eufemisticamente como monitoramento, em que, se
feito o acordo de dezesseis anos, até o ano dois mil estaremos praticamente s1,1jeitos, de seis a seis meses, a não
só termos uma auditoria, mas nova imposição; a um verdadeiro julgamento por uma espécie de tribunalzinho
dos principais bancos credores, que se reúnem e apreciam a auditagem feita semestralmente pelo FMI. Há
por outro lado uma absoluta e total insciêncía nos meios
políticos. Não obtivemos essas reservas apenas porque o
superâvit conseguido foi de 13 bilhões de dólares na nossa balança comercial.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite-me V. Ex• um apar~
te?
O SR. VIRG(LIO TÁVORA - Apenas concluiremos
esse pensamento.
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Srs. Senadores, o que quase nmguém sabe é que, no
ano passado, também recebemos dinheiro nOvo para pagar os juros, de maneira que uma parte desse excedente,
desse superávit, foi possível empregar para acumular as
reservas.

Se, em dezembro de 1982, tivéssemos reservas da altura que temos hoje, poderíamos sentar com outro cacife

na mesa de negociações, e não da maneira que dizemos, e
abrir não este ano deste stand-by jã que o próprio FMI,
quanto ao valor da transação, estipula-a em I ,2 bilhão
de dólares, dos quais 400 milhões este ano e 800 milhões
o ano que vem. Quer dizer, tapar um pequeno buraco.
Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de recorrer
seja a organismos internaciona.is, seja de gOveffio a governo, para obter um reforço ao supostO- e otimisticamente.calculado superávit da balança comercial no ano
de 1985, que seja mesmo de 12 bilhões de dÓlares.
Esta parte ê que gostaríamos de deixar bem claro. Não
podemos voltar, pelo desfalque de nossas reservas, a
uma situação típica de 1982, porque aí sim, estaremos
com mãos e pés amarrados perante os nossos bancos credores.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VmGILIO TÁVORA- Pois não, ouvimos V.

Ex•
O Sr. Alcldes Saldanha- Congratulo-me com V, Ex'
e veja, como digo, da importância que o Congresso Nacional comece a debater a fundo esses assuntos•..
O SR. VIRGILIO TÁVORA -~o que estamos pedindo!
O Sr. Alcides Saldanha- Estou, nesse assunto, praticamente fazendo as mesmas reservas e as mesmas advertências que V, Ex• faz neste momento. O tratamento de
nossa dívida externa, desde 1982, ê de dependência cada
vez maior...

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Em !982- precisamos explicar a V. Ex', pelos motivos citados- foi erro
do Governo? Foi! Porque o Governo temia perder a
eleição. Mas, como Governo- isso fofuina decisão do
Presidente da República - em junho, com reservas na
mão ainda iríamos negociar, a ·eleição que se -danassCfÉ
nossa opinião, pode ser Que o G-overno teriha tido outras
considerações a ponderar.
O Sr. Alcides Saldanha- Mas, Ex', independente de
eleição, o fundo era outro. V. Ex' há de reconhecer que a
Drt Ana Maria Jul já não faz auditorias tão freqUentes,
neste País, nos últimos dois meses, como fazia há algum
tempo. Não é esse _o problema fundamental e acho que
nós, os responsáveis pelos destinos deste País - eu não
me pergunto quem são os culpados anteriores, quem
possa continuar a ser - ...

O SR. VIRGtt.IO TÁVORA- Não fale em culpado
anterior já que tem junto a si a fina flor do es_trelado da
antiga República!
O Sr. ~lcldes Saldanha- ...o que queremos ê encon~
trar soluções. Evidentemente, essa dependência permanente, essa dependência cada vez maior teni de ser rompida e de uma forma política. Parece--me que o País tem
bastante e suficiente força política para fazer com que as
coisaS se modifiquem e não continueiUOs, como diz V.
Ex•, a tapar pequenos buracos que, ano a ano, vão pro~
tangado uma recessão, e o povo brasileiro está atingindo
as raias do insuportável. O Presidente Tancredo Neves
dizia no seu discurso, logo !kpois de eleito Presidente,
que dívida externa não se paga com a fome de ninguêm;
que dinheiro se paga com dinheiro. E eu diria mais, Ex.;eiência. Diria que essa nossa dfvida externa poderia ser
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até- e vou dizer por que- reestudada. No meu Estado, no Rio Grande do Sul, existe uma ação de alguns
agricultores contra o Bank of Ameri~, numa quantia de
dinheiro que está lançada na nossa dívida ex.terna, como
se nós devêssemos, e que os agricultores, via suas cooperativas, estão tentando - e vão fazê.. lo- vão provar o
contrário: que ao invês de sermos devedores de 15 mil_~õ_es de dólares, são eles credores_, perante o Bank o(
America, de 140 milhões de dólar~. ~uma ação que está.
em andamento, e cujos 15 milhões estão inclufdos na
dívida externa, para nós pagarmos. Então, ela tem que
ser revisada. Temos que ver, nesses 100 bilhões de dólares que nos atribuem- e já não digo o serviço dos juros,
p_o~que isso tOdos estão pagando- o que realmente nós
dCvemos. E fazer isso com a seriedade de País que pode
ser subdesenvolvido _mas que não ~_-constituído de débeis
_ffienta!s. Sentarmos à mesa com os banqueiros interna~ _
clonais, que não são Papai Noel, pois o que fazem ê ga~har dinheiro em cima do dinheiro que têm; e termos a
Coragem - aí iodos unidos, Opo-sição, GovCrnô e povo
brasileiro-........ -de dizer: até aqui, nós realmente devemos;
daqui para a frente não ê dívida nossa, não vamos pagai'.
uma proposta que podemos avançar. já.

e-

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Eminente Senador, vê
v. Ex' pertiilência -dessa angústia que tinha o representante do Ceará, para que o assunto fosse discutido.
V. Ex• ê do Governo. V. Ex• sabia que, sem a menor
garantia, ou, ao contrário, sem que haja a menor perspectiva no momento do chamado dinheiro novo, de 1985
a 1991, teríamos que pagar, "apenasmente", como diz o
matuto, USS 55 bilhões a bancos privados, de juros,
mais USS 9 bilhões de amortização, o que dá US$ 64 bilhões.

a

O Sr. Luiz Cavalcante-- Permite V. Ex•, na oportunidade?
O SR. VIRGILIO TÁVORA- P~is não, com prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Virgílio Tâvora,
para começar, quero dizer que estou falando em meu
nome pesso_aJ, porque sou Simplesmente líder do Luiz
CavatCãnte: de maiS~ingU.êin.
O Sr. Moacyr _DJI_~_!te _-:-- E

~timo

líder.

O Sr. luiz CavaJciinte- - Em que pese o volume da
nossa dívida externa, mais de I 00 bilhões de dólares, eu,
particularmente, não estou tão apreensivo como V, Ex•,
embora conheça muito mais o assunto do que eu. Cinjome, preclpuamerif.e, aos comprO-missos da nossa dívida
no corrente ano de 1985. Primeiro: na verdade, está fora
de qualquer cogitação que tenhamos condições,
cosendo-nos com nossas próprias Iínhas, de pagarmos
juros - onze a doze bilhões de dólares_- em~ amortiZáÇÕCS-de oito a dez bilhões. Absolutamente. Mas há um
fato sírigular...

O SR. VffiGtt.IO TÁVORA- Eminente Senador,
queremos dizer a V. Ex• que não inventamos esses mimeros. Esses números não foram por nós inventados, não.
O-Sr. Luiz Cavalcante- Absolutamente, os números
são autênticos, eu sei.
~O

SR.VIRGILIO TÁVORA- Estamos lançando os
números paia debate. V. Ex' há dC.dizei: por que estamos fazendO isso?~ justamente para que pelo menos alguns dos seus correligionários leiam isSo, nos Anais Qa -Casa, e se sintam motivados p~ra e$tar presentes aqui,
quando esses debates forem travados, porque eles têm
que ser travados, a não ser que o Congresso abdique das
funções que tem, justamente, de auxiliar de formulação
de política econômico-fmanceira, como, aliás, soficitou o
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representante do Governo, na ãrea, o Ministro Dornelles. Queremos deixar bem claro isso a V. Ex•
O Sr. Luiz Cavalcante - Quero dizer a V, Ex' as razões do meu otimismO. Não considero uma fatalidade
que tenhamos que receber dinheiro novo para fecharmos
nossas contas, neste I 985~ Para pagar os juros - e V. Ex'
já o citou - o saldo de nossa balança comercial vai ser
suficiente, não há dúvida, jâ quC se situará entre 12 e 13
bilhões, enquanto, como jâ lembrei, os juro~ da dívida
vão de 12 a 13 bilhões. Ora, já o _saldo de Transações
Correntes do ano passado, 1984, foi positivo. As Transações Correntes correspondem jUstamente àquele item
do nosso balanço de pagamentos que define o equilíbrio
das nossas contas externas..

O SR. VIRGIL!O TÁVORA -Mas sabe V. Ex• por
que foi posltlv.:o?

O Sr. Lufz CavaJcan_te - Referi_Qq saldo foi de 160 milhões de dólares apenas, mas bem diferente daquele ano
fatfdico de 1982, no qual as Transações Correntes geraram um dêficit de 16 milhões.
O SR. V_iRG[LIO 'fÁYú_RA - Eminente Senador,
mas V. Ex• sabe por que foi positivo?
O Sr. Laiz Cavalcante- Sei; põrqlle em 1984 aumentaram consideravelmente as nossas exportações.

O SR. VIRGILIO TÁVORA --E recebemos de dinheiro novo para firiancíãriitmto de p3gamento de juros
US$ 6,5 bilhões, Queremos ver se bem situamos a questão. Nós não podemos é abrir mão, nas negociações, ou
não devemos, porque poder é uma coisa, dever ê outra,
não devemos, na medida extrema de nossas forças, abrir
mão desse recurso que hã dois anos dele nos temos socorrido; isto é, não empregarmos toda a· saldo da balança comercial, em apenas pagar os juros. Porque vamos ver o-s serviços não fatores. Com o que Vamos pagar
os fretes? Com o que vamos pagai os royalties? Com o
que vamos pagar o dêficit negativo da corit3. turismo?
Com o que vamos pagar- estamOs mOstrãndo a V. Ex•
coisas compreensíveis. - as trãnsaÇõCs eventuais? Isso
tudo ê "pouquinho", são 3 a 4 bilhões de dólares, uma
"coisinha à-toa". Cada vez que aumentamos as exportações, temos que nos Subordinar a conferência das bandetras. Se O g_ue importam,_os podemos exigir, na medida
extrema que tenha de tonelagem naval disponível, trazer
o produto em navio brasileiro, de nossa bandeira, sabe
V. Ex• melhor do que nós que, quando exportamos, o
mâximo q-ue conseguimOs ainda _de acordo c-om a confe-rência de fri:te ê o balf...flalf~ meio a meio.
Então dizemos o seguinte: o que nos leva a dar este
alerta ê porque, nos 2 outros anos, houve, realmente,
uma adução de capital que, servirido para pagar os juros,
tornou possível, tornou uma realidade, uma possibilidade concreta, a formação de reservas. O que desejamos,
no momento, ê que essaS reservãs por sua vez, sabe V.
Ex• melhor do que nós, que as empregamos a curto prazo, tambêm elas forneçam um pouquinho de juros para
nos ajudar nos pagamentos que temos, não sejam tocadas.
Mas, resumindo, gostaríamos de dizer que, pelo que
transpira ~não estamos maiS no Governo, estamos na
Oposição, portanto, ê pelo que transpira, pelos canais
que ainda temos nesta ilustre ~dministração 'que !Je instalou- estamos cientes de que há uma previs_i!.P""4it.a ordem
de grandeza de comprometimentos de 9 bilb'Õ~:{para pagar juros e parte principal por ano aos bàncQS privados e
uma mêdia de 2 bilhões _para P~alTI-ento de Governo
para Governo e entidades internâ.ci~if.·.:-,
O Sr. Carlos Alberto -

Permi!~"~~ Úm

aparte?
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O SR. VIRG[UO TÁVORA- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Carlos Alberto- Nobre Senador VirgítlO T8.Vo.::
ra, V. Ex•, nesta Casa, é uma das figuras mais respeitadas no trato com o assunto que ora procura debater, que
é o ecoitômico-firianceir_o. E são por demais salutares,
para a vida do Senado Fe?eral, as discussões sObre a matéria, e mais salutar ainda é a maneira como V. Ex• busca
colocar o debate entre Governo e Oposição, V.· Ex• que
foi Governo e hoje ê oposicionista. Não é a cOnvocação,
mas é daquela maneira como V. Ex•, pacienteinente, tem
colocado aqui o chamamento para um debate mais amplo, em torno de um assunto que toda a opinião pública
brasileira estã querendo tomar conhecimento. E V. Ex•
analisa com muita propriedade, quando fala em números. porque V. Ex• realmente é um estudioso, um homem
que foi Ministro de Estado, Governador do seu Estado
por duas vezes, Senador e, hoje, é Senador mais uma vez;
V. Ex• chega, novamente ao plenário não para cobrar,
mas para apelar àqueles que fazem o Govern.c;:-para dis~
cutir de maneira mais ampla, os problemas económicos e
financeiros do Pafs. V. Ex• tem que ser aplaudido, a
Nação inteira saberá fazer justiÇa a V. Ex•, e nós que_
acompanhamos o dia~a~dia de V. Ex• aqui no Senado
Federal nos sentimos orgulhosos, primeiro -pela paciên~
cia, pela sua humildade como trata dos assuntos e, acima
de tudo, pela sua pertinácia na busca da discussão a mais
democrática possível. E veja só, Ex•: se onteni nOs cobra~
vam exposições, se nos pediam e nos cobravam as nego~
ciaçõe.S feitas pelos Ministros da ârea económica do nos~
so País, e até afirmavam que nossos Ministros faziam
tudo escondido lá fora; V. Ex• se levanta agora e reivindica um debate para saber, realmente, o que se pretende
fazer na área econômico-fmanceira deste País. Por isso,
Senador Virgílio Távora, acredito que V. Ex• âeva rece~
ber não somente do Senador Carlos Alberto, que é companheiro seu de Partido, mas deva receber os aplausos de
todos aqueles que compõem esta Casa~ Meus parabéns,
Senador Virgílio Távora. Continue assim, pois tenho
certeza que "água mole em pedra dura tanto bate que até
fura". Quem sabe V. Ex• venha alcançar o seu. objetivo
mais na frente. Meus parabéns!
. O SR. VIRGILIO TÁVORA -Eminente Senador,
agradecemos o aparte sempre lúcido de V. Ex• e. no caso, muito generoso.
---Mas-queriamos-âíze-r- que, juStamen1e; qlleffiiaZ-éSta
convocação, para que fosse discutida no Congresso a sUa
política, e o fez através da figura do titular da -Pasta da
Fazenda, foi o Presidente da República, e nós estamos
aqui apenas atendendo ao seu pregão. Mas, ao mesmo
tempo, chamando a atenção, neste fim de tarde, já que
não poderemos fazer uma discussão em maior-profu-ndidade, apenas bosquejando alguns pontos sobre a dívida
externa.
O titular da Pasta, o eminente Ministro Francisco
Dornelles, criou a figura de um déficit em Caixa em que
procura ao mesmo tempo juntar quantidades heterogêneas- discutiremos num outro dia, aqui estamos fazendo apenas resumo- mas pelo menos ê uma grande e honesta tentativa, não tenhamos a menor dóvida. Mas S.
Ex• apresenta para cobrir esse déficit da caiX:ã, soluções
que discutiremos amanhã. Esperamos que com este alerta feito pelo eminente Senador pelo Rio Grande do Sul
tenhamos uma maior assistência e, pOrtaritO, opíniões as
mais diversas dentro dos Partidos que apóiam a atual or~
dem política dominante no Pafs, algo de absolutamente
concreto saia como sugestão, porque quatro foram as alternativas apresenatadas para a solução desse grande déficit apresentado no setor interno. Vamos então sobre
esse tema trocar as opiniões e o que fazer no setor interno - são quatro alternativas praticamente complementares. Não passa na cabeça de ninguém e, portanto, apli-
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cadas simultaneamente, que seja por aumento de receita,
seja por-corte, que vá se conseguir uma economia de 84,9
trilhõe:s ck_ cruzeiros: Mesmo se respeitada realmente a
técnica adotada para a apuração deste chamado déficit
de caixa - é bem maior, não é só issO, vamOs tios ater a
este número, cuja discussão de sua exatidão ou não noutro dia se farã, quer dizer, amanhã - não passa na cabeça de ninguém que num orçamento mesmo consolidado, duzentos_ e três trilhões de cruzeiros, que era a soma~
tória das receitas deste caixa, apresentada pelo eminente
Minist_ro da FazenQ.a _se possaLsem um tra!Jmatismo ç:olossal, atribuir-o zeramento desse déficit a -uma daquelas
quatro alternativas apresentadas- que bem recordados
devem estar os Srs.- seja cortes nos gastos, aumento de
receita, a emissão e rolamento de dí'llida superavitariamente (lançamento de título) e, em seguida, já tocaremos
no assunto, algo absolutamente controvertido, que seria
a contenção da base monetária. Ora, Srs. Senadores,
hoje não vamos discutir, pois já estamos muito adiantados na hora, mas a base monetária que no ano passado
teve uma expansão de 244%, este ano ficaria constrangída a 150%. Ora, sC a inflação é de 200%, e se desejamos
ter uma retomada de desenvolvimento, se sobre este déficit de caixa ainda temos que atribuir despesas não previstas como o socorro à recuperação do N ardeste, o socorro a instituições bancárias do Sul que ficaram em siw
tuação difícil, o socorro que tem sido dado a outras instituições bancárias, chegamos à conclusão de que não ê
com nenhuma dessas quatro alternativas, e principalmente com a co·ritenção da base monetária e com auinento de tributos que se_ vá obter qualquer coisa.
Poderiámos discutir também a verdadeira causa colocada, porque os homens que estão lá em cima, da área financeira, estão muito longe de serem incompetentes.
T ado mundo estava atrás do ..por que este "malucos" desculpem o termo - estão inventando essa forma de
cálculo de correção monetária, se eles dizem que vão baixar a iQ{lação e a correção monetãria aumenta?" Mas ê
simplissimo, como diria Sherlock Holmes: ..elementar,
meu caro Watson!" Eles queriam, como estão fazendo
em profussão, aumentando a galopante nossa dívida interna ter facilidade para colocar ORTNs e mais ORTNs!
Ontem, que beleza, um sucesso extraordinário! Cento e
oitenta milhões de ORTNs. E se quisessem teriam vendido duzentos e setenta e cinco, milhões afirmam as autoridades monetárias. Maravilhoso! Mas os Srs. querem sabe:r. p_arll_ijliêt P_aralloje_e. amanhã.terem_que_pagar_, .crun
·os s.eis trilhões que obtiveram, os 6 trilhões de resgate de
dívidas que vão ter agora: mas sucede que esses seis triw
lhões que eles lançaram -seis trilhões e alguma coisa,
estamos dando números redondos, depois, quando formos discutir, passaremos aos décimos e aos centéssimos
- esses seis trilhões, quando forem pagos, estarão corrigidos _acrescidos de correção monetária e juros, sabem V.
Ex•s Portanto, nós estamos nos auto iludindo, é outro
dos itens que gostávamos de aparecer.
. -0 Sr. Carlos Alberto jã.

Não gaste toda sua munição

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Tem tanta coisa aqui,
mas, apenas como exercício,- diríamos que os números
pensados, digamos, observada a estratégia apresentada,
seriam:;·uma emíssão de mof:da restdilgida Cm relaçâO"ão
an-o pasS-ado,
3ífeiellça de94% (224%.....: i5õ%), qUe-daria 22,5 trilhões de cruzeiros; sobrava, então, 62,4 trilhões âe cruzeiros, dos quais, por reduções de despesa
com eliminação do déficit das estatais, sistema previdenciário, dos Estados_ e Municípios, obter-se-ia 32,7 trilhões, assim distribuídos: 8% de cortes nas empresas esw
ta tais; 1O% Cm todoS os gastos - pai isso é que dizemos
que a concepção que eles têm é diferente da nossa- dos
Estados e Municípios das suas dívidas gerais e uma redução de 7,5% no sistema previdenciário. Isso não~ nos-

uma:

Maio de 1985

so, é a solução apresentada. A redução do subsídio do
trigo, do açúcar, financiamentos do Banco Central, notadamente os incluídos nas contas de Fundos e Progra~
mas- e aí já 'Vêm em cima de nós, pobres nordestinos5 trilhões de cruzeiros.
A colocação dos títulos públicos, que hã pouco nos referimos, além de tudo o que ele precisa para roda at& o
dia de hoje ainda não temos uma maneira absoluta e total de assim dizer: no ano de 1985 - e isso a nobre Situação poderá, com seu prestígio, obter - não temos
ainda a ftxação ex ata do total da dívida que a União vai
ter que resgatar d~sses títulos - e sabem V. Ex•s como
ela resgata, jogando outros tantos títulos na praça, operação facilitada por esta ..bendita" fórmula de correção.
- Isso e mais 1O trilhões e, finalmente, um ajuste da carga
tributária, e revisão de incentivos fiscais que cobriria os
IS a 16 trilhões restantes.
Quando formos discutir - e procuraremos fazê-lo
amanhã - como trata qualquer um desses itens, em terR
mos de operacionalidade, como atacar ca-da um desses
itens,- em termos não de fantasia, mas de operacionalidade, veremos, realmente, que o debate é necessário.
O Sr. Alcides Saldanha -V. Ex• me permite?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não.
O Sr. Alcides Saldanha - V. Ex• falou num assunto
bem vivo, hoje, que é o do subsídio ao trigo. Apenas
para ilustrar, o Jornal do Brasil, de hoje, publica a opinião de Lawrence Pih, do Moinho Pacífico de São Paulo,
portanto um moageiro, não havendo, portanto, possibilidade alguma de ser invenção de esquerda. Ele diz o seguinte:

Brasília - O subsídio ao trigo ~ um instrumento
e1itista que não favorece a população de baixa renda. Em São Paulo, quem ganha até um salário míni-m<:i"dispende 4% com a aquisição de produtos derivados do trigo, enquanto a faixa púpulacional com
renda de até IOsalários mínimos gasta 5,5% com esses produtos.
No Nordeste, a situação de disparidlide ainda é
maior. A população com renda de até um salário
mínimo gasta até 3,5% de seus ganhos com a aquisição de produtos de trigo; as faixas com renda su, perior a 10 salários mínimos gastam 7,5%.
E;- miDS_ad_i_;,mt~_, el~ d_iz;
"A revelação é do diretor superintendente do
Moinho Pacífico, de São Paulo, Lawrence Pih, em
depoimento que fez na Comissão de Economia da
Câmara dos Deputados ontem pela manhã. Segun~
do o empresário, o subsídio ao_ trigo favorece as
classes de maior poder aquisitivo, beneficia as empresas multinacionais que operam no setor, contribui para a especulação financeira e gera empregos
no exterior.
A retirada do subsídio do trigo se destina a reduzir o déficit do Governo, QUe gasta atualmente com
o trigo cerca de Cr$ 4 trilhões 600 bilhões."
Diz, ainda, que a principal pressão para que não seja
retirado o subsidio do trigo vem das multinacionais.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Agradecemos a cola~
boração -do eminente Senador pelo Rio Grande do Sul
que lhe dizemos clara e mansamente que não somos contra a retirada do subsídio do trigo. Estamos dando o panorama tr:lçado pelo Governo. Isso-não. ê nosso, não. O
que leimos agora foi uma síntese da idéia geral de manobra- com licença do Senador Luiz Cavalcante que C
militar- que o-Governo tem para enfrentar esse d~ficit.
Se não formos bem sucedido no fundamental, não vai ser
a retirada do trigo ou do subsídio d_o açúcar que vai re~
solver cois1ssima alguma.

Maio de 1985

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)- Sr. Prcsiw

dente, rendemo-nos às ordens da Presidência que, aliás,
foi muito generosa mas, ao mesmo tempo, deixamos
aqui expressa a esperança de que amanhã, quinta, sexta,

ou, no mais tardar, segunda-feira, possamos começar a
discutir em profundidade o assunto~ O tempo está passando; os compromissos estão sendo assumidos, daqui a
pouco é estabelecida uma diretriz pelã falta de atendimento do Congresso a este chamamento, que não é nosso, é do Poder Executivo. E, depois, estaremos aqui areclamar, gregos e troianos, que, mais uma vez, o Congres
so ,foi esquecido quando, na reaiidãde,- deSta vez, pelo
menos, o Executivo pediu a opinião do Legislativo sobre
o assunto.
Eram essas as considerações que desejávamos fazer,
eminente Presidente e Srs. Senadores. (Mui to bem!)
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Agente de Segurança Legislativa, Classe '"D", Referência NM~33, do Quadro Pennanente do Senado Federal,
nos termos dos artigos 101, incisO I, 102, inciso I, alínea
ub", da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso III,§ 211, 429, inciso III, e414, § 41', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e artigos 29 e 39, da Resolução, SF n9 358,
de 1983, e artigo I <I da Lei n'11050, de 1950, com proventos integrais, bem como a gratificação especial de desempenho e a gratificação adicional por tempo de serviço a
-que tem direito,- observado o limite previsto no artigo
102, § 2'1, da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de maio de I 985. -José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 80, DE 1985
ATO DO PRESIDENTE N• 77, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no usÕ- das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nt 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vistao que consta do ProceSso n~' 005980-85-2, resolve
aposentar, compulsoriamente, a partir de 27 de abril de
1985, Emília Saraiva de Oliveira, Assistente de Plenârios,
Classe "C", Referência NM-20, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso II
e 102, inciso II, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso I,§ 111,
433 e 414, §4~', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução nl' 58, 1972, e artigo 211, parágrafo ónico, da Resolução nl' 358, de 1983,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, acrescidos gratificação adicional por tempo de serviço e da
gratificação especial de desempenho.
Senado Federal, 9 de maio de 1985. ~Senador José
Fragelli, Presidente do Senado Federal.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in--ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Çomissãq Diretora nt 2, de 4 de abril de I 973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 004845 85 4. Resotve
aposentar, voluntariamente, Pedro de Carvalho MUller,
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101. inciso III, e 102, inciso!, alínea ..a",
da Constitiição da República Federativa do Brasil, com~ bTnados com os artigos 428, inciso-II, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V, 414, §4~', do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, e artigo 29, parâgrafo único da Resolução n9 358, de 1983, com proventos integrais, acrescidos de 20% (vinte por cento), bem como a gratificação
adicional por tempo de serviço, gratificação de nível superior e gratificação especial de desempenho, observado
o limite previsto no artigo 102~-§ 29, -da Constituição Federal.
Senado Federal, 9 de maio de 1985.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 78, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 deabrilde 1973, eterido Cin
vista o que consta do Processo nt1 004843 85 1, Resolve
aposentar, por invalidez, Emanuel Firme, Adjunto Legislativo, Classe uúniCa", Referência NS-14, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos
101, inciso I, 102, inciso I, alínea "b", di CoristituiÇão da
Repóblica Federativa do Brasil, combinados. com os artigos 428 inCiSo III, § 2'~, 429, inciso III, e 414, § 49, do Regulamento Administrativo do SéD.ado Federal, e artigos
29 e 39, da Resolução SF nl' 358, de 1983, e artigo 19 da
Lei n9 1.050, de 1950, com proventos integrais, bem
como a gratificação de nível superior, a gratificação es~
pecial de desempenho e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, observado o limite pre. visto no artigo 102, § 29, da ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 9 de maio de 1985.- José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 79, DE 1985

ATO DO PRESIDENTE N• 81, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 005465 85 O, resolve
aposentar, voluntariamente, Maria Fé e Silva Stival,
Odontóloga, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea
a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado& com os artigos 428, inciso II, 429, inciso I,
430, incisos IV e V, e 414, § 49, do RegulamentQ_~dmi
nistrativo do Senado Federal, e artigo 29, parágrafo ónico, da Resolução n9 358, de 1983, com proventos integrais, aCrescidos de :20% (vinte Por cento), -beni como a
gratificação especial de desempenho, gratificaÇão de
nível superior e gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Seilã.do Federal, 9 de maio de 1985.- José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri-

buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 004844 85 8, Resolve
aposentar, por invalidez, João Mendes de Lima Filho,

ATO DO PRESIDENTE N• 82, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n'~
130, de 1980, resolve dispensar o senhor Alberto Gondin
Hermes dO-emprego de Assessor Técnico, sob o regime
jurídicÓ dã Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 19
de abril de 1985.
Senado Federal, 9 de maio de 1985.- José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 83, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições qUe lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in~
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, de 1973 e revigorada pelo Ato n~' 12, de 1983, da Comissão Diretora, e à vista do disposto na Resolução n9
130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Eduardo
Granhem Hermes, para o emprego de Assessor Técnico,
com o salário equivalente ao vencimento (jo cargo ÕAS3, a partir de 19 de abril de 1985, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Gabriel Hermes.
Senado Federal, em 9 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO
1NTERPARLAMENTAR
Reunião da Comissão Deliberativa,
Realizada em 9-5-85
Âs noVe horas e trinta minutos do dia nove de maio de
mil novecentos e oitenta e cinco, reúne-se, em sua Sede, a
Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da União
Interparlaffientar, presentes os Senhores: Senador Saldanha Der-ti, Deputados José Penedo, Primeiro VicePresidente, Jorge Uequed, Secretário, e João Rebelo, Tesoureiro; Senadores Aloysio Chaves, Membro do Conselho Interparlamentar, Humberto Lucena, Membro do
Conselho__W._!erparlamentar, e Murilo Badaró; Deputado
Epitácio Cafeteira, P<j.es de Andrade, Ruben Figueiró,
Marcelo Unhares, Bonifácio de Andrada, Ubaldo Barém, Siqueira Campos e Edison Lobão. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e comunica que a presente reunião fora convocada
para a constituição das Delegações que participarão do
Simpósio Interparlamentar sobre o desarmamento relativo às armas convencionais, a realizar-se na Cidade do
México, de 28 a 31 do mês em curso, e da 74• Conferência que se reunirá em Ottawa, de 2 a 7 de setembro vindouro. Sua Excelência esclarece que fora procurado pelo
Embaixador do México, que lhe falou do empenho do
Grupo parlamentar daquele país no sentido da participação do Parlamento brasileiro nos trabalhos do Simpósiq e que tambêm o Itarnarati manifestara seu intci:resse
pelo comparecimento àquela Reunião de uma Delegação
do Congresso Nacional. Com relação ao Simpósio, a
Comissã_o_resolve: a) fixar em até três o número de participantes; b) conceder, por proposta do Senhor Deputado
Ubaldo Barém, delegação de poderes ao Senhor Presidente para constituíra Delegação; c) fixar: ern-·hum mil e
quinhentos dólares americanos a respecifva ajuda de custo; e d) conceder passagem Brasflia-Rio de JaneiroCidade do México e volta, em classe executiva. A Comissão decide, ainda, com referência à 74• Conferência Interparlamentar: a) conceder, por proposta do Sr. Deputado Ubaldo_ Barêm, delegação de poderes ao Senhor
Presidente para, de comum acordo com as lideranças
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partidárias, constituir a Delegação que participará de
seus trabalhos; b} que a respectiva ajuda-de-_custo_poderã
ser fixada em até dois mil e quinhentos doláres americanos; e c) conceder passagem Brasflia-Rio-Nova IorqueOttawa e volta, em classe executiva. A seguir, a ComiSsão aprova o nome do Senhor Deputado Luiz Henrique,

que formulara pedido de filiação ao Grupo. Nada mais
havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavce
a Ata, Reabertos os trabalhos, é a mesma lida e aprovada. Eu, Jorge Uequed, Secretário, lavrei a presente Ata
que irá à publicação.
Sessão Plenária, realizada em 9-5-85
Ãs dez horas do dia nove de maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, reúne-se, em sua Sede, a Sessão
Plenária do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, presentes os Senhores: Senador Saldanha Derzi, Presidente, Deputados Josê Penedo, Primeiro VicePresidente, Jorge Uequed, Secretário, e João Rebelo, Tesoureiro; Senador~_Al_Q~io Chaves, Membro do Coi!_selho Interparlamentar, Humberto Lucena, Membro do
Conselho Interparlamentar, Jutahy Magalhães, Enéas
Faria, Gabriel Hermes e Murilo Badaró; e Deputados
Epitáciõ" Cafeteira, Paes de Andrade, Josê: Frejat, Ruben
Figueiró, Guida Moesch, Evandro Ayres de Moura,
Joacil Pereira, Marcelo Unhares, Vicente Guabiroba,
Bonifácio de Andrada, Ubaldo Barém, Siqueira Campos, Ernane Satyro, Rosa Flores e Edison Lobão: Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos e comunica que a presente Sessão fora_ convocada para o exame e a votação das contas do G_rupo,
do exercício de mil novecentos e oitenta e quatro, e a
apreciação do Relatório sobre as atividadc;s do G__Il.l.po
durante o mesmo ano. O Senhor Secretário passa à leitura do Relatório que vai publicado ao pé da Ata. Prosseguindo, o Senhor Tesoureiro lê o Relatório do Exercício
Financeiro do ano anterior, também publicado ao pé da
Ata. Em seguida, procede-se, nos termos do artigo vinte
e quatro -dos Estatutos, à votação das contas de mil novecentos e oitenta e qUatro, sendo designados escrutiriadores os Senhores Senado! Enéas Faria e Deputado
Marcelo Unhares. O Senhor Deputado Edison Lobão
declara que se abstém de votar, tendo em vista que as
contas, ora em votação, se referem a exercício em que se
achava na Presidência do Grupo. Encerrada a votação,
constata-se que votaram vinte e quatro Senhores Parlamentares, sendo encontrados vinte e quatro votos pela
aprovação. O Senhor Presidente declara aprovadas as
Contas do Exercício de mil novecentos e oitenta e quatro
e informa que as mesmas serão remetidas à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal, a fim de que sejam prestadas contas ao Tribunal de Contas da União das dotações destinadas a este Grupo. Nada mais havendo a
tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, é a mesma lida e aprovada. Eu, Jorge Uequed, Secretário, lavrei a presente Ata que irá à
publicação.
Senhor Presideme e Senhores Membros do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar,
Apresento a Vossas Excelências, à vista de dispositivo
r-egimental, o balanço das atividades do Grupo, no
exercício de 1984.
Permita-me, inicialmente, recordar as palavras do Presidente_Edison Lobão, ao assumir o cargo, quando firmava o propósito de, em consonância coril aS difetorias
anteriores, prosseguir e intensificar Os- trabalhos do Grupo visando a um maior estreitamento dos laços existentes entre o Congresso Brasileiro e os demais parlamentos
do mundo.
Assim, o Grupo Brasileiro participou, em abril, de
uma reunião, em Madrid, com representantes dos parlamentos ibero-americanos, com a finalidade de
encontrar-se pontos de vista comuns aos problemas a se-
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rem debatidos pela próxima Conferência, bem como obter a inclusão da língua espanhola entre aquelas adotadas pela União lnterparlamentar, na interpretação simultânea. Embora tenha sido um encontro de caráter informal, teve ele o seu-lado altamente positivo pelo intercâmbio de idéias.
No mesmo mês de abril, foi realizada em Genebra a
71• Conferência Interparlamentar. Nossa Delegação foi
constituída de dez membros.
Em junho, em atenção ao convite formulado pelo Presidente do Grupo, visitaram o Brasil oito membros do
Grupo Parlamentar do Reino Unido da Grã-Bretanha e
da Irlanda do Norte, chefiados pelo Deputado Robin
Maxwell-Hyslop. Ã delegação visitante foram proporcionados cantatas com parlamentares 1 líderes, autoridades civis e religiosas, bem como visitas às instalações do
complexo petroquímiCa de Camaçãd (Bahia) e da
Embraer (São Paulo).
Em setembro foi r-ealizada a 72• conferência lnterparlamentar, também em Genebra, sendo nossa delegação
integrada-por-dezoito membros.
Ao ãssumir a Secretaria do Grupo, tinha por objetivo
dar continuidade aos trabalhos programados por meus
antecessores e amplíá-los, principalmente através de cantatas com colegas do parlamento no sentido de que participàSsein; mais inteiis3inente, das atividades do Grupo,
Ratifico, nesta oportunidade, a título de lembrete, a
sugestão apresentada pelo então Secretário do Grupo,
Deputado MacDowell Leite de Castro, sobre a necessidade de serem constituídos Grupos de Trabalho permanentes, tantas quantas forem as Comissões Técní.c.as da
União, cOm o objetivo de estudarem, opinarem e sugerirem alterações nos Projetas relacionados na Ordem do
Dia da Conferência.
EsSa participação- daria maior destaque aos trabalhos
apresentados por nossas delegações, quando do debate e
da votaçãó das matêrias.
Ao concluir consigno meus agradecimentos aos colegas de DiretOJÍa pelo apoio recebido.
.
Este, SenhOi- Presidente e Senhores Membros do Grupo, o- Relatório.
BraSl1ia, 4 de dezembro de 1984.- Sebastlio Rodrigues Jr., Secretário.
BrasíHa, 31 de dezembro de 1984.
Senhores Membros do Grupo:
Nos termos do disposto n_o art. 15, item IV, dos Estalutos, temos a honra de apr9._entar a Vossas Excelências
o Relatório Financeiro do Gtppo referente ao exercício
de 1984.
Iniciamos o ano com uma disponibilidade de Caixa,
transferida do exercício anterior de Cr$. 47.059.148,29.
O total das dotações orçam(lntãri"aS-- foi de Cr$.
326.820.000,00 consignadas pela Câmara aos Deputados
e pelo Senado Federal. Dados os reajustes da moeda e os
freqUentes aumentos no custo das passagens aéreas foi
suplementado o nosso orçamento, pela Câmara, da importância de Cr$ 100.000.000,00.
As contribuições recolhidas dos Membros filiados
atingiram a quantia de Cr$ 16.728.378,00 e os 3% descontados das ajudas-de-custo pagas (art. 28 do Estatuto)
atin"giram a q'uantia de CrS 5.864.169,00.
Entendeu a_Co_Itlissão Diretora de depo_si~ar o saldo de
seus recursos financeiros em conta de poupança, tendo
sido creditada a importância de CrS 83.891.499,22 de juros e correção monetária:.
Assim, a Receita do Grupo totalizou a importância de _
Cr$ 480.363.194,51.
No exercido foram gastos: Ajuda-d~-custo - Cr$
-- 195~7~-.?.9~00; passagens aéreas internacionais -Cr$.
195.762.784.000,00; pessoal da Secretaria - Cr$
10.489.728,00 e despesas diversas- Cri l.758.0T4,5l.
Estes valores cQnstituíram a Despesa, totalizando CrS
403.482.936,51.
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O sª-ldo tnmsferido para o exercício de 1985 ê-de Cr$
76.880.258,00 e se encontra depositado no Banco doBra~
sil - Agência Parlamento e Caixa Econômica Federal,
também Agência Parlamento, sendo que na primeira a
importância de Cr$ 41.619.920,00 e na última CrS
33.891.499,00. 8m caixa Cr$ 1.368.839,00.
No ano de 1984 o Grupo participou dos seguintes
eventos:
a) 71• Conferência lnterparlamentar- Genebra;
b) 72• Conferência Interparlamentar- Genebra;
c) Conferência Interparlamentar sobre Meio Ambiente - Nairobi ~ Kênia.
Anexo, encontram-se o Balanço Geral, os extratos de
conta-corrente mensais bem como os respectivos documentos contábeis, num total de t 16, para exame e deliberação desses em Assemblêia Geral.
Atenciosamente, - Deputado Edlson Lobão, Presi·
dente-:- Senador José Lins, Vice-Presidente- Deputado Afrísio Vieira Lima, - Tesoureiro - Deputado Sebastião Rodrigues, Secretârio.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSAO PARLAMENTAR
DESTINADA A INVESTIGAR
CAUSAS QUE DETERMINAM
NO BANCO SUL BRASILEIRO
HABITASUL

DE INQUI!:RITO,
E ANALISAR AS
A INTERVENÇAO
S.A. E NO BANCO

4• REUNIAO, REALIZADA
EM 2 DE ABRIL DE I985
Aos dois dias do mês de abrii u~ w.i! novecentos e oi·
tenta e cinco, às dezesseis horas, na sala de reuniões da
Comissão de Economia, presentes os Senhores Senado·
- res Octávio Cardoso, Alcides Saldanha, Carlos Chi_arclli,
Jorge Kalume, Lenoir Vargas, Gastão Milller e o Senhor
Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, reúne-se a Comissão Parlamentar de lnquêrito destinada a investigar e
analisar as causas que determinam a intervenção no Banco Sulbrasileiro S.A. e no Banco Habitasul.
Havendo número regimental o Sr. Presidente, Senador
Octávio Cardoso, declara abertos os trabalhos e convida
o Dr. Iran Siqueira Leite, ex-Diretor da Área de Mercado de Capitais do Banco Central do Brasil, para tomar
assento à Mesa.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
em seguida, é dada como aprovada.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao de~
poente, Dr. Iran Siqueira Leite que procede a leitura de
sua exposição colocando-se, ao final, à disposição dos
Srs. Senadores para quaisquer esclarecimentos.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Srs. Sena~
dores Jorge Kalume, Lenoir Vargas, Alcides Saldanha
alêm do Sr. Presidente que, nesse momento, passa a Pre~
sidênçia ao Sr. Vice-Presidente, Senador Alcides Salda~
nha.
Retomando a Presidência o Sr. Senador Octávio Car·
doso concedç. a palavra ao Senador Carlos Chiarelli,
para na qualidade de Relator inquirir o depoente.
Prosseguindo, o Sr. Presidente lê parte das perguntas
encaminhadas à Mesa pelo Deputado Eduardo Suplicy,
obtendo satisfatoriamente as respostas e solicita ao depoente que envie, por escrito, resp-ostas às indagações
complementaret~, formuladas pelo mesmo Parlamentar.
FinaUzando, o Sr. Presidente determina que as notas
taquigrâficas tão logo traduzidas e revisadas, sejam
publicadas em anexo a presente A ta.
-Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
pa-ra constar eu, Edson Luiz Campos Ãhrego, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
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ANEXO À. ATA DA

4'~-

REUNIÃO DA CP/ A

FIM DE INVESTIGAR E ANALISAR AS CA USAS QUE DETERMINARAM A INTERVENÇÃO
NO BANCO SULBRASILEIRO S.A. E NO BANCO HABITASUL, REALIZADA EM 2-4-85, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR.
IRAN SIQUEIRA LIMA, EX-DIRETOR DA
ÃREA DE MERCADO DE CAPITAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.-Presidente: Senador Octá.vlo Cardoso
Vice-Presidente: Senador Alcldes Saldanha
, Relator: Senador Carlos Chiarelli
(Integra do Apanhamento Taquigráfico)

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Havendo
número legal, declaro abertos os nossos trabalhos.
Estando presente o Dr. Iran Siqueira, que o depoente
desta tarde, eu o convido a sentar-se na extremidade direita da Mesa. (Pausa.)
O Dr. Iran Siqueira foi Diretor da Área de Mercado
de Capitais do Banco Central do anterior Governo, e
hoje é titular de uma nova Diretoria, a Diretoria de Fiscalização Bancária. A Comissão entendeu que deveria
ouvi-lo pela sua participação nos antecedentes da intervenção e mesmo em diversas tentativas de solução em
que diversas entidades e Governo do Rio Grande do Sul
se envolveram para tentar salvar os dois estabelecimentos hoje em regime de intervenção.
Dr. Siqueira, V. S' terá oportun-idade de fazer uma
. dissertação, a seu juizo, sobre os acontecimentos que V.
. 8' tão b,em conhece, e, depois da sua dissertação, os
membros da Comissão Parlamentar da Inquérito certamente farão perguntas a V. Sf.
Concedo, portanto, a palavra a V. S•
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - Exm• Sr. Presidente, Senador Octávio Cardoso, Srs. Senadores: -para
que possa facilitar eventuais perguntas, vou pedir licença
a V. Exts para ler um texto onde eu abordo inclusive,
numa linha de seqUência bãsica, todos esses acontecimentos e também como atua a fiscalização do Banco
Central.
Gostaria, inicialmente, de registrar a minha satisfação
de aqui comparecer e trazer, ao conhecimento dos s~
nhores Parlamentares, a filosofia que norteia a fiscalização do Banco Central e como se originaram as causas
da decretação da intervenção nos conglomerados
Sulbrasileiro e Habitasul e a liquidação das sociedades
de crédito imobiliârio dos mCncioDadcis conglonlerã:dOs.
O momento se apresenta, também, propício para, a
par do trabalho desta Comissão, o congressO coineça'r a
estudar aperfeiçoamentos na legislaçãO ijue rege õ funcionamento das instituições financeiras e demais entidades autorizad~ a funcionar pelo Banco Central, bem
como na legislação que rege os processos de intervenção
liquidação dessas sociedades, itlib-idora, na maioria das
vezes, do encerramento desses processos num praz-o mais
curto, bem como a criação de mecanismos de amparo e
cobertura, as fontes de captação de recursos por parte
dessas instituições (RDB, CDBS, a letras de câmbio e até
mesmo debêntures) de forma a preservar a noção de risco ao p6blico investidor que deve estar presente em todas as inversões fmanceiras; g3r3ntindo, no entanto, de
forma global, o pequeno investidor.
Inicialmente, é importante assinalar que, em 25-7-84,
assumi a Diretoria da Área de Mercado da Capitais. Até
então, o-cupava a chefia do Departamento do Mercado
de Capitais (desde 19-3-79).
Para que esta exposição não se torne cansativa, gostaria de não entrar em detalhes à respeito do funcionamento da estrutura dp Banco Central, uma vez que esses es-

clarecimentos já. foram prestãdos pelO ex-dirctor da Área
Bancâria do Banco Central, Dr. José Luiz Silveira Miranda.
Especificamente, a Diretoria da àrea do Mercado de
Capitais, até 15-3-85; era- ComPosta por 4 departamentos: um de Normas c Autorizações das Instituições e Investidores Institucionais da Área do Mercado de Capitais (DEMEC); outro, de Fiscalização do Mercado de
Capitais (DEFIM); outro de Fiscalização Bancária (DEFIB); e, finalmente, um que cuidava dos processos de intervenção e liQuidação de sociedadeS financeiras (DEOPE).

A atuação da fiscalização tem certos parâmetros.
Dividem-se, assim, as atividades da fiscalização, em três
tipos:
- preventiVa~
- indireta;
- direta.
A atuação preventiva, que se liga, inclusive, com a fiscalização indireta, relaciona-se pelo exame dos documentos trazidos ao Banco Central, que por ocasião das
-~ivers~ mº-dificªções estruturais da sociedade (ex:_ reforma esiãtutária e eleição de administradores), quer no
exame e adoção de providencias com relação às demonstrações financeiras.
Ainda que de caráter preventivo, a fiscalização direta ê
aquela que se desenvolve no próprio âmbito da instituição, ocasião em que se verifica a fidelidade dos documentos encaminhados ao Banco Central, bem como se a
sociedade vem observando as normas legais e regulamentares atinCntes ãõ-Seu funcionaniento.
· O resultado dessa atuação direta, bem_como da indire(a, aittcbs relatado, n-as sociedades, pode ser corporificado
em dois documentos básicos.:
a) carta de inspeção e
b) intimação
A carta de inspeção normalmente é feita cátTt os- mesmos propósitos que- dão origem ao documento utilizado
pelos auditores externos, 'denominado ..carta de recomendação", através dO qual se solicita que as instituições
adotem as providências com vistas à regularização de
eventuais falhas detectadas. Nesses casos, normalmente
_s~a_s_sinala_ pra:z_o não superior a 30 dias e se pede que a
J:esposta venhii assinada por todos os adminiStradores.
E§tá senâo implementado, nesse- pariicul:ir, procediinento de que a resposta venha também assinada pelo auditor
externo (auditor independente), procurando, assim, colocar esse profissional bem a par das medidas e determinações do Banco Central em relação à sociedade.
-A intimação é o documento por intermédio do qual se
- - dâ a instauração de processo administrativo, com vistas
à aplicação de penalidades, desde advertência a inabili~
taçãõ j)errriãrtertte e- cassação da autorização para funcionar,· Qiiãndo verificadas reiteradas infringências e dispositivos legais e regulamentares em vigor, caracterizando
conipõrtamento genérico de desacato sistemático daqueles preceitos, tornando necessária a ação preventiva do

BACEN.
Os prazoS fixados, tanto na legislação quanto na regulamentação que rege o referido processo administrativo,
acabam por fazer, desse ato, pelos cuidados que o assunto requer, procedíffiento que, na maioria das vezes, não
consegue atender ao aspecto de ação preventiva, imedia~
ta_ do Banco Central.
-·Assim é que não hã instrumento legal que o Banco
Central possa utilizar para, efetivamente, afastar a administração de uma instituição que se apresente em situação de iliquidez, em face da prâtica de atos lesivos ao
patrimônio da sociedade, em conseqüência, ao valor investido pelos aplicadores, a não ser a decretação do regime especial de intervenção/liquidação extrajudiCial. Assim, o procedimento ao alcance do Banco Central, sem
recorrer ao processo de intervençãofliquidação, é o de
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instaurar o competente processo administrativo, decorrendo, em mêdia, cerca de 12 (doze) meses para que, ao
final do processo, possa afastar os administradores faltosos e, assim mesmo, caso eles não recorram da decisão
administrativa ao poder judiciário.
Depreende-se, assim, que a ação fiscalizadora do Banco Central estâ contida, para sua agilização, em normas
legais e regulamentares que o impedem de.adotar medidas imediatas, visando ao afastamento de administradores e até mesmo mudança do controle acionário para ou~
tro grupo com mentalidade empresarial compatível com
o funcionamento salutar de uma instituição financeira.
Outro aspecto importante é o limite legal da ação fiscalizadora do Banco Central, como, por exemplo. a impossibilidade de o Banco Central verificar os livros dos
controladores e as empresas controladas não financeiras
das instituições, ocorrendo, não raras vezes, que operações danosas praticadas por esses controladores, seja
Da qualidade de pessoas f'ISicas, seja na de pessoas jurídicas, acabam por trazer dificuldades para a própria instituição. Necessário se torna, assim, utgente aperfeiçoamento da legislação que trata do funcionamento dessas
instituições, sendo conveniente, até mesmo, que se coloque, nessa legislação, procedimento igualmente ao adotado pela A.C.V.M. quC lhe permite comparecer em todos os processos judiciários pois essa providência, temos
certeza, faCilitará em muito, o trabalho exercido pelo Poder Judiciário, com o pronto esclarecimento de operações praticadas pelas instituições, o que tenderã a diminuir, inclusive, o tempo de duração dos regimes especiais (inter~cnçãofliquidação).
Essas dificuldades relatadas anteriormente impediram
uma definição mais rápida nos casos Sulbrasileiro e Habitasul. Mesmo sem poder o Banco Central determinar o
imediato afastamento dos administradores e até mesmo,
o que no caso se impunha, a transferência dP controle
acioi'lário, procurou, -ao longo desses 61timos meses, persuadir os administradores desses grupos a encontrarem
uma solução de mercado, tendo, inclusive, por base, o
docuemnto de intenção Por eles subscrito, insistindo, durante todo esse tempo, na colcoação, à frente dessas instituições, de administração profissional, sem prejuízos
da adoção de competentes atos de administração, isto ê,
___ instauração de procesSO administrativ-o.
- Feitos esses esclafecimentos preliminares, peço licença
para abordar pontos importantes das causas que determinaram a decretação do regime especial de intervenção
nas empresas que compõem os conglomerados Sulbrasi·
leiro e Habitasul, co_m exceção das sociedades de crédito
imobiliário, que, por solicitação do Banco Nacional da
Habitação, sofreram liquidação extrajudicial.
Para que essa exposição não s_e prolongue e não se torne cansativa para os Senhores, gostaria de solicitar ao Sr.
Presidente que o depoimento do Diretor Miranda arespeito do assunto seja considerado, pois corresponde a
um retrato bastante real do que aconteceu com os citados congiomerados.
Teria, apenas, ·a acresci:ntar, em relação aos dois conglomerados, o seguifl"ie: muito embora, provavelmente,
os problemas do Sulbrasileiro remontem à-sua origem,
configurada_ pela fusão dos Bancos da Província do Rio
Grande dõ Sul SfA, NaciOnal do Comércio SfA, e Industrial e Comercial do Sul Sf A, de longa tradição regia..
nal, sob o comando acionãrio do Montepio da Famflia
Militar, a caracterização de quadro preocupante só veio
a ocorrer a partir do ingresso, na condição de acionist~s
e administradores da instituição, do grupo liderado pelo
Sr. José Antônio Carchedi, sobre o qual, atê então, não
havia registras. desabonadores.
Desde essa época, passaram a ser implementados procedimentos operacionais cujo escopo, posteriormente,
veio a se descobrir, era, não os interesses específicos do
Sulbrasileiro, mas os do chamado "Grupo de Empte-
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sârios", justamente aquele liderado pelo Sr. Carchedi e
integrado por empresas que, desde dezembro de 80 vinham adquirindo ações representativas do capital doestabelecimento bancãriO e que pertenciam ao MFM, assumindo, em troca, dívidas tituladas por coligadas ao referido ~ontepio responsabilidades essas que eram "liquidadas" mediante, principalmente, emprêstimos de repasse de recursos externos ao amparo da Resolução n"'
63/66 do BACEN, obtidos junto ao próprio Sulbrasilei-

ro.
Considerado que, os empréstimOs de repasse eram, de
modo geral, regulãrizados apenas formalmente, porquanto objeto de "pagamento.. cõm recursos oriundos
de "novas" operações da espécie, não é de se estranhar
que sua iliqtiidez só tenha aflorado por força da maxidesvalorização do cruzeiro ocorrida em 196~. revelando
a dificil situação experimentada pelo '"grupo de empresârios", muito embora não reconhecida quanto à iliquidez de suas responsabilidades junto ao Sulbrasileiro,
ante a necessidade de a instituição apresentar resultados
positivos em Seus balanços, atê mesmo como forma de
manter intacta a confiança dos investidor~.

Com boa parte dos seus crêditos considerados de dificil realização, com alguns níveis de imobilizações reBistradas normalmente por valores incompatíveis com o
mercado e com as constantes pressões de caixa geradas
pela necessidade _de distribuição de resultados, o Banco
Sulbrasileiro voltou-se, cada vez mais, para a c3ptação
de recursos onerosos, principalmente via mesa de
OPENl muito embora é bom que se destaque, à taxas
compatíveis com as normalmente praticadas no mercado
por outras instituições financeiras, e atê mesmo, algumas
vezes, a elas inferiores.
O grau de confiança do investidor, extremamente necessârio à manutenção da sobrevivência -do Banco
Sulbrasilciro, começou a ser abalado em fins de 1983,
com a grande publicidade dada ao caso CentralsulfBNCC,- ni iiif:dida ein qUe- Se: divUlgaVa o iltõ-gra:u
de endividamento da Centrasuljmi:to ao Banco Sulbf3sileiro. Em paralelo, corria também o problema da COO-.
PA VE. outra grande devedora do Banco Sulbrasileiro. A
crise no Sistema Financeiro de Habitação foi outro fator
de alarme junto aos investidores, num momento qUe o
volume de recursos captados pelo Banco Sulbrasileiro,
na mesa de OPEN, era j>reJ)ondci-ãnte- nO 8lõ0ãl de sua
captação.
:e, nesse contexto que, em 25-7-84, assumimos a Diretoria de Mercado de Capitais, em pleno desenrolar das
atividades que envolviam o encerramento das demonstrações financeiras ""de 30-6-84, estando, entre os problemas que, na ocasião, enfrentávamos, o encerramento do
balanço do Sulbrasileiro.
Naquele momento, em decorrência da delicada situação que atravessava a Central de Coope-rativas de
Produtores. rurais do Rio Grande do Sul, amplamente
divulgada pela imprensa, os bancos pleiteavam a não
inscriçãõ, em ''créditos em liquidação", de operações de
responsabilidade daquela cooperativa.
Os problemas económico-financeiros experimentados
pela Central_ Sul tornaram-se preocupantes tendo em vista que o balanço por ela levantado em 31-12-83 evidenciou a existência de elevadas dívidas junto ao Sistema Financeiro, que alcançavam, naquela oportunidade, aproximidamente Cr$ 336 bilhões.
Dessa -forma, diante do quadro da cooperativa, estava
virtualmente caracterizada a insolvência- da empresa,
tendo o Banco Central recomendado às instituições credoras o tratamento previsto na_ legislação em vigor, determinando, ao Sul brasileiro, o -regiStrO,-em "'Créditos em
liquidação", das responsabilidades da Central Sul, que
em 30-6-84, montavam a,. aproximadamente, CrS 75 bilhões.
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É evidente que tal decisão levaria o banco a um inevitãvel prejuizo, de aproximadamente CrS 70 bilhões, com
conseqüências desagradáveis para a sua política de captação.
Assim, o Sulbrasileiro recorreu, em mais de uma vez,
da decisão tomada pelo Banco Central.
No ínterim, após diversos estudos no sentido de permitir a continuidade da Central Sul, após exames de viabilidade econômico-financeira, foi firmado, cm 17-9-84,
contrato_ çi~ @nfjssão de dívidp.s entre a cooperativa e os
principais credores, no qual foram indicados os esquemas de desgate das responsabilidade da devedora, as
fo~tes ~e recu~os a ~-e~em utilizadas nos respectivos paga~e~tos c o suporte finanCeiro indispCnsâvel à recuperação da empresa.
Diante do novo quadro que se apresentava, dado que
as operã.ções. perante as instruções os I-egU:lãlneritos em
vigor, passaram a ter um ·carãter regular, em decisão tomada pela diretoria do Banco Central, em reunião de 711-84, o Barico Central resolveu admitir que, a critério
de cada--iriSütuiÇãO 8S OpefiÇõ-es da Céiúral sul fOsSCm
registradas como operações normais nas instituições credoras, -c·om- ã."cOndlCioriârite de-que, a·ca:da-bá.JaDÇo·semestral fosse constituída provisão de 10% do saldo devedor da referida_ccwperativa.
Tal fato veio propiciar, ao Sulbrasileiro, reverter o seu
resultado, apresentando, então lucro da ordem de Cr$
4.016 milhões.
Assim, a solução dessa pendência p-ostergou o fechamento do balanço para novembrof84, dificultando, ainda mais, a capacidade de captação do Ban-co Sulbrasileiro, pois, desde as tentativas de associação cOm Os grupos
Habitasul e Brasilinvest, a imprensa vinha acompanhandO, niiiito- dri Perto, a situaÇão do Banco Sulbrasileiro.
fato -que acabou gerando o afastamento definitivo dos
seus investidores, ficando o BanCo sem caixa para suportar o volume de saques e resgateS antecipados, o que acabou p_or _d~t_e~it~ar u_m est~do de iliquidez, ac~retando
_a dec~et~ção de interye!J.~O por pãrte do Ban~o Central.
_ - ~o_-qu~-diz respeitO à-Habitasul, __ aprincipal fmlte de
reCUrsOS &-terCeiros eram os dePósíloSa prázo (10-% -do
__ total), não _tendo_ o Banco recorrido aos empréstimos de
IiCp.lidez,- prefefi~do buscar auxílio no mercado através
da Habitasul-distribuidora, cm valor que girava, a cada
_dia_E~~o-~a_cas~ 4os Cr$ 100 bilhões, gíro esse facilitado
pel~ Sistema Fin-~nceiro Sulbrasi_teiro, objetivand_o con~
tornai OS ifeifOS-ãã: âesestabilizaçào da Hãbit..àSul Crêdito lmobiliãrio.

tada por essas enipresas, notadamente o banco comercial.
e a sociedade de crêdito imobiliãrio, acabaram por solicitar, em 11-2-85, a decretação da intervenção.
Esses são os motivos que. do ponto de vista da fiscalização do Banco Central, determinaram o grau de iliquidez apresentado pelos conglomerados Sulbrasileiro e
Habitasul, e que, em conseqüência, implicaram a
adoção, po_r parte do_ Banco_ Central, do regime especial
de intervenção.
:e, importante destacar que a medida só foi adotada depois de esgotadas todas as providências que possibilitassem uma efetiva solução de mercado, hipótese que, se tivesse ocorrido, teria resguardado os direitos de todos os
interessados: os 24.000 funcionários do Sulbrasileiro e
H abitasul, seus investidores e acionistas minoritários, a
credibilidade do Sistema Financeiro e as demais instituições -financeiras. em decorrência de uma medida de
decretação de intervenção, que fatalmente acaba por gerar distorções, e. ainda, os 55.000 beneficiários do Montef)io da Famflía Militar que. em decorrência da intervenção no Sulbrasileiro, acabou tambêm por ser submetido a idêntico regime pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP).
Estas, Srs. Parlamentares, são as informações que eu
gostaria de trazer ao conhecimento dos Senhores
c_olocando-me à inteira disposição para as perguntas que
sobre o assunto se ftzeram necessárias.

e

Tal desestabilização foi decorrente da inadimplência
generalizada dos mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação, que acaffCtou problemas de liquidez para a
Habitasul- C.I. e culmin'aram em "corridas" a diversas
lojas de poupança.
Esta situação, sem poder ser contornada por meios
próprios, levou a controladora (Cia. Habitasul de Participações) a optar por firrriar, em 8-6-84, protocolo de intenções com a Sulbrasileiro Participações Ltda., que previa, entre outros tópicos, a incorporação das empresas financeiras Habitasl).l ao Sistema Sulbrasileiro, entrando o
binco, nesse episódio, como mero agente passivo, devendo sofrer as alterações decorrrentes as tratativas em andamento, cujos acertos finais estavam dificeis de serem
concretizados pela própria situação do Sistema Sulbrasileiro, tão ou mais dificit que a do Habitasul.
Aliâs, o Banco_ Habitasul, considerado_ isoladamente,
seria uma instituição praticamente normal, com condições de desenvolvimento, ainda que presa a custos excessivos e a uma carteira de crêdito rural altamente deficitãria.
A decretação da intervenção no conglomerado Sulbrasileiro teve repercussão direta sobre as entidades integrantes do Sistema Financeiro Habitasul, cujos controladores. em face da situação de extrema iliquidez apresen-

O SR. JORGE KALUME- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME - Dr. lran Siqueira, inicialmente quero dizer que fÕi com prazer que ouvi a sua
exposição. Querei cumprimentá-lo, nesta oportunídade,
pela sua recondução, que representa merecimento a sua
atuação anterior.
O Senhor durante a sua expoSição, disse que houve ou
há possibllidadc de examinar ou controlar os livros das
instituições financeiras. Mas, por que hã imp~ssibilidade
de o Banco Central examinar as escritas, ou os livros das
instituições fmanceiras?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Ao que me referi,
na exposição, é que o Banco Ce~tral não tem competência legal para examinar Os livrds dos controladores das
instituições fmanceiras e das empresas que são controladas pelas instituições financeiras, mas que não São instituições fmanceiras. Por exemplo, o Banco Central não
poderia examinar o controlador do Grupo Habitasul,
que é a Companhiã Habitasul d-e Participações. Quer dizer, a própria" lei não dã esse direito.
O SR. JORGE KALUME- Então, quer dizer que hã
um hiato. A lei, então, neste caso, tem que dar mais poder ao Banco Central.
O SR. IRAN S!QUEIRA LIMA - Correto.
O SR. JORGE KALUME - Se o Banco Central ti_vesse esse -poder, por certo teria controlado e teria. vamos dizer, ido ao encontro das ocorrências que surgiram
posteriormente. Jâ compreendi.
Agora, o senhor falou também que desde 1983 o Banco Sulbrasil~iro jã vinha em decadência. Ne_ssa ocasião o
Banco Central não tomou alguma medida? O Senhor
não se encontrava no Banco Central, porque jã disse que
entrou erri 1984. Eu perguntaria a V. S•: quando o Banco
Central tÕmou conhecimento de que o B~nco Sulbrasileirojá se encontrava em d_ecadência, em 1983, tomou alguma providência, uma vez que ê o controlador, o fisca·
lizador?
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O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - O que há é que o
Barico Central, na sua função de fiscalização, quando
detecta algum tipo de irregularidade, dirige-se à instituição e recomenda a adoção de imediatas medidas. Nesses casos o Banco Central adotou todas as providências,
inclusive pedindo a regularização dessas falhas detecta<13s. Só que- c também falei - mesmo detectadas essas
iriegularidades, o Banco Central não tem o poder, de
imediato, de afastar os administradores. Ele tem que seguir, até por uma questão de direito, para resguardar a
todos, alguns ritos da própria legislação. Então, nos dois
íiltimos anos foram abertos, contra o Grupo Sulbrasileiro, dois processos administrativos. Foram feitas praticamente nove verificações no Sulbrasileiro, dando origem

a no mínimo 9 cartas de inspeção ao Sulbrasileiro, pedindo que adotasse as medidas. Algumas das medidas foram adotadas pelo Grupo Sulbrasilciro. E é bom ressaltar que o Grupo Sulbrasileiro, cm que pese terem sido
detectadas essas falhas, não apresentava, at~ junho de
1983, problemas de iliquidez. Havia fatos de origem econômica. de oper~ que não estavam sendo conduzidas em obediência às normas legais e regulamentares,
mas isso em hipótese alguma demonstrava, perante o
Banco Central, que se estava delineando um estado de
iliquidez. Esse estado de iliquidez só foi delineado agora.
nos primeiros dias de janeiro, e começou a se delinear
logo depois da publicação do balanço, já que pela sua ligação com a Central Sul e a grande responsabilidade que
ele tinha, os grandes créditos que tinha com a Central
Sul, a notícia, ao chegar em mercado, os investidores
passaram a não querer depositar suas poupanças no
Sulbrasileiro c começaram, então, a retirar os seus recursos.

O SR. JORGE KALUME -

A falta de confiança.

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Exatamente o aspecto da confiança.
O SR. JORGE KALUME- Então compreende-se e
chega-se à conclusão que o Banco Central tem- que ter
maiores poderes para poder agir em casos como esse.
Quer dizer que a lei, nesse particular, é até omissa, uma
vez que o Banco Central, o BACEN, ê uma instituição
fiscalizadora, deveria ter amplos poderes para coibir
abusos que foram verificados durante a fiscalização.
Mas não sei se foi V. s~ que falou aqui, ou o depoente
anterior, que o Banco Sulbrasileiro e o Habitasulteriam
publicado o balanço com um grande atraso. No meu
modo de pensar, quando uma instituição financeira atiasa o seu balanço é porque está manipulando algarismos.
O SR. PRESIDENTE (Octavio Cardoso)- Peço licença para lembrar que foi o Dr. Nelson da Matta que
disse que a Sociedade de Crêdito Imobiliário Sulbrasiteiro não- apresentou balanço no ano de 1984.
O SR. JORGE KALUME- Ah! Compreendi. Pensei
que tivesse sido o Banco Sulbrasileiro. Quer dizer, é uma
das filiais do Banco- Sulbrasileiro, do coiiglomú.idÕ.O SR. PRESIDENTE (Octavio Caidoso) - É uma
empresa do conglomerado, fiscalizada pelo BNH.

O SR. JORGE KALUME·:_ Áh! O BNHé quem fiscaliza? E o Banco Central, nesse cas(), não tem ingerência quanto ao atraso da publicação do balanço?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Na sociedade de
crédito imobiliário quem fiscaliza e quem controla toda
essa parte operacional é o BNH.
O SR. JORGE KALUME- Q BNH declarou aqui,outro dia, e eu gostei também da sua exposição objetiva
e franca, que não tinha estrutura para isso. Então tem
que recorrer ao Banco Central. E verifiquei, também

pela sua exposição objetiva e franca, que o Banco Cen~
trai tem um limite de poder, não tem um poder maior
para coibir cCrtos abusos que está detectando. Então, eu
dizia antes que quando a instituição deixa de publicar o
seu balanço, logicamente ela está manipulando algarismos. E é lamentável que isso aconteça.
O certo é que nós temos que os munir- pelo menos
munir o Banco Central - de amplos poderes para coibir
esses abusos que têm acontecido nesses últimos tempos,
para nosso escãrnio, para nossa vergonha, como aconte--.
ceu com a DELFIM e outras instituições financeiras semelhantes.
De minha parte, Sr. Presidente, estou satisfeito, e
agradeço a V. Ex•, a palavra que me foi concedida. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Octavio Cardoso)- Senador
Lenoir Vargas, li cm seu pensamento que V. Ex• iria pedir a palavra.

O SR. LENOIR VARGAS- Eu sou um cumpridor
das determinações de V. Ex•, de modo que mesmo que
não fosse falar, já estaria com a palavra.
O que nós verificamos nas duas exposições feitas pelos
integrantes do Banco Central ê uma queixa quanto às falhas da legislação. Normalmente os técnicos das diferentes ãreas do Governo de um modo geral, são aqueles que
detectam mais depressa essas imperfeições, e, pelas vias
normais, levam essas dificuldades ao conhecimento da
hierarquia superior e de lá se prepara um prOjeto de lei
que venha a reformular ou venha a aperfeiçoar as falhas
porventura existentes na legislação. Perguntaria ao Dr.
Siqueira, que por sinal esteve muito pouco tempo na fiscalização do Banco Central, uma vez que está lá desde
25-7-84, se toda essa equipe financeira do Banco Central
nunca preparou um documento para levar ao Sr. Ministro, a fim de que fosse encaminhada ao Sr. Presidente da
República e ele o enviasse ao Congresso Nacional para o
aperfeiçoamento dessa legfslação. Nunca ocorreu isso?
O SR.IRAN SIQUEIRA LIMA- No que diz respeito à legislação de intervenções, já hã um estudo pronto e
que realmente está em exame a nível de Ministro da Fazenda. Inclusive recentemente foi criB.d"a uma comisSãO
para apresentar inclusive sugestões ao novo ant-eprojeto
de lei que vai regular toda essa parte de intervenções e liquidações extrajudiciais. Nesse projeto também deverá
conter alguns artigos no que diz respeito à atuação da
fiscalização do Banco Central, inClusive com a possibilidade de ter acesso às controladas ·e às controladoras das
instituições financeiras. Esses pontos já foram levanta~
dos e corporificados numa forma de um anteprojeto.

-O_SR. LENÓIR VARGAS- E desde quando se elabora esse trabalho?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Bom, esse trabalho já está sendo examinado há alguns anos. Acho que já
temos mais ou menos uns 3 a 4 anos para levantar todos
dados, inclusive tipificar tOdos_os Crimes praticados pelas instituiçõeS financeiras.
O SR. LENOIR VARGAS- V. s~. como técnico que
é odo Sistema Financeiro, nãO acha que nestes últimos
anos houve uma velocidade muito grande nos negócios,
naS atividades de um modo geral, e que a legislação deve~
ria ~c-o_~pan~ar isso?

OO"SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Concordo, e foi
com base nessa experiência colhida nesses últimos anos é
que se está preparando esse documento. Só para dar um ..
_.___eX.einplÕ-, hoje, uma instiiuição q-ue opere no chamado_
õpen, que tem uma alavancagem, que pode operar 30 vezes aCima d"o seu capital, ela pode entrar em dificuldades
de um dia para outro. Então houve uma necessidade
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também de se verificar todas essas operaçÕes e tentar enquadrar algumas irregularidades nessa nova exposição
de motivo, rrc;sse novo projeto.
O SR. LENOIR VARGAS - Quanto à fiscalização,
na resposta ao Senador Jorge Kalume, V. S• falou que o
Banco Sulbrasileiro recebeu nove cartas de inspeção. E
recebendo essas cartas de inspeção, que naturalmente
continham a análise das imperfeições ou das irregulari~
dades na sua documentação, habitualmente ela dava
·cumprimerito a essas determinações, a essas sugestões, a
essas inspeções d<J Banco Central?

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - Normalmente
dava cumprimento. Inclusive é assinalado um prazo para
que se dê cumprimento. Acontece que há alguns prazos a
~erem observados pelas instituições para responderem ao
Banco Central. Eu gostaria só de delimitar o período.
Essas inspeções foram realizadas. A partir de 31-12-83
nós realizamos essas inspeções. Antes dessa data também havíamos realizado várias inspeções. Não só cartas
foram efetuadas com também foram abertos processos
administrativos. Os processos 8.dministrativos foram
abertos porque cm algumas cartas de inspeções levadas
ao Sulbrasileiro ele não atendeu. e por isso então instauramos o competente processo administrativo. Foram
instaurados dois processos administrativos um dos quais
inclusive já concluído. em que se inabilitou temporariamente o Sr. David W ainstein, que era um dos diretores
do Sulbrasileiro.
O SR. LENOIR VARGAS- Agora que chegati\OS a
este nome, eu queria um pequeno esclarecimento, porque, por mais atento que tivesse à leitura de seu depoimento, eu me perdi_ um pouco quando V. S• focalizou a
figura do Sr. Carchedi. Qual é a participação, a intervenção, a convivência desse Sr. Carchedí nos negócios
do Banco Sulbrasileiro ou do HABITASUL?
O SR.IRAN SIQUEIRA LIMA -O Sr. Carchedi fazia parte do Conselho de Administração e da própria ...
O SR. LENOIR VARGAS -Conselho de AdministraçãO...

O SR._IRAN SIQUEIRA LIMA - ... DiretoriaEx.ecutiva do Sulbrasileiro. Ele começou a fazer parte a
partir de 1981. E foi justamente a partir desta data que a
fiscalização do Banco Central começou a verificar a
ocorrência de certas operações praticadas por um grupo
de empresários que eram liderados pelo Sr. Carchedi, e
--que deram ensejo, inclusive, à abertura desses processos
administrativos.
Gostaria de colocar que o procedimento, no caso do
Banco Central, é a instauração do processo administra ti~
vo quando se detecta a irregularidade praticada por um
ou vários administradores~ Então, detectadas as irregularidades, foram instaurados os processos, logicamente de·
pois de terem sido feitas Umas cartas pedindo que fosse
realizada uma pronta regularização.
O SR. LENOIR VARGAS _: Há uma constatação
permanente que me tem chamado a atenção: é o fato de
que o Sulbrasileiro nunca tenha recorrido ao Fundo de
Liquidez. V. s~ teria alguma explicação para isso? Parece
que aOofóu uma explicação, uma justificativa para eSsacircunstância, jâ que o Fundo de Liquidez é justamente o
caminho natural, ê o pronto-socorro, digamos assim, das
instituições finailceiras.

O SR. IRAN S!QUEIRA LIMA -O Sulbrasileiro,
realmente, não recorreu com habitualidade ao redesconto de liquidez do Banco Central. Quem nunca recorreu
foi o Banco Habitas ui. E explica~se o caso do Sulbrasileiro não ter recoqido com a habitualidade, porque o
Sulbrasileiro__tinba uma penetração muito grande, tinha
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mais ou menos atê agosto, setembro de 1984, uma penetração muito grande de seus investidores. O banco conseguia captar diariamente, por intermédio da sua mesa
de open perto de um trilhão e meio de cruzeiros, quer <lizer, um trilhão _e quinhentos bilhões de cruzeiros. OS in:.
vestidores confiavam muitO na placa "Sulbrasileiro", naquela instituição formada no Sul do País. O banco tinha;
inclusive, uma captação muito fianqtlila nas regiões de
São Paulo, Rio de_Janeiro e até mesmo Uma penetração

muito grande, inclusive, na praça d~ Belém, ou seja, havia um clima muito grande de confi3:nçil de todos os investidores no Sulbrasileiro. Hã menos de um ano o
Sulbrasileiro_conseguiu Captar em mercado, com a colocação de novas ações, 20 bilhões de cruzeiros. Ele tem
hoje um capital da ordem de 63 bilhões., ou seja, ele conw
seguiu capatar quase 40% desse montante em recursos de
novas açõ_es.

O SR. LENOIR VARGAS- QuandO ã.s ações estavam valendo menos do que ...
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Menos do que o
valor nominal. Sobre a penetração no próprio mercado
do Sul, hoje hâ quase trinta municfpioS-em·-qüe s6-há
agência do Sulbrasileiro. Naquela região do Vale dos Siw
nos e outras regiões, os municípios só têm uma agência
do Sulbrasileiro. Aliado pelo fato de que as taxas oferecí~
das pelo Sulbrasileiro eram taxas praticamente iguais às
das demais instituições e até em algum período chegaw
vam a ser taxas inferi~res, isso nunca se caiicici'Jiõu, pe-rante o Banco Central, como um estado de iliquidez. Pow
deriam ter sido detectadas irregularidades. Dificilmente
encontraremos uma instituição que não pratiCã Uma irrewgularidade, ou seja, que não deixa de cumprir uma norw
ma regulamentar e, atê mesmo, tem dúvidas numa norw
·ma legal. Isso não quer dizer que a empresa, que a instiw
tuição esteja em caso de iliquidez, necessitando de uma
intervenção do Banco Central. Então, por isso que se ritiw
liza o instituito da carta de inspeção e se recomenda a
correção daquelas falhas. O Sulbrasileiro só começou a
apresentar estado de Hiquidez basicamente a partir da
publicação do balanço e mais para cá a partir de janeiro
do corrente ano. Até então não estava caracterizado o
estado de iliquidez do Sulbrasileiro. Havia, sim, algumas
operações, que podemos dizer que não eram operaÇões
que iriam dar receita ao próprio Sulbrasileiro, mas que
poderiam ser absorvidas ao lcngo do tempo. Ou seja, se
a administração do Sulbrasileiro tivesse apresentado ao
Banco Central um plano de reorganização administrati~
va com a colocação- de uma administração profissional,
o Banco Central não teria decretado a intervenção no
Sulbrasileiro.
O SR. LENOIR VARGAS- Essa afirmação de V._S•
ê muito importante, põfque tendo havido a intervenção,
então verifica-se que ela foi mais. em virtude de uma mâ
administração do que propriame'nte de outras peculiaridades do banco. Foi~ evidentemente a mâ administração
que ensejou por excelência a administração, tanto qUe V.
S• disse que se tivesse Sido trocada a administtação, não
haveria a interveilção. isso?

e.

O SR. IRAN S!QUE!RA LIMA -I> basicamente ioso. Se realmente houvesse sido colocada uma administração profissional que pudesse continuar concedendo os_
crêditos e esses créditos pudessem ser recebidos_ao longo
de um período, retomada inclusive a confiança do público investidor na ·própria instituição, tenho em vista a
mudança de seus administradores, ela teria condições de
se recuperar depois de um certo período. O caso do
Sulbrasileiro é um problema de reorganização adminisw
trativa.
O SR. LENOIR VARGAS - Nessa ordem de raciocínio, V. S•, então, -admite que a medida proposta

agora pelo Governo terã uma eficácia dentro do prazo
estabel~cido de U!Jl ano para essa reconstituição e reafirmação do banco como tal?
O _SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - Acho que pelos
dados, pelos números que teníos do nosso interVentor,
pela capacidade, inclusive, dos próprios fun_cionários do
Sulbrasileiro, se o Governo assumir o _c_ontrole do
SlllbraSi"teiro efetuar uma reorganização adniiniStrativa, colocando uma administração profissional em todas
as âreas, tendo em vista a capilaridade das agências do
próprio Sulbrasi!eir-o, continuando o Sulbrasileíro_por
essa penetração, pois o Sutbrasileiro me parece que é o
sexto ou o sêtimo m<iior arrecadador do Fundo d( Garantia, pelOs dadoS que me foram trazldos~ O ban-cO tem- uma das maiores máquinas de cobrança do País, então
__esse_ba.ac.o pode ser realmente recuperado num prazo razOãveJ.irlinte curto, qu_e,- eu diria, Uin prãZO-dê 12 meses.
Hã investidores, inclusive, que foram me procurar no
Banco Central, uma comi~são de investidores do Sulbrasileiro e alguns desses investidores, no caso uma reorgaw
nização, não tenho por escrito, mas alguns desses investiw
dores estariam até mesmo dispostos a colocar recursos
para o aumento de capital do Sulbrasileiro. São pessoas
que, realmente, estão acreditando numa reorganização
desse conglomerado do Sul do País, porque ê alguma
coisa que nasceu no Sul do País e em hipótese alguma
eles estariam dispostos a perder um conglomerado daw
quele porte no Sul do País e demais regiões, pela pene-tração que já tem o Sulbrasileiro.

e

OSR. LENOIR VARGAS-0 Montepio da Famflia
Mifitar é dententor do coritrole acionário? ~ isso?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- ~isso mesmo; o
Montepio detêm 60%.
O SR. LENOIR VARGAS-- E essa desapropriação
- que está sendo proposta atingirá, também, ao Montepio
da Famflia Militar, para poder ter o controle da maioM
ria.?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - AtingirL Pela
proposta que est~ sendo examinada ~ não te:nho conhe-cimento do texto final - a proposta preliminar ê de de-sapropriação total de todas as ações, e, inclusive, dos
próprios acionistas minoritários.
O SR. LENOIR VARGAS- E o acionista do MonM
- tej)fo da Família Militar receberá uma contrapartida
dessa desapropriação?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - Parece-me que
mão, -porqUe pClo projeto, como o Sulbrasileiro apresenta
hoje uma situação deficitãri<i, ou seja, o total dos passivõS ê m.aiõr dó" que O tOtal dos ati vos, então não há valor
patrimonial das ações.
O SR. LENOIR VARGAS- As ações são a garantia
dessa dívida.
Estou praticamente satisfeito, mas há uma dúvida que
já roi levantada e ê muito levantada lá no Sul, de que no
conjunto de credores da Central Sul, na êpoca em que foi
determinado que esses credores nas suas escritas colocassem esses créditos como crêditos em liquidação, e esse
ponto me foi levantado por uma figura de expressão no
Rio Grande do Sul, hâ uma dúvida de que o que mais roi
retardado para ser suspensa a liberação de que escrituw
rasse isso como uma operação normal teria sido o
Sulbrasileiro, enquanto os outros credores teriam tido
uma preferência, ou seja lá como for, mas uma antecipação de regularização, e que o Banco Sulbrasileiro teria
sido o mais duramente atingido, e_ fo.h..!!!_o sei se dos últimos, a serem convertidos esses créditos em liquidação
em operações normais, o que possibilitou a publicação
do balanço.
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O SR. _PRESIDENTE (Octavio Cardoso) - Dá Hcença. Parece que se refere a isso: é_ que o Sulbrasileiro
teria sido obrigado a consignar como crêdito em liqujw
dação o seu crédito para com a Central Sul, coisa que
não aconteceu com os outros bancos. E: isso?
O SR. LENOIR VARGAS- Não. Pelo que expôs o
Dr. Iran, foi geral com todos os credores da Central SuL
TÕdos Õs- credore-s dã Central Sul deveriam colocar os
seus créditos como créditos em liquidação-nas suas escritas. Agora, hã uma notícia no Rio Grande do Sul sobre
isso que afirmã-0 sellãdOr Octavio Cardoso, de que só_o
Sulbrasileiro teria recebida essa ordem, de colocar como
crédito em liquidação os créditos que tinha na Central
Sul, o que não _ocorreu com os demais bancos e os demais credores dessa cooperativa. O Senhor tem con~
dições~de esclarecer isso?
6-SR. -IRAN SI QUEIRA LIMA- Eu tenho. lnclusi~
ve eu gostaria primeíi'O de citar a decisão desse protocolo
que tOí_fi_frrl:adO coffi- a Centrãl Sul, uma decisão de se-tembro de 1984. Antes disso o Banco Central determiw
nau a íncrição- pelo BNCC de 279 bilhões de cruzeiros
em c"f~ftO- âe liquidaÇãú. O BNCC pela primeira véz
apresentOU um bi:tlançO em que ele evidenciava um pre-jufzà da Orderrl de 360 bilhõei-de cruzeiros. Todas as demais institUições receberam essa mesma determinação
do Banco Central. O que pode ter acontecido ê que em
alguma das instituições, os contratos em 30-6 não estivessem vencidos. E issO; sem estar Vencido o contrato,
não estaria então atendido o requisito regulamentar, ou
seja, daria ensejo à instituição de não escrever aquilo em
crédito-liquidação. Essa questão me foi colocada inclusive pelos próprios administradores do Sulbrasileiro,
quando insístfamos que eles deveriam escrever os crêditos da Central Sul. E, na ocasião, até mesmo algumas
instituições que eles disseram que não tinham escrito, ramos verificar e realmente o que aconteceu foi o seguinte:
em 30-6 essas operações não estavam vencidas. Logo depois houve a realização desse protocolo de todas as instituições, mas somente as instituições que a seu critério
quisessem deixar de escrever. E, assim mesmo, aquelas
que não escrevessem o crédito-liquidação, deveriam
construir em cada balanço uma provisão de no mfnimo
10% do valor do crédito junto à Central Sul.
O SR. LENOIR VARGAS Presidente.

Estou satisfeito, Sr.

O SR, PRESIDENTE (Octavio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Dr. lran, V. S• parece que se referiu especificamente que grande parte das
difiCuldades do conglomerado Sulbrasileiro teriam se
iniciado depois que determinado diretor assumiu, especificamente o Sr. Carchedi.
O SR.IRAN SIQUEIRA LIMA -Eu acho que acabou per contribuir também. O que aconteceu foi que a
administração do Sulbrasileiro não era uma administração profissionaL Quer dizer, eu acho que a entrada
desse senhor acaboU por precipitar esse estado, que era
um estado que poderia ter sido normalizado se houvesse
uma altera-ção da administração. Ele acabou por precipitar o estado de insolvência.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Sobre essa atuaçiio
doS(, Ca:rchedi, que teria auxiliadojã uma situação diflcil, V, S•, como um expert, atribuiria exclusivamente à
sua nãowpro_fissionalizacão como banqueiro, vamos dizer
assim, à sua incompetência ou outras coisas na administração do Sr. Cai'chedi esses problemas?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - Eu acho que as
operações realizadas pelo grupo, em que foram benefiw

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção In

Maio de 1985

ciados aquele grupo de empresários, que eram liderados

pelo Sr. Carchedi, e como essas opCfações, os seus vencimentos não eram saldados, acabaram, essas realizações
dessas operações, por colocar o Banco Sulbrasileiro
numa situação de ter que recorrer mais ao mercado, ou
seja, se esse grupo não tivesse entrado no Sulbrasileiro,
talvez o Sulbrasileiro não tivesse recorrido com tanta ...

aumentado a sua força de captação em mercado nesse
volume de 1 trilhilo e meio.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Em relação à Habitasui, o Dr. Nelson da Maua se refere que entre os
problemas que determinaram a liquidação do crédito
imobiliário em relação à Habitasul, estava no item ..E..,
por exemplo, gestão econõmica temerária, em que pro, curava 'promover o crescimento acelerado das entidades,
comprometendo-as no financiamento de empreendimentos superdimensionados, fazendo-as incorrer em sérias e
graves irregularidades. Na Habitasul, o que diria o Banco Central a respeito da afirmação do Dr. Nelson da
Malta, de que houve gestão económica temerâria? Em
relação à Habitasul, o que V. S' poderia nos alcançar em
relação a esse problema '"gestão econômica temerária"?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - O Banco Central
não fiscaliza as sociedades de crédito imobiliârio. Ele recebe informações do BNH. Especificamente, no caso do
Habitasul não hã qualquer problema cm relação ao banco comercial. O banco comercial, se encarado isoladamente, é um banco inclusive que pode atê apresentar
uma situação superavitâria. Só que o grupo Habitasul,
quando houve problema no primeiro semestre e, praticamente, segundo semestre de 198_4, na crise do Sistema Financeiro da Habitação, ele não quis recorrer aos sistemas normais de redesconto do próprio BNH ao sistema
da F AL e de outros mecanismos. Então, o que aconteceu
foi que se procurou melhorar a liquidez, jâ que estava
havendo um saque nas suas lojas de poupança por intermédio da captação da sua mesa open da distribuidora. E
se nós verificarmos o lastro dessa mesa de open, riós vamos ver que, lastreando essas operações, nós temos cédulas hipotecárias, letras imobiliárias de emissão da própria sociedade de crédito imobiliârio. Eu não tenho dados que eu possa afirmar que o problema da sociedãde
de crêdito imobiliário decorreu exclusivamente da realização de operações que podemos chamar de gestão temerária. Os dados que tenho é em relação à distribuidora c c:m relação ao banco comercial,
O SR. ALCIDES SALDANHA - Dr. lran, também
em relação a Habitasul, o Dr. Nelson da Matta falou que
a tentativa de levantar a liquidação na inadequação das
garantias oferecidas. O Banco Central tem algum conhe-cimento sobre isso?

O SR. IRAN S!QUEIRA LIMA -

O que nós sabe-

mos ~ que houve uma liberação na sexta-feira Que antecedeu a segunda-feira do dia 11, e que o BNH assistiu a
Habitasul Crédito Imobiliário dando uma assistência do
FALA assistência que era requerida pelo conglomerado
Habitasul era bem superior; parece-me que foi concedido um crédito da ordem de 60 bilhões, e que o grupo Habitasul não conseguiu apresentar as garantias exigidas
pelo próprio BNH, e com isso ele não teve condições de·
na própria segunda-feira continuar abrindo as Suas agên~
cias. Só para lhe dar alguns números, a mesa de open da
distribuidora captava diariamente no mercado 135 bilhões de cruzeiros. E pelO estado da intervenção do
Sulbrasileiro, e com notas que foram colocadas na imprensa a partir de janeiro de 1984, em que havia sido desfeito o acordo de associação entre o Sulbrasileiro, Habitasul e o grupo Brasilinvest, como esses grupos estavam
muito ligados, principalmente no Sul dO País, foi mais
ainda abalada a confiança do público investidor. E, com

isso, sem essa assistência deferida pelo BNH aindg_ na
própria- sexta-feira, ou, mais tardar, na segunda-feira, no
início do expediente de segunda-feira, o grupo Habitasul
não teve condições de abrir as suas portas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Octavio Caidoso)- Eu passo
a Presidência ao Vice-Presidente para que eu possa fazer
uma ou duas perguntas. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aicides Saldanha)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Ostávio Cardoso.
O SR. OCTAVIO CARDOSO- Or. Iran Siquelrã,
V. S• disse que o Banco Central não pode remover administradores. Mas foi aberto um inquérito, e um adminis~
trador foi inabilitado. AI~m. para assumir a dircção de
um banco, precisa da aquiescência do Banco Central. Se
o Banco ~trai pode abrir inqu~rito C inabilitar tempo~
rariamente um diretor, se o Banco Central tem de
aquiescer para a posse do diretor, não pode também inabilitar definitivamente um diretor?

O SR. IRAN SIQUE!RA LIMA- Pode sim, mas só
mediante inquérito administrativo. Isso, pela própria legislação, é que cabe ao Banco Central formalizar, chamar a acusação, que~ um documento que tem o nome de
..intimação", anexar à essa intimação. todos os documentos comprobatórios, e ainda assim, dar um prazo de no
mínimo 30 dias àquelas pessoas que estão sendo acusadas para apresentar as suas razões de defesa. Depois de
examinado esse assunto pelo Banco Central e até mesmo
pelo Departamento Jurídico do Banco Central é que se
vai dar o que chamamos de a decisão do Banco Central.
Dessa decisão do Banco Centrai cabe i-ecurso ao Conse~
lho Monetário Nacional, e esse recurso tem um prazo de
15 dias e tem um efeito suspensivo. Até que o Conselho
Monetário se manifeste, esse administrador, ainda que
inabilitado permanentemente pelo Banco Central, ele
pode coritinuar gerindo uma instalação, uma vez que ele
usou dQ seu direito de protestar contra aquela decisão do
Banco CentraL O que aconteceu quando o Banco Central examina pessoas, nomes de pessoas, o seu cadastro,
pessoas que estão interessadas em fazer parte de gestões
financeiras, ele lavanta, naquele momento, todos os efeitos negativos dessas pessoas, se hâ algum tipo de irregu~
laridade. E naquele instante o Banco Central pode até
mesmo indeferir, não aceitar que aquela pessoa possa ser
administrador. Ainda nesse caso, pela própria legislação
de mercado de capitais, essa pessoa que teve o seu nome
deferido pelo Banco Central, ela pode recorrer da decisão ao Conselho Monetário. O que eu me referi hã pouco é que na época em que essas pessoas se candidataram
a ser administradores em instituições financeiras; nãci pesavam contra elas quaisquer irregulaljdade,_ quaisquer
restrições. Ao CU!S? das inspeções do Banco Central forafn detCctad::!s alguma; irregUlaridades, e, por isso mesmo, instaurados os devidos processos administrativos.
Não pode o ,Banco Central, ao detectar uma irregularidade, determinar o afastamento imediato de_ JJID adminisÚadOr. Não tem Csse tipo de poder legal. Eu acho que
até de modo sãbio o fegisl~dor "caba permitindo isso às
pessoas que possam oferecer suas razões de defesa. O
que eu falei há pouco é que a legislação, quando detecta
uma irregularidade gravíssima, talvez pudes~ nesses-casos específicos, dar um tratamento um pou_co diferenciado, porque aí, se não afastar o administrador de imediato, ele poderá continuar causando operações ruinosas à
sociedade e pondo em risco todos os interesses dos invef!~
tidores. Infelizmente não hâ na legislação um procedimento mais rápido, O Banco Centrai pode aprovar, e
como ele está. eleito por uma Assembléia Geral, no caso,
uma sociedade por ações, somente a Assembl~ia Geral
dos Acionistas tem o poder de destituir esse adminiltra-
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dor. 1'3. por isso que na própria legislação atual se pede
uma alteração, para que o Banco Central também tenha
o poder, num caso desse, at~ de pedir a substituição do
controle acionário.

O SR. LENOIR VARGAS- O Conselho Monetário
também terá um prazo para decidir ou também não tem
pra:zo limitado para decidir?

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Hoje também não
há prazo para o Conselho Monetário decidir. O que hã é
o seguinte: já foi feito um estudo, esse estudo está para
ser apresentado a nível de Conselho Monetário. e estabelece um prazo tanto para a Diretoria do Banco Central
decidir sobre processos administrativos, quanto para o
Conselho Monetário também decidir processos administrativos.
Eu pediria apenas licença para fazer outro tipo de es-clarecimento. Nós temos inúmeros processos administrativos instãurados. E os de V. Ex's, ao receberem as
documentações que foram pedidas ao Banco Central,
hão de verificar que são documentações de vários volumes, os quais temos que examinar com bastante cuidado.
Nós temos um sistema no Conselho Monetârio, através
·do qual é indicado um relator, que examina os recursos
encaminhados ao Conselho Monetário. A partir do dia
16, publicado no Diário Oficial no dia 19 de março, foi
criado um Conselho que vai examinar os recursos justamente com a finalidade de agilizar este tipo de decisão '
que está a cargo do Conselho Monetário.
O SR. LENOIR VARGAS - Um divertlculo do
Conselho Monetário? f: um organismo separado?

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Estaria vinculado
ao próprio ConselhO Monetário. Seria um Conselho de
Recursos, que vai examinar os recursos encaminhados
ao Conselho. _

O SR. OCTAVIO CARDOSO- Dr. Siqueira, V. S•
disse que o Banco Sulbrasileiro tinha uma grande rede
espalhada por todo o Pãfs, especialmente no Estado do
Rio Grande do Sul. V. S' disse que ele estava captando a
taxas compatíveis. Geralmente a instituição compiometida na sua liquidez começa a exasperar as taxas na cap~
tação, o que não acontecia com o Sulbrasileiro. V. S' disse também que _o Banco vinha numa situação de razoável
saúde, prestando bons serviços à comunidade pela pres~
tação de serviços bancários, cobranças, etc. Para que não
se diga que o banco acabou sofrendo intervenção com
todos os seus sinais vitais, e aí se ouve dizer todos os dias
que é preciso punir os responsáveis, nos diga o que fize-ram os Diretores, afinal de contas? Precisam ser punidos
e01 quê? Além de terem deferido créditos sem as adequadas garantias, além de terem feito finanêiamento à em~
presas do seu próprio grupo, nos cite algum delito, algu~
ma ação desses diretores tipificada como delito, que possa dar pena de prisão, por exemplo? Se não nós vamos ficar dizendo que é preciso punir os responsáveis, o Banco
central não tem instrumentos, nós precisamos de lei, nós
sabíamos mas não podíamos fazer nada, e aí nós ficamos
nessa lenga-lenga e não_ chegamos a conclusão alguma.
Diga-noS particUiãrmente -o que alguém fez.

Q SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Eu aCho que""" operações de financiamento a e;mpresas chamadas de grupos
de empresários é que fazianí com que o Suibrasileiro, ao
não receber os empréstimos ;anteriormente concedidos,
elç teria que buscar no mercado novos recursos. A instituiÇão financeira rep__9usã eD_l taxáS de Captação e em taxas de aplicação, e a (iiferença entre os dois é que vai dar
o ganho de inStítitiçlo..--~ o serviço que ela está prestando, e por esse serviço el_a tem uma remuneração. Se ela
capta uma taxa, por exemplo, de 20%, mais correção mo-
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netária, e aplica a uma taxa de 30% mais oorreçãó monetária, mas que na éPOca do vencimento dessa operação
ela não consegue receber o seu principal e mais os encargos, o que essa instituição deverâ fazer? Ela deverá conPnuar captando no mercado, já que ela não está recebendo o principal nem também os encargos. O que há af em

terrD.os de delito, e que eu, realmente, não posSo hoje
precisar a V. Ex•, porque a Comissão de Inquérito que
foi constituída está ainda no curso das apurações, o que
hâ ê que houve realmente, alguma falia caracterizada
como gestão temerária, ou seja, por empr~timos reãlízados a pessoas jurídicas e que na época dos vencimentos
essas pessoas jurídica.c; não conseguiram saldar esses empréstimos. E também, como essas pessoas jurídicas erarp

ligadas ao grupo de emprtSários que no Conselho d_e_A_d~
ministração tinham representantes, não havia, por -parte
desse grupo de empresãrios, dessa pessoa e dos demais
componentes da diretoria, uma ação mais enérgica no
sentido de cobrar, de realizar as garantias eventualmente
oferecidas quanto da concessão desses empréstimos, e o
banco tinha quC necessariamente se socorrer de novos r~
cursos para captar, para pagar os recursos anteriormente
captados em mercado.
Gostaria de dizer também que o problema do Sulbrasíleiro foi de liquidez. Chegou um certo momento em
que ele não conseguia mais captar recursos em mercado,
ou seja, todas aquelas pessoas que tinham depósito à vista no Banco Sutbrasíleiro que, na ocasião, era da ordem
de. 300 bilhões de cruzeiros, dirigiram-se ao Sulbrasi1eiro
para retirar os seus depósitos à vista. E outras pessoas
que tinham aplicações no chamado mercado de open e
over não mais ali gostariam de deixar o seu recurso, exigindo sua liquidação, ou seja, estava caracterizado, naquele momento, a partir de janeirO, o estado de _iliquidez
do Sulbrasileiro.
O SR. OCTAVJO CARDOSO- V. S•. poderia nos
dar alguma indicação sobre esses dois processos administrativos a que o Senhor se referiu, para que a Comissão conhecesse suas conclusões?
O SR. IRAN SJQUEJRA LIMA - O primeiro processo administrativo já foi encerrado no âmbito de Banco Central, Tratou-se basicamente de operações realizadas entre o Banco Sul brasileiro e a corretora do Sr. D.avi
Weinstein, e que, na época, era gCfida, me parece, pela
sua esposa. Foram detectadas todas as irregularidades
que, no entendimento da fiscalização do Banco CeQtral,
indicaram claramente que havia um desvio de recursos
do Sulbrasileiro para essa corretora. Na oca!iiiio s~ solici-_
tou a aplicação da penalidade, porque ficoU bastante caracterizada a ingerência nessas operações do Sr. Davi
Weinstein e ele foi então inabilitado temporariamente.
Ele apresentou um recurso ao Conselho Monetário, e o
Conselho vai julgar esse recurso. Quanto ao- segundo
processo, eles já apresentaram as suas razões de defesa, e
esse processo está em fase de decisão do Banco Central~
O SR. OCTAVIO CARDOSO- E•"' é pontra quem?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Esse é contra todos os administradores do Sulbrasileiro, incluindo _Qª
membros do Conselho de Administração e membros da
j Diretoria Executiva.
O SR. OCTAVJO CARDOSO- Muito ob.risadoa
V. Sa.

O SR. PRESIDENTE (Aicides Saldanha) - Passo a
Presidência da Comissão ao Senador Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Octavio Cardoso)- Tenho o
prazer de conceder a palavra ao nobre Senador Carlos 11
Chiarem, que ~ o R~lator desta Comissão.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V.-Sa. poderia
esclarecer exatamente o que significa, a· nfvel de uma
ação prâtica, uma carta de inspeção e um processo administrativo? Segundo seu depoimento, durante o controle
disciplinar por parte do Banco Central sobre o Banco
Sulbrasileiro ocorreu a expedição de nove cartas de inspeção e abertura de dois processos administrativos.
Ó SR. IRAN SIQUEIRA LIMA - A inspeção pode
ser originada tão-somente de uma inspeção propriamente dita. Pode ter origem tambêm em dados verificados
pela fiscalização _quando recebe, por exemplo, as demonstrações fmanceiras, quando hã um excesso de limites, quando a garantia na concessão de um emp}êstimo
não é observada; quando, por exemplo, se faz um aumento de capital e deixa-se de recolher ao Banc_o Central
os recursos dos próprios acionistas nos prazos estabelecidos na legislação. Então, todos esses fatos que são atinentes ao funcionamento da empresa, que de maneira
geral não estão a afetar a sua situação econômico~
financeira, mas podem ser regulariZados por uma ação
da própria administração num prazo que for àssinalâdo
pelo Banco Centrai, isso tudo estaria dentro do escopo
da carta de inspeção.

Quando uma falta ê grave, por exemplo, operações
que· favoreçam uma empresa ligada ou a concessão de
empréstimos a empresas que não ofereçam garantias suficientes para saldar esses empréstimos nas q,ocas devidas ou até mesmo a incorrência de excess_o nos diversos
limites operacionais Q.ue, alertada a instituição~ em diversas oportunidades, não tomou as medidas cabfveis, isso
tudo pode dar ensejo a um processo administrativo. A
carta de inspeçilo não dã ensejo a aplicação de qualquer
penalidade. 1:: apenas uma advertência à instituição de
que o Banco Central verificou uma certa irregularidade_ e
soliçi_ta ou dç_t.errn_ina que a instituição a sane num certo
prazo, enquanto que o processo administrativo é alguma
coisa muito mais drâstica, porque a irregularidade já está
comprovada, a instituição não adotou qualquer próvidência para sua regularização e, por isso mesmo, poderá
estar sujeita à aplicação de uma penalidade.
O SR~ RELATOR (Carlos Chiarelli)- Tendo ocorrido todas essas medidas disciplinares no decurso do tempo, não seria um pouco bondoso de sua parte a afirmativa que registrei aqui de que o caso do Sulbrasileiro era
apenas um problema de reorganização administrativa,
considerando que a instituição, no decurso do tempo,
merecera essas nove admoestações seguidas e esses dois
cartões amarelos, esses dois processos administrativos
que, segundo V. S• mesmo informa, só se instaura quando existem fatos flagrantemente irregulares ou de maior
monta?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Quando me refiro
à reorganização administrativa, está inserida nela a colo·

caç-ão de uma administraÇão profissiOnal, e. o Banco
Çentr~_ insistiu sempre para quç fossem colocados administradores profissionais. No período que estive mais recentemente à frente da Diretoria, todas essas reuniões
que tivemos com os administradores do Sulbrasileiro era
um ponto vital nas reuniões que eles apresentassem um
projeto de reorganização administrativa a9 Banco ·Central, com inclusão, nesse projeto, de uma administração
profissional.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dentro dessa
visão de que a reorganização administrativa seria, acima
de tudo, a profissionalização dB equipe gestora, poderse-ia deduzir que o problema fundamental que de certa
forma esteve perturbando a vida do Sulbrasileiro e qu!:
determinou as conseqUências que hoje estamos conhecendo e com elas convivendo estaria apenas no aspeCto
amã.dorístico da sua diretoria, do seu despreparo, ou n~s
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haveríamos de conjugar com esse aspecto da niloprofissionalização algum enfoque de inidoneidade ou de
irregularidade com vistas à obtenção de vantagens aos
próprios gestores.
São âuas questões que me parecem absolutamente distintas. Não ser profissional, não estar preparado leva a
posturas evidentemente _de omissão, de erros, mas que
são caracterizadamente dec_orrentes dessa falta de preparo. A outra, às vezes, atê implica nas pessoas que têm excesso de preparo e que, aproveitando-se dessas condições
e por falta de padrões éticos de comportamentos,
beneficiam-se e tiram disso vantagem.
Então, parece-~e muito i1;11portante caracterizar se
houve amadorismo ou se houve inidoneidade. Ao res~
ponder ao Presidente, se não me falha a memória, a respeito de negócios cruzados ocorridos, em que os diretores, como gestores do Banco, emprestavam para a empresa das quais eram proprietários e depois não cobravam, ou pelo menos deixavam em aberto o pagamento,
parece-me que af não havia ação enérgica de cobrança,
havia uma ação entre amigos de emprêstimos, sem
cobrança sem tempo hábil. Isto era por falta de preparo,
por amadorismo, ou por não-formação profissional dos
gestores que teriam vindo de outras áreas de atividades
ou isto era o que realmente nós poderíamos caracterizar
uma negociata, onde as pessoas se beneficiavam das suas
funções e evidentemente faziam uma conivência dolosa,
como diz o Presidente, aqui me socorrendo na sua linguagem de Ministério Público.
O SR. IRAN SJQUEIRA LIMA - Faltou à AdministraÇão do Sulbrasileiro, desde o inicio, a cooperação
de unia adrninístiição mais profis-sioilal, -alguém que entendesse profundamente de banco. Tivemos algumas experiências em que contrataram pessoas para gerir o
Sú1brasileiro, mas que estas pessoas, ao chegarem lã, não
tiveram o apoio necessário do grupo controlador. Esses
pessoas tiveram que se afastar do Sulbrasileiro quando
colocaram algumas ações que iriam realmente não satisfazer a certos interesses de grupos controladores. Segundo, é que com relação a não-adoção de providências oom
vistas a realizações destas garantias, que está sendo apurado pela própria Comissão de Incluérito, a mim mr:.parece uma análise preliminar que realmente se tratou de
uma gestão temerãria, Eram feitas as operações, essas
operações se venciam, mas, como as pessoas que estavam rece_bendo esses recursos, as empresas, eram ligadas
indiretarnente aos pr6pn'os gestores do Sulbr881leiro,
quanto a essas pessoas jurídicas não eram tomadas as devidas providências para a realização destas garantias.

_ 9 J)R. RELATOR (Carias Cbiarelli)- Com relação"'
à figura que tem sido referida continuadamente nos fa·
tos, que de certa forma eu penso que seria de todo conVeniente que n6s buscássemos elucidar em nome da verdade, para que nó~ saibamos realmel]te quem ê quem, para,
não acusarmos mocentes e não absolvermos os culpados,
ouvi uma referência no decurso deste depoimento de que
as ccifsaS-mudaialn -no contexto da gestão do Sulbrasilei~
ro, a partir da participação da presença do carchedi__ oo
seu quadro diretivo. A presença dele significou um au-.
mento no aspecto do não-profissionalismo, e, por isso,
conseqüentemente, a gestão tornou-se menos adequada,
ou a presença dele trouxe outras conseqUências no sentido dos negócios fntimos do grupo, com conseqUtncias
defituosas e benefícios a poucos privilegiados e prejuízos
para o sistema _financeiro como um tod~?

O SR. IRAN SIQUEIRA DE LIMA- Eu diria que
certamente a p~ça do Sr. Carchedi na Administração
do Sulbrasileiro acabou por precipitar, acabou inclusive
por incentivar essas operações que beneficiavam em últi~
riia análise este chamado grupo ·de empresários, do qual
ele era o líder. Não vamos entrar no aspecto profissional,
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Em princípio ele reunia condições eXigidas tega-lmente
para alguém ser administrador de uma instituição firianceira, ou seja, na época em que ele foi admitido como Direter não havia fato que se questionasse quanto a ocorrência desta ou daquela irregularidade. Acontece que a ·
atuação dele no conglomerado Sulbrasileiro, formando
empresas qtre acabaram sendo denominadas "grupo de
cmpresãrios.. , e a não-adoção, por parte da administração, da qual ele era membro, das medidas cabíveis,
acabaram por levar a uma situação delicada o Sulbrasileiro.

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dr .lran, o S<>
nhor poderia nos fazer a gentileza, utilizando a sua me-

mória, que eu confio seja privilegiada, de nos IerD.brar:-de
nos informar quem compunha, quais ei-am as inSti~
tuições e as empresas que formavam este grupo dos be~
neficiârios, dos negócios intimas com o grupo Sulbia:siIeiro? Quais as empresas que recebiam emPi-êstimos e
que não pagavam, no prazo adequado?

O SR. IRAN S!QUEIRA LIMA -

Nilo tenho o

nome das empresas, mas eu pediria licença ao Sr. Presidente para encaminhar à Comissão os nomes das empresas que inclusive estão sendo objeto de levantamento da
prPpri8 Comissão de Inquéríio, com o nome dos contra~
!ad?res e inclusive razão social, capital, empréstimos que
eles tomaram juntos ao Sulbrasileiro.
Ó SR. RELATOR (Carlõs ChiarClli) ....:.:: ExistCm no
contexto financeiro, no quadro dOs bancos opera!ldo no
País, hoje, s1fu3ções similares a essa _que levaram o
Sulbrasileiro ao desenlace que nós aconlpanhamos? Segundo vimos, o problema bâsico com q~e nos defron~
mos é esta limitação de poderes do Banco Central através de seus órgãos. de seus setores, para mesmo, -detectanto a doença, poder tomar as providências necessárias
para corrigir ou curar o pa.ciente. Então é possfvel. eu
não sei se posso dizer que é provãvel, qUe hoje outras instituições fmanceiras estejam sOfrendo da mesma enfermidade, com cartas de inspeção, com processos administrativos e com coisas desta natureza, que possam, amanhã ou depois, espero que não, mas que possam amanhã
ou depois, nos levar a um quadro, a um desfecho que tenha similitude_ de situação com este quadro com o qual
hoje nós vivemos e com o qual estamos nos deparando.

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA -

Hoje os bancos,

de um modo geral, e demais instituiçõeS operam num
mercado de liquidez que nós chamamos ..mercado de liquidez" praticamente imediato. Eles operam no -oPen e
até mesmo num mercado muito mais curto que o open,
que é o mercado do over. O problema do Sulbrasileiro e
o problema do HABIT ASUL, e mais recentemente a liquidação decretada pelo Brasilinvest, todos esses atas do
Banco Central acabaram, de alguma maneira, por abalar
um pouco a confiança do público investidor. Não hã casos de instituições que possam ser equiparadas, em termos de gestão, ao Sulbrasileiro e ao próprio Brasilinvest,
ou seja, não hã casos de empresas que possam apresentar
mec$.nismo de ilíquidez que não possam socorrer-se dos
mecanismos normais de liquidez, tanto administrados
pelo Banco Central, quanto administrados pelo BNH. O
BNH tem mecanismo de liquidez, que é o Fundo de As: sistência de Liquidez, e o Banco Central tem seu mecai nismo de liquidez tanto pela 374 quanto pela Resolução
550. Então, essas empresas, esses bancos. se vierain·a ter
,algum tipo de problema de liquidez, algum problema de
liquidez, podemos chamar liquidez momentânea, essas
empresas podem socorrer-se do Banco Central. Necessário, no entanto, que o BanCo Centr:il tenha a cOnvicção de que aquilo se trata de um problema: de liquidez
momentânea, em que essa instituição esteja sendo gerida
por uma administração profi~iona1 e que aQuilo que es-

tã sendo detectado naquele momento e com esta ajuda
(10-Bãflco Central esta instituição vai-se ieabilitar e corit
as SUas próprias forças vai voltar a uma Situação normal.
Esta própria solução que agora o Congresso vai exanil~
nar, para encontrar uma solução para o caso Sulbrasileiro. terâ um efeito Muito positivo para o restante do mercado financeiro. Por quê? O público investidor teve abalado aquilo que é mais importante no mercado financeiro, e sem isto não- hâ nénhum3. instituição que- possa
prosseguir os seus trabalhos, que é a confiã.nça. A pãrtir
do momento em que se decretou uma intervenção num
grande conglomerado, parece-me que a clas.sificação do
Sulbrasileiro era 169 ou 189 no ranckjpg dos bancos. isto
fatalrnente abalou sensivelmente a confiança do público
investidor, e, de uma maneira geral, as empresas passaram a ter ~a dificuldade maior para a oPtenção de recursos junto ao mercado_ financeiro. Não vou dizer-lhe
que não hã empresas, que não há instituições que não tenham cartas de inspeções, não hã instituições que não tenham processo administrativo. Normalmente há de existir no Banco Ceiltral - e nós temos várias cartas de inspeções, porque isso é o resultado da própria ação fiscalizadora, uma série de processos administrativos instaurados. Mas não hã, nesses processos administrativ'ôs instaurados, razões de inquietação por parte do Banco Central em_ relação a outras_ instituições.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Iran, V. S•
_falava a respeito da utilização da 374. O Sulbrasileiro
não a utilizou.

O SR. IRAN SIQUElRA LIMA -

O Sulbrasileiro

não a utilizou nesses últimos anos. Parece-me que houve
wna OQ_eração, depois posso esclareCer, em 1978 utilizando os ~;:ecursos da_374, uma operação que se chama ..desmobilização", ou seja, o Sulbrasileiro estava naquela época com excesso de imóveis, alguns até recebidos em
ação e pagamento, dívidas, empréstimos que ele haVia
concedido e, na ocasião, esses emprêstimos haviam sido
saldados pela apresentação ~e bens imóveis, ele, então,
apresentou um plano ao Banco Central e, com base Desse
plano, ele recebeu recursos. Parece-me que foi em 1976
ou 78. Entretanto, mais recentemente não foi dado ao
Sulbrasileiro qualquer recurso via 374.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas ele poderia ter feito esse uso, porque ele teria, aindil, propriedades imóveis que, evidentemente, poderiam gerar recursos
nesse ~emento final de aprêmio. Se esse instrumento, se
~e _rero.~o não foi posto em prática, se deveu a quê? A
que não tenha sido requerido o beneficio ou por que esse
_,beneficio seria negado?

O SR. IRAN SJQUEIRA LIMA - Em priineiro lugar, a partir da gestão do Prof. Affonso Celso Pastore,
não se utilizOu, Para nenhuma instituição, o mecanismo
da 374. N3o foi acionado esse -tipo-de mecanismo 1para
qualquer que fosse a instituição.
Em ·segundo lugar. essa hipótese foi aventada por diversas v~es, tanto pelo Sulbrasileiro quanto pelo Habitasul. Acontece que o Habítasul, pelas relações de apoio
à~Sua IiieSa de o.Wõ, âCabou dandÔ gãi-a.ntiaS.ao StilbrasiIC::iro, -iriCiusiVe~ uina- caução, que é um direito de garantia
real. que ii uma garantia real, das próprias ações da controladora ao Sulbrasileiro, ou seja, em última anâlise, o
_1?~oblema d~ Habitasul es_t_!lva m1.1:ito_preso a solução que
poderia dar-se ao próprio aspecto do Sulbrasileiro. Só
que, a partir deSSas reuniõeS que fizemOS em juih~ de
' 1984, no decorrer de todo o semestre de 84, só seriam
:concedido recursos da 374 ao Sulbrasileiro, se. o Sulbrasileiio apresentasse -aO Banco Central um --planO de reorganização administraiíVa conl a -iDCiusão de uma administração profisSiOiiil, ou seja, ·sem- que o Sulbrasileiro
plano-de di:smobiiização em que aq~eapresentasse

esse·
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les recursos a serem utilizados iriam, realmente, colocar
a !nstituição nuina Operação normal; o Banco Central,
por diversas Vezes. negou essa respossiblidade. Não haveria como colocar recursOS de- assistência financeira em
uma administração que àquela altura não inspirava confianÇa Por parte do Governo e qUe, por sinal, o Banco
Central, na qua1idade de Governo, havia instaurado um
processo administrativo com vista, inclusive, ao afasta~
menta dos administradores.
--

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse aspecto
que resta é um pouco suscetível da continuidade da indagação-. Portanto, o banco tentou utilizar a Resolução n9
374. A Resolução existe. está vigente. Ele tinha condições técnico-jurídicas e até mesmo econômicas, já que
existiam bens imóveis, para concretizá-la. O Banco- Cen~
trai, a partir de uma diretrlz do seu corpo diretivo, entendeu de não mais· vi3bilizar esse tipo de atendimento a tal
pleito, e condicionou, segundo V. 8'" nos reitera e até o
faz com muita ênfase, a mudança na equipe diretiv3. E é
nesse particular que se fica um pouco em dúvida sobre as
-cOiSaS; õU pelo menos se carece de um esclarecimento
maior. Toda a questão e colocada no sentido de que o
Banco Central não tem poderes de acionar pr.iticamente,
pragmaticamente para mudar os dirigentes. Mas, agregando a tudo aquilo que jâ se disse ao controle, na hora
d_e designar um dirigente, os mecanismos de poder
substituí-los qiiando há intervenção, a informação que
V. S• nos dã é de que existe um mecanismo de indução à
mudança. Se existem determinados procedimentos que
são legais e que significam, basicamente, a utilização de
ínslriimetltos que pOâCm mim determinado momento socorrer uma inStituiÇão firianceíi.-a que estã em dificuldade, e apesar dos instrumentos serem legais e os requisitos
serem preenchidos. a direção do banco pode não conceder. à luz de que entende que não é profissional a diretoria, num critério emineritCmente subjetivo ou por ava·
liação objetiva idireta, pareá-me que hã uma visível interferência no- Banco Central em manter ou não manter
um quadro diretivo de uma instituição financeira.

O SR. IRAN SIQUEI!\A LIMA -Na 374, gostaria
de esclarecer ao Sr. Senador, hâ dois aspectos: um, é uma
assistência de Jiqüidez praticamente imediata e que o valor é mais ou menos 3% dos aceites cambiais, ou seja, das
letras de câmbio colocadas no mercado e também dos
depósitos a prazo. Esse limite pode ser estendido até 6%,
ou seja, num momento de liqUidez, a instituição automaticamente recorre ao Banco Central, e o Banco Cenfi'ã1,
imediatamente, pode fazer esse tipo de liberação.
Outro mecanismo previsto na 374: estâ imbuído na
própria 374 um plano de reorganização administrativa,
em que são recursos de muitQ maior volume e que o Banco Central, como lhe disse anteriormente, nas conversas
queele teve com os administradores, com os controladores; ·colocou, como aspecto fundamental, que houvesse
uma·administração profissional, isto porque, se não houvesse- uma mudança pai-a uma administração profissional e pelos números que nós temos, o máximo que eles
poderiam receber de assistência financeira, via 374, naquela época, talvez fosse-o montânte de 200, talvez uns
300 bilhões de cruzeiros. Esse montante, bastante suficiente a evitar qualquer tipo de corrida à própria mesa de
open, que girava naquela ocasião perto de I ,5 trilhão,
porque _estava ali declarado _um ~tado de desconfiança
do público investidor em r~lação às operações que estavam sendo conduzidas pelo Sulbrasileiro. em última instância estava sendo declarada em todas as mesas de open
de todas as instituições financeiras qué: o paPel de emissãO ·ao Sulbrasileiro era um pa-pel que jã àquela altura,
-em jan-eiro, em dezembro, era um papel de alto risco, tiu
seJa:-õs reCursos poderiam até mesmo ser insuficientes. E
a decisãO do Goveriúi rOi a de não colocar mais recursos
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cm uma administração em que o próprio Governo não

tinha mais confiança, Realmente coloquei na apresentação que durante essas tentativas de solução de mercado tentou-se, por vãrías vezes unia mudança da administração e até mesmo uma mudança do controle acionário
do Sulbrasileiro.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. lran, V. S•
falava, nesse momento, ao fazer a sua manifesfãÇão em
face da nossa pergunta, que se o Banco decidisse _acordar
com o pleito da 374, por volta do mês de dezembro, não
mexendo na diretoria, ficaria naquela primeira hipótese,
onde os recursos são menores em termos da liberaçãQ, e
que isso implicaria recursos da ordem de cerca de 300 bilhões de cruzeiros. E aí V. S• faz uma afi~:mativa que fica
com o verbo, pelo menos no meu tempo de colégio era
-condicional, agora parece que é futuro do pretérito, de
que poderiam ser insuficientes. Então, é uma afirmação
absolutamente aleatória. Quer dizer, se fosse acolhida a
pretensão legalmente embasada do sistema financeiro
Sulbrasileiro, ele receberia 300 bilhões de cruzeiros_ no
mês de dezembro. Com isto, segundo a informação de V.
ele poderia ainda ficar insuficiente para fazer frente
às suas necessidades. Estamos na hipótese mais modesta,
estamos na hipótese do mínimo a ser concedido. Ora, se
nós sabemos que depois de todos os percalços, depois do
agravamento do estad_Q c_Qm_r;t_toso da_ instituição e de todas as notícias continuadas, e chegamos ai a 50 dias depois, em 7 de fevereiro, ainda assim o apoio e o a porte
complementar necessãrio para fazer frente à corrida desencadeada., e aí uma corrida inclusive já induzida, porque era um noticiário nacional, era uma questão altamente mobilizada de tirar o dinheiro, chegou a 560 bilhões, e considerando o processo inflacionário nesse
meio tempo decorrente, considerando o fator psicológico, considerando o agravamento da situação, V. S• não
tem dúvidas de que esses 300 bilhões, que seriam a alternativa menor, que seriam um mínimo, teriam impedido
que nós chegássemos a essa situação de _quase impossibilidade de salvamento do sistema? Para fi_carm_os na_ primeira, po'rque se fôssemos pa:ra a segunda, V. S' nos disse: se fosse aceita a idéia de trocar a diretoria, os recursos
seriam canalizados em muito maior volume. Eu realmente não sej aquí qual o seu conceito ao dimensiQnar volu. me de dinheiro, V. S• lida com bilhões, eu lido_ com um
salârio bem mais restrito. Então, se 300 bilhões é pouco,
e a segunda alternativa é muito maior volume, eu presumo que seriam, não--sei; 600 bilhões, 700 bilhões de cruzeiro_s. E eu fico realmente estranhando aqui. Então nós
chegamos à seguinte conclusão: ou em dezernbrP, na pri1
meira alternativa - mantida a diretoria - irianl 300 biIhõcs, e era provâvel ou pelo menos era possível que se ti, vesse conseguido evitar o desenlace, até mesmo à luz de
um critério de projeção d_os números posteriores, e o
Banco Central não quis acolher essa pretensão, ou então,
na segunda alternativa, que seria aquela em que se trocaria a diretoria, e a diretoria não foi trocada, porque o
Banco não aceitou a ponderação, c nesse caso seria muito mais dinheiro, que o Banco estava disposto a colocar,
com base na 374, quem foi responsável pela morte fOi a
própria diretoria do Sulbrasileiro. Ou então nós temos
dois casos aqui: ou houve homicídio, responsável o Ban. co Central, ou houve suicídio por responsabilidade da
. diretoria do Sulbrasileiro, que sabia, nesse suicidio cole. tivo, que se não trocasse, morria, e, apesar disso, preferiumanter-se para ser, afinal das contas, condenada à intervenção pouco tempo depois.

s•.

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA -Gostari,_só <!e esclarecer um ponto, Sr. Senador Carlos. Chiarelli. Quando
eu falei que os 300 bilhões, que 200 a 300 bilhões, pelos
ativos imobilizados, que ela pudesse apresentar como garantia talvez não fossem suficientes, porque ela: iria ·necessitar de um volume maior, não que o Banco Central
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estivesse disposto a dar um volume maior, -pori:Jue ele
não poderia dar esse volume maior, porque ele estâ preso, estâ disciplinado pelas próprias regras da 374, ele só
po-det-á dar recursos até o montante das garantias ofereddas:_se o-Barlco Su1braSilefro só_tivesse gãrantias- a oferecer de ZSÕ a 300 bilhões, somente esse montante ele poderia receber. Eu só coloquei o seguinte: na 374 havia
es~e plano de reorganizaçãO. Pelos dados do Sulbrasileiro, o balanço que ele iria apresentar ao mercado em dezembro seria um balanço também deficitãriO, ou seja,
ainda que ele conseguisse esses recursos da 374, permanecendo a mesma administração, permanecendo a mesma linha de atuação da administração com a publicação
de um novg b.alanço, fatalmente iria acirrar os ânimos
dos investidores, e esses 300 bilhões não seriam suficientes ao saque dos depósitos, somente dos depósitos à vista
e também das aplicações efetuadas no open.
O SR. RELATOR (Carlos Chiareili) - Dr. lran, somente uma pergunta, para que nós possamos ter nos
noSSOs aSSentamentos e depois chegarmos a uma conc\usão. QUanto Seria esse muito ffiaior volume de recursoS a
que V. S• aludiu e< que poderia ser viabilizado dentro da
3"74 se houvesse a troca de diretoria?
O SR. JRAN SI QUEIRA LIMA- Eu gostaria só de
esclarecer. Nós estaríamos limitados só em função das
-garantias. Se O Banco Sulbrasileiro só tem garantia de
250 a 300 bilhões, não hâ como o Banco Central dar valores acima.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não há como
dar valores acima! Isso me leva a crer que hoje, em nenhum caso, por exemplo, haja bancos, no sistema financeiro, com recursos alêm do limite do compulsório?

O SR. IRAN S1QUEIRA LIMA -~Não. O que hã.
em termos de sistema, foi um tratamento dado aos bancos estaduais.~nã_o _a bancos privados.
O SR. RELATOR {Carlos Chi_arelti) -:-_ QU:~ C$lão aci~
ma do cqmpulsório?

O SR. IRAN SIQUE1RA LIMA - Esses bancos ..
Tanto é que o Conselho Monetário aprOvou uni programa de saneamento de todas a,s finanças dos bancos estaduais; foi um programa à parte aprovado pelo Conselho.·
Como a 374 ê uma resolução do Coitselho, o Conselho'
estendeu os _conceitos, deu um tratamento diferenciado
aos bancos estaduais, ou sejã, o Banco Central, por atitude dele própria, não tem poderes de dar tratamentos
düerenciados. O Conselho delibero_u, em face da situação dos Estados e dos bancos estaduais, que se desse
um tratamento diferenciado, para que os bancos esta-duais regularizassem a sua situação económicofinanceira. Eles precisam assinar um protocolo, inclusive
com a assinatura do próprio Secretârio de Finanças e do
próprio Governador do Estado, e se submeter a uma
série de requisitos para a regularização de sua situação
econôil)icO-fmanceira.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --V.-S• então
nos assegura que nenhum banc_o privado t~m ou teve recursos superiores aos valores do compulsório?
O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA- Eu não tenho conhecimento de qualquer banco privado que tenha esse
tipo de tratamento. A área de assistência financeira"itão ê
uma área que esteja Vinculada à minha diretoria. Mas o
trata.:~~!J-tO, _para ~e_ da.:~ assistência- fi_nariceira, _eStrita-mente: e8tã PreviSto na Resolução 374- e na ResolUção
550.- Com base nesses dois diplomas regulamentados,
não hâ como dar assistência acima das garantias; é um
-póliCOdiferente do compulsório, é aCima- das garantias
apresentadas.
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Qual seria, a
seu jUízo, segundo informações que V. S• seguramente as
tem, o preço efetivo da liquidação do sistema? CompUtando ar, além do a porte dos 560 bilhões, os créditos. externos a serem pagos, os encargos trabalhistas, quanto
custaria a liquidação do Sulbrasileiro e do Habitasul,
também, evidentemente?

O SR. IRAN S1QUE1RA LIMA -Eu pedi que se fizesse um levantamento atualizado, e hoje, pelos dados de
mais ou menos uns IS dias atrás nós estaríamos perto de
1 trilhão e quase 800 bilhões, para se fazer a liquidação.
Olha, aparte de recursos. Agora, esses recursos seriam
diminuídos pela realização das garantias, ou seja, pela
cobrança efetiva das garantias oferecidas pelos. emprésti~
mos. Na _liqUidação _nós temoS, só de recursos externos
que estão sendo pagos pelo Governo, perto de quase 160
milhões de dólares. _Isso são obri,gações que se vão vencer
até mais ou menos 1991. Então esse nUmero sobe__signifi~
cativamente, porque na liquidação não se dâ qualquer
tipo de valor às cartas patentes, ou seja, hoje, o conjunto
- de cartas patentes é alguma coisa que passou a ter um valor econômico aqui no Brasil, hoje estaríamos desprezando alguma coisa em torno de SOO bilhões de cruzeiros, porque, pela liquidação, seriam canceladas as cartas
patentes tanto do _banco comercial quanto do banco de
investimento, quanto da sociedade e arrendamento mercantil. Só no caso do Habitasul, ele possui duas cartas
patentes de bancos comerciais. No caso do Sul brasileiro,
ele tem uma carta patente de matriz e tem mais perto de
390 agências, e que essas agências têm um certo valor.
Por isso que esse número chega a I trilhão e quase 800
bilhões, porque se despreza todo o valor que ê atribuído
a cartas_ patentes. _Quer dizer, não há como realizar esse
tipo de valor.
O SR. RELA TO~ (Carlos Chiareili)- Isso nos leva a
concluir que, à luz de uma análise rigorosamente contâbil, financeira, têcnica, sem nenhum emocionalismo, o
PrOceSso de recuperação, restauração e recapitalização
-do sistema, indepententc de ser um gesto político, ele é
um gesto de absoluta recomendação em termos de interesse de política financeira -e de interesse da própria economia do País, considerando o aparte que estâ sendo
discutido em termos de um crédito que ínclusive vai ser
pago no decurso do tempo ê esse montante que V. S• nos
indica como o apreço da liquidação, que tambêm seria
pago pela sociedade brasileira.

O SR. 1RAN SIQUEIRA LIMA - ~ porque na liquidaÇão, além de todos esses aspectos, preCisamos levar
eni cOnta que a liqUidação, para ser conduzida, temos
que de imediato dispensar todos os funciõ_nários. Dispensando todos os funcionários, temos encargos trabalhistas, que estão c_ontidos neste montante, e que hoje
mais ou menos chegam perto de 300 bilhões de cruzeiros,
porque no Sulbrasileiro nós temos aquelas três caixas de
aposentadoria.
A liquidação do Sulbrasileiro "deixaria toda aquela região do Sul do País e outras regiões sem o apoio de uma
-entidade bancária, e· os custos para a recuperação do
banco seriam sensivelmente menores do que os custos
para a liquidação. Isso, logicamente, sem falar em todos
os efeitos sociais, porque pela recuperação do banco
estar-se-ia preservando empregos de quase 24 mil funcionários, estar-se-ia preservando a própria capilaridade do
crédito na região Sul do País e em outras regiões, estarse-ia. inclusive.- preservando a própria ã.tividade económica da Região Bul, cm que. só para dar um exemplo,
nós temos eiiiJ,iesas, hoje, do Sul do País que aplicaram
todas as suas disponibilidades no próprio Sulbrasileiro.
Dou o exemplo de uma empresa que no ano passado ex~
portou perto de 100 milhões de dólares. Se vier o Governo a decidir pela decretação da intervenção, essa emprc_-
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sa e outras mais tamb"ém ingressarão em processo dC
concordata ou falência. A decrd8çâo da liQuidaÇãO trará, a nosso ver, efeitos muito mais negativos de todos -os
ângulos, quer do ponto de vista social, econômico e até

mesmo político do que a continuidade da instituição.
Isso inclusive traria até um alívio, iria melhorar a situação do restante das instituições fmanceíras. ou seja,
teria o efeito ainda que direto, de normalizar o mercado.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Qual a vinculação desse empresa exportadora na liquidação? Qual é a

aplicação que ela tem?

O SR. IRAN SI QUEIRA LIMA - Ela pegou os recursos, só para dar um exemplo, essa empresa tinha apli-

cado ·no Sulbrasileiro perto de 20 ou 30 bilhões,
descuiJfe--me falar em bilhões de cruzeiros, mas 6 que o
problema ê de tamanha extensão, que falo assim até para
facilitar o nosso raciocinfo; elil pegOu a sua- disponibíli·
dade e aplicou no opea, e quando veio a liquidação, esses
·recursos ficaram bloqueadoS. Então, hoje, ela não tem
recursos sequer para pagar as suas folhas de pagamento
e fazer face as suas despesas para a aquiSiçio de
matérias-primas.

O SR. RELATOR (Cados Chiarélli)- Estou satisfci. to.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Deputado, Sr. Presidente, eu gostaria de ter odireito de formular perguntas. Eu soube que na Comis·
são, no primeiro dia, solicitou-se aos Deputados que formulassem as perguntas por escrito. Mas seria a mudança
de um precedente, havido~ porque na CPI do Mercado
Financeiro do Senado, Deputados, têm sido convidados
a particiPar para prestarem esclarecimentos e até para
. formular perguntas., e isso ocorreu mais de uma dezena
de: vezes. Acho que, os prÓprios parlamentares aqui preICD.tes, Senadores, tiveram a oportunidade de testemunhar esse fato.
De qualquer maneira, caso possa faz!--lo apenas por
escrito, gostaria de enviar à Mesa, perguntas por escrito;
mas acredito que o esclarecimento será oportuno.

em certas oportunidades, espccíalmc'nte quando tem assiStência ou quando tem luzes, os Parlamentares silo
muitos a comp3reCeT, a fazei- perguntas, essa coisa toda.
Depois, com o decorrer dos trabalhos, o número vai reduzindo e fica o Presidente, o Relator e dois ou três mais.
No dia em que instalamos esta Comissão, havia, realmente, uma afluência de Parlamentares, uma concorrên'Cia bastante grande da imprensa, de público e teríamos
tido _grande dificuldade em dar prosseguimento aos trabalhos se tivéssemos facultado a oportunidade de inquirição aos Deputados.
CoinO O Regimento Interno não fala em Parlamentares. fala em Senador, o artigo 130 fala qu~

"'t facultado a qualquer Seuador assistir às reuniões
das Comissões, discutir o assunto em debate pelo prazo
por ele ~refixado ~.enviar-lhe, por escrito, explicações ou
esclarecunentos.•.
Eu me atenho, rigorosamente, aos termos do Regiinento Interno, deferindo a palavra aos Senadores. Mas
como nós estamos_ ~uito preocupados com _a verdade,
não só com o forn1alismo cu abri um precedente a um
colega parlamentar, Deputado. Ele me dirigiu as perguntas, eu fonnulei, fOram· iespond~das: porque se nós defe_rimos ao próprio Deputado em dia de grande afluência
de Parlamentares da outra Casa, nãO sei se nôs chegaremos a bom termo nesta Comissilo.
Eu me prontificaria a fazer--ã:~ -perguntas de V. Ex•,
~-sem abrir o precedente, e V. Ex• alcançará o mesmo ob~
jetivo.

I Embora

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICYNão, certamente.

·O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) -

Claro

que não far~i as perguntas com o brilho p~_li~r a V. Ex•

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY Mesmo porque eu teria mais perguntas do que tempo de
prepará-las por escrito. Mesmo assint, pelo menos esta
encaminharei.

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)-:_ Amanhã

virâ aqui o Professor Affonso Celso Pastore. Se V. Extelaborar com calma as. perguntas para amanbil, também
terâ igual oportunidade de ser atendido.
O SR. PRESIDENTE (Octavio tirdoso)- Como V.
Agora é que s.ão ela~~ "Por_ que ~azão as._ autoridades
Ex• evõca um. direíto, eu leria 0 artigo i3o do RCgimcnto
re:sponsâveis pela_ fi~~ação, den~re as quais 9 Sr. HerInterno.
man WeYeV. sf~ Iran Siq~eira Lima, ~rqu!~aram swna- --namente os_ processos administratiVos instaUrados pelO
O SR. EDUARDO MATARAZZo SUPLICY"Banco
Central contra o Sulbrasileiro e os SéUS dirigenNão é propriamente um direito.
tes'?"
Ó -docuiDClitê)8n-éXõ .relãtâ 19 prOcessos ~chninistrati
O SR. PRESIDENTE (Octavio Ci!rdoso)- V. Ex• és"v-Os por infrações registradas desde 28 de o.utubro de 69,
tá evocando um precedente.
sendo algumas mais recentes como: o Pf0008S07, data
O SR. EDUARDO 1\IATARAZZO SUPLICY- ~
2-6-82.. Infração: concessão M adiantamento, sob fonna
um entendiinen-to do PreSidente da CPi dO Me!cado Fide saldos devedores, em conta de depósito, a diretor de
nanceiro no Senado e éoni a anu-encia de todos os Senaestabelecimento, artificio contábil para encobrir referi~
dores que estavam presentes, dentre os quais alguns predos adiantament-os.
'
sentes durante o dia de hoje, onde se permitiu isso. No
capitulaçtb:_;~: a'rt._ 34, inciso. p"riineiro, da Lei n9
caso, era o Senador José Fragelli Presidente da CPI do
4.595/64, e normas á.mparadas pelo art. 49, inciso 12, da
Mercado Financeiro, e que hojC 6 Presidente do Senado;
referida Lei.
-Há outro· protocolo 00032015, de 5-5-83. Infração:
O SR. LENOJR VARGAS- ...~bom que hoje~ Presi_
-=~a!i~"~-º-si.~-, operação de compra de títulos de renda
dente do Senado. '
fixa que propicia a terceiros obtenÇão de comissões e lucros, em detrimento dos interesses do banco, configuranO SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY do mâ condução dos negócios sociais.
Houve. no caso, o convite a Parl~entares para contri..
Capitulação: MNI16416 e art. 153 e 154" da Lei n9
buir com o e~larecimento, seja prestando inforinllÇÕeS
6.404, de 76, combinado com o art. 44, parágrafo 49, da
oralmente, seja fOimulando perguntas.
Lei n9 4.595,_de 64.
t!, claro que cabe a v..
Sr. President~, a decisllo.
9 ·ºCS_Qacl!_Q es~ .ll!ri.dJl em estudo.
O fato ê que durante a administração I..angoni..Pastore
O SR. PRESIDENTE (OctavioCardoso)- Acho que
não houve aÇão punitiv-a contra o Sulbrasileiro. Porque.
uma d:as coisas mais dificeis que tem qualquer pessoa 6
t? Governo_ Figueiredo ou o anterior não decretaram a
decidir pela exceção, porque nunca se sabe quando ex·
intCrVençãÕ 'no Sulbrasileiro?
cepcionar e para quem excepcionar, e nós acabaM.Os excepcionando para um e para Outro e, às v~ criando
A testem~nha antC?fiºr que inquirimos_ alegou que tiembaraço para nós próprios e para o trabalho da nossa
o~_ ªIgUii,i problemas _e:_não poderia responder as. perComissão. Não ê novidade nenhuma ~izer a V. Ex• que,
guntas sem consulta. Autorizamos o depoente respond&..

Ex•.
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las posteriormente por escrito. Adotamos igual critério
cotn relação a V. 8' Se V. S• qUiser responder alguma
pergunta de memória e reservar-se pai-a responder outras
por escrito, poderá fazê-lo, também, por um princípio de
eqUidade.

O SR. IRAN SIQUEIRA LIMA -Peço a V.Ex• autorização para respondê-la por escrito.
Gostaria; no entanto, de dar alguns esclarecimentos.
Em que pese ter S. Ex.' se referido à administração do
Dr. Herman Wagner Wey e a minha administração, gost::uia de esclarecei- que durante a administração do Dr.
Herman Wagner Wey eu ocupava a chefia do Departamento çie Me_rç_ado de CapitaiS, ou seja, o Departamento
que cuida das normas e que autoriza instituições, examina pessoas_que estão entrando para serem administradores em instituiçífeS d~t; ârea do rriercado de capitais e inclusive a parte de investidores institucionais. E, um Departamento que não tem ligação díreta com a fiscalização. Quando muito, podemos dizer que ê uni Departamento que atua na fiscalização indireta. ou seja, ao examinar nome de pessoaS Caceitá.~Ias oU não, estaria fazendo uma fiscalização indireta.
Posso responder que alguns processos que foram arquiv~dos,_ o fof!im porque. depois de instaurados esses
processõs, as Pessoãs -que eStavam respondendo esses
processos apresentaram razões e defesas que levaram à
jUlgamento da _P~soa que estava respondendo pela á_rea
a convicção de que deveria arquivar os_ processos. Normalmente esSe~ pr~s9s_. anteS de_ serem arquivados,
ãilteS de -õ julgador arquiVar Csses processos, esses processos silo submetidos ao Departamento Jurídico do
Banco Central. Não sei se a- touilidade desses processos
aca~_~ll ~es!ri_~_do esse trâmite,_ m~ na maior parte dOs
casos os processos seguem sempre, colhem sempre a manifestação do JUrídico.
Na administraçllo, em que mais recentemente fiz parte
da fiscalização, na Diretoria de Mercado de Capitais, foram instaurad<?S processos contra o Sulbrasileiro, um
dos quais dei conhecimento ao setor competente, processo esse guejá estâ concluído, e a um dos. seus administradores se aplicou a pena de inabitaçilo temporária. Um
outro processo foi instaurado também, está em fase final
de exame, e todas ess-as graves irregularidades constam
dessa intimação e serão submetidos, depois de examinado o ponto de vista tsmbêm jurídico, à decisão minha e,
dependendo das observações trazidas, tanto pelo Departamento de Fiscalização Quanto pelo Departamento
Jurídico, poderemos, então, dependendo dessas informações, aplicar esta ou aquela penalidade. Na administração do Presidente Pastore, a partir do dia 25 de julho
de 1984, quando comecei a fazer parte, na qualidade de
diretor, foratp instaurados processos administrativos, e
um dos quai$ Jâ concluldo. Sobre esses processos anteriores, pediria licença para apresentar esclarecimentos
posteriores, inchis.ive com as razões do· indeferismento.
Alguns casos em <iue os processos foram abertos, casos
de titules de renda fixa, e que aí seria pratiCamente para
a cobrança do Imposto de Operações Financeiras, e que,
depois, o próprio Conselho Monetário, ao examinar a
questão, deu algum tipo de tratamento. Teria condições
de rapidamente enviar à Comissão esclarecimento ne~sltrio a respeito desses processos e as decisões qUe foram tomadas em decorrência da instauração deles.

-o

O SR. EDUARDO MATARAZZOSUPLICY -Há
uma segunda pergunta, Sr. Presidente. Deixei com V.
Ex• Está na página três.

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) -. "De

onde partiu a conivência do Bc em relação aos diretores
do Sulbrasileiro e às irregularidades cometidas? Terá
vindo mais por iniciativa dOs Ministros da área econômica, como no caso Coroa-Brastel, com a conivencia da direção e de setores intennediârios do BC, ou terá. sido
mais localizada na Região Sul, uma vez que Sr. Ernesto
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Paulo Biaki, Diretor~Superintendente dÔ Banco de ln·
vestimenta Sulbrasileiro S/ A. até a intervenção havia
antes ocupado o posto de chefe do Departamento" · aqui deve ser Delegado Regional """":::, ..do Banco Central
em Porto Alegre?"

O SRc IRAN SIQUEIRA LIMA- Acho que ni!o hã
conivência da administração do Banco Central com as
ações praticadas pelos dJretores do Sulbrasilciro, wna
vez que relatei que foram feitaS algwnas inpeções, 9 inspeções, que deram origem a 9 cartas de inspeções, e instaurados 2 processos administrativOs.
Se a Mesa do Seõado ou a Mesa da Câmru:a chegar a
requisitar as Conclusões desses proêessos, vamos ver que·
o que a fiscalização estava P!'Opondo nesses t>roces~_os
era uma pena muito maior do que acabou saindo. S6 não
o fiZemos porque não havia, na ocasião, procedimento
judicial e legal que justificasse a aplicação de uma pena
mais pesada. Fizemos isso no primeiro processo e estamos fazendo isso no segundo processo administrativo.
Quanto à participação de Sr. Biaki no Banco de Investimento, em primeirO lugar, ele não foi chefe do Departamento Regional de Porto Alegre. Ele chefiou, isto sim,
a Divisão de Fiscalização do Mercado de Capitais em
Porto Alegre. Pela estrutura do Banco, se tem um Chefe
de Departamento; logo abaixo do Chefe de Departamento tem o adjunto; e, logo após o Adjunto, tem as diversas
chefias de divisões regionais. E.sUi pessoa, após cinDprir
35 anos, quase 35 anoS de serviço como funcionário
cx:cmplar do Banco CCritral, aposentou-se e recebeu um
convite para trabalhar no Sulbrasileiro. A opção foi dele,
inclusive sabendo de todas as dificuldades, ciente de todos os riscos que poderia estar correndo ao as~umir a administração de uma instituição fmanceira. Não hã nenhuma lei no Brasil que proíba um ex-funcio~ârio do
Banco Central, um ex-Ministro, qualquer outro alto funcionário de, após a sua aposentadoria, ou atê mesmo
ainda não aposentado, solicitar uma licença e começar a
exercer um cargo de direçlo numa instituição financeira.
Ele não teve nunca qualquer tipo de participação e não
fazia inclusive parte do Banco Comercial. Ele era tãosomente Dii'etor-Superiníeildente do Banco de Investimentos.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu
teria outras indagações, que eu gostaria de rázer ao próprio Dr. Iran Siqueira Lima, referente a problemas da
Resolução n"' 374. V. S• poderia esclarecer um fato importante, complementando a pergunta do Senador Chiarelli, sobre garantias para a liberação de recursos da 374,
especialmente se a direção do Banco vier a caucionar
100% das ações do Banco. Isso implicaria em garantia
suficiC:O.te e Satisfarill a· Resolução n9 374?
O SR.IRAN SIQUEIRA LIMA- Não sei se eu estava presente, mas essa foi uma atitude tomada pela admiw
nistração -do Professor Affonso Celso Pastore de nilo utilizar o mecanismo da 374. A 374 fala especificamente em
programa de desmobilização, ou seja, a instituição que
está imobilizada em excesso~ recebeu imóveis em dação e
pagamento. Ela, tendo dificuldades de render esses imóveis rapidamente em mercado, poderia solicitar e apresentar ao Banco Central um programa de desp:tobilização, ou seja, dando em gamntia esses próprios imóveis
que ela apresenta ao Banco Central como dificuldade de
realização. Não foi examinad_a a hipótese de se apresen·
taras ações como a caução, que é um direito de garantia
real, para que pudesse cobrir esse tipo de garantia adiciO.
nal. No caso do Sulbrasileiro, em face do seu capital ser
de apenas 63 bilhões de cruzeiros, em relação ao volume
que poderia ser pleiteado- 30"0 bilhões de cruzeirosainda que se aceitasse isso, que fOsse eXai:ninado, esse valor_ seria inSuficiente. Nãp tenho notíciaS;IS~io estâ Vinculado à área bancária, de- qualquer programa feito com
base na 374 que tenha recebido como pritTteira garantia a
cauçia.o das ações. Pod~ria, _talvez,- após recebidas as ga1
; rantias, cobrir.Perfeitamente o empréstimo dedesmobili-
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zação de ª§.sis.tência financeira; o" Bane~ Ccn1:.ral solicitB:~
outras garantias com margem adicional para o rééebimento daqueles recursos, mas não como uma garantia
que vã fazer com que todas as disposições da 374 sejam
atendidas.

V. S• terá o tempo que entender necessáriO para fazer
uma exposiçã:o e depois· dissO os Parlameritares,
Memtii'os da Comissão Parlamentar de Inquérito, poderão fazer perguntas a V. St.
V. S• tem a palavra.

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPL!CY -Só
complementando, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardoso)- Eu solicitaria a compreensão de V. Ex• V. Ex• é um colega. Não
ficaria bem receber qualquer tipo de censura da Masa e
eu nem o faria, longe de mim. Estou certo de que V. Ex•
1
compreende muito bem.
Os membros da Comissão estilo satisfeitos, Dr. Siqueira, com as respostas de V. S•, agradecem o seu comparecimento, satisfeitos com as respostas quC V. S• deu à Comissão. Esperemos que V. S• nos envie, então, a complementação das repostas às perguntas do nobre Deputado
Suplicy, ao qual s6 em virtude do Regimento não p-ude
dar-lhe a palavra.
Declaro encerrados os nossos trabalhos, lembrando
que amanhã, às 16 horas, estaremos ouvindo o Professor
Pastore, que foi Presidente do Banco Central do Brasil.
Muito obrigado.
(Levanta-se a reunido às 18 horas e 35 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUJ;:Rrro,
DESTINADA A INVESTIGAR E ANALISAR AS
CAUSAS QUE DETERMINARAM A INTER·
VENÇÃO NO BANCO SULB:I!ASILEIRO S.A. E NO
BANCO HABITASUL
79 reuniio, realizada em lO de abrO de 1985.

- Às dezesseis horas do dia dez de abril do ano de mil
novecentoS-e oitenta e cinco, presentes os Srs. Senadores
Octávio Cardoso (Presidente), Alcides Saldanha (VicePresidente), Carlos Chiarelli (Relator), Jorge K.alume,
Leonir Vargas, Carlos Lyra, João Lobo, além dos Srs. ·
DepUtados Eduardo Suplicy, Pratini de.Moraes e Nelson
Marchesan, reúne-se a CoffiisSlo Parlamentar de Inquérito, -destinada a investigãr e ãnalisãr as causas qUe
-determinaram a intervenção no Banco Sulbrasilerio S.
A. e no- Banco Habitasul.
E. disiiC:nsada a leitura a Ata da reunião anterior q Lie
logo aPós- ê dada coi:no- aPfoVad3.~
- - O Sr. Presidente, Senador OctáviO Cardoso, deClara
abertos os trabalhos e convida o Dr. Hêlio Prates da Silveira, Presidente do Banco Sulbrasileiro S.A. para tomar
assento à Mesa. Com a palavra, o depoente passa a ler
sua exposição e, logo após, se coloca à disposição dos
Srs. Senadores para quaisquer esclarecimentos.
Na fase intCrpela1ória, usam da p:ilavra, pela- ordei:n
de inscrição, ós Sis--:- Senadores Carlos Lyra, Jorge Kalume, Leonir Vargas, Alcides Saldanha, ai~ do Sr. Presidente quéo faz pelo Sr. Deputado Eduardo Suplicye, finalmente, o Relator, Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Presidente agradece o depoimento do Dr. Helio
-Prates ·da Silveira e determina que as notas taquigi'áfas
tão_ logo traduzidas e revisadas sejam publicadas, em
aneXO, à presente Ata.
·. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira CrUz, Secretária, a :Presente Ata que, lida e aprovada serâ assinada
pelo Sr. P-residente e vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardoso)- Declaro
aberta_ a reunillo. Ecoontra-se presente, _para prestar do-_
. poimento, o cei. Hêlio Prates da Silveria, na sua"condição de Presidente do Banco Sulbrasileiro.
Sr. Coronel, esta Comis"sãQ·- rCS:ulta da Resolução n'~"
2/85, aprovado pelo Senado Federal e destina li inVestigar e a analizar as causas que determinaram a intervenção no Banco Sulbrasileiro S.A. e no Banco Habitasul.

O SR. Hl':LIO PRATES DA SILVEIRA- (Leitura)

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO DA CP! A
FIM DE INVESTIGAR E ANALISAR AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A INTERVENÇÃO
NO BANCO SULBRA!/ILEIRO S.A. E NO BANCO HABITASUL, RÉALIZADA EM 104-85,
DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO
CEL.HEL/0 PRATES DA SILVEIRA, PRESI·
DENTE DO BANCO SULBRASILEIRO S.A.,
- QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORI·
ZAÇÃO DOSR. PRESIDENTE DA COMISSÃO:
Presidente: Senador Octivlo Cardoso
Vice-Presidente; Senador Alcldes Saldanha
" Relator: Senador Carlos Chiarelli
(Integra do Apanhamento Taquigrâfico)
Exmo. Sr. Senador Octávio Cardoso, Presidente da CPI
Exm9 Sr. Senador Alcides Saldanha, Vicc-Presidente
Exmo. Sr. Senador Carlos Alberto Chiarelli, Relator
Exmos Srs. Membros da Comissão, demais autoridades:
Honra-me comparecer a esta Casa0 ·para prestar aos
Membros desta CPI, os esclarecimentos relativos aos fa·
tos que culminaram com a intervençãO do Banco Central
do Brasil no Banco SulbrasiteirQ. convicto que os lJUpe- '
riores interesses desta Comissão concorrerão para a elucidação das circunstân_cias _em que se operou a referida
intervenção visando apurar a verdade dos fatos.
Para melhor apreciação sobre o ·Banco Sulbrasileiro
torna-se necessária uma anâlise histórica de sua origem.
Fruto de decisão, em boa hora adotada e universalmente aplaudida, de manter no Sul do País o controle
acionârio dos três maiores e mais tradicioriais bancos sediados no Estado, origina-se o Banco Sulbrasileiro dos
seguitltCS:
1) Banco da Província do Rio Grande do Sul, o mais
antigo do Brasil, e fundado em 2 de j~dho de 1858;
2) _Bal!CO Nacjqnal dQ Com~rcio, fundado em 2 _deja·
neiro de 1895; 3) Banco Industrial e Comercial do Sul, cuja atividade
fói iniciada a 2 de janeiro de 1919.
Faço estes registras, Srs. Sen_!!dores, para dar*lhes a dimensão histórica das entidades hoje fusionadas e cuja
atividade e tradição superam a simples referência a valores económicos.
Constituem um· património inestimâvel, cuja avaliJJ.ção não se sujeita aos limites e índiCes usuais de ponderação. Impõe-se a superposição de outros fatores mensurãveis, onde, ~lém do valor, existem o tempo, o espaço
e toda uma filosofia de ação.
Faz-Se necessãrio, mais do que conhecimento têcnico,
para atribuir-lhe o legítimo significado, como fator de
-dinamismo ~ de largo efeito multiplicador de bens, de
serviços, de credibilidade e de segurança na sociedade em
que se insere, espinha dorsal da economia ga6cha.
Srs. Senadores. incentivado pelas autoridades da
União e do Estado, lançou-se o Montepio da FamfUa
Milit~J.r, à ingente tarefa de evitar a dispersão e mesmo a
perda, para_ o Ri9 Grande, do c_ontrole em q:uestilo.
Todo o esforço fot dcienvolvido com recursos pró-;
prios, sem o ciuxflio que caracterizou ação semelhante
em outros ·bancos nacionais. firmemente apoiados pelo
Banco Central do Brasil_ que. na oport~nidade, lhes al·
cançou importantes recursos proporcionando~lhes van·
tajosã posição de concorrência.
Enquanto que os demais procedimentos contavam
com a solidariedade e ajuda efetiva e material das autori·
dades monetárias, ao Sulbrasileiro coube o pesado eJ!·t
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cargo de absorver, sem compensações e sem contrapartidas, os problemas e dificuldades que se identificam com
a presença daquelas unidades bancárias na região e que

eram responsáveis pela idéia da sua negociação para fora
do Estado.
Caberã alinhar algumas situações que levaram o Banco Sulbrasileiro à situação de "iliquidez" recentemente

earacterizada em termos de crise, mas certamente correspondendo a um lento e gradativo processo que foi dete-

riorando a posição de caixa:
I) O grande número de operações com origem no
aproveitamento de recursos no exterior - a 63 - e que
acabaram por trazer dificuldades de monta, tanto aos tomadores como ao Banco agente das linhas de: crédito negociadas com Os' banqueiros. Aos clientes, as sucessivas
desvalorizações da moeda nacional, em determinados
momentos aguçados com a maxi desvalorização, trouxe~
ram condição de diflcil liquidação das suas responsabili·
dades, pela impossibilidade de transferir ao consumidor
final do seu produto, os custos constantemetite elevados.
Diga-se de passagem, esse tipo de operação foi, em deter~
minado momento, estimulado pelas autoridades do País,
dentro de uma política que se revelou inadequada, com
sêrios reflexos para a economia com-e um todo. Para o
Ba"fico- agente do banqueiro no exterior, provedor dos
recursos em moeda estrangeira - o problema agravouse pela a'ittude por estes adotada, de não renovação de linhas de crédito, obrigando os agentes à imediata reposição das responsabilidades, sem condições de cobrar
dos tomadores finais, o valor correspondente em moeda
naciorial;
2) As responsabilidades do Instituto de Previdência e
Assistência Social, (lAPAS) para com o Banco Sulbrasileiro atingiram, em determinados momentoS, posições
críticas, e que o banco suportou com perdas que ultrapassavam a sua capacidade de absorção. De fato, na
oportunidade, mais se ateve o banco à tese do atendimento de um serviço de ampla significação Social; do que
a seus interesses mais legítimos, cabendo-lhe, com esta
posição, o ingl-ato dever de-!egistáli--Poflderãvel prejuízo
em sua conta de resultados. Estranhamente a carga que
reposou sobre os ombros do Banco Sulbrasileiro, foi, em
relação à S\!a estrutura de contas e de capital, a mais pesada em comparação com a de qualquer outro bancO comercial do País. Para que se tenha uma idéia do q~e se
afirma, esciarece~se que:, sendo o capital do Banco
Sulbrasileiro, na êpoca, de 3 bilhões a responsabilidade
da Previdência Social alcançava a cifra de 4 bilhões e tre~
zentos milhões de cruzeiros, representando 145% do ca~
pital do banco;
3) O elevado custo da administração do banco passou a representar fator de pressão de significação elevada, eis que o quadro de pessoal, resultante da fusão,
apresenta sinais nítidos de erlveihecimento, bem caracterizados, pelo fato de ser o banco Sulbrasileiro detentor
de maior número de anuênio denire: os seus congêneres,
com efeitos evidentes na oportunidade de acordos cajustes salariais. Paralelamente a cobertura feita pelo banco
- sempre a título de doação - para atender a folha de
aposentados, representa parcela progressiva de responsabilidade, sem a indispensãvel contrapartida, a que o
banco não quis fugir, para não criar situação de terrível
aflição aos que serviram - e aos seus antecessores - durante decênios de atividades. Confrontada com legis~
lação irrealista para o caso, essa situação passou a representar encargos por demais pesados para a escassa receita resultante da ativid~de operacional propriamente-dita;
4) As perdas for,temente identificadas na mesa de
OPEN, a partird-Ó--Ínomento em que- desconhecia a
sua verdadeira ~origem e ignorados os objetivos que as
provocaram- foram infiltrados na Bolsa do Rio de Janeiro, boatos coJm efeito desmoralizante para o Banco
Sulbrasileiro. D~de logo, as primeiras manifestações di~
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ziam que o Banco Sulbrasileiro estava sob intervenção
do Bari~o cenfrii do Brasil. lstQ, ~m~ sem3na 8ntes de.
se verificar este procedimento, o qUe significa dizer que
as informaÇÕes 11 filtraram" e foram alcançar exatamente
eis setores mais sensíveis da atividade financeira. Quase
que simultaneamente, o boato alcançou o _setor comercial, indentificando.se com a recomendação da administração da firma Hermes Macedo à sua alentada rede de
casas, no sentido de que não fossem aceitos cheques do
Banco Sulbrasileiro.
A repercussão-desS:e-pf~~ento, no Estado do Paraná, onde o BanCo dispõe de significativa rede de agências e forte-tradição, que remonta os primórdios do século, é facilmente compreensível. Daí, como verdadeiro,
rastilho de pólvora, o rumor recrudesceu, embora não ti_~
véssemos conhecimento de qualquer medida do Banco
Central do Brasil a respeito. Lamentavelmente, no entanto, a partir desse momento critico, não encontramos
o apoio que nos deveria ter sido alcançado, nem junto
aos estabelecimentos congêneres, que mantiveram-se inCensos a qualquer movimento capaz de minorar as crecentes perdas de caixa, nem por parte da autoridade mo~
netâria, de vez que, segundo alguns jornais, um diretor
do Banco Central do Brasil, desavisadamente, teceu infelizes comentários em torno da questão, deixando no ar a
dúvida, quando menos, sobre a verdadeira situação do
Banco. Havia já o -Baitco Sulbr8siteiro enfrentando o
gráve problema do retardamento na publicação do seu
balanço semestral, em função das dificuldades em_ relaçã-O "ao procedimento a adotar, no caso Centralsul,
aliãs resolvido com toda simplicidade pelos demais ban~
cos envolvidos, que sem qualquer inclusão, em ..CL",
cr!dito e liquidação como pretendia o Banco Central do
Brasil, dos valores correspondentes às responsabilidades
da Cooperativa. Alcançada a autorização para publicá~
lo, enfrentamos a dificuldade em relação ao pagamento
de dividendos, que conseguimos contornar para evitar,
inclUSive~ fosse atropelada a disciplina legal, estatutária eregulimeniar próprias~ EStava cTiado, desde logo, o ambiente mais propfcío à fermentação dos rumores e falsas
infOrmaÇ_ões, infelizmente alimentadas em ãreas de gran~
de- sensibilidade.
5) Registro, tambêm, o fato de que a intervenção
ocorreu no exato momentO em que, com base -em anteriores conta tos_ com a_ administração superior, cogitáva~
mos de soluções para o processo de capitalização, que
entendíamos -- tanto quanto aquela - imprescindível
ao bom desempenho do banco e à eliminação_das dificuldades jã désde muito identificadas pelo Banco Central
do Brasil e por nós mesmos. A busca de uma solução esM
tava sendo desenvolvida, em torno de múltiplas hipóteses, inclusive a cessão de controle acionário, todas elas
levadas, anteriormente, ao conhecimento das autoridaM
des. Cantatas fõtam feitos em diferentes áreas Qnde
identificãvamos uma possibilidade de associação. Leva~
mos pessoalmente à Administração Central sugestões e
manifestações de setores interessados em participar do
empreendiinento, sugestões e procedimentos que foram
sendo recusados um a um, subordinados que ficav-am a
critérios de aceitação que não tínhamos condições de dis~ cutir e o mais penoso é que, a meio caminho das negociações, capazes de viabilizar uma solução, discutidas
que estavam sendo, com altas autoridades da Nação, fornoS surpreendid~s pela dCcisã-o hrusca de intervenção.
6] Na semana anterior, desenvolveu o Banco Sulbra~
siieiro, através de sua rede nacional, uma atividade que
pode ser consideradã. heróica. As perdas na mesa c;fe
OPEN,_ acelerad.as e alimentad~s pelos boatos maldosos,
foram sefido substituídas pelo ingresso de novos clientes,
-ãté o moriiCnto em _que não mais foi possíVel fazer freilie
ao Processo de des_prestfgio e de esvaziamento que se de~
senhava cada vez mais nítido. Até que o amargo fim che~
goll com certa naturalidade, pois, segundo publicações

.
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na imprensa, uma autQridade monetária teria declarado:
"não há banco no mundo que suporte uma semana de
boatos alarma11tes".
Este é o preço que pagamos por termos que viver sob
pressões. Mas o que importa, no entanto, é saber quais
as pressões importantes cujo preço merece ser pago, o
preço pago através do que damos de cada um de nós.
Acho que salvar um banco, merece alguma tensão pes~
soai. Nesse momento, se não conseguirmos salvar o nosso, muita gente será atiriglda. - -·
"A ferrUgem corrói o tesouro enterrado. Mas o
ouro a circular produz mais ouro ainda."
as

[sto posto, estou à disposição dos Srs. Senadores para
perg~ntas que acharem pertinentes.

O SR. PRESIDENTE (Ü<:tãVio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Lyra.
O SR. CARLOS L YRA - Ouvi atentamente a explicação do Dr. Hélio Prates da Silveira.
A primeira pergunta que gostaria de fazer é a posição
acionária do Sulbrasileiro, se V. S• poderia me dizer
quem tem o controle acionário do Sulbrilsileiro.

O SR. Hl'iLIO PRATES DA SILVEIRA -O Banco
Sulbrasileiro é controlado pelo Montepio, MFM. o antigo Montepio da Famflia ~ilitar, da seguinte maneira:
ele tem 60% de uma holding que, por sua vez ~-vamos
tornar mais didático - o total das ações com direito a
voto chega a atingir 57%, antes um pouco desse último
aumento que elevou um pouquinho para 58, 57%. Quarenta por cento, não dos 57, dentro dos 57, parcela dos
57, pertence a uma empresa chamada Sulbrasileiro Participações e o montepio tem 60% dela. Difícil de entender?
O SR. CARLOS LYRA - Por exemplo, o Sulbrasi~
leiro tem quantas ações preferenciais e de votos? V. S• sabe? Como se divide?

O SR. HllLIO PRATES DA SILVEIRA -ll isto que
eu estou dizento. São 52% com ações preferenciais e direito a voto.
O SR. CARLOS L YRA Sulbrasileiro...

Estou dizendo o Banco

O SR. Hl'iLIO PRATES DA SILVEIRA -O Banco
Sulbrasileiro ...
O SR. CARLOS L YRA - Ele deve ter mais de ações
de voto do que ações preferenciais; isso é da legislação
bancária.

O SR. HlliO PRA TES DA SILVEIRA~ Tem 52%.
O sR: CARLOS LYRA-_:_ Cinquénta e dois de voto.
Não?

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Ê isso aL
O SR.- CARLOS LYRA pela legislação bancária...

E talvez, 48%, porque,

O SR. Hll!O PRATES DA SILVEIRA- Pode ser
50 e 50.

O SR. CARLOS LYRA -Não, 51 e 49, se não me
engano; porque o importante é que não pode ter os es. trangeiros.
O SR. HllLIO PRATES DA SILVEIRA- Não, isso
nã.o tem.
O SR. CARLOS L YRA -Não pode ter, porque tem
que ser em ações nominativas, pelo menos pelo pouco
que conheço da legislação.
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O que eu gostaria de saber sobre
quem teria o controle desses 52%.

~!l.C<:i

52% de votos,

O SR. HÍ!LIO PRATES DA SILVEIRA- O Montopio da Família Militar, vou explicar a V. Ex• como.
Q SR. CARLOS L YRk- Qe_l!l niti<to, __

O SR. H(:.LJO PRA TES DA SILVEIRA- O Banco
tem 52% de ações com direito__ a_ voto e 48 sem direitQ_ a~
voto? em n6mero redondo; dos 52, 57% são controlados
pelo Banco Sulbrasileiro, pelo MFM, da seguinte manei~
ra.

O SR. CARLOS LYRA- Montepio da Família Militar- MFM; dos 52, 57.
O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA- Ele tem
57 dos 52. Agora, vou falar um pouco diferente: dentro

dos 57 estão assim: 40, 12 e 5, em parcelas.
O SR. CARLOS LYRA -

Então, são: 40, 12 e 5.

O SR. H(:.LJO PRATES DA S.ILVEIRA- Isto, 40,
12 e 5 são as parcelas que, somando, dão 57; ele tem 57
dos 52, dos 52 do total.
O SR. CARLOS LYRA -

Dos 57.

O SR. HÉLIO PRATES.DA SILVEI~-,-,Os 57 do,_
total com direito a voto, é a mesma coisa.
O SR. CARLOS LYRA ~--Agora, dos 57 ele tem o
comando; então _os 57_se dividem ...
O SR. H.(:.LJo PRATES DA SILVEIRA- Não é
bem dividir, é transformar em parcelas- 40, 12 e S.
O SR. CARLOS kYRA-_4Q, 12 e S.
O SR. H(:.LIO PRATES DA SILVEIRA- São 40 do
Sulbrasileiro de Participações.
O SR. CARLOS L YRA - ... do Sulbrasileiro de Participações.

OSR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA- Dessas, o
Montepio tem 60%.
O SR. CARLOS L YRA -

E gs gu(rqs?

O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA- Esses 40
pertencem à Companhia Provfncia de participações.

Q SR. CAA.LOS LYRA -Sim, essa empresa jurídica
tem algum controle, quem é que controla essa pessoa
,jurfdica?

O SR. Hr:.i.IO PRA TES DÁ SJLVERIA - Nã~o estou preparado para responder a V. Ex•, isso não é da minha área, são várias empresas. Mas posso adiantar a V.
, Ex.• o seguinte. Parece que o Brasilinvest tinha 50% dessa
empresa e umas outras empresas tinham 50%. Não sei
esse detalhe, mas poderia mandar para V. Ex• - isso
foge à minha área. A outra estou por dentro, V. Ex• pode
fazer qualquer pergunta. sobre o Montepio o sobre o
Banco. Ex• pode fazet qualquer pergunta. Essa é um
pouco fora da minha _área.
O SR. CARLOS LYRA- Coronel, o motivo que me
leva a essa pergunta é porque os jornais falavam muito
no nome do _Sr. José Antônio" Carchedi ...

OSR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIR4-- Elçé o ,._
presentante _da Companhia Provincia e Participações.
Esqueci~ me de dizei- Uiõ detalhe- im-j)Orian_te, qUC querO
explicar a V. Ex• À Companhia Prov:incia e Partici~
pações, em acordo de acionistas ·com- o Montepio, tem
30% da gestão do sistema financeiro do Sulbrasileiro e o
Montepio, 70%. Deu para entender?
O SR. CARLOS- L YRA -O que me leva a essa per~
gunta é que a gente sente pelo noticiário que exatamente
esse felacionamento do Sr. José Antônio Carchedi çom o
Brasilinvest e Mârio Garnero talvez tenha precipitado
ai~~-a mais_ a~ dificuldades do Sulbras_ileiro. Isso aqui es--rouclizendo Por noticiário. Não sei se V. S•, como Presid_e~t~, _pode~~ res~ond~!·

O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA- Posso infqr_mar._Dj~J!Olen:!e n~o~t~ll!_C90mo preil:idic_a_r, não -~Ql

uma

õadã.- quCVeC:-Ela- f"
eo1pfe5ã.-de-Uma -pessoi]urfdica ~-que tem a proporção de uma outra pessoa jurfdica, que
tem ações. O prejufzO ·qu:e pOderia haver é em outra or~
dem, não põr causa dessa empresa: ações, dono de ações.
Não vejo como, ela não tem ingerência direta no banco,
ela tem índireta, quando elege seus representantes, ela
pode votar 30% da gestão, só através dele, diretamente
não vejo. --O SR. CARLOS L YRA- Uma segunda pergunta,
também, que gostadit"âe fazer.
V. S• cita aqui uma aUtoridade. Poderia declinar o
nome dessa-ãutoridàde?
---------- -- --------

O SR. PRESIDENTE (Octavio Cardoso) -.Pediria
O SR. CARLOS LYRA :-::-_ Companhia Província de
lice!lça pa~a_ ~~zer um_ orden~men_to. ~()licita~a ao n_()_br~
Participações.
- --~- -------SeiladOi: -qUC rormiifasSe a pCriUI11á e nãO estãbe-ieéesSeo SR. HbLIO PRATES DA SILVEIRA ~Agora, os
um diálogo, porque dificulta identificar o diálogo na gra~
outros 12 são do Montepio propriamente dito.
vação, 6-cimo- no apanhamento taquigrâfico. Então, na
medida em que V. Ex• formular a pergunta e esperar a
O SR. CARLOS L YRA- Do Montepio. E os o_utro~
resposta, tanto a taquigrafia, como a gravação, registra~
'5?
rão. Seria urria colaboração que V. Ex• prestaria.
O SR. H(:.LJO PRATES DAS!!.. YEI~- Q, outro,_
5 são de uma empresa chama SUMA e que o Montepio
tem mais de 92% e menos de 8% com os outros, diversificados.
O SR. CARLOS LYRA - Essa empresa de participação que tem 40% é de uma pessoa ou de diversas pessoas?

OSR. HÍ!LJO PRATES DA SILVEIRA -.~m 40%,~
são 60%_ do Montepio.

O SR. CARLOS LYRA -

E 40% de alguém ..•

OSR. H[;LJO PRATES DA SILVEIRA- E 40% da
Companhia Província e Participações, é uma pessoa jurídica..

O SR. CAR.LOS""LYRA ~Agradeço muito a interferência do Sr. Presidente.
Mas ftz essa pergunta, se V. S• poderia declinar o
nome da autoridade financeira que teria declarado ...

O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA -Soube,
pelos jornais, que essa autoridade já esteve aqui e des~
mentiu. Não tenho acesso, mas é uma das questões que
jã Joi examinada aqui por V. Ex•s. Essa autoridade foi
:c-o-nvidado-_para dep01;_e não VQ!J. dizer que_ ela di~se, porque li nos jotnais, eles estão aí, os jornalistas é que afir~
mam.
OBR. PRESIDENTE (Octavio Cai:'doso)- Coronel,
vamos ordCriãr Os trabalhos. V. S• se refêri: aO Díi-etor ·
Miranda, do Banco Central?
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O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA- Sim, ao
Dr. Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Octavio Cardoso)- Para que
fique_hem clar~,_porque aqui é_ uma Comissão Parlamentar de -inquérito. Então, quando,- na folhaS, o-coronel se
refere que um Diretor do Banco Central do Brasil, desa~
visadamente, teceu infelizes comentârios em torno da
questão, V. S• quer se referir ao Diretor Miranda, do
Banco Central?

O SR. H~LJO PRATES DA SILVEIRA- Segundo·
os jornaiS:

O SR. eRESIDENTE (Octayio Cardoso)- Segundo
os jornais.
O SR. CARLOS LYRA -: Exatamente, essa, a
gunta que faço a ele. Muito agradecido.

O SR. H~LJO PRATES DA SILVEIRA -

per~

Mas ê o

jornal qUe- disse~-neSCulpe-me não usar a expressão "V.
Ex~", por estar desavisado e, às vezes, cometo essas faltas perante uma Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Octavio CãrdOso) -

Com-

preent;l~-~g_s pe~fei~~nte.

CoÓCedo ~ Pala~ra -;,o n~bre Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME- Cel. Hêlio Prates, V. S•
não fazia parte do corpo administrativo do Banco
Sulbrasileiro?

O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA -Sim.
O SR. JORGE KALUME-V.S•, como Membro do
corpo administrativo do Banco, jâ tinha contactado a situação dificil por que vinha passando aquela Instituição?

O SR. H~UO PRATES DA SILVEIRA- O Banco
tem 378 agências espalhadas em todo o Brasil. Mesmo lá
no Banco chegou o open a fazer 50 mil contas num dia,
não tem nenhuma condição de verificar uma a uma, mesmo porque não me era atribuído, vamos dizer assim, de
uma maneira direta. Até pediria a V. Ex• e a todos os
SrS. sCDai:JõreS. (Dirigindo-se ao Secretário --Veja ai Q
-EstafUfõQO BiiiCcr,=-oR"eSínieil.to Inteino- e o Manual de
Organízação.}Tem também, vou mostrar a V. Ex• como
era o organograma do Banco. Tenho um Organograma
que foi feito....:.... pãssO_à_s rilãos de V. Ex•- a situação de
dezembro de 1984, houve uma renúncia. Estão aqui o
Estatuto Social, o Ma.nual e o Organograma, que é bâsi~

co.
O SR. JORGE KALUME- Perguntaria a V. St- Sei
que é difícil um diretor controlar as 378 agências, sei que:
isso ê muito difícil. Mas tem o balanço semestral que espelha a vida da instituição e, através desse balanço, V. S•
e demais membros não estavam acompanhando a ascensão ou decadência do Banco? O balanço espelha a situação da empresa e ê semestral? Só para a minha orientaçãÕ~-- -

O SR. H(:.LJO PRATES DA SILVEIRA-

r:. muito

m-ais -diffcil. Tínhamos reuniões semanais e posso até
mostrar a V. Ex• - isso consta de ata - todas as decisões tomadas, genericamente, são apresentadas nessas
reuniões semanais. No princípio, a Diretoria, propriamente dita e depois o -comitê executivo. E neles, todos os
DiretoreS de todas as áreas faziam relatórios. Vou mostrar a V. Ex• uma minuta de ata que lerei:
..No dia l3 de janeiro de 1984, expedi, como Presiden-te do Bãnco-, a-segUinte nota, uma minuta, pode ser até
modificada, mas não foi o caso:
Relatório - O-Sr. Presidente solicitou que cada
departamento- DI REG~ Diretoria Regional- fi-
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zesse relato de suas atividades, semanal e mensal~
mente, com os valores acumulados, a fim de serem
analisados e debatidos em reunião de Diretoria sob
apresentação do Sr. Diretor responsâVel pela árCã.
ou setor. No referido relatório deverá constar tudo
de importante, quer movimento operacional, resul·
tados obtidos, insucessos, etc., julgados convenien~
tes para a visão completa de cada di reteria ou se to r.
Aqui tenho uma minuta de ata de 5 de abril, tenho
várias.
-- - -Então, teríamos tomado conhecimento, atravês de di~
retores das ãreas, semanalmente.
Agora V. Ex.. fez uma referência que o banco estava
em decadência, houve um paradoxo .. ~

O SR. JORGE KALUME são.

Decadência ou

ascen~

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Não, não.
O SR. JORGE KALUME- Não estou falando só na
decadência, porque o balanço espelha a vida da insti~
tuição, ou está em ascensão au está em decadência. Não
cheguei à falência, ainda. Porque, às vezes, começa a de~
crescer. Então, tem que ir se buscar a causa pela qual está decrescendo a instituição, por que _estão reduzindo
seus resultados positivos. É isto que eu gostaria que V.
por gentileza e dentro das suas limitações, naturalmente., nos explicasse.

s•.

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- O Banco'
sempre teve dificuldades, desde que nasceu, sempre teve.
E;Ie estava convivendo com as suas dificuldades. E sem-

pre conviveu. Eu, por exemplo, acho-me injustiçado,
quândo ·se diz que esta diretoria piorou a situaÇão do
Banco. A situação piorou, de um lado, mas melhorou,
por outro. A não ser o balanço de 31 de dezembro de
1973, quero dizer a V. Ex•s o seguinte:

O Banco, com nome de Sulbrasileiro, começou no dia
2 de janeiro de 1973, quando fundiu-se àqueles três bancos que já foram relatados. Então, o seu primeiro balanço, 31 de dezembro de I 973, foi o único, e graças ao
Montepio, que teve superávit, houve, vamos dizer assim,
valores positivos. Nunca mais teve, como não tinha o
Banco da Província, como não tiiiha o Banco ...
O SR. JORGE KALUME- Quer dizer, o Banco vi-

nha decaindo desde 1973?

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Não, eu
não disse que vinha decaindo, disse que vinha com gtan.;;
des dificuldades. Houve grandes crises. Em 1974, ele esteve para fechar. Em junho de 1974, esteve para fechar.
Agora estou vendo aqui o Deputado Pratiní de Morais,
nosso conterrâneo. Graças à ação jurfdica do saudoso
Professor Luiz Cine Lima, ê que não o foi e enfrentou as
dificuldades, em julho de 1974. Eu assumi em junho de
1979 e em dezembro Jje 1974, houve grandes dificulda, des,_ aqui, foi uma ieunião que eu estive presente, não era
ainda Ministro da Fazenda o Sr. Emane Galvêas, e frze, mos uma reunião memorffi.vd aqui. Eles tinham uma
imagem diferente do Banco. Aliãs, sempre desconfio que
, eles.têm uma imagem diferente do Sulbrasileiro, sempre
tiveram. Aliás eram divididos, uns mais favoráveis e outros menos. Uma reunião memorá-vel, em que eu pedi; -na
ocasião, se poderia contar com a presentça - e, pO-r acaso, era também Líder do_ Governo, no Senado, o Senador Jarbas Passarinho - e assistiu esta reunião. Então,
fomos acusados de que havia letras frias. desculpe a expressão, mas foi usada pelo próprio Sr. Presidente do
Banco Central, o Dr. Ernane Galvêas, que chegou a dizer - ..tem operações podres". E eu disse que operações
são essas? Foi uma surpresa para todos nós. Fomos verificar e não tinha nenhuma. MaS tinha dificuldades. Lo-

go, não vou dizer que estava tudo em mar de rosas. Havia dificuldades. Em 1979, vou citar um exemplo aqui: O
BancO Central, de três em três_~eses_, envia uma relação
dos vinte maio"res devedores, certo? Então, tinha um ali,
o número 2, em 1979. Esta empresa tinha, na época, 273
milhões de financiamento. Falar hoje em 253 milhões,
talvez não t"enha tanto sigllifÚ:ado, Como dizer 10 milhôi:s 518 mil dólares. Se eu disser 10 milhões e 518 mil
dólares, hoje são 500 _bilhões de cruzeiros. E 273 milhões
em 1979, equivale a 500 bilhões de cruzeiros hoje. Então,
procuramos fazer com essa empresa o que fizemos com
outras. Fomos jogando, fomos dando um jeito aqui e outrO lá, Procurando reerguer. Conseguimos reaver
milhões de dólares. Quando disseram que falatavam 500,
ela entrou em concordata. E nós fomos acusados de mau
ad!~Iinístrador, ~e geStão temerária;-não se o qu~- mais,
por causa dos 500 míf áólares, importância que poderá;
porque ainda não está certo, causar o prejuízo ao Banco.
Mas, se esqueceram de que, nesta mesma empresa, conseguimos reaver 10 milhões de. dólares.
Então, V. Ex' há de ver, a não ser que seja especificamente- e eu não estou dizendo que tudo seja assim, claro---que existe insucessos, mas sei que existe muito mais
sucesso do Que insucesso. Mas, o que marca é o insucesso. Agora, o que levou o Banco a esta situação dificil, insisiõ em dizer, -foi o boato, partido não sei de onde.
Aliás, partiu da Bolsa de Valores, do Rio de Janeiro,
partiu de lã. QUerO, tambêm, dizer o seguinte: os jornais
publicaram o boato que surgiu da Bolsa de Valores, do
RiO de Janeiro. De lá para câ, foi um verdadeiro desastre. Perdemos 140 bilhões num dia, 200 bilhões no outro,
!00 bilhões no outro. Foi diminuindo, na medída em-C:tue
a imprC!nsa amenizava". No dia 6 de fevereiro, data que
considero importantísSima, no caso, estava em 16 bilhões, porque a imprensa estava calma. Cheguei a dizer
isto, numa reunião com altas autoridades. No outro dia,
o Jornal do Brasil - vou citar o nome, porque não estou
aqui para-esconder nada, e ainda mais numa Comissão_
Parlamentar_ de_ Inquêrito, jamais. Podem perguntar
qualquer coisa que eu digo mesmo- recrudesceu a corridil no Banco de uma maneira intolerável, o que acabaram redundando na intervenção.

ro

O SR. JORGE KALUME-Agora, eu perguntaria: a
que V. S• atribui, dentre outros tantos fatores, este declínio; este decréscimo dos lucros, declínio do Banco, aos
tomadores do dinheiro que não pagavam ou excesso de
despesas do Banco e que não era observado pela Diretoria? Por que uma empresa pode ir à falência, principalmente por excesso de despesas, quando o coração funciona mais do que a ~azão, ou pelos tomadores que não
pagavam o din_heiro _que levavatri. Qual teria sido a causa, no seu modo de pensar?

O SR. HeLIO PRATES DA SILVEIRA- Vãrias
causas~-Mas Vamos citar" uma-que vai cauSar-certa estra-

nheza._O Sr, Ministro do Planejamento, o ~nhor Presidente da República, por Decreto n~' 1.320, em dezembro
de 1981, m:;tndou, por assim dizer, congelar o que o Ban-co fazia de atendimento aos beneficiários do INPS. Vou
explicar isto melhor. Em 1977 ou 1978, não me lembro
bem, houve um acordo de cavalheiros, a pedido do Banco Central do· Brãsii, que cada banco cooperasse com o
Governo, a fim de atender a todos aqueles beneficiãrios
do_ INPS que vies~-!~be-!' seu benefício mensalme~te.
Feito isso, tocoU -para OBarico SulbrasileirÕ, na ép:oca,
·
200 m.iiilões de crUzeiros. ·· ·
O S.R. __JO-RGE KALUME menos?

Em que ano mais ou

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Nâ:o

em

me

lembro se foi
19''/7 oU 1978~ inas um desses dois anos.Então, tocou para Õ- SUlbrasileiro. :200 milhões de cruzei-
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ros. Quero diur que todo beneficiário ia ao Banco, o
Batico pagava, colocava em conta o lAPAS ressarcia.
Quer_o___ deiXar bem claro que ocorreu assim. O Banco
Sulbrasileiro, talvez por simpatia, foi exageradamente
procurado pelos beneficiârios do INPS, principalmente
no meu Estado, o do Rio Grande do Sul. O que ocorreu
enião? OcorreU que, mesmo com a- corrf:ção monetári8.,
-tomando por base 1977, esses 209 milhões. corresponderiam a 2 bilhões de cruzeiros. Mas o Banco est?va com 4
bilhões 372 milhões de cruzeiros, mais do dobro daquilo
que tinha sido soliciiado pelo Governo, através do Banco -central do Brasil. Sabem o que fizeram com esse decreto? Congelaram esses 4 bilhões 372 milhões de cruzeiros. Por isso eu disse aqui que representa 145%, 75% do
capital na êpoca.

O SR, JORGE KALUME- Quer dizer que o banco
ficou com esse crêdito na mão do governo?

O SR. HilL!O PRA TES DA SILVEIRA - Congelado. Ficou até- hoje. Há sete anos, com correção de 60%
da ORTN. Temos os detalhes dos parcelamentos ai. Ficou indisponivel. Mandei calcular agora - imaginando
que pudessem os jornais noticiar que eu- Viesse ter ·a honra de vir à presença de V. Ex•- o que representou para
o banco de prejuízo esse auxílio ao Governo. Auxílio,
porque é um auxílio. Representou 75 bilhões de cruzeiros_só para o lAPAS! Mas não foi só isso. O Montepio e
todos nós fomos solicitados pelo Governo, em váriaS épocas. Vajam bem, não estou atacando o Governo, acho
até que é a obrigação que toda entidade tem.~ pena que
não reconheçam, hoje, falam apenas em crimes. Sei 114
não quero entrar em detalhes....
O Governo _do General Geisel nos pediu auxílio para o
Montepio, que nós pudéssemos cooperar com o problema da Borregaard, que é uma companhia de celulose do
Rio Grande do Sul. com alguns problemas que não varo
ao caso aqui agora. O M ontepio, atendendo à solicitação
do Presidente Geisel- estã aí, pergunte para ele- tentou fazer com que nacionalizasse a Borregaard. Houve·
até um fato curioso, que eu fiZ parte, estava junto. Quando fomos conversar Com o antigo Presidente do BNDE,
de então, Dr. Marco Viana, em determinada altura. ele
disse: ""Mas se eu não consegui nada com a Borregaard,
vocês ê que vão conseguirr' Pois bem, nós conseguimos,
fomos dois à Noruega, o Dr. Carlos Rosato Cirne Lima
e eu. Ficamos cinco dias em Oslo e conseguimos trazer a
Borregaard para o Brasil. Isso pode ter sido, graças, possivelmente, a uma experiência que jã tinha passado, para
honra minha, aqui em Brasília, onde fui muito bem recebido, muito bem apoiado pelo Sr. Embaixador do Brasil
lã. Depois o Embaixada~ me mandou os recortes de jornal. Descu~pem a express~o, peço perdão pela expressão,
mas ê o que diziam os jornais da Noruega: "Estão aí dois
brasileiros, terra de selvagens que não cumprem a palavra dada". Foi assim que fomos recebidos. Quero
lembrar que a ~()r:regaard é para a Noruega, assim como
a Petrobrãs é para o Brasil. b. o Parlamento que decide,
inclusive decidiu, na filial em Porto Alegre, é do governo. Mais tarde, isso foi em princípio de março de 1975.
Quando foi no dia 2 de julho de 1975, tivemos a honra de
assinar, de ir_re_I:!r_ese!l_tatJ.dO, em Londres, a passagem da
- Borregaard para o Brasil. Era Embaixador um ilustre
Membro desta Casa, o então Embaixador Roberto Campos, que momentos antes pediu dados e fez um discurso
maravilhoso. Rendo as minhas homenagC:ils a S. Ex' e lamento que eu não tivesse tiào, na ocasião, um gravador,
para ouvir o" maravilhoso _dj,scul'_so que este Senador, então Embaixador, fez. E assim veio a Borregaard para 0
_ Brasil. Obrã de quem? Dos, hoje, ineptos, dos incapazes,
esSes que estão dando jjrejuizo à Nação. Tenham paciência, é duro ~ gente ouvir iSsO!

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl,. (Seção II) ·

1306 Sexta-feira 17

0 SR. JORGE KALUME- Mas, finalmente, essa
empresa continua devendo ao Banco? Eu compreendi
que ela ê devedora ao Banco.

O SR. Hf:LJO PRATES DA SILVEIRA - Não, ela
seria devedora até do Banco do Brasil. Nós não teríamos
nem condições disso.

O SR. JORGE KALUME -

Eu pensei.

0 SR. HtLIO PRATES DA SILVEIRA claro que consta.

Consta,

O SR. JORGE KALUME- Quer dizer que o fundo
de reserva, no caso presente, foi insuficiente para atender
essa ci:neQtéttcia pela qual passou o Banco, pelas dificuldades que o Banco atravessou?

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Estou di·
zendo que foi apelado para o Montepio, que teria o conM
trote acionário do Banco e naturalmente pela experiência
que existe lá. Mas a grande cooperação foi dada pelo
Banco do Brasil.

O SR. JORGE KALUME- O fundo de reserva não
foi absorvido?

O SR- HELIO PRATES DA SILVEIRA- Não, o

O SR. JORGE KALUME- Não foi o Banco Sulbrasileiro?

que não foi absorvido foi essa exigência do decreto
1.216, se não me engano.

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA -Não. Es·
tou dizendo que cooperamos com o Governo, mas ele
nos deteve aí porque a nossa ... - eu não queria entrar

O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Não, é
violentíssimo. Em 31 de janeiro são 75 bilhões. Para nós
é muito dinheiro.

O SR. JORGE KALUME - Não. O que interessa,
meu estimado Coronel é saber se deve ou não ao banco.
Se não deve. então, não interessa. Não deve ao banco, se
devesse, se estivesse em débito com o banco, pertencesse
ao arquivo do banco, mas não deve.

O SR. Hl':LIO PRATES DA SILVEIRA- O lAPAS
estã nOs causando esse prejuízo e não deve.
O SR. JORGE KALUME- Como é Que não deve?~
o Governo Federal que deve, então? Não consta do balanço do Banco, da contabilidade do Banco esse pagamento que foi feito, esses carnês?

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA - EStou fa·
lando de 75 milhões de doação, uma verdadeira doação.
O Banco deixou de ganhar, causou prejufzo ao Banco.
O SR. JORGE KALUME- Foi escriturado como
erMita de liquidação jâ? E levado como perdas?

. O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Eu não
me fiz entender.
O SR. JORGE K.ALUME- ~só para podermos raciocinar.

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- V. Ex•
perguntou por que o Banco vinha tendo prejufzos e prejuízos. Eu digo, além dele, em particular, não vou negar
aqui, nem também por ter cometido o crime de ter auxiliado o Governo. f: isso que eu quero dizer. Só o lAPAS
está nos custando 75 milhões de cruzeiros.
O SR. JORGE KALUME- Mas estã contabilizado.

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Não estã
contabilizado, porque estâ congelado e só vai nos render

60% da ORTN.
O SR. HilL!O PRA TES DA SILVEIRA- Contabilizado ele está. Esse recurso ficou em disponiVei ao ban-

co.
O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Contabilizado ele está. Esse recurso ficou em disponível ao banco.
O SR. JORGE KALUME- M~.s__es_s_~ explicação de
V. Ex• é útil, uma explicação necessária para todos nós
aqui.
Nos balanços, que ainda não vi, mas já pedi, tem algum ponto que se refere a fundo de reserva? t tirado um
percentual para emergência? Consta isso também?

O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA- Primeiro
dos Vice-Presidentes.

O SR. LENO!R VARGAS- ... e como ele faz parte
do grupo de Participação, então, gostaria de saber se V.
S• poderia nos informar se esse chamado Grupo de Empresários, que aqui tanto foi mencionado,~ este da Companhi!l de Participação.

Q SR. l:!l':L!O PRATES DA SILVEIRA- Isso nós

não absorvemos até hoje. Está nos causando um dano
tremendo.

nesse mérito para não alongar, porque não tem essa importância, mas, se V. Ex• está perguntando ...
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O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Não nte
constal
O que importa responder, e com detalhe, como eu disse, eu não conheço o detalhe para adiante. Mas não me
consta que ele tenha uma ação desse chamado grupo.
Agora, seria mais interessante, porque de algumas empresas ele participa, não sei quais são elas que V. Ex• estâ
se referindo, algumas eu sei que não, outras eu não sei.
Se V. Ex• pudesse ter a bondade de citar, por exemplo,
uma empresa, talvez, eu dissesse: essa é, aquela não ~
que eu saiba- se eu souber, eu digo.

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA - 0 capital
do banco deixou de ser realizado por causa desse proble~
ma da intervenção, mas nós caminhávamos para 70 milhões e 400 milhões de cruzeiros.

O SR. LENOIR VARGAS - b justamente a dificuldade que nós temos aqui e temOs tido, porque não fomos
também previdentes na inquirição das outras testemunhR$, ê que eles mencionaram muito o Grupo de Empresários, mas ninguém mencionou quem eram esses empresários. Apareceu apenas o nome do Sr. Jose Antônio
Carchedi, que eu não sei se é dessa Companhia de Participação.

O SR. JORGE KALUME - Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Hélio Prates da Silveira.

que detém 40% dos 40%, ou seja, 16%.

O SR. JORGE KALUME- Qual é o capital do Banco atualmente?

O SR. PRESIDENTE (Oct<ivio Cardoso)- ConcedQ
a palavra ao nobre Senhor Lenoir Vargas.

_O SR. LENOIR VARGAS - A exposição feita pelo
Depoente é de certa forma, sintética e, em alguns pontos,
sintoniza-se com outras manifestações aqui jâ ouvidas.
Mas, vamos, para iniciar essa pequena inquirição, primeiro situar a posição do Ceronel Hélio Prates da Silvei~
ra, a sUa funçãO dentro do grupo e a sua função com referência, especificamente, ao Banco Comercial.

O SR. HÉUO PRATES DA SILVEIRA- Foi o que
citei há pouco. O Banco Sulbrasileiro tem uma gradação,
além da Assembléia Geral, evidentemente, depois vem o
Conselho de Administração, DiretÕria, Presidência,
Vice-Presidência, e Vice-Presidências em diversas diretorias e departamentos, até o mínimo detalhe. Então, existe, basicamente, porque é previsto de dois a quatro vicepresidentes. No momento, existem dois Vice~
Presidentes. Então, tem um Vice-Presidente que atende a
um ârea chamada operacional e há uma outra que é de
controle, que também tem mais umas empresas ali. Aqui
tem um resumo, está bem aqui em frente, que apresento
a V. Ex•. Aí tem também os nomes dos di retores, como é
que funciona o mecanismo, e existem, naturalmente, as
alçadas.
O SR: LENOIR VARGAS- V. Ex• era o Presidente
Executivo?

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Sim, Ex•.
O SR. LENOIR VARO AS- Tem sido muito comentado nesta Comissão o caso, que aqui até jâ foi nova:-~

mente -levantaào,da-Goffli}ãilhi-a -Par-ticipação- Pravíncia,
que alguns - agora ficou esclarecido por V. S•- mas
que alguns diziam o Grupo de Empresários. Falou-se
muito aqui no Grupo de Empresários. ACi'edito que os
que influíam, participavam "no controle i:I.Cionário do
Banco deviam ser os empresárioS que fazem parte desse
grupo de participação, porque ao lado do grupo de empresários_ se men_cionava aqui _o nollle desse Sr. José Antônio CarCbedi... .
.
·

O SR. Hl':LIO PRATES DA SILVEIRA - ESsa é a
O SR. LENOIR VARGAS- Certo! Vamos, então, a
uma outra pergunta:
Hã uma acusação que ficou no ar de que, através da
interferência, eSSes grupos de empresários, pelo menoa
no meu entendimento, o Banco teria feito operações que
favoreceram a determinadas entidades cujas garantias
não correspondiam ao habitual em operações bancárias
e que, em virtude disso, o Banco· Central teria, através
das suas inspeções, formulado observações e poncfe..
rações à Direção do Banco Sulbrasileiro. V. S• tem conhecimento disso?
O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Sim, te·
nho, vou explicar, pelo menos alguma coisa.~ o seguinte: a primeira operação estava cercada de garantia vou dar um exemplo: Maguef{l, que é uma das citadas
dos tais grupos de empresários e que eu conheço. Essa
Maguefa, na primeira operação, primeiro remonta de 73.
Veja bem, em 73 começou a Maguefa. Mas a primeira
vez, vamos dizer assim, as garantias jã eram "mais do que
suficientes, a princ"ipal delas - os srs·. Senadores e Deputados, e algum outro que conheça, também, em Porto
Alegre, sabe bem a importância que têm uns terrenos situados -à chamada Praia de Belas, fica a uns dois quilómetros e tanto do centro da cidade, é uma área nobre de
Porto Alegre, será mais ainda no futuro. Bem, essa área,
a Maguefa ganhou em uma concorrência com a Prefeitura de Porto Alegre - não vou entrar muito em detalhe,
porque é longo isso, mas ganhou. Mas não foi assim
tranqUilo e nem podia dar em garantias os terrenos, de
acordo com o edital, mas era uma empresa. Porém, ela
entrou em dificuldades. porque houve muito protesto,
novo plano diretor, foi excluldo até do plano diretor, no
início,- i"!ã.O~-é?- Levou_para-~Dir-isso,_quaSe__ dez:_anos.
Então, o que ocorreu? Essa história de dívida, V. Ex• me
permita que eu seja assim um pouco·ous~do em afirmar,
e antes eu queria dizer uma ligeira digressão para me
apresentar um pouco sobre isso - eu, além de ter tirado
o meu curso na Academia Militar, formei-me em arquitefura, formei~me na Faculdade de Filosofia, curso de
Matemática, somando esses anos de curso superior tenho: 9 anOS:E fui 1:1m professor modesto da antiga Escola
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Preparatória e depois no Colégio Militar de Porto Alegre. Não quero dizer co-m isso que gasto de números.
Gostava muito e gosto muito de Matemática. Acho uma
verdadeira aberração - e a1 vem a minha crftica - aós
processos de querer avaliar as coisas com correção monetária. Por quê? Porque um terreno, para citar aqui em
Brasília. No meu tempo, uma das cidades satélites mais

siinples, mais modestas, entre outras, era Brazlândia,
porque o terreno de Brazlãndia ou em uma mansão na
Pen~ula dos Ministros, ou na Vieira Souto, no Rio de
Janeiro, valoriza a mesma coisa, contabilmentc - o
mesmo valor tem a mesma valoriza~o contabilmente.
Ora, Í$.50 é uma aberração, porque alguns terrenos, talvez não sei hoje, estou muito afastado de Brasília, hã
mais de dez anos, mas a valorização dos terrenos de
Brazlândia deve ser menor que a avaliação da ORTN; na
' Península dos Ministros deve at~ ser mais equilibrada,
em algum lugar equilibrada. Em outros, na Vieira Souto,
certamente~ muito maior que a correção monetária. Foi
o que aconteceu com a Maguefa, ela não pôde dar em
garantia os terrenos,. por força do edital. Ela tinha as garantias da êpoca, suas empresas, seus valores que eram
maiores até do que o que ela tinha comprado, mas hoje
perdeu. Além disso, para citar um fato, casualmente
tan1tlém na Maguefa, um terreno que foi dado em dação
de pagamento para o Banco Sulbrasileiro, em 1979, avaliado em 268 milhões de cruzeiros~ e ela e11tregou _por
258. Nessa ocasião, podia se construir, ali, 180.000 m 2 •
Mais tarde veio o novo Plano Diretor e baixou para 45
mil. Quer dizer, um_ dos processos que se tem para avaliar um terreno é sua capacidade construível. Então, a
cota terreno - pelo próprio BNH - varia de 15 a 35%
-no valor do imóvel, 15 a 35% é correspondente ao terreno. Imagine se for reduzida a 4' parte. Embora esteja
em uma área nobre, uma área enorme- 16.400m2 - no
coração de Porto Alegre, baixou de 180 para 69, para ser
exato.

O SR. LENOIR VARGAS- Até aumentou.
O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA- Ora, da-

qui que ela tire essa diferença, existem esses problemas
contábeis que estão lã em cima, em bilhões de cruzeiros.
. E é prejuâo.
Então, com a Maguefa, o que se estâ fazendo? Chegou
· um instante. em 79, depois de vãrios anos, como eu disse,
em que a garantia ficou reduzida a 7% do financiamento
que leVou, 7% de garantia. Hoje, com o jogo que está, cedendo para lâ, cedendo para câ, havendo negócios com
empresas at~ aprovar o projeto pela Caixa Econômica
Federal, em que existem dois blocos, um estruturalmente
talvez pronto, esse terreno representa, hoje, segundo o
Banco Central, 40% do valor. Segundo outros, dizem
que~ 60%. Que seja 40, que seja 28, só para dizer. Nós
quadriplicamos, com a nossa política de mandar, a ga-

rantia.
Apelo até para a imaginação- embora possa não ser
-daqueles que conhecem Porto Alegre- e aqui
temos vãrios Senadores, Deputados e outras pessoas- e
acham que um terreno nobre daqueles há de chegar um
:dia a um. empate. Mas agora?
t~ico

O SR. LENOIR VARGAS - Isso causa prejuízo.
O SR. H~LIO PRA TES DA SILVEIRA - O Banco
Central considerou que nós tínhamos 100 milhões de
prejuízo com esse terreno. Está escrito. Eu tenho isso escrito, 100 milhões de prejuízo. Isso não 6 a realidade.
Pode ser a realidade de boje, mas não será a de amanhã,
porque a de ontem era mais que isso.
Então, é uma questilo relativa. Acho que todas as em~
presas que dominam a Maguefa entregaram ao Banco
um documento. S o banco que administra isso. E o Bs.n~
co, çOidO espero, como temos a esperança de que seja .
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restabelecido õ.a

~ua

plenitude, tenho

~'-ganhará

com a história da MB._guefa. Estou citando a Maguefa,

porque essa eu conheço bem. Inclusive, por causa da mi~
nha condição, ainda que sem exercê·la, de arquiteto, é
fazer uma avaliação melhor que eu mesmo, sem
o auso.

p~ssível

O SR. LENOIR VARGAS- V. S'-. confirma que
existem casos assim, embora tenham uma justificação
para esses?

O SR. Hill-lO PRATES DA SILVEIRA- Sim, confirmo.
~O

-

SR. LENOIR VARGAS- V. Sa. fala, no fmal da

sua exposiçilo, que, nesse período angustiante que viveu
o sistema Sulbrasileiro, teriam sido tentadas vârias fór~
mulas para uma solução, e muitas tentativas teriam sido
esboçadas. E nenhuma delas teve iàito? Ou a decretaçilo
da intervenção interrompeu totalmente?

- O SR. Hill-lO PRA TES DA SILVEIRA -A decretação tambêm interrompeu. Não teve êxito. Acredito
que poderia ter e a decretação interrompeu.
V. Ex• fez uma pergunta muito interessante. Peço des~
culpas a V. Ex•, porque sou muito prolixo. Este ê um âssunto, para mim, __atê empolgante e que envolve vârios
diálogos com autoridades, com altlssimas autoridades da
Na~_ão. ~ e_!l !ria longe. Eu não gostaria.
~SR.

LENOIR VARGAS -

V. Sa_ não deve ter

constrarigimento em mencionar essas autoridades.

O SR. H~LIO PRA TES DA SILVEIRA - Mencicr
no. Não escondo nada. Eu vim aqui com o espírito desarmado, ainda mais em uma Comissão de alto nível no
· meu País. Como vou sonegar infonnações a uma Comis-são desse gabarito? Jamais. Pode ter conseqUências polí~
ticas não muito agradâveis para a minha pessoa. Não estou nle iniporta-ndo com isso.
Não sei nem por onde começar. Mas vou dizer o segUiritç: -é-errado, é injusto, ê inqualificâvel que o Montepio MFM pudesse ter o egoísmo de querer permanecer
com o Banco, eternamente. Isso não é verdade. uma
injustiça. Ficamos fazendo tentativas várias vezes. O que
queríamos era um beneficio para o Rio Grande e para o
Brasil. Porque nós temos consciência- po!que eu me
considero lá, também - de que não poderíamos manter,
por muito tempo, o controle de um Banco desse tamanho; como era, como é, e vai ser, com a graça de Deus, o
Banco Sulbrasileiro. Não poderfamos ter isso. Não sei de
onde tiraram que o Montepio entravava alguma coisa.
Nunca entravou ninguêm. Ele só se prejudic.ou em querer até cooperar, ainda que modestamente, com o próprio Governo. Não ganhou nada com isso. Nem ganha
nada com os diretores que estão lá. Não tem nada a ver
com o Mo_ntepio. um desprec:ndímento fora do comum
sobre esse: ponto.
Mas o Montepio, como estava dizendo, em setembro
de 83, em 9 de setembro de 83, para ser mais preciso, ti·
vemos um estudo- e foi aprovado pelo nosso Conselho
sobre umi maneira _de- expandir, de encontrai uma solução que fosse compatível e politicamente certa para
passar às mãos o controle acionário do Montepio, o que
equivale...

e

e

O SR. LENOIR VARGAS - Do Sulbrasileiro.
O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA - Do
Sulbrasileiro. O que equivale a dizer, nesse momento,
evidentemente, os cargos estavam à disposição de quem
tomasse conta. claro. t óbvio. Portanto, não estamos
agarrados a Cl\fgO. Nunca estivemos.

e

Mas isso não obteve êxito. Foi caminhando, cami~
nhando, mas não obteve muito êxito, no sentido privado
da questão.
, __ M'.Jlis_ tarde, surgiram outras possiblidadcs. Evidente~eÍ1~ todu cuas -~O!~. q~do IJ;A. uma Pa.ss&&~.. -
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de controle, tem que ter a aquiescência do Banco Central
do Brasil. Nem sabiam dessa parte privada da coisa.
Mas, depois, começOu a agravar~se e tivemos uma
possibilidade. Inclusive, uma. vez, um Diretor do Banco
Central do Brasil, Dr. Iran, chamou~me e eu tive uma
conversa com ele. No telefone foi mais agradável. Não
que fosse desagradável, pessoalmente, nada contra. Absolutamente nada. Mas não me agradou muito a conver~
sa, porque não teve objetivo. Quando perguntAvam~: o
que V. S• acha? Poderíamos ter, por exemplo, um au~
menta de capital de 200 bilhões? Ele não dava opinião.
Não queria dar opinião. Não alimentou a conversa sobre
esse ângulo, embora ele até tivesse manifestado, e foi a~
·- acolhido, sempre. Muito ao contrário do que diz, nós
não somos indisciplinados. Somos até disciplinados demais. Digo demais. porque muitos que nós aceitamos foram depois caindo em desuso e não deram importância.
Mais tarde, quando começou a agravar~se, mais precisamente em janeiro, quando começaram os boatos, já em
dezembro, começamos a notar uma certa retraçAo dos
bancos estrangeiros, no que se refere à renovação de 63.
Vários bancos, começamos a. desconfiar disso. E uma
certa pressão. Mas nos era negado. Veio o 3741 Nunca
nos deram! Até vêm com o argumento de que a 111tima
Diretoria do Banco Central não gostava do 374. Existia,
estava suspensa, mas não a aplicava. Isso foi a resposta
que nos deram, e mais de um Diretor. Então, não vinha,
no sentido da desmobilizção. Bom, até que apareceu ...
Vou relatar um fato que até me desagrada sob um ângu~
lo. Mas eu tenho que relatã-lo. Quando ficou em grandes
dificuldades, existia atê o oferecimento de um banco estrangeiro. Nós fomos ao Gabinete do Ministro Leitão de
Abreu, que mandou chamar o Ministro Delfun Nctto.
Tivemos uma co-nversã longa lá, sobre vários aspectos e
que se presta para muitas outras coisas, mas vou só citar
esse detalhe. Foi junto um advogado que trazia uma pro-posta de um banco estrangeíro. A proposta n.ilo era, no
meu gosto particular, na minha opinião, uma proposta
boa, embora fosse extremamente atraente. Eram 300 mi·
lhões de dólares, portanto mais de I trilhão de cr~
na época. Com o aumento de capital, mas queria uma interferência muito forte. Justiça se faça ao Ministro Delfim Netto que nilo aceitou, não achou viável -diga-se
de Passagem, foi a única coisa em que concordei com ele
- Mas ele pegou, e dissl:':.. uQ que i: que ê viâvel'?"
Então, dentro das nossas leis, e ele até tirou um papel
em frente do· Ministro Leitão de Abreu e tomou nota. E
o somatório das nossas diversas empresas, como o Banco de Investimento, Companhia de Investimento, Segu~
r adora. etc., deu 62 milhões de dólares. Não são 362 milhões de dólares. E isso, momentos antes tinha dito que o
Banco estava em dificuldades por 115 bilhões. Naquela
época, o Banco Sulbrasileiro, com I 15 bilhões, segundo
ele, resolveria o problema.. E agora estão aí dizendo que
com 900 bilhões não chegam. Não sei se· chegam. Eram
115 bilhões que ele disse Já, o nlunero dele, do Ministro.
E eu cheguei e disse para ele, em plena corrida, no dia 6
de fevereirq;, ~·v. Ex• me dâ uma semana e eu lhe arrumo
os I 15 bilhões, mas tem que me ajudar a deter essa onda
de boatos, porque o nosso banco não vai resistir a esse
boato por muito tempo."
Naquela altura, como tinha crescido a campanha, nilo
vou-dizer campanha, mas os noticiários dos jornais, para
16 bilhões de cruzeiros - bom, ê uma história muito
longa.
Quando ele colocou isso com 62 bilhões de cruzeiros,
ãtravés ainda do City Bank. eu disse assiiQ;.. '"Há algum
impedimento que se faça em emprbtitno para as empresas de pessoasjurfdicas para tomarem conta do Banco?"
Não, não há nenhum impedimento". Mas surgiu um outro problema ali, que tambm com nossa aquiescancia,
porque precisá-vamos de dinheiro estrangeiro, e mais do
que issot até ficava dentro do Rio Grande da. Sul. O pessoal costuma dizer muito ai que os gaú~os são muito
bairristas. São mesmo. Acho at6 muito salutar para o
~rasil, is~ não prctiuc:!i~ ninguém. Então, eu pedi uma
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solução gaúcha, etc. Houve a solução ali a.P~entada,
Isso tem muitos detalhes disso af, se não fár suficiente:
mente claro, peço que me perguntem novamente, com
todos os detalhes, porque não tenho nenhum constran_gimento em revelar todos os detalhes. Então, por acaso, telefonou- o Dr. Holf Hermanovitsch, que é da PLÚBIA;
um montepio dos funciOnãrios lib~ais dq Rio-Grande
do Sul. Tinha uma idéia ril.Wto boa, tinha uma conjugação de estado, que eu, particularmente, com outros
companheiros, tínhamos discutido muito e tínhamos nos
entt.isiasmado com a idéia. Eie expôs a idéia a 1.1in Dlretor, não me lembro qual foi, se o Diretor Miranda, ou o
D1tetor Iran, em Petrópolís ou "Teres6polis, no Estado
do Rio. Eles teriam gostado. O Ministro Delfim Nettojâ.
sabia disso. Não é que no momento em que estava conversando com ele sobre esses detalhes, veio o telefonema.
de Dr. Holf. Ele levantou-se rápido da mesa e foi atender
e disse;, "onde é que voce está?':... Estou no Rio de Janeiro" •. "Venha aqui que vamos resolver o prOblema ·ao
Sulbrasileiro, em conjuilto, essa coisa toda':.....Ah!... mas
são 5:20 h" - Eu me lenibro da hora, ~:20 h --:;.. ''Voca
pode vir de avião, itão sei o qtiê..." Fali, na mesma hora,
determinou a um DifetOYdo Banco Central, que foi o
Diretor Miranda ou o DirCtOr Iran- não vem ao·caso.
Ele telefonou, não sei Com quenf-ele estava falando, e
marcou para as 20:00 h, daquele mesmo dia, 6 de fevereiro. Mas eu estava junto com outro. Vice-~esidentc;, o
Maller. Eu disse assim.:/'Vamos dobrar os meios, você
fica a( com o Hoste com o Banco Central, e eu volto ao
Rio de Janeiro e vou tentar os 62 milhões de dólares junto com o Cítjl Bank e o advogado." Voltei para o Rio de
Janeiro, no dia 6de fevereiro. Mas eu disse para o Ministro Delfim NettQ.;~ ._Ministro, precisamos fazer algunia
coisa, temos que deter essa onda. O banco não vai resistir a essa corrida. Hoje diminuiu, mas .. :" e disse lâ para o
Hos~:.'·Eu dou, estã livre." Fez uma brincadeira assim.
Então fiCaram ali, e assim às 8. horas da noite, adiaram
para o dia seguinte. Eu voltei para o Rio de Janeiro com
o advogado. No outro dia negaram, negaram ao Vice:.
Presidente MUller e ao Holf. O própriO Dr. Leitão, para
quem eu telefonei do Rio, disse: Pois 6, não tinha dinheiro.n Mas negaram. Então lâ, estava conversando com o
advogado, já encamirihando_ essa soluÇiio dos 62. maiS
ou menos, mais de 60 milhões de dOtares~- que e{a ó
dobro do que dizia que neCessitãVa, Cstava COiiVeiSaftâo,
I quando me veio um telefonema; eu estOu com fada a sinceridade aqui, e i'lão podia deixar de ser, contando os dotalhes -Veio um telefgnemii do Ministro Jarbas Passarinho, qUe nos teni aJu-dado muito e nos ajUdou muito,
Ele e Dr. Leitão de Abreu, e só. Ele e o D'r. Leitão de
Abreu. O MiriiSffO Jarbas Passarinho disse assim;,. "Sabes? Está havendo uma reunião - isSO-era de-póí!i Oe4
horas da tarde- entre o Presidente, o Dr. Leitão e Q.Dr.
DeJfun Netto. Acho que estão tratando do assunto do
Sulbrasileiro.''
Eu me tranqUilizei, porque na vespera, o MinistrO
Delfim Netto dizia -que o Banco Central, os Diretores dO
Banco Central, a Diretoi'ia do Banco Centra], não sei_
quem, já fiiiham fechado a questào, e exigiam a liqUidação do Banco Sulbrasileirq., "Mas não façam uma cQj_:-_
sa dessa! O Dr. Leitão chegou até a diz.er uma coisa Jl.§•.:
sim~;.·Ah! eles têm muita força., além de dar muita
força."~· "Mas estão radicalizando, ainda estamos aqui
lutando, resolvendo e já est_ão dizendo: Entíl.o_,_ pede domissão. Se não houver liquidação do banco, peça demissão." Quer dizer, é radicalizar. Expressão que eu aqui
disse para o Ministro Leitão de Abreu e Ministro Delfim
Netto. Mas eu me tranqUilizei, porque tinha _ouvido a
nOtícia de que os Diretores do Banco Central teriam deferido ao Ministro Dc:lflm Netto a solução do problema.
Por isso, quando eu estava com o advogado, tentando
arranjar esse fi"nanciamento de 60 milhões de dólares,
mais ou menos, que teriam deferido ao Ministro Delfiril ...... "Bom, então estâ res_olvido_o problema.?' Qual não
foi a minha surpresa, quando minutos depois, tele~ona
me novamente o Ministro Jarbas Pass~rinho, dizendo~
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me ""':'.••Já soubestes?':. "O que foi?'.: ...A reunião com o
Presidente e o Ministro Delfim Netto e o Ministro Leitão de Abreu. Acharam por bem que deveria ser decretada a liquidação do banco... "

O SR. LENOIR VARGAS -

_o

lntl!rvenção.

SR. HI':L!O PRA TES DA SILVEIRA venção, desculpem-me.

Inter-

Fiquei_ inicialmente, muito preocupado e fiz um apelo
ao Ministro Jarbas Passarinho;.....Ministro, vê se susta
isso por 24 horas." - Fiz um apelo patético """:' ... Fale
com o Dr. Leitão de Abreu, Peça-lhe 24 horas, são só 24
horas e eu resolvo isso. Vamos tentar resolver."
Porque já estava, inclusive, contratando um avião, direta para não perder tempo, do Rio de Janeifo para cá,
porque os representantes do Banco Central, do City
Ba!Jk, que eu não conheço nem conheci, estavam pron~- tos para vir juntos estudar uma operação desse tipo.
Daqui a pouco, veio um outfo telefonema; estaVã com
um advogado na frente;,, "Dã p-ara fizer? Dâ para it?"
Daqui a pouco, veio novamente um telefonema do
Ministro Jarbas Passarinho ... "O Ministro Leitão de
Abreu manda dizer que acolheu o seu pedido, que vai
sustar por 24 horas."
Sete de fevereiro, mais ou menos 5 horas da tarde.
.,. Aí, eu, imediatamente, oomuniquei-me com meus
companheiros, meus colegas, outros diretores, para dizer
isso; daqui a pouco, veio outro -telefonema,;, .. Ele ainda
não falou com o Ministro Delfim N~tto, porque ele estâ
viajail.do para São Paulo e daqui a uma hora, teremos a
solução ·disso."
E eu flz um apelo~:"Diga para o Ministro Dr. Leitão
de Abreu que comunique pelo râdio. Ele tem até força
para fazer voltar esse avíão -foi a minha expressãoque comunique pelo râdio, dizendo que estã sustado por
24 horas, que nós vamos dar a resposta."
Daqui a pouco, novamente vem o MinistrO Jarbas
. Passarinho, telefonando várias vezes, como estou contando aqui, com todo o -detalhe; disse ele assim;. "O Ministro Mandou dizer que fique tranqUilo; que elejâ tnan~
dou duas pessoas ao aeroporto para falar com o Minstro
Delfun Netto, o aeroporto de São Paulo." Eu lhe disse
assim:. "'Mas toque pelo râdio, não dâ para esperar."
Nesse momento em que estava falando com ele, veio
um outro diretor, o diretor Abranches e disse-me assim:
"Olha, jâ está dando no rádio em São Paulo quejâ ho~~-ve intervenção no Banco Sul brasileiro." E eu transmiti
isso ao Ministro Passarinhq.;, ..Ouça aqui o que estão me
dizendo, quejâ está dando no rãdlo de São Paulo a inter~
venç_ão ~ Banco Sulbrasileiro. Vê se consegue aí."
Daqui- a pouco, veio outro telefonema do Ministro
Jarbas Passarinho, que o Dr. Leitão de Abreu mandava
dizer que lamentava muito, mas quejáestava resolvida a
interv6nção. Esse é o fato.
Quer~ dizer, tambêm, que quando eJe optou pela proposta _do Holf Hennanovitch chegou a considerar resolvido o problema, no dia 6 de fevereiro, e levantou-se e
abraçados os três: a mão em cima do meu ombro, o outro hraço_nooutro do Dr. Leitão e eu com o braço no do
Dr. Leitão, comemorando a solução do problema do
Sulbrasileiro. Iss-o, no dia 6 de fevereiro; no dia 7, foi isso
que acabo de contar.
Esses são os fatos. Eu só conto fatos. Esta é a realidade.
O SR. LENÜiR. VARGAS- Esta eXp-osição feita por
v: s-.~é de uma ·valia muito grande, porque ê um relato
quase que minuto a minuto dos momentos que precederam o desenlace da solução ·com refe~ncia- ao Banco
Sulbrasileiro. De modo que, da minha parte, acredito
que. da exposição da V. S•, essa de agora tem uma valia
excepcional para a Comfssão e para todos aqueles que
estão acompanhando o problema do Sulbrasileiro.
Eu tinha outras questões a formular, mas como já estou__me <!lo!Jiando, vou deixar de fazê-las, porque eram,
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mais ou- menos, perguntas que já foram feitas a outros
depoentes. .
Mas gostaria, na fase final, embora V. St não tenha a
menor obrigação com referência a issQ: pelo nOticiário
que há em torno da solução que o Governo pretende
apresentar para o caso do Sulbrasileiro com essa desapropriaç'ão das ações, a injeção de um volume de recur.sos de 900 bilhões de cruzeiros, V, S• acha que isso é suficiente para resolver o caso do sistema Sulbrasileiro?
O SR. HI':LIO PRATES DA SILVEIRA- Veja V.
Ex• o seguinte: desde que ouve o desenlace. ..
O SR. LENOIR VARGAS- Digo que V. Sa. não está obrigado_, naturalmente, a emitir uma opíníào definitíva, porque o projeto, ao q_ue eu saiba. não sei se já 4eu
entrada no Congresso Nacional, pelo menos eu não tenho conhecimento da sua real redação.
O SR. HI':LIO PRATES DA SILVEIRA- Sr. Senador, não tenho condiç_ões para avaliar projetas, porque
não os conheço ~ nem sou técnico neste aS$unto. Mas
gostaria de dizer a V. Ex" e a todos os Srs. Senadores que
estão me ouvindo, que a solução de salvar o Banco
Sulbrasiiefro, a _retomar a sua plenitude e que salve os investidores- e que salve os funcionários e os acionistas,
para mim, seria ·a -ideal, nessa ordem .
São milhares, o Banco é centenário, mais do que cen~
tenãrio.
O SR. LENOIR VARGAS -

Remanescente.

O SR. HilLIO PRATES DA SILVEIRA- São milhares de famílias e o gue é pior, liquidar com ele, quan-·
do eJ_e não.est~ pior, na minha opíniã.o, do que quando
oomeçamQS: ~claro que o Banco pode melhorar. Alils,
sob esse ângulo, esqueci de um detalhe importante: cu
disse, no dia 6 de fevereiro, ao Dr. Leitão de A breu, que
eu estava falando em nome do acionista majoritário e
que o acionista majoritârio não estava fazendo questão
nenhuma de permanecer como majoritário._E quem sabe, se mudasse toda a diretoria e fosSe feita uma intervenção branca, se é que a diretoria estava sendo incapaz.
Mas, ·quando disse isso ele ficou assim estranhando:
••eomo? O acioniSta do Montepio não se importa?"
. ~'Não fale assim do Montepio, porque houve uma resolução do Conselho sobre isso". E ele disse assim~. "Mas
essa sittiaÇãoinüda muito de figura"; até estranhei sua
expressão, estranhei no sentido de que a imagem que se
tem aqui ou que se tinha iá., ou pelo menosele,erade que
nós estâ vamos teimando em ficar com o Banco Sulbrasileiro, em detrimento do Rio Grande ou mesmo dos funcionários. Jamais isso acogteceu.
O SR. LENOIR VARGAS- _EsSC depoimento também é importante, porque nas declarações havidas por
parte de depoentes que aqui prestaram esclarecimentos,
eles disseram que aventaram v{uias vezes nas inspeções
que fizeram ao Sulbrasileiro que uma das soluções capazes de dar vitalidade e prosseguimento às atividades do
sistema finãnceiiO- dó Sulbrasileiro seria a substituiçD.o
de sua direção por têcnicos óu especialidades, ou especialistas em uma diretoría- técnica e fazer com quC-lsso
lhe desse as condições que consideravam necessárias.
Eles, efetivamente, formularam essa sugestão?
O SR. Hl'll.IO PRATES DA SILVEIRA - Estou ouvindo isto pela primeira vez. Jamais isso aconteceu e, -se
aconteceu, não tomei conhecimento. Aliás, eu soube que
teria havido uma manifestação desse gênero, hoje de ma. nhã.
Telefonei Para todos os diretores do Banco do Brasil e
perguntei se sabiam disso, nenhum sabia. Agora, não
posso dizer, quem sabe se existe um documento que está
perdido.
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Já ocorreu.

Maio dcl985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào IJ)

O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA - Não e<·
tou dizendo que esta pessoa tivesse mentido, não estou
dizendo isso; agora, o que duvido ê que tenha havido
uma resposta sim ou não, pelo menos com a minha assi·
natura, jamais. Isso está estranhando os meus ouvidos.

O SR. LENOIR VARGAS- Estou satisfeito, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) palavra o nobre Senador Alcides -Saldanha,

Com a

O SR. ALCIDES SALDANHA -O Diretor do HABITASUL, ontem, fez acusações especificas ao BancO
Central quanto aos problemas criados naquela organização de crédito. Foi a tê cOntundeD.te. Tim to é- que esta
Comissão parece que vai acarear, inclusive, as pessoas
mencionadas.
Por outro lado, V. S•, ao fazer seu depoimento, parece
que deixa claro, tambêm, que; de"-parte-d3.s autorida~:~
financeiras do País, à époCa em que houve a intervenção
e de diretor:es do Banco Central, que havia, se não deliberadamente, um movimento no sentido de alcançar a
intervenção e a liqUidação do -Baricõ-Sulbrasilelro. V. S•
chegou a citar nomes aqui de um ex-Ministro de Estado
que llie teria feito promessas de que lhe-âava al&uffi tempo para resolver o problema e lhe cortou em caminho~ V.
S•, que conversou e que sabe desses problemas do Banco
há algum tempo, tem alguma idéia do por que isso teria
sido feito -ein relação-ao Banco Sulbrasileirõ?

do uma situação diferenciadã- e isso ii os causou um atraso nos balancetes de julho, agosto, setembro, porque sô
foi dado isso~ no dia 9 de novembro, numa carta datada
desse dia, quando ele aquiesceu a que a gente fizesse da
Centralsul um neutro, porquejã havia aié traiativaSjU:n.to ao MiniSiro da AgricultU:ia, com o Banco Nacional de
Crêdito Cooperativo- são vinte e oitO bancos. O Banco
Sulbrasileiro é o terceiro, não ê o maior,- o mâior é- o
Banco Nacional de Crédito Cooperativo; ó se"gundo era
o Bamerindus; o terceiro, o Sulbrasileiro. Eram trinta e
poucos milhões de dólares! Era muito dinheiro!

""O:lR. ALC!DES SALDANHA- Cel. Hélio Prates,
V. Sf, como homem lig'ado não só ao problema Sul brasileiro, mas à área bancária, tem conhecimento de que no
momento em que era decretaâa a intervenção no Si.Ilbfasileiro e, talvez, atê em conseqUência de certa corrida
bancária que essa intervenção determinou o Banco Central tenha apertado dinheiro a outros bancos que não
eram do Rio Grande do Sul e que poderiam entrar em situaçã_o difícil e que receberam do Banco Central aportc
de dinheiro, no momento cm que era decretada a inter-venção do -Sulbrasileiro?

OSR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Não sei se
no momento, mas logo depois. ~ público e notório, oS
jornais atê fotogrãfaram um BoeiDg cheiO de dinheiro,
desenlbarcan~o etri Porto AlegrC:-Diziam qUe no Rio de
Janeiro tambêm houve uma corrida desse tipo, não sei.
Em Porto Alegre, é só verificar os jornais de lá que Publicaram até a fotografiã do banco e diziam que eram 800
milhões de .cruzeiros.

O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Não sei se
me flz entebder. Não fiz, proPrianiente, uma acusação
ao Diretor do Banco CC:õ.tfaf riO s-eritiáõ-(iue ele estavci
interessado, disse que havia notícias de jornal, que li nos
O SR. ALCIDES SALDANHA - Mas não era o
jornais Isso. Mas posso complementar de outra forma:
Sulbrasileiro?
Perguntaram-me quem era. O que li no jornal foi o nome
que citei, mas não cJue-eu tenhã--sabido que elC tCDhi-fClto --O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Pode ser
isso, mas soube de outra coisa e posso dizer aqui.
até que sej3, também, para depois a retirada doS deP6siCerta oc~ão, uns oito ou dez dias ailtes, O_ Ministrotos_
à vista, isso não sei, isso não posso informar. O que
Jarbas Passarinho me diss~; .. "Soube que -existe -um coSei é que os jorn.ais publicaram fotografia dO Banco -e
mentârio rqrte nos corredores do Banco Central que um
ainda há pouco saiu outro avião. Isso parece que é um
certo Sr. Madruga, numa sala de espera onde estavam
fato normal, não sei se é.
presentes pessoas ligadas ao gabinete dele lâ, olhou o reAgora, que houve corrida em Porto Alegre, houve, e
lógio e dis* faltam duas horaS Pmi haver intervenção
que os bancos estavam lá numa situação muito diffcil e
no Banco S~lbrasilciro". Isso ele me disse, mas não foi o
que houve banco do próprio Rio Grande do Sul que não
DirC:tor Miianda, ele me contou que havia um certo Sr.
tinha condições nenhuma de resistir, também ê público e
Madruga, não sei se do gabinete do Sr. Miranda, não sei
notório, e que eles a portaram para não deixar quebrar e
o que ele é, não o conheço, pelo menos, não ligo o nome
acho que agiram certo nesse ponto. Agiram mal foi com
à pessoa. O_Ministro Passarinho me telefonou que havia
o Banco Sulbrasileiro.
um irmão no gabinete de -um ã.iiseSsor dele que ouviu na
sala de espera do corredor do Banco Central do Brasil,
O SR. ALCIDES SALDANHA- Obrigado. Era s6.
que um certo Sr. Madruga olhou o relógio, deveria ser 15
horas, e disse que faltavam 2 horas para haver interO SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Numa
venção no Banco Sulbrasileiro. Isso uns oito dias ou
sessão anterior a e:sta, a Comissão decidiu que, embora
vários dias antes da decretação da intervenção;
não .franqueasse a palavra a Deputados, porque era uma
Não disse que tinha sido o Dr: Mininda nem O Dr.
CPI do Senado e como essa Presidência e a ComissãO
lran, porque não ouvi, porque se o tivesse feito, diria,
têm o maior interesse na averiguação da verdade,
não ouvi deles. Li nosjormiis e acho que muita gente leu.
deliberou-se, então, receber-se as perguntas por escrito,
Sei até de um detalhe, vou mais longe. O Deputado
dos Deputados interessados e formular ao depoente.
Marchezan disse que reclamou do Diretor Miranda
Como 6 Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy me
aquela expressão que teria saído no jornal, que nilo conendereçou algumas perguntas, vou fofl!lulá-las a V. S•
rordava com ele, ele me contou. Agora, o que ele disse
ou não disse, não sei.
Pergü.nfa o Deputado- quais fOram-os princiPais neg~cios- realizados entre o Brasilinv~t e o Sulbrasileiro,
O SR. ALCIDES SALI5ANHA - Obrigado, CoroSeja
em tei"irioS de participação acionâria, seja em _termo~
nel. V. S• confirma quefol dado ao Sulbrasileiro o tratade investimento ou outros empreendimentos?
mento diferenciado no problema de lançar os dl!:_bitos da
CentfalSlll no seu balanço?

O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA -Não há a
menor dúvida. Não há a menor dúvida.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Só foi exigido ao
Sulbrasileiro?
O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Nilo sei se
foi só ao Sulbrasileiro, mas psra·o Sulbrasileiro foi exigi-

O SR. HELIO PRA TES DA SI LV EIRA - A participação acionária; diretamente nenhuma. Aliás, o- qUeconsta, isso foi dito até numa conferência na ADVB, e
em que eu estava presente, que participava 50% na Companhia Provírwia e Participações com um outro grupo
que estava lá;-não houve nenhuma alteração no controle
acionârio, porque essa enipresa cuja sigla é: CPP, tem
40% da SBPAR, que tambêm ~em 40%. Então, nesse
ponto, não houve nenhuma participação direta.
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O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Quer dizer que o Brasilinvest participou da Companhia Província de Participações e essa Companhia é que tem ...

O SR- HELIO PRA TES DA SILVEIRA -

40% ...

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- 40% dos
(ll% do Montepio ...
O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Não, niio.
40% da chamada SBPAR, Sulbrasileiro e Participações.

A Sulbrasileiro de Participações nos 57% de ações que
tem, ela tem 40%, não é40 dos 57, mas parcela de40%; o
Montepio, propriainente dito, 12%; e a SUMA, 5%. En~
tão ela tem 40% dos 40%, ou seja, 16%, quer dizer que o
Brasilinvest, 8%.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)-- A pergunta compreende, além da participação acionária, outros negócios que tenha realizado o Brasilinvest com o
Sulbrasíleiro ou empresas do grupo.

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Essa parte atê eu pÕderia .mandar a V. Ex• com todos ·os detalhes,
mas não chegou até à Presidência, o Sr. Senador Jorge
Kalume perguntou ali - existem umas alçadas por
exemplo, alçadas, mas houve sim. Acredito que, nesta altura, alguma coisa eu sei, por exemplo, chegou a ter 40
milhões de dólares. Isso é uma importância elevada no
somatório, mas lião posso lhe afirmar por que o Grupo
Brasilinvest tem várias empresas, acredito que não s~ja
uma empresa só, sejam ·várias, Seja um grupo, acredito.
Desses 40, eles pagaram, acho que ficou reduzido a: 20 ou
20 poucos. Sei que o último levantamento estava com 60
bilhões de cruzeiros. hoje são 12, 13, ou 15 milhões de
dólares.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) - E compreensível que os depoentes não tenham de cabeça todos
os dados. Então, eu pediria a V. S• não só que deixasse
aqui os documentos que mencionou e que foram facultados aos Senadores, como nos remetesse, posteriormente,
num prazo razoável, a resposta a este quesito.
E vamos à segunda pergunta.
Em que período o'Sr. Mário Garnero foi membro do
Conselho da Administração do Sulbrasileiro? E, como
tal, que eventuais esforços realizou junto aos Ministros
da área econômica ou ao Presidente da República, no
Governo passado, para resolver os problemas do Sulbrasileiro? A primeira pergunta:ê se ele participou do Conselho de Administração e que esforços realizou junto à
ârea econômica do Ministério ou da Presidência da República, do Gover_'!o passado.
O SR. HELIO PRA TES DA SILVEIRA - Participou do Conselho. Ele foi um dos representantes daquele
detalhe que eu falei aqui, que a: CPP tinha 30% da gestão.
O SJ3.. PRESIDENTE (OctáviO Ca:rdoso) -Ele pirticipou _4e que Conselho?

O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Do Banco
Sulbrasileiro. E ele, então, teoricamente, este detalhe eu
não conheço muito, mas hã de se verificar que, matematicamente, tiriha 15% o grupo· dele, mas, já que ele tiitha
50% e _que todos tinham 30, da gestão ele tinha 15, ele foi
um dos membros do Conselho de Administração. Ora,
quando ele foi membro do Conselho de Admiriistração,
toda sua participação foi mUito boa, foi muito produtiva
e, em-·nenbum momento; houve uma coisa que possa
condená-lo. ~ã<? _posso, de maneira nenhuma, fazer a
menOr irislriu"aÇão -de uma coisa que não terih-ã sido da
mais correta posSível da ação dele. Ele só ajudou e cooperou bastante, nas discussõeS, nas opiniões, nos votos
etc. Quanto a:o Presidente da República, qUe ele teria ido
lá, nunca soube_ nada que fosse em beneficio do Banco
Sulbrasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)~- V. S• tem
conhecimento de que o atual Ministro da Fazenda teria
enviado uma relação de pessoas ao Ministêrio Público,
solicitando a prisão dessas pessoas, pelo menos pelos jornais?
-

O SR. HÉLIO PRA TES DA SILVEIRA - Posso, o
Sr. Mário Celso Schimidt está nO Banco Auxiliar, hoje.

O SR~ Hf:LIO PRA TES DA SILVEIRA -Pelo jornal, sim,

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Acredito
que atê 20 de setembro rle 1984. Se não foi 20 de setembro, foi em torno disso.

O SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso).....:... Pelo me-

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Até 20 de
setembro de 1984. Tem outro?

nos pelo jornal V. S• tem conhecimento. V. S• tem conhecimento, tamb~, que o Ministro teria explicado a
exclusão de alguns nomes por não pertencerem à Diretoria do Sulbrasileíro. Dentre esses nomes o Deputado Suplicy cita o seu, que o seu não estaria arrolado, porque
V. S• não faria parte da Diretoria do Sulbrasileiro. En. tão, pergunto ao Deputado, o que teria levado o Banco
Central a cometer este erro? Quem enviou ao Ministro?--

O SR. EDUARDO MATARAZZO SUl'LICY- O
Banco Central excluiu o nome do CeL Hélio Prates; parece que o Banco Central cometeu um erro ao informar
ao Ministério da Fazenda que o Cel. Hélio Prates não
era o Presidente, era da Diretoria.
O SR. HilL! O PRATES DA SILVEIRA- Sei que o
Banco Central mandou lá. Agora, que não tenho nenhuma interferência nesse negócio, não tenho ffiesmo. IstO
eu não tenho. Mas vou explicar, está escrito.
O SR. PRESIDENTE' (Octãvío Cardoso) - Cel
Hélio'Prates, V. S• nos faça o favor de dizer. V. S• jâáfirmou que era membro da Diretoria do Banco Sulbrasih::iro.
O SR. HilL! O PRA tES DA SILVEIRA __:Exalamente, a Diretoria do Banco e conforme eu já disse hâ
pouco aqui, que a Diretoria, Vice-PreSidêi:J.Cia,- etc. Aqui
estã escrito o seguinte: existe um Comitê Executivo, cuja
Presidência é o diretor-presidente, aqui no manual. Existe um comitê operacional e tem aqui um outro comitê
operacional de crédito. Este, eu não sou o Presidente, eu
não participava. Está aqui comitê operacional, capitação
de finanças, e o Executivo eu- partícipava.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- V. S• está
dizendo que faz parte do Comitê Executivo, mas não fãz
parte do Comitê operacionaL

O SR. HeLIO PRA TES-DA SILVEIRA- Nem operacional de crédito.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- O desdobramento da pergunta do nobre Deputado Eduardo
Suplicy é se V. Sf. sabe o motivo da exclusão de Davi
Weinstein. Houve um depoimento aqui, nesta CPI, de
um Diretor do Banco Central, que nos afirmou que Davi
Weinstein foi inabilitado, temporariamente, de exercer
as funções de Diretor.
O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Davi
Weinstein não é ta!ltO. porque ele não é mais diretor. Ele
não foi reeleito na última reunião.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) - Ele nilo
foi reeleito porque o Banco Central inabilitou.
O SR. HllLIO PRATES DA SILVEIRA- Nilo, ni!o,
o Banco Central só o inabilitou poucos dias antes da in·
tervenção quatorze ou quinze dias antes, se tanto. Então,
ele não era mais Diretoi. Bom, tem outros diretores que
faziam parte, que foram para oUtros BancoS, qUe at~ disfarçaram operações, tambêm não foram citados. Talvez
porque não faça parte mais dp Banco. Talvez seja por isso. Não sei qual é a razão. Talvez seja por isto.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) - V. S•
pode citar d.iretores que interferiam em créditos,

O SR. PRESIDENTE (Octâvio Car-doso) quando esteve no Sulbrasileiro?

E até

O SR. HliLIO PRATES DA SILVEIRA- Tem-outro, o Frágua. que saiu talvez em dezembro de 1984.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- O Schimidt está no Auxiliar, e o Frâgua está ond&.

O SR. HliLIO PRATES DA SILVEIRA- Nilo sei.
Ele era um dos representantes do Brasilinvest..
O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardoso) Então, saiU de um e foi para o outro.

Ah! é7

O SR. Hf:LIO PRA TES DA SILVEIRA - Não sei
onde está. Mas eu ia dizendo uma coisa importante, se
Y. E_x• me permiteescilai'-ecer, que é um fato riluiio cu!ioso. t=: muito Corri um- dizer em- isso faço questão de-anot.ar--i:ioi(fue~éutil<i exigênCia -est:ituiãdii;- está aqui no Estatuto, hã muitos anos, uma prática que o Montepio, por
~~r majoritá_x:j_o._int,.mçiJt,ziu no EstatutQ..._ ··~enhuOJ, Díretor ~ eleitQpor mais de um ano". De modo que esta história de dizerem que não pode destituir diretor, primeiro
que pode; segundo, se não quiserem, o Banco Central,
por exemplo, se tiver alguma coisa contra algum diretor,
é: siniplicísSím-o para Cle, sem ferimento. como se diz,
porque ê só, na outra reeleição, se for reeleito, não aprovaro nome. Então, não hâ esta idêia de querer dizer que
foi eleito por dois ou três anos, de ficar lâ e ter dificuldades, com a açilo judicial e sem apelação, pois o Banco
Central não é obrigado a dizer, porque não quer maiS o
DirC-tái'~ -Eriquanto que,- para destituí-lo fosse obrigado,
politicamente. Isto é importante. PorqUe dizem aí que
atacam diretores, mas eles aceitaram esse diretor e por
vários anos, podendo simplesmente tomar uma decisão,
não quero este. Não concordo com o nome dele.
O:SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- A Presidência considera importante uma afirmação sua, entre
outras, principalmente esta, por causa do contraste.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Que houo_ dçpoimento de um diretor do Banco Central. O
diretor do Banco Central disse que Davi Weinstein foi
il'l:~bilitado e por isso não podia ser diretor. Qui ele refO!'f_!!U da deç~ão e que_a decisão está no Conselho Mon_etário Nacional pendente de recurso. Agora, V. S• nos
diz que essa inabilitação teria ocorrido poucos dias antes
da int~venção e depois da sua segunda_eleição?
v~ C9JTI

O .SR. HhiO PRATES DA SILVEIRA -Não, ele
não foi reeleito.
O SR. PRESít>ENtÊ (Octávio Caràosoj- Mas Se tiv~.;>se s_ido reeleito não teria sobre ele a inabilitação?

O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA- Poderia
ter, poder eles tinbam.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Nilo me
refiro--a podereS. eu me refiro ao tempo.
O SR. Hf:LIO PRATES DA SILVEIRA - Vou explicar. A comunicação ao Banco sobre a inabilitação do
Sr. Davi Weinstein deu--se poucos dias antes, foi em janeiro. Tenho aqui, posso até procurar e deiXar com V. •
Ex•s o documento que o inabilitava. por cinco anos. O
que oçorre Ç que. quando um diretor não é reeleito, por
vâriã.S razões - eu, por exemplo, se continuasse no
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Sutbrasileiro- jâ tenho 64 anos e, pelo Estatuto, o máxímo que fica no Executivo é com 65 aizós. Assim, nO
máximo, eu ficaria por mais de um ano, se fosse reeleito,
se não houvesse nada. O que ocorre é que, quando completa, ou por isso, ou porque pediu, ele aguarda no posto
a sua substituição, mas nem isso ele aguardou. Ele ficou
lá no banco acompanhando, sem remuneração, mas foi
inabilitado por cinco anos pelo docWnento. Ele recorreu
ao Conselho Monetârio Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) -Como~
que uma pessoa inabilitada fiCã por lá, fica dentro do
Banco?
O SR. HhiO PRATES DA SILVEIRA- Mas ele
só foi inabilitado, como eu-disse a V. Ex•, depois não ficou mais. Só foi inabilitado, se tanto um mês antes, nem
isso.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Pode nos
dizer por que ele foi inabilitado?

O SR. HÉLIO ~RATES DA SILVEIRA- É um
pouco dificil, parqué foi um dÕcumentoque só tomeicorihecimentõ das aCUSaçõeS do Banco Central, que é longo ... Esse é um ass$to extremamente técnico, o open, e
ilquíiO-que eu esta\_'_a respondendo hâ pouco ao Senador,
q_l.!e são SO~ __cont~. E é em conjunto, porque! dar isolado.~.- Ele recorreu~ ão Conselho Monetário Nacional.
Tenho o documentÓ aqui, até o fim da sessão dou a V.
Ex•
O SR. PRESIDE]'rlTE (Octávio Cardoso)- Se V. S•
nos der a inform~ç~o, nós perseguimos depois o doc~
mento. Nós requts~tamos e V. S• nos mandarA. HoJe
mesmo recebemos dois volumosos processos do Banco
Central qu~ não tiv~os ainda oportunidade de ler. Mas
nos dê uma explicaj;ão do motivo da inabilitação.

O SR. HilL!O P!j.ATES DA SILVEIRA- Silo vondas de papéis.
O SR. EDUAROO MA TARAZZO SUPLICY- Sr.
Presidente, eu poss~ ajudar'?
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) - Não,
acho que V. Ex' não deve ajudar o depoente; quem estA
depondo é o Coronel Hélio Prates da Silveira. Se V. EX;"
q uizer depor, posso providenciar, posso marcar uma outra reuníão e ouvir~a V. Ex•, com muito prazer.
_O SR. HllLIO PJ,l.ATES Df. SILVEIRA- O open ~·
dinâmicÕ, eXiste conlpra e veniia de papéis. Por vezes há
uma necessi$de _<;le recursos e vende-se papéis até com
algum prejuízo, embora no conjunto possa não ser. Parece que foi numa dessas compras e vendas que ele foi indiciado a que teria dado um ptejufzoú.o banco, que teria
favorecic;io outro.
isso que me consta.

e

O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)~ Perguntaremos ao Banco Central o motivo.
O SR. H!lLIO PRATES DA SILVEIRA -Mas dou
a v_,.. EX" Q documento. Eu o tenho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso) - Ficare-,
mos agradecidos.
O Ministro da Fazenda informou ter precisàdo colo-.
car 553 bilhões no Sulbrasileiro, logo após a,interv~t
com a fmalidade de garantir os depósitos à vista. Qual
era o montante em 8-2-85, .data da intervenção, de depó-sito à vista no Sulbrasileiro? E o que foi feito desses depósitos? V. S• sabe?
O SR. HIiLIO PRATES DA SILVEJRA - O que posso dizer é que, depois do dia 7 de dezembro, nada sei.
Mas antes era o seguin~: o Banco, entre depósito à vista
e a prazo, tinha em torno de 200 e 300 bilhões de cruzeiros. A~ que o depósito à vista, ao contrário <J-o. que mui·
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ta gente fala ai, na corrida, ele não sofreu muito. Teve lu-

gares onde ele atê cre,sceu. Essa injeção que se fala aí,
tem que se fazer uma distinção entre as necessidades económicas e fmancéi.ras. Essa é uma necessidade fmanceira, não é econômica, porque atende. Com uma corrida
dessas, o banco _sem funcionar, o clicirite -vai lá e retira o

·.seu dinheiro, a maioria atê retirou. Isso precisa uma caixa elevada. Acho que aí é que entrou o Banco Central.
Quando o Capital está bloqueado, não é o caso, em 500
milhões para depósito à. vista não existia, é muito menos

do que isso. Mas o que ocorre, ain!la há pouco eu falei
na 63, têm que ser honrados os compromissos de 63. Parece que é esse, mas quem pode informar mesmo é o inteventor.
Não havendo movimento no banco, e tem que ser pago, tem que ser honrado o compromisso no exterior, que
ele tenha honrado esse compromisso de 63 para atingir
esse montante. Isso é puramente financeiro, não éec.onômico. Nã:o é a necessidade do banco. O banco, infelizmente, estâ quase morto, mas vai ser ressuscitado, é a esperança que se tem. Não merecia issO, o banco ia relativamente bem, semPre conviveu com as dificuldades que
já vinham há anos. Mas conVivi:ndo com elas e convivendo bem.
-0 SR. PRESIDENTE (Octãvio Cardoso)- A outra
pergunta seri1,1: que contrapartida o Governo Ernesto
Geisel concedeu ao Sulbrasileiro, ou ao Montepio da
Familia Militar, para adquirirem ou se associarem à
Borregard?
Aqui, acho que há um equívoco, porque o depoente
afirma que o Sulbra'sileiro não tem créditos à Borregard.
Segundo entendi, o Cel. Hélio Prates da ·snveira demonstrou as gestões que ele realizou pessoalmente, para a nacionalização da Borregard, mas afirmou que o banco
não tinha pendência na antiga Borregard, hoje Riocel.
O SR. H!;:UO PJ.l.ATES DA SILVEIRA -No início
tinha, quando o Presidente Ernesto Geisel fez um apelo
para que se tentasse, através do Montepio, nacionalizar
a Borregard, com o apoio do Banco do Brasil e at~ da
Caixa Econômica Federal, na ocasião. Era VicePresidente o pen11ltimo, o Dr. Gil Macieira. Estive em
cantata com ele, naquela época, em 1975/76, ia ser do
montepio com o apoio do banco. Custou, naquela ocasião, 200 milhões de coroas norueguesas. Deu-se, no dia
2 de julho, ao meio-dia, em Londres, quase 39 milhões de
, dólares. O Montepio entregou tudo que tinha, e atingia
isso, para ficar com a BOrregard. Depois vieram problemas politicas, a UDN estava no meio, fazia parte do
BNDE, também, e nos liberaram. Não se perdeu nada,
mas eles ficaram com o nosso lã quase um ano sem render nada. Não devemos e não devem nada, também.
O SR. PRESIDE~TE (Octâvio "Cardoso)- A outra
pergunta ê: qual o valor aproximado do património pessoal dos diretores eXecutivos do Sulbrasileiro, -em 31-12~
84?
O SR. Hl':LIO PRATES DA SJLVElRA - Nilo tenho a menor noção.
O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardoso) - E V. S•
ainda não sabe do resto, ele quer saber no Brasil e no ex=--terior. (Risos)
OSR. Hl':LIO PRATES DA SILVEIRA- Posso res·
ponder por mim, no exterior: zero, tenho absolutamente
nada no exterior, não tenho nenhum tostão, o pouco-que
tenho está localizado aqui no Brasil e, particularmente.
no Rio Grande do Sul. Agora, uma coisa curiosa, perto
da fronteira do Uruguai, mas eu não tenho nada nem em
Livramento, que eu servi, que moro ali perto. Agora estou vendo um deputado que conhece bem a zona, que es'tá lá, eu sou lâ do Município de Dom Pedrito. Eu, por
exemplo, tenho uma fazenda com perto de 2 mil hectares, herança principal da minha mulher, 80% dessecampo tem mais de 100 anos na família dela, 20% aproxima-
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damente faz mais de 15 anos que foi comprado por mim;
e o Banco Sulbrasileiro fez, no dia 2 de janeiro, 13 anos.
De modo que o campo não tem lá um centímetro, um
milímetro quadrado sequer durante a existência do Banco SuJbrasileiro. Tenho pequenos apartamentos, poucos
lotes, uma casa em Porto Alegre, etc_. Estã:o sempre à diposição, no meu Imposto de Renda sempre declarei isso,
não tenho absolutamente nada. Houve uma época aí, até
cjue~Um jornal andou dizendo que eu tinha dinheiro na
Suiça. Aliás, está à disposição de quem quer que seja, se
existir aí uma procuração que possa movimentar recursos em qualquer lugar no mundo, darei agora. Mas vou
só ter o trabalho, porque não vou arranjar nada, mas estã à disposição, não tenho nada, nada, nada mesmo,
tudo é aqui no Brasil e, particularmente no Rio Grande
do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Octávio Cardoso)- Concedo
a palavra ao nobre Relator Senador Carlos Chiarelli.
_O SR. RELATOR (Car!Os-Chiarelli)- Dr. Hélio, no
decurso da sua explanação e das respostas às perguntas
formuladas, V. S' dizia qUe houve uma posição clara do
Banco Central negativa do pleito de recursos através da
374. Um dos Diretores do Banco Central, que aqui esteve anteriormente, revelou que o pedido formulado pelo
Banco Sulbrasileiio, se não me falha a memória, mas estã nos Anais da Comissão, ao ser examinadõ pela Diretoria do Banco Central, foi devolvido processualmente
ao Banco requerente, para que o Banco indicasse garantias de condições efetivas de formulação do negócio. E
que, se o negócio não ocorreu, porque o aparte de recursos naquele momento não foi viabilizado e talvez pudessem sen:ecursos capazes ou de so1ucionar, ou, pelo menos, de minimizar o problema. e se a operação não se
realizou deveu-se exclusivamente ao fato de que o Banco
simplesmente não preencheu os requisitos, melhor dizendo, não se interessou, sequer, em devolver o expediente,
manifestando a sua reiteração de interesse e preenchendo
os requisitos formais que o Banco Central exigiria nos
termos da Lei. Eu, portanto, aprofundo a questão, porque há uma postura polêmica entre a informação de V.
S• .e a informação do Banco Central, que eu gostaria de
ver elucidada pela palavra de V. S•
O SR. H.ÚIO PRA TES DA SILVEIRA - Isso af
precisa se dividir em duas partes. Houve uma época, talvez lãpara os idos de 78, eu nem era Diretor do Banco,
mas acho que peguei depois, porque entrei em junho de
79. Havia a 374, era atê outro nome, e nós usamOs pouco, porqUe depois, se não preenchesse as condições teriam que ser devolvidas. Então, temos que dividir em
duas partes, o Banco cedeu em uma certa época e depois
!lÓS não conseguimos vender, na sua plenitude, e devo!~
vemos cerca de 300... o que faltou para aplicar. QUero dizer aí, tenho que fazer um ajustiça, parece que não ê tanto assim. Na ocasião, era Diretor o Sr. Hermano Wagner
Wey do Banco Central. Certa vez, conversando com ele,
ele disse que nós queríamos vender os imóveis, porqUe
-isSo era para a causa dos imóveis, a 374 era um financiamento que o Banco dava para facilitar a venda de imóveis e, portanto, a desimobilização, desimobilização que
__ foi agravada depois de 1979, porque não pertencia à
rubrica, era uma rubrica de um valor histórico, sendo
um Banco, com mais de 100 anos, o mais moço tem 66
anos hoje, não é? O outro tem 99 anos, não é? Este caso
havia muitos imóveis, -principalmente em Santa Cãtarina, que até com mais de 70 anos de intruso. Sei lâ, Santa
Cafari'na com imóveís Com mais de 70 anos, Maravilha,
Xanxerê, Xaxim, o próprio Estreito, isso estâ situado em
Santa Catarina, que é fora do nosso Estado, V. Ex' também é de lá. Mas o que ocorre é aquilo que eu estava dizendo, é que os valores vão sendo corrigidos pela
ORTN, que a valorização do lugar que citeí agora, eni
Xaxim ou Xanxerê, ou lâ em Maravilha tem a mesma valorização do qUe_ na Vieira Souto, tem a mesma. Mas o
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Diretor veio com uma história, dizendo: .. Vocês não
querem ter prejuízo?" Então, eles estão superavaliados.
Para citar um fato interessante, agora, hâ pouco tempo, aconteceu lá a 24 qui1ômetros de uma praia de Santa
Catarina, um terreno que nós recebemos em daçilo de
pagamento por I I milhões de cruzeiros. Agora há pouco, para vender, para desimobilizar, foi avaliado em 24
milhões de cruzeiros. Sabe quanto é que está na escrita?
Duzentos e vinte! Então, ao vender esse imóvel, estava
dando um prejuízo de quase 200 milhões. Esse absurdo
que eu, me permita aqui dizer, como um furioso e gostar
de números, qoe é da tal correçào monetâria uniformi~
zar, essa correção monetária. Então, por isso, eles estão
superavaliados, como eu disse, e nãohâ mercado, nãohâ
mercado para ele. Então, foi por isso que nós não usamos toda a 174 naquela época. Agora, tentamos novamente, porque de milhares, se eu considerar cada lote
como sendo um imóvel, são milhares de imóveis que tem
o Banco Sulbrasileiro, em todo o Brasil. E esse inlóvel teria que dar muito prejuiZ:o pela avaliação que foi feita,
pela valorização que está sendo feita pela ORTN. Mas,
seis ou sete deles correspOndiam, pelo valor contábil,
70% desses milhares em valor. Então, tentamos uma 374.
O que foi dito foi o seguinte, foi o Dr. Luiz Miranda, no
dia 24 de janeiro, em São Paulo, ainda em uma reunião
que houve lá, ele disse o seguint~; ... Embora seja legal a
374, nós não estamos pondo em execução por determinação do Presidente do Banco Central". Então, não
houve propriamente um documento mandado pelo Banco Sulbrasileiro e rejeitado, que eu saiba. Pode ser atê
que tenha havido, eu não afirmo, eu nã·o tenho conhecimento de documento mandado pelo Banco Central e que'
tenha sido negado pelo Banco Central. O que foi negado,
porque a gente conversava, justiça se faça. havia algum
di.álogo. havia algum, embora não se concordasse ou
chegasse a uma conclusão, muitas vezes, mu havia
diálogo, e esse diálogo hoje, nesse sentido. De modo que
a negativa não tem a gravidade, não vou dizer gravidade,
a importância, porque não é documentado', que eu saiba.
Não mandamos mesmo, mas porque antes sondávamos,
perguntávamos se era possível--;:'. "não, ainda está fechado, isso aí nós não f~emos".
Mas tem uma coisa mais grave, isso sim, ele chegou a
dizer para um Diretor nossq que, se não fosse, não sei
. <rwn é o assunto lá, eJe até que poderia ter dado uma
m"ào;mas não· quis dar por causa não sei de que. Isso af,
pergtifite para o Diretor Míiller, eu não sei em detalhes,
foi em conversa telefônícà. De modo que documento eu
não sei. Isso aqui, no dia 24, ele disse aqui, que eu estava
presente. Foi perguntada a possibilidade e foi negada
nesses termos, de uma maneira, vamos dizer, não vou dizer gentil, mas, quer dizer, não deixa de ser...nós não estamos usando mais, está suspensa, embora seja legal".
O SR. CARLOS CHIARELLI- No seu modo de Cntender, quaUQi o peso das operações com a Central Sul
no episódio que determinou a situação final do Banco
Sulbrasilei:ro, que também foi muitas vezes aqui referido
no decurso dos depoimentos das autoridades atuais ou,
particularmente, as autoridades que já não são mais do
sistema fmanceiro, que sempre levaram em carãter quase
prioritáriO o envolvimento da Central Suf com o Sulbrasileiro, como uma das razões que determinaram a postergação de publicações de balanços, a geração com isso de
um clima de desconfiança na instituição,-o preju(zO que
disso teria decorrido para o próprio conceito do Banco?
Tudo Isso estaria umbilicalmente vinculado às operações
com a Central Sul, que o Banco Central, segundo os depoimentos, não teria _visto -em momento algum, com
bons olhos e que apesar disso teriam sido praticados pelO
Banco Sulbrasileiro?
O SR. HÉLIO PRATES DA SILVEIRA- Foi o seguinte, quem é lã do Sul sabe disso~ mas o de fora não sa~
be. A Central Sul congrega sessenta e quatro cooperativas rurais no Rio Grande do Sul e cerca de 300.000 agricultores. O Banco Sulbrasileiro sempre é preferido e tem
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cooperado com a agropecuãria, até acima de seus limites. Uma vez até comentei isso com o Sr. Ministro da
Agricultura: Temos cbnietidO algumas faltas aí, porque
estamos excedidos no Rural. E ele disse;, "Bendito exces-:
so!"
O que ocorreu com a- Central Sul foi um fato interno
seu, não foi propriamente culpa do Banco e nem mesmo
do agricultor. E. que() recurso saiu daqui, foí Pãra a Central Sul e depois deveria chegar ao agricultor e não chegou.
NãO é só de cadastro assim de garantias hipotecãrias
ou outro tipo que -se leva em conta em uma operação.
Pode ter errado lá o Diretor de Câmbio da Central Sul
que, diga-se de passagem, foi escolhido pelo Banco Central, pois tem exigências específicas para ser Diretor de
Câmbio. E lá no Rio Grande do Sul, segundo a tradição,
segundo o hábito, para ser mais rápido, não percorreu o
que devia ter sido feito. Por exemplo, na exPortação vem
um cartão de exportação e é a CACEX que dã esse cartão, embarca a soja e tem um prazo e nesse meio tempo,
enquanto vai a soja para lã ... estou falando em soja porque é o principal da Central Sul ... e 45 dias depois vem o
recurso. E nesses 45 djas ~ que o Banco faz um adiantamento de Câmbio. Foi esse adiantamento de Câmbio,
dado ao volume muito grande, é que acarretou esse prejuízo numa ordem de 35 milhões de dólares.
Ocorre que não haveria, segundo consta, um desvio Ou
coisa parecida desses 35 milhões de dólares ou parte deles. Então junto com· o Ba_nc_o Sul brasileiro foram mais
vinte e sete, sendo que o Banco de Crédito Cooperatívo,
sediado aqui, foi -o-principal deles. Hã outros-bancos ãf,
são vinte e sete. O que aconteceu é que desapareceram os
35 milhões de dólares. A Nova direção da Central_Sul está bii&ãndo atê em Los Angeles. Então hã uma esperança de volta, de alguma coisa que existe o débito da
Central Sul.
Agora não sei se respondi a pergunta de V. Ex•.- no
sentido de ...
O SR. CARLOS CHIARELLI - A questão seria,
além do volume, essa indagação, quer dizer, no jufzo do
depoente, a operação com a Central Sul não foi fator-determinante dos problemas ocorridos com o Sulbrasileiro.
O SR. H~LIO PRA TES DA SILVEIRA - Houve
uma diS<:riminação, no meu ponto de vista. Sei que isso
vai desagradar às pessoas e eu não gostaria de fazer isso.
Houve uma discrimin-aÇão do Banco Central, em relação
do Banco Sulbrasileiro, 110 episódio Central Sul. Não
vou dizer o úniCo; p-Orque não sei dos outros, mas ê o !lniCo, que eu sei, que não foi atendido no Banco Central,
no balanço de junho. E verdade que precisavam do beneplácito dele, para nl!.o cair em crédito, em liquidação.
Não caiu o Banco Econômico, não caiu o Bamerindus,
não cairam vârios outros bancos. Só ao Banco Sulbrasileiro é que não deram, deram só em outubro e com isso
nos amarraram nos balanc~tes_ de la, atê outubro, desprestigiando _o Banc:_o. Porque não queríamos que cafsse
em crédito de liqUidação em junho? Porque hav~a desprestígio do Banco, o Banco daria prejuízO e não seria
nada agradâvel, ninguém gosta e ainda mais em casos
desses, de causar prejuízos, pOrque viria-a-&esmoralização do Banco. Mas houve a desmoralização. E agora
estão procurando desmoralizar, dizendo que o Banco estava mal organizado 1 que não tem balancete. Isso é uma
irijUstiça! O balancete não existe por culpa desse fato que
estou dizendo, só em 9 de novembro é que foi peimitido
ao Banco Sulbrasileiro, que em junho não caísse em crêdito de liquidação. Claro que motivos, para dizer, são
muitos, mas os outros nãO-aá.
Vamos mais longe, quando estávamos parlamentando
sobre essa tentativa de não colocar-se em crêdito de liquidação, por que o Ministério da Agricultura, em particular, estaria liderando uma solução do problema, havia
esta esperança que, aliás, foi de nove anos, que não caísse em crédito de liquidação a Central Sul - eÍltão disse-
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ram assim: - Mas outros Banco:s têm e e.u sei que existem Diretores que dizem que não, e eu até acredito na
sinceridade deles. Houve atê um fato com o Sr. Ministro
Delfim Netto que dissç;, "elt!s estão me dizendo aqui que
existem outros bancos e vocês estão dizendo que não
~xist~ "Como é que eu fico?''"- a expressão é dele. Não
foi comigO isso e não existia mesmo.
Então, eles disseram assim: --::.. "Coloq_uem em cr~dito
de liQuidação, que vamos mandar republicar os dos outros." Até eu disse uma vq;: vamos fazer ao contrário,
nós não colocamos em liquidação erlepois mandaremos
republicar com os outros. Foi feito isso? Não foi! Entrei
em contato com vários bancos que fizeram isso e Cito
um, o Banco Económico e não republicaram. Agora,
causou um dano incalculável ao Banco Sulbrasileiro,
desmoralizando o Sulbrasileiro, dando a impressão que
'1Ós estávamos lã desarvorados de não fazer os balancebiS nesses meses. Não sei se respondi a pergunta de V.

Ex•
O SR. CARLOS CHIARELLI- Somando essa sua
informação de um tratamento bastante diverso dado ao
Sulbrasileiro, uma forma bastante discríminatória rio
que tange ao Sulbrasileiro em relação aos demais'e, tendo em vista o que consta, à folha 4 do depoimento-escrito, quando diz que em relação à sua estrutura de contas e
de capital, a mais peSiida em comparação com a de qualquer outro banco comercia,! do País, ao referir~se às obrigações do Sul brasileiro, no que tange ao lAPAS duas situações em quC há coincidência de postura, isto é, se exigia do Sulbrasileiro o que não se exigia dos demais,
cobrava-se do Sulbrasileiro, em termos de encargos e de
cumprimento de terminadas formalidades, o que não se
cobrava dos demais. Essa situaçãO de tratamento .;riminatório a que v. s• atribuiria?
O SR. HÉLIO PRA TES DA SILVEIRA - Um moapenas fazer uma retificação. O
problema não foi bem assim. O problema é o seguinte. ~
que houve um acordo de cavalheiros, provocado pelo
Banco C~tral do Brasil, em 1977 ou 78, pedindo a cooperação para o Governo- Federal, porque estava em dificuldades de pagar os beneficias dos aposentados e viúvas, etc ... os beneficiários, e foi dado um pedido, distribuíram cotas. E a nossa cota, a do Sulbrasileiro, foi, na
época de 200 milhões de cruzeiros. Mas o Banco Sulbrasileiro, no Estado do Rio Grande do Sul, que ã- me~de
ou mais da metade das suas agências estão localizadas do
Paraná para baixo, geograficamente, porque o Rio
Grande do Sul fica lá no lugar onde o Brasil começa ou
acaba, não é? Depende do sentido. Mas, então, nunca
negamos ao be_neficiário qu<i.nd_o viesse lá pedir a sua
aposentadoria. Com isso, mesmo corrigindo, a nossa
cota ficou mais do dobro, porque 200 milhões em 1977,
se V. Ex•s fizerem a conta, eu até tenho no bolso, posso
dizer o quanto é que era uma ORTN, tomando-a por base. Em 1977 para dezembro de 1981 corresponderia mais
ou menos 2 bílhôes de cruzeiros. E nós estávamos com o
dobro disso, 4 bilhões 372 milhões ... etc ... Ai, lamentavelmente, tem gente que estâ aqui na Corte, como se diz
na gíria - aqtii não tem que empregar gíria, ainda mais
diante de uma Comissão tão alta como essa- mas nós
não estávamos sabendo da história. Então disseram o seguinte, vem um decreto provocado pelo Ministro do Planejamento, que o Presidente da República assinou- te-:
nho um decreto ali, se não me engano é 1.200 e qualquer
coisa ~mandando bloquear os recursos que tínhamos
dado aos beneficiários do INPS atê àquela data. Congelando, um verdadeiro confisco, como já houve o confisco
da cárne~ da- soja, confiscaram também esses recursos,
por termos cometido o crime de cooperar com o Governo, e muito além da nossa capacidade. Então isso ficou
indisponível e estão causando um prejuízo, tomando por
base 31 de janeiro, em 75 bilhões de cruzeiros, ~ só fazerem as contas. Pedi para os técnicos lã, com todos os detalhes corrigidos. Corrige de janeiro para cá e tem uns
-mentinh_Q~Eu_queria
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30% em cima. Quer dizer que vai quase 100 bilhões de

cruzeiros de diferença, porque calculando esses 4 bilhões
372 milhões, em dezembro de 81, correspondem em 31
de janeiro a 120 e tantos _bilhões de cruzeiros. Podem pegar a ORTN e façam as contas que é isso que vai dar.
Então, é isso que houve. O que é que aconteceu? Dizem,
eu não possso estar afirmando aqui coisas, diZendo coisas que não posso comprovar. !'-'las o fato é que existem
bancos não tão mais fortés do que o nosso, que foi muito
melhor. Vou até entrar em detalhas. Na FREBRABAN
(Federação Brasi1eira dos Bancos), na reunião do Cans-e:.
lho, eu fiquei sentado do lado do Dr. Lázaro Brandão,
Presidente rlo Bradesco. Na_ ocasião, era Presidente da
FEBRABAN o Dr. Pedro Conde. Estou citando fatos
concretos. E reclamei isso. Pedi, não pedi ostensivamente, comentei esse fato. O Dr. Pedro Conde ainda tentou,
dizendo que isso ê um absurdo, o Banco Sulbrasileiro
não y_ai suportar isso. E eu falei e brinquei com o Dr. Lázaro Brandão. Nós, em proporção, temos mais do que o
dobro do Senhor, pode escolher a unidade. Então vamos
tomar, por exemplo, o depósito à vista? Vamos tomar.
Ele pegou o lápis. O Banco Sulbrasileiro, 17,1; o Banco
Bradesco 11 e não sei quanto-... 50% mais do que o Bradesco, em proporção, tomando por unidade, nessa ocasião o depósito à vista. Eu não quero comparar com os
outros. ~ sempre muito desagradável a gente ... e era o
maior. O próprio Dr. Pedro Coride, na ocaSiãO, Presidente da FEBRÃBÀN, dis~."Temos que dar um jeito,
isso não pode continuar, o Banco Sulbrasileiro não pode
suportar uma coisa de.&sas". Mas ficou no vazio. Embora
rendo-lhe aqui as minhas homenagens à sua tentativa, os
outros não eram nada, não tinham problt~mas. Ficou nisso, Por 'isso ê que eu afirmo, alto e bom som, desafio que
exista; no. Brasil, algum banco que maís tenha cooperado
com o Governo, atravêS do lAPAS, que o Sulbrasileiro.
E isso está lhe custando, talvez, a intervenção.
O SR. ÇARLOS ?HI.bRELLI_- ~igorosamente, ~ou_.
obrigado a lhe fazer a complementação da_ pergunta,
porque a sua manifestação, agora, inclusive, com esses
detalhes todos dos ,con_tatos_. eu pediria a sua resposta
bem objetiva. ~que, quanto mais se esclarece que o ban~
co foi punido por ter colaborado, dado uma contribuição muito maiorl proporcionalmente ao maior banco
privado d-o Pats; foi'confiscado, de certa forma, nos seus
recursos. Tudo isso; no caso da relação BancojiAPAS.
No casQ do probl~a do balanço, um outro banco, o
Banco _Económico+- V. S• referiu- resolveu não republicar o balanço,:apesar de ter recebido ordens nesse
sentido. E o ~ulbr.as~eiro cumpriu essa medida? A que se
deve? Seria por um~ questão de antipatia, de desagrado,
de mã vontade, que tipo de orientação havia de tomaressas providências que não eram, pelo menos, igualitárias,
com relação ao Sulbrasileiro, no que concerne à campa·
ração CQID os dem flls bancos'? Inclusive, esse aspecto
parece-me ex.trem.amente importante, como Relator da .
Comissão, porque~· S•, inclusive, identifica, por exem~
pio, no caso do IAP~S, uma das causas origínais que teriam levado ao professo de intervenção. E como <:. Jtlll
tratamento diferente do dado aos demaiS, ê importante
que saiba, isso acon~ceu por casualidade ou por causalidade. Se is_s_o_ acont~u por causalidade, se havia uma
razão para isso, qual era a razão? Porque, principalmente, era uma relaÇão do banco com a autoridade pública,
com órgãos do Q_o:verno, com setores do Governo. E
essa é a questão fuqdamental. Nós temos ouvido tantas
vezes dize_r _,e é p~eciso que as coisas sejam ditas com
clareza aqui, é hora: de elucidar- que o Banco, inclusive, era um banco protegido. Inclusive, agora que se está
discutindo uma hi~ótese de reerguimento, de restauração do Banco, qu~ o banco foi muito tempo protegido;era o banco dos COronéis. Então: afinal das contas, ~
uma vers_ão que não corresponde aos fatos, é um boato
que não correspond~ realmente ao· 06óriido? Porque V.
Sf. nos estâ. dando, ~través de um depoimento realmente
minucioso, inclus1VCI com detalhes humanos de contatQJ>,
1
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que· haveria uma situação cxatamcntc mversa, o Banco
seria um banco desprotegido, um banco perseguido, um
banco, pelo menos, mal-amado pelas autoridades. Con:-:
seqUentemente, essC fato ê fundamental, passar da si-

tuação de privilegiãdo para a de discriminado, muda
substancialsmente o;enfoque que deve ter a respeito de
uma série de problq:nas dai decorrentes, que passam da
concessão ou ni:\o da 374, que passam pelos cri~rios de
avaliação de bens em operações de concessões de recursos, que passam, na 'época de exigência de publicação de
balanço, que pass_am pela questilo dos encargos, no que
diz respeitO ao felaCionamento com a Previdência Social.
E;ntão, perdoe-me insistência, que ê uma decorrênciã
do ofício. nesse particular da Comissão, de que se collla
de V. S•, até por qUe é um dado complementar- vou
p:ocurar ~nglobar ~questões para facilitar- V._S• nos
disse aqw um fato, que, realmente, para mim, foi de absoluta surpresa. que no dia ô de fevereiro de 1985, portanto às vésperas do di!~:, "D", 24 horas antes da concessão, inclusive v. s• teria pedido mais 24 horas, já no outro dia, quail.do foi decretada a intervenção, com 115 biihões de cruzeiros, a questão estaria rigorosamente resolvida. E esse é um nUmero, um dado matemático-. O exPresidente do Bancp Central esteve aqui, o Sr. Afonso
Celso Pastore, e inclusive, quando dele se argUiu se a medida fora tomada em tempo hábil ou se não deveria ter
sido tomada antes,•porque qUando foi tomada, exi8iú
apartes de SOO bilh~s, nos famoso!i.. ••Jumbos" que foram levar recursos, ~le diss!(, uNão, o problCmã é ·que se
pudesse, deveria ter 'sido tomada bem antes, mas acontece que eram recursOs necessários". Está aí no corpo dos
Anais da Comissão~

se

a

Então, _o volwne aparente ou o volume real, nós temos
infonnações um poUco contraditórias, de 115 bilhões de
cruzeiros era o moritante necessário no dia 6 de feverei- ·
ro. A decisão foi tomada no dia 7 de fevereiro e no dia 8
ou no dia 11, se não me falha a memória, desembolsamse 560 bilhões de cruzeiros, para fazer frente ao dia seguinte, aos dias seguintes, iss_o_dos recursos declarados,
fora aquilo que jã sF tem dito c repetido de injcções no
sistema financeiro, em outros centros -do País, em favor
de outras ínstituiçõ<(S no Rio, Sãp,Paulo, etc, que hâ especulações que vão .desde 2 até 4 trilhões de cruzeiros.
Ora, se esse processo de infeçãO comPlementar e mais
os recursos de 560, Iâ no Rio Grande do Sul, tudo decor~
reu da deflagração da intervenção, parece-me que é um
fato absolutamente incompreensível, pois aquilo que poderia ser resolvido com 115 bilhões, no dia 6, custou para
a Nação e para a sociedade, nos dias 8, 9, 10 e 11, for'malmente, 560 bilhões, fora o restante que tem de ser calculado, continuadrurente e, seguitdo info~mações complementares, quase 2 ou 3 trilhões de cruzeiros.
Como entender e~e mecanism'ó ·e como poder avaliar
esse fato e compreender? Por i~so é que essa questão dos
115 bilhões, V. s• vái ter que, I-igõ!Osã.mente;confinnai~
me esse dado; esse montante era o montante que, resolvia
.a situação âo Banco Sulbrasileiro c inviabilizava a sua
decretação de interVenção? Isto é uma infofnlãçãO--õficial, decorrente do diálogo com as autoridades; essa é a
pergunta objetiva e .o de restante são comentários à luz
das perguntas anter;iores.
-

O SR. HáiO P~TES DA SILVEIRA- Peço licença a V. Ex•, mas gostaria de fazer uma retificaçãoinicial. Não houve, corO. o Banco Econômico, determinação
do Banco Central para republicar o balanço. Eles~ que
nos diziam quC:- iam:mandar republicar o balanço.-Parti-:
cularmente, em entendimentos e conversas coin os diretores do Banco Ecop.ômico, eles é que me disseram que
não republicaram e que não iriam republicar balanço nenhum. Foi isso que' me_disseram~
O SR. CARLOS ÇHIARELLI republícar'?

Mas eles deveriam

O SR, Há!O P~TES DA SILVEIRA- Não. O
Banco Central queria que nós puséssemos em c r~to de
liquidação a Central Sul.

O SR. CARLOS.CHIARELU- Sei.
O SR. Hf.LIO PRATES DA SILVEIRA---- mas os
outros já tinham pÔ:blicado os balanços, sem colocar a
Central Sul em crédito de liquidação.

O SR. CARLOS CHIARELLI -Quais eram os outros?

O SR. HáiO PRATES DA SILVEIRA- Os outros? Vinte e Sete b8.nco_s. Eu- não sei "tôdos.
me:~

O SR. Há IO PRA TES DA SILVEIRA- Auxiliar,
Bradesco, Bamerindus, o Crédito Cooperativo, o Econô- _ ·
mico-. São vinte e sete, vin-te eoito com o Banco Sulbrasileiro. O Banco Sulbrasileiro era o terceiro.

O SR. CARLOS CHIARELLI- E para eles não valeu essa determinação?
I

O SR. Hf.LIO PRATES DA SILVEIRA- Não valeu. Agora. quando_ nós dizíamos isso, eles diziam que
i3!11 mandar republicar os balanços; foi quando eu disse:
"Vamos fazer o segUinte: n6s publicamos-o balanço sem
-colocar em crédito e'liquidação,_depois,junto com o's outros, o Banco Sulbri:tsileiro republica". Não aceitaram e
ficou~se nessa discl$são até outubro, quando então resolveram, disseram eles.:,, "Mudou". E mudou mesmo.
O-SR. CARLOS. CHIARELLI -
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O SR. CARLOS CHIARELLI--:- A pergunta-que cu
lhe fiZ, de certa maneira, uma 6 a reiteração da anterior,
quer dizer, o banco é tratado diferentemente.

O SR. HáiO PRATESDA SILVEIRA _:Isso

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sim. Bom ...
O SR. HáiO PRA TES DA SILVEIRA- Mas ao
colocar o crêdito eqt liqUidação, dava prejuízo ao Ban·
co ...

O SR. CARLOs:cHIARELLI- Alguns, pelo
nos.
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Está muito bem.

Argumento sempre existe.

O SR~ HÉLIO PRATESDA SILVEIRA- E aí, que
aconteceu'? Atrasou· o Banco Sulbrasileiro o balancete
que nunca havia atrasado.
Agora, estão lançando aí na rua da amargura que a
Diretoria era um descalabro, que não fazia nem balancete ...
Cheguei um outro dia e fui perguntar para os técnicOs'
lá: n_ós poderíamos ler feito algum balancete a partir de
julho sem ter o balànço de. 30 de junhoZ. '"Não, tecnicamente não. Temos que esperar o balanço anterior." Isso
ê_o__que_ fl!~ [ói_inforynado; pOde ser que tenha um outro
jeito ãÇiiâo -sei, ·esSa: ê ã inTorrriã.ção que tenho. E foi pOf
isso que não foi feito o balancete.

O SR.. CARios"l::in.ó.'Eiii--'- Enti1~,la armando,
mas sob controle, iSso.

O SR. Hf.LIO PRATES DA SILVEIRA- Então,
essa era a pequena discrepância. Eles não mandaram, diziam 9ue iam manâ~r, i:nas não mandaram, tanto que eufiZ__ iSs'ª ~p·ropOst~~.·~:va~os f~~ o ~s~g:uint~_ Ent~9 dei-_
xa." Aquilo que eu jâ tinha dito. Deixa e republica: o
Sulbrasileiro junto C.om os outros; então foi feito, issó_é.O
fato.
·
"
Agora, o mais importante que me parece~.-'lúe V._ Ex•
perguntou e eu fiqüei perturbado e c:.om_ã. preSsa âe.retificar;- porque não hopve a indisciplina-':.. V~ os chamar
asSim •...:-do Banco Económico em n~o republicar. É que
não mandaram republicar. . ..-:.T- -- _· · ~ •'

O SR. CARLOS CHIARELÚ - Houve uma ordem
diferente para o Sulbrasileiro da que foi dada aos outros.
O SR. Hf-LIO PRA TES DA SILVEIRA -Isto houve.

nós

sentimos há anoS, o porquê não sei. Agora, se v:-Ex• me
perguntar de onde? Ora, sabe V. Ex• que, cm 1979, Quan~o assumi_a direção do Banco, até a A'ssembl6ia__Legislatlva de lã fez uma campanha, dizendo que nOs, eu, no caso, talvez estivesse liberandO a venda do Banco Sulbrasileiro para o Bradesco, para não sei quem. Até, por sinal,
o Dr. Amador Aguiar, muito gentil, mandou-me uma
correspondência, dizendo que nunca houve nada disso e
queria retificar. Retificar não 6 o termo, queria.
solidarizar-se e dizer que ele não estava interessado, nunca movera uma palba sobre isso; os outros bancos tambêm fizerarri -isso.
Chegou ao ponto d.e. em uma entrevista em uma tClcvisão lá, um repórter dizer:. .. "Não adianta o Coronel '
Hélio Prates dizer que não está vendido o banco, porque
está.-.-. Isso fOi em 79; então, hã anos cm qUC eS"til.o falando isso, que vão veàder o banco, que não vão vender o
banco e que estamos fazendo sei lã, tirando-o do Rio
Grande, etc. Não vou fazer injustiÇa de dizer que foràm
os diretores do Banco Central. Agora, eu não me sinto
em condições de aChar que houvesse simpatia: Isso cu
não vou d~er que nllo. Fui bem tratado por _eles, mas
fizeram~me tratamento diferenciado, desde cj:ue- existe
Banco Sulbrasileiro. Um banco que, quando houve a fusão, não recebeu a cooperação de um tostão do Banco
Central c vai ver se o Mineiro do Oeste, o Português do
Brasil, Comercial do Paraná, H alies e tantos outros ar, ~e
não houve a cooperação; o Banco da Bahia se não houve
cooperação do Banco Central; houve. afirmo calCgoricamente que houve, porque eu estava naquela ocasilo,
aqui em Brasília, em a maior parte, não do Halles, mas
nos outros eu estava. Estava aqui em Brasllia e acompanhei de perto, pelo menos o da Bahia, com altas autoridades que ainda são hoje altíssimas autoridades, atécorreção monetária. Então, houve co_opcração aqui, No
Banco Sulbrasileiro, não houve nada. O Banco Sulbrasileiro não ganhou um tostão do Banco Centr31.
b preciso que nosSos funcionários que estão aqui, muito bem representados, saibam disso, que houve luta muito _grande dentro da diretqria --~ não_ rccebemo_s cooperação nenhuma no exercício. Só recaía a cargã enl cima
dos diretores, com ·grandes dificuldades, que nem por,
isso deixaram de faZer.
Vou char _um c~o, que não sei se jã o citei aqui,
perdoem-me, mas. t~n~o de repetir. Já estou, talvez, exa~
gerando no entusrasmo, vou andar com mais calma.
Já falei aqui de uiria empresa que tinha 10 milhões e
518 mil_-dóiares; então, iS~·~ __nós jâ es~mos fazêtido,
como estamos fazendo com a Maguefa c somos condenados com isso. A Maguef3 é negociata,' é que está ganh~nd? ~i~~~eiro, é que estã com não sei quanto. Quanto
é que tent n~ Suíça? Há até pefguntas desse gênero, para
mim altamente ofehsivas e ficani nat1,1.rais. Não estou
· ofendido cOm a pcigunta, fico sentido que exista uma
coisa dessa no ar d~ querer saber onde é que tenho dinheiro, se é na sur~. dinheirO Dão sei aonde.-EU~ qUCes~
tau na fronteira, nãO tenho um tostão em lugar D.enhum
for~ do Brasil_ e aquilo que ~stª- ai está _no BancQ Sulbrasileiro.
- --- - -~em, t~ uma PC:gunta muitb interessante que V. Ex•
fez e que não respOndi.

O SR. CARLOS CH!ÀRELLI- f. a pergunta bâsica
-

dos 115 bilhões.

O SR. Hf.LIO Pi).ATES DA SILVEIRA -·Foi o seguinte: quando, no ~ia 6 de fevereiro, o Diretor Mi!ller,
VicC-Presidente, c C:U fomOs ao gabinete do Dr. João Leitão de Abreu, este inandou chamar o Ministr_o Delfim
Netto. Estávamos r~nido~ ali, nós quatro e o Ministro
Delfim Netto já veid sobraçando uma pasta e a abriu, di-
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zendq:. "Olha, o bur~ de vocês"- foi bem assim--;;:;; "é
da ordem de 230 bilhões de cruzeiros".
"Duzentos e trinta? De onde V. Ex• tirou isso"? Ele
abriu a pasta e com~ou a citar e nós começamos a contestar, enquanto ele! foi retificando.
... "l.s_so aqui não ex~te mais, isso-aqui ê assim, desatuali-

zado até- Depois 9Ie diss;;. "Vamos en~rar, vamos di~ que sejam 50%, rejam 115 milhões". Eu- ÔlSS~: Se v.
Ex• parasse a onda~e boatos, eu lhe arrumo isso numa
semana"~. "Por qu· '? ele ficou me olhando e eu vireí
para o Dr. João Le tão de Abreu e disse assim,;_, "Ainda
ontem, jantei num r~taurante em Porto Alegre_e tinha lá

um industrialista que disse que no aumento de capital
que estávamos gestionando em processo, eu entro com

50 bilhões de cruzei~os e ele dissç,;, ..Pode contar conl 100
bilhões de cruzeirosf Amanhã é 50, daqui a uma semana
é 100 bilhões de crl;l.Zeiros..,

O Dr. Leitão de Abreu d.issç~ ..posso saber qual6 esse
industrialista'!, ••DiJç_:,. "Pode... S o Sr. Isna da Isalit ...
.. Eu o conheço e elb tem recursos para isso...
Não adiantou, n~ tinha como fazer parar a onda de boatos que, por sin~, recrudesceu, no dia 7, pelo menos
através do Jornal ~ BrasU. Não estou ofendendo o Jornal do Brasil nem estou acusando nada, só _estou dizendo
que houve. Estâvamos lã, comojâ descrevi aqui, fui para
o R:tJ de Janeiro te~tar e foi essa corrida uma violência
impr~siopante. N~o ficamos devendo um tostão do
1
Banco Central, fechamos todas as contas. Intervieram.
Não vou dizer que ~nterviessem mal, não vou dizer isso
porque, um outro dia, não r~istiríamos, se continualis_e a
corrida. Então, qu~ia ver se paráva a corrida, foi o apelo que fiZ ãs autoridades. O Dr. Leitão de Abreu se e~~
forçoU e inuito, já ~isse que só dois Ministros nos auXIliaram extraordinaryamente nisso - foram o Dr. João
Leitão de Abreu e Ministro Jarbas Pas~arinho. Quero
incluir, dentro das suas possibilidades, o Ministro Nestor Jost, foram eles, :não encontramos apoio em lugar nenhum.
. F_.,i ~ali ~a fiepie que o--Ministro Deihln -Netto aís~- ••Se não houver intervenção, a Diretoria do Banco
Ceniral se demite". Estã tão radicalizado assim? Aliás tenho um documento ~í que atê a data está enganada, a-intervenção estã data?a de 5 de fevereiro, isso era 7, não
for do Banco Central, mas foi do BNH.

9

O SR. CARLOSICHIARELLI -V. S• disse no decurso do depoimenlo anteriormente que até uSaifa-ex'pr~~ão que o Bancf central teria delegado a decisão ao
· Mm1stro Delfim N.;tto.

O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA- Sim. Nessa reunião do dia 6,:não gostaria de entrar no subjetivismo, mas não posso Ine negar à pergunta de V. Ex• e dos
mero bras da CP I. Ó Ministro, na ocasião, disse que o
Banco Central estafa obstinado em intervir no Banco
Sulbrasileiro. No outro dia, porque houve um detalhevou revelar- extrai- é que no momento da despedida,
o Minístro Delfim ![tetto me abraçou e ao Dr. Leitão de
Abreu - jâ contei fSSO aqui - desejando a solução d9
Banco Sulbrasileirof Mas, no final,_ ele disse uma coisa
que não me agradop. Por isso fui ao Rio de Janeiro desculpe dizer isso t- mas eu não acreditei e não o fiz,
porque ele contou ttm fato para o Dr. Leitão de Abreu,
em minha presença ·e o fez de forma muito diferente da
realidade. Então nãfacred.itei e diss~ "Mllller fique aqui
que vou tentar no io de Janeiro" - Foi esse o fato.
Chegou aqui, marc ram para as 20 horas daquele mesmo dia, como era tJ-de, marcaram para o outro dia e eu
voltei para o Rio d9 Janeiro e foi aquilo que contei. Foi
esse o fato. Isso é o 1fato. A interpretação fica Por conta
de quem· ouve. O Q'rle estou dizendo é a pura verdade.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAiõ (Seção II)

O SR. Há.IO PRATES DA SILVEIRA - Não respondi sua pergunta. No outro dia, de manhã, o Mllller
me telefona para o Rio de Janeiro dizendo que tinha fracassado aquela tentativa indicada pelo próprio Ministro
Delfim. Falei corri Dr. Leitão; ete disse ê, rião tinha dinheiro, fiquei doente com aquilo. Mai-. tarde, Miiller me
telefona dizendo que tinha sido_ chamado pelo Dr. Miranda -e qU:C tinhaffi delegado a solução para o Minístrõ
Delfun Netto. Fiquei satisfeito, porque vi que não havia
radicalização por parte da Diretori:a do Banco Central,
foi isso que eu disse. Houve a reuhião com o Presidente e
acabou redundando na intervenção daquilo que já decla~
rei aqui. Foi por fsso que tive uma artimação, porque
pensei que ele fosse resolver o problema, porque ele tinha dito nos argumentos que o Banco Central estava
obstinado em intervir no Banco Sulbrasileiro e até
ameaçando com renúncia.

O SR. CARWS CHIARELLI - V. S• acredita que
na ocorrência-de uma liquidação do banco, antes ou agora, pcxieria ter conseqUências danosas para o sistema fi~
nanCeiro em geral? Traria uma série de consequênCias
prejudiciais à economia do Rio Grande do Sul, da região?
O SR. PRESIDENTE (Octãvio Caidoso) -Só ponderaria, acho que seria desnecessãrio, dado à grande experiência de V. S• que nenhum banco fosse citado. Digamos que a liquidação naquele tempo ou agora traga riscos para o sistema, que nenhum banco seja mencionado,
porque isso é um problema muito grave e essa Comissão
não quer ter a mínima- responsabilidade em nenhum outro tipo de comentário ou de boatos que possa afetar o
sistema bancário.

O SR. H~LIO PRATES DA SILVEIRA- Muito
obrigado. Mesmo pelo seguinte: Acho que aqui é o contrátio, porque vou fazer uma outra revelação. Uns quinze dias antes, fui procurado por um diretor de um banco
dizendo se o Montepio não queria ser vendido por SOO
bilhões de cruzeiros, desde que largasse de mão o Sulbrasileiro, que fosse ac,bado o Sul brasileiro, que desaparece-~ia essa sígla e se9am divididos por três bancos. E ele
aíndadisse mais, potle ser até o meu, também. Então, seria o quarto. Fui p~ocurado por um diretor de banco.
Naturalmente ri, se fu receberia uma pessoa, um mensageiro para tratar de~se assunto. Ainda ftZblague, eu recebo todo mundo, ~o hã um contínuo que deseje falar
que, desde que tenhil tempo, eu não receba, por que não
vou receber essa pe$soa? Fui atê indelicado com esse di~
retor.
No dia 6 de fevci-eiro, quando toriiamos o avião em
Porto Alegre, pela ;manhã, esse mesmo diretor veio a
mim e disse assin:t.;.. !'Jã te procuraram." Eu estava com
outros diretores, ~ outras pessoas que são testemunhas. Quando p1e fa~ou isso, eu estava sozinho. Nessa altura, é minha palavra contra a dele, portanto, duvidosa.
Quem .acreditar nel~, acha que ele está com a razão, se
não confirmar, é cl~ro. Mas chamei os diretores rrossos
que estavam no aen~porto e disse -Ouça aqui. E ele repetiu. Portanto, hoje tenho testemunha de que veio a
proposta, pelo menbs inicial, não é propriamente proposta, uma sondageÍn, para ver se venderia o banco com
a condição de não *car nada, nem o nome do SUlbrasileiro. ~ria divididq, totalmente di$tribuído. Etn troca,
ficaria com o Mon~epio e garatiria todos os benefícios
aos beneficiãr_iOs. Então, respondo, por um lado, o seguinte: não vou prohr, não sei. Agora, que a liquidação
do Banco Sulbrasil~iro, favorece vãrios bancos, eu não
tenho dúvida nenhlltllla. Não tenho dú~ida nenhuma. Se
prejudica, acho qui: mais favorece do que prejudica.
Pode prejudicar a a!Zuns, porém a muitos favorece, porque o desejo é que o! Banco seja liquidado. Por isto é que
me rebelei, lá em I{orto Alegre. Na televisão, tive que
usar até o que eu n'ão desejava, uma certa violência de
linguagem, de atitude, contra uma autoridade que estava
lá por achar que seria conveniente um novo banco para
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comprarem baratinho as agências do_Banco Sulbrasilei-_
ro. Agora, na liquidação do Banco, começa aí, na liquidação quanto é que vale uma agência? Zero. A carta patente de uma agência, vale zero. Quanto ê o mercado, se
fosse vender aí. V. Ex• tem uma idéia? Tenho uma relação aí. A preços que andam por af, no mercado vai a
um tiilhão e trezentos milhões de cruzeiros. Só a carta
pa~ente. Tanto q~ para fazer negócio. por exemplo- é
rriuito comum enire os bancos fazer um negócio, eu quero trocar uma carta patente do Rio de Janeiro por porque o Rio de Janeiro e São Paulo são especiais:..... por
Porto Alegre. Qu.anto vale? Vale 3, 4, ou 5 em determinadas regiões. Existem esses negócios, tem esses valores, os ·
valores atribuidos para poder fazer inclusive negócios.
Normais. E atê de interesse. Então, a pergunta de V. Ex•,
acho que mais ajuda do que prejudica. Porque comprar
agência do Banco a zero, a custo zero -porque esses valores_que V. Ex• perguntou e eu não respondi, desses SOO
milhões são financeiros, não são econômicos, os 115 bilhões seriam econômicos. Tenho a relação aqui que o
Banco Central concordou, que ele botou lá que eram 485
a 178 bilhões de cruzeiros. Fomos lã e eles aceitaram,
considerando a Central Sul, que são 35 milhões de dóla~
res, em torno disso, com zero o dêficit econômico ia a 25
bilhões. Nesta altura, não é nada para o Banco Sulbrasileiro. Concorâaram com ele. Tenho documentado af,
nã.o sei se V. Ex• tem, eu deixo uma cópia que foi lá. De
modo que, há uma diferença entre o econômico e o finan_çeiro. Fizeram esta coisa toda contra o Banco
Sulbrasileiro, mais üm pouquinho vai a trilhões. a 10 tri~
Ihões, sei Iâ, yai cada vez, cada vez mais.
Agora, que 115 bilhões, na época. até exagero era, era.
Outra coisa, quando uma das entrevistas, que eu tive
com o Dr. Iran Siqueira, jã disse aqui, perguntei a ele.
Quanto o Senhor acha que a gente pode arranjar em aumento de capital? Que era uma das sugestões para melhorar o Banco, que não ia tão bem, eu quero-deixar claro~ Não estou dizendo com isso que o Banco ia às mil
maravilhas, não ele necessitava, estava atravessando
uma fase dificil, mas perfeitamente suportável, na minha
opinião. Ele nem disse de quanto era, não quis dizer, talvez porque ele não tivesse bem os números, talvez porque ele não pudesse dizer que fosse um valor e nós
atingíssemos e errar. Seja lá o que for. Mas dizer que deveria ser estudado, que o Banco estava mal, que precisa
de um trilhão, não sei quantos trilhões, não mesmo.
Eram 115 bilhões dos dados do Ministro Delfim Netto,
com a pasta aberta. Aqui somadinho, foi assim.
O SR. CARLOS CHIARELLI- V. S• refuta, então,
a tese de que houve qualquer tipo de incompetência de
gestão?

O SR. HELIO PRA TES DA SILVEIRA -Refuto.
Acho que pode ter havido erros. Eu, particularmente,
não reconheço um erro, posso reconhecer que talvez um
outro mais capaz tivesse maiores vantagens, isto sim.
Um outro diretor, no teu tempo aí não ia levar tanto
tempo com a Maguefa, por exemplo. Então, pode ser
que até tenha resolvido com a Maguefa e eu não consegui resolver. Agora, que a Maguefa, quando assumi a direção do Banco, no dia 20 de junho de 1979, só tinha 7%
de garantias por causa daquilo que eu jã disse, dos 10
anos de luta dentro da Câmara de Vereadores de Porto
AICgi-e,- que hoje; dados do Banco Central que estão _af,
eles consideram 21,40%, uma coisa assim: eles lã dizem
que é 60, pelo menos eu quadrupliquei. Quer dizer, que
se eu entregar a Maguefa vai dar prejuízo ao Banco? Dá,
vamos botar com 40 milhões. A Magueia cOm 140 milhõeS. Vamos dizer- que ela valha 40. Então, estou danto
um -prejuízo de 100~ MaS é um absurdo!
Para quem conheCe Porto Alegre, sabe muito bem que
aquilo vai num acelerado inprevisível, apesar dos pezares, apesar da situação da conjuntura nacional e internacional. Apesar dísso. 1!: uma área nobre para Porto Alegre, a dois ou três minutos do centro. 1:: uma área muito,
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boa. Então, aquilo é uma Vieira Souto, não é um município que s-e fez lã em Santa Catarina, ou mesmo no Rio
Grande do Sul, do interior. Não se pode comparar isto,
porque, maternaticamente,é inadmissível fazer uma correção monetária igualzinho a São Gibfiel~ qt.iC-é minha
Terra natal, igual à Península dos Ministros ou a Vieira
Souto, do Rio de Janeiro.
O SR. CARLOS CHIARELLI - V. S• tem conhecimento deste documento do Banco Central, que informa
de ocorrências relevantes e providências tomadas, irre-gularidades com base na VIES 83031 e 83039, de 25 de
janeiro e 9 de maio de 83? Foi instaurado procC:sso administrativo com base no MMI 16, I( 4, 16, bem como nos
artigos 153, 154 da Lei 404, combinados com o artigo 44
da Lei n' 4.595, pois ficou evidenciado em operações de
compra de títulos de renda flxa favorecimento à Corretora Weinstein - Títulos, Valores de Câmbios Ltda, e
Sulbrasileiro S/A e CVMC, cujos maiores acionisui.s
são, respectivamente, os Senhores Davi Weinstein e Jos~
Antônio Carchedi, também diretores do Banco Sulbrasi~
Jeiro S/A?
O SI\.. HllLIO PRATES DA SILVEIRA- Tanto
quanto eu saiba, são três proc_essos administrativos.
O SR. CARWS CHIARELU- Este documento seria de 15 de maio de 1984.
O SR. Í!llLIO PRATES DA SILVEIRA- Este documento de 15 de maio é este aí, do Sr. Davi Weinstein.
Este aí foi dado, agora, como eu disse, uma resposta, nos
fins de janeiro. S(f agora deram a solução, começou em
1983. Existem mais dois: tem um sobre o Câmbio que,
lamentavelmente, fui saber pelos jornais. Mandei verifi~
car lã e tinha desaparecida este documento, a de Câmbio. O outro que foi do dia 19 de junho de 1984. Pensei
que V. Ext ftzessereferência a este. Está aqui a resposta,
a defesa do nosso advogado~ e at~ hoje não veio solução
do Banco Central. Vou deixar com V. Ex•. Estâ af. Então, eles dizem mesmo que houve irregularidade. Existe
aí uma defesa. Este outro, como eu disse, eu tenho co~
· nhecimento, mas foi este do Davi Weinstein, não é isto?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. CARLOS CHIARBLL! - NãO~ a -infoirnação
fundamental é esta. esclarecimento que cabe aqui. Aqui
diz~. "Ficou evidenciado, em operações de compras de
titulas de renda flxa, favorecimento à Corretora Weinstein, cujos maiores acionistas são, respectiv-amente os
Srs. Davi WeiD.Stein e o Sr. José Antônio Carchedi, tam._bém diretores do Banco Sulbrasileiro!'
A pergunta que lhe faço, à luz deste documento, ,& se
isto aqui, que fala que ficou evidenciado o favorecimento
à Corretora Weinstein, se isto implica numa decisão final, se implica num procedimento do qual ainda cabia
recursos, e qual a conseqüência que houve dentro da estrutura de ingestão do Banco; com relação a estas duas
pessoas que estão aqui identificadas, caracterizadas
como diretores do Sulbrasileiro e que teriam sido evidenciados como autores de irregularidades em operações de
compra de titulas de renda fixa.

O SR. HSLJO PRATES DA SILVEIRA - Houve
uma defesa. Aliás, todos os diretores do banco foram in~
diciados. No mês de janeiro, como eu disse, foram arquivados todos os diretores, inclusive o diretbr da Carchedi,
menos o diretor Davi Weinstein. Elesjã deram a resposta. Foi por isso que o diretor Davi Weinstein recorreu,
de acordo com a lei, ao Conselho Monetário Nacional.
Mas foram arquivados para todos os diretores, inclusive
o diretor José AntóniO ·earchedi.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Então, todos os diretores que tiveram procedimentos denunciados como irregulares por parte do Banco· Central fizeram a sua defeSa e o Banco Central os exonerou de culpa e os absolveu
em_janeiro deste 3:00?
O SR. HELIO PRATES DA SILVEIRA- Sim, Ex•
O SR. CARLOS CHIARELU -Sr. Presidente, era o,
que eu tinha a perguntar. Faço um requerimento a V.
Ex•, na condição de Relator, dado todo o contingente de
informaçõeS aqui p-restadas pelo Sr. Presidente do Banco
SulbrilliileirO; sobretudo os detalhes finais das negociações, de quem as conduziu, da decisão tomada, inclusive o abraço, se faz absolutamente inlprescindív~l a ouvida porestaCcilnissão do Sr. Antônio Delfim Netto, ex~
Ministiq_ do Planejamento, para que nós possamos, rigorosamente, elucidar esses fatos.
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O SR. H:SLIO P~ATES DA SILVEIRA- Eu poderia estar presente{ O SR. CARLOS CHIARELLI - Ontem, eu jâ pedi
uma acareação. Sou tentado, em face desses fatos, a
complementar, dizendo que gostaria muito, para que as
coisas se esclarecessem_ e se pudesse contrapor as infor~
mações, para que não reinassem dúvidas, jâ que o nosso
propósito é esclarecer a verdade de maneira muito clara,
muito objetiva e com a maior isenção possível.
O SR. HELIO PRATES DA SILVLEIRA- Eu só.
queria esclarecer o seguinte: o Ministro Delfim Netto
pode dar explicações, deve ter explicações:. Mas o que eu
disse ê a pura verdade, eu sustento em qualquer situação.
O SR. PRESIDENTE (Octâvio Cardoso)- Nós ou·
viremos a verdade de cada um, providenciaremos para
que o ex-Ministro Delftm Netto deponha. Mas a acaR
reação, eu não posso deferir, desde logo, porque a acareação se verifica entre dois depoimentos contraditórios
e o depoimento do ex-Ministro Delflm Netto nós nllo o
conhecemos ainda. Depois do depoimento do Sr. DelflDl
N etto é que poderá ocorrer a necessidade de uma acareação. Mas, seguramente, V. Sf. poderá assistir o depoimento do ex-Ministro, na qualidade de assistente, como
tantos outros Que estão aqui.
Como não há mais .rienhuma interpelação a ser feita,
agradeço o comparecimento do Cel. Hélio Prates da Silviera, os esclarecimentos que prestou a esta COm..issão, a
presença dos Srs. Membros da CPI, dos Parlamentares
que aqui estiveram, mesmo não sendo Membros da CPI,
a trabalho dos assistentes do Cel. Hélio Prates da Silvei~
ra, o trabaho dos profissionais da imprensa e mais uma
vez a presença dos funcionários do Sulbrasileiro e do
_Habitasul, tão interessados no desfecho desse problema.
A informação que teriho ~que o Projeto de Lei do Governo deu entrada na Câmara Federal hoje à tarde e que
o Presidente da Câmarajã teria despachado o projeto à
~missão -de ConstitUição e Justiça da Câmara Federal.
Estão encerrados os nossOs traoalhos.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 30 minutos.)
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1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da RepWiica

N'i' 105/85 (n"' 269/S:J,- na origem), res_tituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
1.2.2 - Comunicações da Pfesidêncla

-Recebimento da Mensagem nt 110/85

(n'~'

268/85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da

República solicita autorização para que a Prefeitura
Municipal de Guarujà (SP), possa contratar operação de crédito, para os fins que especifica.
-Recebimento da ~ensagem n" 106 a 1"09J85 (n~'
264 a 266/85, na origem), pela qtial o Senhor Presidente da República SC?licita autorizaç~o para que os
Governos dos Estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo, possam realizar operações de ci-édito, J>ara os
fins qUe especificam. · ·- --"-"-·- ---

1.2.3- Leitura de Projetos
- Projetó de Lei do Senado n9 121 (85, de autoria
do Senador Rainlundo Parente, que ·permite o desmembramento de terrenos de mansão com ârea igual
ou superior a 2 ha (dois hectares) c dâ outras proVi~
dências.
-Projeto de Resolução n' l0f85, de autoria do
Senhor Fernando Henrique Cardoso que altera aRe~
solução n' 62f75, que dispõe sobre operações de cr~~
dito dos Estados e MunicíPioS, fcia Seus limites e
condições.
-Projeto de Resolução n9 11/85, de autoria do
Senador Itamar Franco que extingue o processo de
votação simbólica.

1.2.4 - Comunlcaçio da Presidêocla
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
--Resolução n9 11/85, lido anteriormente.

1.2.5- Requerimento
N' 107j85, retirada do Projeto de Lei do Senado n'
187/82, de autoria do Senador Nelson Carneifõ.

1.2.5 - Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 122/85~
Complementar, de autoria do Senador Carlos Alber~
to que dã nova redação ao§ !C~ do artigo 4' da Lei
Complementar n9 26, de li de setembro de 1975, que
altera disposições da legislação que regula o Progra~
·ma de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Património do Servidor Público (PASEP),
para o fim de pernlitir, ao titular de conta individual,
o r~bime~iO__do re·sptictlvo saldo, na hipótese de de- semi)rego involuntâiio.
-Projeto de Lei do Senado n' 123/85, de autoria
do SenadQr Cai:] os" Alberto_ que: acrescenta parágrafo
e altera a redação ao artigo 8'1 da Lei n'~ 5.107, de 13
de s,~embro_de_l966, que cria .o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dã outras providências.

1.2.7 -

Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA~ Esclarecimentos sobre o episódio da venda, pelo Governo de
Sergipe, de farinha de trigo doada pelo Programa
Mundial de Alimentação para atendimento dos flagelados daquele Estado.
SENADOR NIVALDO MACHADOConSiderações sobre tópicos da refonna administra~
tiva preconizada pelo Gov~no, no tocante à unificação dos regimes trabalhistas e a concessão do 13'~
salário aos funcionâ~~s- públicos.
·
SENADOR QASTÃO MVLLER- ~ntenário de
nascimento do ex~Presidente Eurico Gã.sPilr Outra.
SENADORA EUNICE MICHILES- Decisão
do Supremo Tribunal Federal extinguindo 27 mu~
· nicípios amazonenses.
!.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Cámara n9 12/85 (n9
5.272/85, na Casa de origem), que autoriza a desapropriação de ações das companhias que menciona e
,a abertura de crédito especial de até CrS
900.000.000.000 e dá outras providências. A)iredaçãO
adiada por falta de quorum.
_:::Requerimento n9_ 57/85, requerendo urgência
para o Oficio S/2, de 1985, do Governador do Esta-

do do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar operação de crédi~
to externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento- n9 58/85, solicitando urgência
para o Oficio S/8, de 1985, atrav~ do qual o Prefeito
municipal de Anãpolis (GO), solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar o~
peração de empréstimo externo no valor de USS
.1.500-.00(LOO (três milhões e quinhentos mil dólares).
Votação adiada por falta de quorwn.
-- Proje_to de Lei do Senado n' 26/79, que acres~
centa parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-

rmn.
- Projeto ·de Lei do Senado n' 2f80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fun·
dações_ de Ensino Superior. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 340/80, que acres~
centa parágrafo úniCo ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada coi_n
prole o· direitO à JoZ.il:ãda de trabalho reduzida, com
remu-neraÇão pro"porcional. Votaçio adiada por falta
de-qoorum.
--Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do miisiCo. (Apreciação
preliminar da constituciona!Ídade). Votaçio adiada
por falta de quorum.
- Pr.Ojet_o- d,e Lei do Senado n' 320/80, que revoga
a Le(~9 6.815, de 19 d~ agosto de 1980, que define_ a

situação_juridica do estrangeiro no Brasil, cria o Con~
selho Nacional de Imigração e dá outras providêricias. Votaçio adiada por falta de quorum.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR HELIO GUEIROS- Correspondên·
cia recebida do Ministro da Marinha, refutando denúncia feita pelo Presidente do Sindicato Nacional de
Oficiais de Radiocomunicações da Marinha Mercan.,;te, do descumprimento, por parte da Diretoria de
Portos e Cost:as, de dispositivo legal que determina à
manutenção embarcados, de dois representantes daquela categoria nos navios de longo cursoL
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

lOURlVAl ZAGONEL DOS SANTOS

Diretor-Geral do Senado

F~deral

Impresso sob_ a tesponsahilidade _da Meso do Senado Federal

JOSÉ LUCENA DANT AS
ASSINATURAS

Diretor Executivo.
JOÀQ M_ORAES Dà SILVA

Via Superfície:_

Diretor Administrativo

MÁRIO CÊSAR PINHEIRO MAIA
Diretor Industrial

Semestre

Cr$ 3.000,00

Ano

Cr$ 6.000,00

PEDRO AlVES RIBEIRO

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00

Diretor Adíunto

Tiragem: 2.200 exemplares.

SENADORA EUNICE MICHILES- Necessidade de maior apoio governamental, para a divulgação
e utilização racional da madeira oriunda da região a-

1.3.2 ~ Designação da Ordem do Dia da pr6xima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO

mazónica.
SENADOR GASTÃO MULLER- Apelo ao Presidente da PETROBRÁS para que adote medidas
preventivas, apontadas por técnicos regionais, para o
funcionamento de terminal daquela empresa em
Cáceres-MT, objetivando resguardar o equilíbrio ecológico do pantanal mato-grossense.

Ata da

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Mo acyr Duarte, pronunciado na sessão de
16-5-85.
Do Sr. Virgílio Tâvora, pronunCiado na sessão de
16-5-85.

73'~-

3- ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTFS

Sessão, em 17 de maio de 1985

3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. José Fragelli
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mârio Maia - Eunice MichilesFábio Lucena - Gabriel Hermes - Hélio Gueüos Alexandre Costa- Am&i.co de Souza- -Alberto Silva
- Helvldio Nunes- Virgflio Távora- Cârlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto ~cena -- Marcondes Gadelha - Adcrbal Jurema - Niv:aldo Machado- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistàPassos ·Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
- Jos~ fgnácio Ferreira --Nelson Carneiro- Itamar
Franco - Gastllo MUller- Jo$é Fragelli- Alcides Saldanha - Octávio Cardoso:
O SR. PRE.SIDENTE (Jos~ Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento_ de 30 Srs. Senadores. Havendo nCmtero regimental, declaro aberta a scsslo.
Sob a protc:ção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l"~Secretârio irá proceder A leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRFSIDENTE DA REI'ÚBUCA
Restitulodo autogrifos de Projeto de Lei sancionado:
N9 105/85 (n9 269/85, na origem), de 16 do corrente
mês, referente ao Pr"Ojeto de Lei da Câmara n9 2, de 1985
(n" 4.794/84, na Casa de origem), que altera a Lei n9

6.567, de 24 de setembro de 1978, para incluir o basalto

no regime especial de exploração por licenciamento.
Projeto que transfonnou na Lei n' 7.312, de 16 de
inaiO de 1985.)
O SR. PRFSIDENTE (Jos~ Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem Jl9 110, de 1985 (n• 268{85, na ori-

gem), pela qual o Senhor Presidente da República. nos
termos do art. 42, item VI, da Constituiçlo, Cde acordo
com o art. 2.9 da Resolução nt' 93/76, do Senado Federal,
solicita autorizaçlo para que a Prefeitura Municipal de
Guarujâ (SP), poua contratar operação de cr6dito, para
os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça _e 4e_ Munic_{pios.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -A Presidência
recebeu as mensagens nts 106 a 109, de 1985 (n" 264 a
1.«Jf85~

na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República., nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e com base no que estabelece o art. 2• da Resolução n9 62/75, modificada pela de n• 93/76, ambas do
Senado Federal, solicita autorização para que os Governos dos Estados do Rio de Janeiro e de Sio Paulo, possam realizar operações de cr~dito, para os fins que especificam:
As matérias serão d,espachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a mesa,
projetas que vão ser lidos pelo Sr. 1~'-S~retârio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 121, de 19115
Permite o desmembramento de,........, de IUlllio
com irea !pai ou -rlor o 2 bo (dois bectores), e di
oetros JKOri4êndu.

O Congresso Nacional decreta:
Art. t• Os denominados terrenos de mansio, situados no Distrito Federal, com Arca igual ou superior a 2
ha. (dois hectares) poderão ser desmembrados. a requerimento dos propriC:tários, em até quatro módulos de igual
ltrca, preservados os acessos c circulações, bem assim as
projcções com finalidades urbanísticas.
ParAgrafo Único. Os projetas de desmembramento,
com as respectivas plantas descritivas. serão submetidos
pelos interessados à aprovação do órgão próprio do Go-verno do Distrito Federal.
Art. :Z. Correrão à conta dos requerentes as despesas com a implantação dos desmembramentos autorizados na forma desta Lei.
Art. 3• O Poder Executivo regulamentarã esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias., contados de sua publicação.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 511 Revogam-se as disposições em- contrãrio.
Justlficoçio
Já se tornou notória a situação precâria em que se encontra o Distrito Federal, no que tange a âreas dispon(veis para execução de planos de construções ciVis. A par ,
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na

da surpeendente explosão demogrãflca verificada
região demarcada para o Distrito FCderal __: abrangendo
não apenas o Plano Piloto como, também, as suas cidades satélites- contribui para essa carência de alternativas no plano habitacional das excessivas dimensões de
certas glebas projetadas para a cidade de Brasília. Nesse

exemplo, podem ser arrolados certos terrenos de mansão, os quais, porque_dimensionados em vinte mil metrosquadrados (2 ha.) servem mais às exigências de lazer de

alguns poucos felizardos proprietãrios, do que aos crescentes reclamos da sociedade, no referente às carências
de oportunidades no setor habitacionaL
O presente projeto, poiS~ serve ao interesse social na
medida em que estimula o rracionamento de lotes destinados a construções residenciais, ampliando o aceSso a
novas áreas disponíveis~ ESsa providência, ãtêii:i- de desafogar o sufocado me!cado" imobifiãriC! de Brasflia, proporcionará ao erário excepcional fonte de recursos, seja
no âmbito dos impostos, senão, tambêm, no das taxas de
serviços públicos, praticamente tripUcando o atual valor
arrecadado.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1985.- Senador Raimundo Parente.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal.)

II)

pios iricidC:m mensalmente_ ~_esde a data cm que esses
compromissos foram assumidos, próvocando crescimenw
tos diferentes_ entr~ limites e comprometimentos, esgotando as margenS de endividamento.
7. Se estãs questões eram de menor importância
quando os procedimentos hoje adotados foram implan_ta_cJ_os, dadas ~s t~xas de inflação então vigentes. a nãoCorfecão da reêêita d"êiltro do exercício provoca hoje significativo estrangulamento financeiro dos Estãdos eM unicípios. Somente no ano de I 984, os _limites de endividaineriiO- Calculados segundo o pCocedimento atual foram
de 63% (sessenta e três por cento) inferiores aos queprevalecçriam caso fossem feitas as correções da receita dentro do exercício.
- - ~ ~ __ A legi§~acão_._guando determina a corr,eção mensal
da receita, objetiva proteger os Estados e Municípios de
um estrangulamento financeiro causado pela inflação.
Entretanto. o procedjmento adotado para cálculo dos limites não ihcorpora totalmente o espírito que norteia a
legislação, desconsiderando as correções de receita entre
a sua realização e o -final do exerCício.
Êstas a; r~zões que nos levam a apresentar no Senado
Federal, o presente projeto de resolução.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1985. - Senador Fernando Henrique CaFdoso.
LEGISLAÇÃÓ CITADA

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'i' 10, de 1985
Altera a Resolução W' 62, de 1975, que dispõe
sobre operações de crédito dos Estados e Municípios,
fixa seus limites e condições.
O Senado Federal resolve:
Art. l 'i' O parágrafo 3'i' acrescentado pela Resolução
n'i' 93, de 1976, ao artigo15' da- Resolução n'i' 62, de 1975,
que dispõe sobre operações de crêdito dos Estados e Municípios, fixa seus limites e coildições, -passa a vigorar
com a seguinte redação:

RESOLUÇÃO N' 93, DE 1976
Altera a Resolução W' 62, de 1975, que db!põe
sobre operações de créditos dos Estados e Municípios,
fixa seus limites e condições.
Art. }'i' O art. 2"' da Resolução n' 62. de 1975. que
dispôC-sobre operações de crêdito dos Estã.aos e Municípios, fixa seus limites e condições, passa a vigorar-com as
seguintes alterações.
-"Art. 2'i'

"§ 3'i' A receita líquida apurada nos termos do
parágrafo anterior será· corri8idã, mensalmente,
desde o mês da sua realização, através de índice
aplicável à espécie.,.

III - o dispêndio anual ~om a respectiva liquidação, compreendendo principal a acessórios., não
poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) da receita realizada no exerc{cio financeiro an~r:rior;

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
·
sua publicação.
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário:

§_ 29 Na apuração dos limites fixados nos itens
_ -1. II e III deste artigo serã deduzido da receita ovalor correspondente às operações de crédito.

Justificaçio
Os limites sobre operações de crédito dos Estados
e Municípios são fixados pelas Resoluções 62 de 28-1075 e 93 de 11-10-76 do Senado Federal.
2. Estas Resoluções determinam que ••a dívida consolidada interna dos Estados e Municípios deverâ
conter-se nos seguintes limites mâximos.:
I - O montante global não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior;
II - O crescimento real anual da dívida não poderá
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada;
III - O dispêndio anual com a respectiva liquidação,
compreendendo principal e acessórios, não poderá ultrapassar 15% (quin:ie por centO) di receita realizada no
exercício financeiro anterior;~
IV -A responsabilidade total dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da dívida pública não poderá
ser superior a 50% (cinqüerita por cCnto) do teta fixado
no item I deste artigo".
3. Determina ainda a legislação vigente que a receita
liquida Hserá corrigida, mensalmente, através de índice
aplicável à espécie".
4. Esta correção mencionada na legislação vem sendo aplicada a cada mês sobre a receita (não corrigida)
realizada no exercício anterior. Dessa forma, não têm
sido feitas as correções dentro do ano de realização da
receita.
5. ·com o agravamento do quadro inflacionário, este
procedimento vem reduzindo, de forma espúria, os limites de endividamento de Estados e Municípios.
6. Por outro lado, as correções aplicãveis sobre todos os compromissos financeiros dos Estados e Municí-

§ 3'i' A receita liquida apurada nos termos do
parágrafo anterior será corrigida, mensalmente;
atravês de í~dice aplicável à espécie."

Art. 2'i' Os limites fixados no art. 2"' da Resolução n'i'
62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito con-tratadas pelos Estados e MunicípioS cOm ree~,~rsos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU). do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (F AS) e do Banco Nacional da Habitação
(BNH).
Pa~á~r_afo único. 9 pedido de_ autorização para as
OPefã.ções de crédito previstas neste artigo será submetido. pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído com o parecer do
Conselho Monetário Nacional.

Sábado 18
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lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'i' 11, de 1985
Extingue o processo de votação simbólica.
O Senado Federal resolve:
Art. i"' São revogados a letra a do item I do art. 326
e·oart. 327 do Regimento Interno do Senado Federal.
- Art. 2'i' O art. 328 do Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
~·ArL 328. Adotar-se-ã o procesSO osteilsivo
nominal de votação sempre que este Regimento não
determine que a mesma se faça de forma secreta."

Art. 3'i' Esta Resolução entra em vigor -na data de
sua publicação.
Art. 4'i' São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Toda a atividade parlamentar se desenvolve no sentido de estudar os grandes problemas de interesse da
Nação e propor medidas concretas que possam
solucioná-los. O termo final dos trabalhos é o momento
da votação quando afinal se delibera, segundo a convicção da maioria, pela aprovação ou rejeição da iniciativa. Nestas condições, seria desnecessário, enfatizar a importância deste momento derradeiro. pois é precisamente aí que os posicionamentos políticos irão ficar patentes.
O processo de votação stmbólica, hoje freqUentemente
adotado entre nós. cerceia de forma intolerável a liberda·
de de atuação do congressista. Entendemos ser não só
uma faculdade mas sobretudo um dever que o eleito tem
per~nte ~Nação de decidir sobre todas as matérias afetas
à Casa que pertenCe, emitindo exprl!ssamente seu ponto
ae· vi~ta.com relação aos diversos assuntos.
No nosso entender, nada justifica a manutenção da esdrúxula figura da votação simbólica cujo único efeito
prático ê o de esvaziar a importância da deliberação plenária e ao -mesrilõ- temPo reforçar a cOncentração de todos, os poderes nas n;ãos l:l,e um 11:nico representante de
Partido.
-·
Acolhendo a presente proposição estará esta Casa
contribUindo para revitalizar a função legislativa na me-dida- em que se passará a exigir uma maior participação
de todos os seus integrãntes.
Este projeto de Resolução foi apresentado em 1981,
sendo arquivado nos termos do art. 367 do Regimento
Interno.
Sala das Sessões, 17 de maio de 1985.- Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Josli Fragelli)- O projeto que
vem de ser lido, após publicado e distribuído em avulsos
ficará sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões afunde
receber emendas. após o que será despachado às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jose Fragelli) --Sobre a mesa.
requerimento que· vai ser lido pelo SI. 19-Secretário.

fi: lido o seguinte
RESOLUÇÃO No 62, DE 1975
Dispõe sobre operações de crédito dos Estados e
MuniCípios, fixa seus limites e condições.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa. projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. l'i'wSecretário.

REQUERIMENTO
N'i' 107, de 1985
Sr. Presidente
Nos termos regimentais, requeiro a retirada do Proje-to de Letdo Senado n'i' 187, de 1982. de minha autoria.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1985. -Nelson Carneiro.

9 SR. PRESIDENTE (Josli Fragelli) - O requerimento lido serã publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Dia nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Sobre a mesa,
projetos de lei que vão ser lidos pelo Sr. l'i'-Secretârio.
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"'Art. sv

São lidos os seguintes
PROJETO- DE LEI DO SENADO
N9 122, de 1985 - Complementar
Di nova red~çio ao § J9 do art. 49 da Lei Comp)e..
meoti.r n'~ 26, de 11 de setembro de 1975, que "altera
disposições da legislaçi.o que regula o Programa de
Integraçio Social (PIS) e o Programa de Formaçio
do Patrhnônio do Servidor Público (PASEP), para o
fim de permitir, ao titular de conta individual, o rece-bimento do respectivo saldo, na hlp6tese de desemprego inYoluntário."

! - .................................... .

l l - ············~························
c) necessidade grave e premente pessoal ou fami·
liar, ou desemprego;

Art. 2? -O art. 8~> da lei n~' 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:

O Congresso Nacional decreta:
Art. t~> O§ 19 do art. 4'1 da Lei Complementar n" 26,
de 11 de setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

.. Art.

4'~

........-_...... -.•...• -~. *~-· •• • -.-.--

..

§. ·;; • Q~,~~;d~- ~;;~~~t~.- d~~;~p~~~~"'"~;;~
luntârio, aposentadoria, transferência para á reser.:
va remunerada, reforma ou invalidez do titular jJ.a
conta individual, poderâ ele receb!=r o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legi.slàção 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 civi[."

§ 2•
§ 3•

·····-····-··"""'·············.··,·-
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"Parâgrafo único. _ N_a hipótese de desemprego,
mencionada na letra "c" do item 11 deste artigo, 0
empregado poderâ sacar, mensalmente, de sua con__::,_ ta-; enquanto-não obtiver novo emprego, até 0 prazo
•
q_e 1_ _(umJ
·
ro-_
0
da_ s_ituaçã
a sua
0
tià p'i-~1
ul1j)oftância: equivalente

a

até 2/3 (dois terços) da remuneração percebida na
~~~· da rescisão do seu último contrato de trabaArt.
.ação.
Art.

3~>
4~>

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam~se

as disposições em contrário.

Justificação

,,9~Big:a&aQt_~.nt~. aprovado peio Dec_~et~ _n? ·?9.820, de
1966, ao detalhar ãs hiPóteS"eSOe fricidência d-o c-omando
contido no art. 8~>, item II, letra "c", da Lei n~' 5.107, do
mesmo ano, que cria o Fundo de Garantia_ do T~mpo de
Serviço (FGTS), enumera, como caso de necessidade
grave
e premente, pessoal ou familiar, o desemprego do
Justificação
titular da conta vinculada (art. 25, III).
A grave crise econômica por que passa o País, de ineDesse modo, o Projeto de Le_i que ora submetemos à
gáveis repercussõeS sociais, nos impõe a todos o indeçliapreciação desta Casa poderá, à primeira vista, se afiguD.ãvel dever. de so~QLÕ.â Ousca de mecanismOS
_ra_r perfeitamente dispensãvel- e até redundante-, na
capazes de lnitígar Os efeitos pe~erenteS a Conmedida em que procura incluir no 'citado art. 8?, item II,
junturas dessa natureza.
__ _ _
letra "c", da Lei n~' ~.107/66, -~hipótese de desemprego
Cabe-nos, portanto, procurar amenizar, na medida do
do optante, já prevista no Regulamento.
possível, as vicissitudes que, em tais circunstáiidas-, acoOcorre, todavia, que estamos atravessando, nos dias
metem a sociedade, notadamente os seus segmentos mais
atuais, grave crise econômica, a qual, dentre os muitos
humildes, quase sempre forçados a enfrentar o desemefeitos negativos que enseja, tem propiciado, mercê da
prego e toda gama de problemas delç decorrentes, tão faredução do número de empregos, considerável volume
miliares, infelizmente, ao p-ovo brasileiro.
de retirada de cOntas do FGTS, precisamente com base
São preocupações dessa magnitude, pois, que nos leno permissivo regulamentar acima mencionado (desemvam a submeter a esta Casa o presente Projeto de Lei, o
prego _,.; art. 25, III). E tal permissivo, exatamente por
qual visa, conforme enunciado na ementa, permitir, ao
estar previsto só no Regulamento, poderá, em face de
titular de conta individual no Fundo PIS/PASEP, orecircunstância puramente emergencial (tal como evitar o
cebimento do respectivo saldo, sempre que, por razões
esvaziamento do indigitado Fundo), ser desapeado dessa
alheias à sua von_tade, vier a ficar desempregado.
condição por simples decreto do Executivo, o que conve~
Conteinplamos somente a hipótese de desemprego innhamos, irã causar incontornáveís problemaS pãra Otia~
voluntãrio, procurando obstar, com isso, gu~ pessoas_ca·
ba]h.!idor desempregado.
__ __
dastradas em qualquer dos dois Programas solicitem disb para obviar esse inCoriveníente, portanto, que houpensa do emprego -apenas para receber as cotas a que
vemos por bem exalçàr a prefalada hipótese de desem~
façam jus, o que, evidentemente; desvirtuaria as reais fiprego à categoria de pfessuposto legal, fazendo incluí-la,
nalidades de nossa proposição, ensejando esfímulo ao
nessa condição, no dispositivo próprio da Lei _do FGTS,
desemprego, em vez de minimizar~lhe os efeitos.
E como_segunda providêndi, cuidanlos de ela_stecer,
Ocioso ê enfatizar, por fim, o elevado alcance social da
para 1 (um) ano, o prazo máximo, de 6 (seis) meses, premedida, bem assim o quanto ela representará pára ó traM
visto para a utilização da conta vinculada, no caso de
balhador de nosso País, até hoje pouco assisfido Cm suas
que__ se trata. b que consideramQs- pOr demais exíguo o
adversidades e sem contar, ainda, com o mecanj_smo dq_ __ _
prazo da norma em vigor~ porquanto são cada vez maioseguro-desemprego ou qualquer outro capaz de
res as dificuldades e a demora que o trabalhador enfren~
substituí~ lo.
ta para conseguir novo emprego.
Sala das Sessões, em 17 de maio de 1985. - Senadoi
Com essas considerações, que, segundo pensamos,
Carlos Alberto.
bem justificam a nossa inicia ti v~, c~ntiafn:OS contar com
õ
eleVadO
apõlodos no tires Par~s~ para o pleno êxito des(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLesa Proposição.
gislação Social.)
-~sala das Sessões, 17 de maio de 1985.- ~nadpr CarPROJETO DE LEI DO SENADO
los Alberto.
N? 123, de 1985
(Às Comissões de Constituição e Justira e de LeAcrescenta parágrafo e altera a redatão ao art. 8~>
gislação Social.)
da Lei n? 5.10/, de 13 de setembro de 1966, que "cria
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá ou~
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às c.omissõe!i competras providências"'.
tentes.
O Congresso Nacional decreta:
O S_R. PRE1SI{)E:NTE (José Fragelli) - Há oradores
Art. ]9 A letra .. c", do item II, do art. 81' da Lei n~'
iliscritoS. CÕncedo a palavra aO nobre Senador Lourival
5.107, de 13 de setembro de 1966, passa a vigorar com a
Baptista.
seguin.te redação:
...... •.• •••.•..•••.•.•••.••••••••••.

Art. 2? Esta Lei_ Complementar entra e~ ~igor na
data de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as _9isposições em contrArio.

O SR. WURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-res:
No dia 20 de outubro de 1984, teci considerações desta
tribuna, sobre o Acordo firmado entre o Governo brasileiro e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (ONU fFAO), destinado à Assistência para ReabiM
litação da Infra~Estrutura Agrícola em áreas atingidas
pelas secaS, no Estado de Sergipe.
Nesse mesmo pronunciamento, transmiti aos Srs. Senadores informações concretas sobre o conteúdo, as dimensões e a extraordinária significação econômico-social daquele Acordo, cujos signatários foram o Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, pelo Governo da República Federativa do Brasil, o Governador João Alv~
Filho, pelo Governo do Estado de Sergipe, e o Sr. Maurizio Gnocchi, pelo Programa Mundial de Alimentos
(Nações Unidas/FAO), esclarecendo ter sido celebrado
-~-- um acordo semelhante para o Estado do Ceará, e que em
Sergipe a Secretaria de Agricultura, por intermédio do
seu titular e coordenador do Programa, Engenheiro Edmilson Machado de Almeida, supervisionaria as instituições responsáveis pela execução das obras e atividades
programadas.
Em face da amplitude e da importância do empreendimento, que beneficiaria, concretamente, os 30 municípios sergipanos mais assolados pelas secas, atendendo às
fammas de baixa renda nas áreas rurais,- ou seja, aproximadamente 30 mil pessoas pareceu-me, então, oportuno, e mesmo indispensável, transcrever o texto integral
do aludidO Acordo, assinado no Palácio do_Uamaraty,
em -Soleriiâa,de -que-tive· a_satisfação de particip_~r.
Todavia, jamais poderia supor que, decorridos alguns
meses, as circunstâncias me forçariam a assUmir a tribuna para, novamente, abordar o mesmo assunto.
Faço-o, no entanto, c.onstrangido pela imperiosa necessidade de lamentar e verberar as maliciosas, injustas e
torpes explorações geradas pelo noticiário recém divulgado, atravês de alguns jornais e da revista Veja, a propósito da transação efetuada pela Companhia Agrícola
de Sergipe (COMASE), ao comercializar paTte da farinha de trigo doada pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA), a fim de que a Secretaria de Agricultura do
Estado pudesse adquirir alimentos regionais alternativos, de acordo com as necessidades das populações carentes.
De fato, com a renda obtida pela COMASE. ao vender a preços estabelecidos pelo Governo Federal, ao
Gru-po Paes Mendonça S/A, a referida farinha de trigo,
tornaMse-ia possível adquirir das pequenas agroindústrias
e dos pequenos agricultores, gêneros alimentfcios localmente produzidos, tais como feijão, milho, farinha e car-

ne.
Convém informar, a esta altura, que o Governo doEs-:
tado do Ceará se defronta com idêntica situação, tendo
efetuado uma operação semelhante à levad_a a efeito pelo
Governo de Sergipe, não tendo recebido críticas.

O Sr. PaSSoS-Pôrto......::.. Permite V. Ex' um-· aparte?
O SR. WURIVAL BAPTISTA -

Com muito pra·

O Sr. Passos Pôrto- Senador Lourival Baptista, V.
Ex' conta com a nossa integral solidariedade no instante
em que, realmente, são iruprocedentes as acusações feitas
ao Governo do nosso Estado, na transaçllo que se fez
com a farinha de trigo recebida do Governo- do Canadâ
para assistir às populações carentes, vítimas das secas do
nosso Estado. A operação foi correta, depois que a Secretaria da Agricultura não conseguiu que ór8ãõs públicos responsâveís pela distribuição e comercialização de
protudos, não quisessem aceitar essa farinha de trigo,
que não pode ser distribuída àquelas populações que não
a têm na base alimentar. Era preciso-que o Governador
tomasse essa provídência, jâ autorizada pela Embaixada
no Brasil, portanto uma operação licita que, no entantO,
suscitou uma ondo de denúncia contra a ho_norabilidade
do Governo do Estado, e, s_o_bretudo, da sua Secretaria
da Agricultura. Eu quero, neste instante. prestar minha
solidariedade ao discurSQ de V._ Ex.• e ao Governo daquele Estado. pois nesse episódio se agiu. mais uma vez, com
dignidade e espírito público.
O SR._LOURIVAL BAPTISTA- Sou mUito grato a
V. Ex•, eminente Senador Passos Pôrto, pelo depoimen-
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·to que dâ a respeito do procedimento do Governador

João Alves Filho. Na verdade, o Governo agiu com lisura. A farinha de trigo, como V. Ex• bem disse, não servia
para ser entregue aos flagelados do nosso Estado. Quero
acrescentar a V. Ex• que, até hoje, a COMA SE não recebeu nem um centavo do Grupo Paes Mendonça pela
transação efetuada. Esta transação não foi só feita pelo
Governo de Sergipe: a Cáritas, uma instituição religiosa,
distribui freqUentemente víveres para outras instituições
e quando esse víveres não podem ser utilizados no local,
são trocados ou revendidos. Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Passos Pôrto, cujo aparte torna-se ainda
mais valioso pela autoridade que o caracteriza, fazendo
·justiça ao nosso Governador.
· Sucedeu, no entanto, que uma simples tran·sação, prevista nos termos do Acordo Internacional firmado a IS
de outubro de 1984, e ri&orosamente levada e efeito dentro da Lei, no parâmetros da legislação pertinente, sob a
fiscalização das autoridades diretamente responsâ.veis no caso, o próprio re"preseritante do Programa Mundial
de Alimentos (PMA) no Brasil, o Dr. Peter Koenz, e o
Secretário da Receita Federal, Dr. Luiz Romero Patury
Acioly passou a ser objeto de noticíáriO deformado e irresponsável.
_
Quando informados a respeito das denúncias apressadamente formuladas, e da apreensão de uma carga de 21
sacas de farinha de trigo; em um dos supermercados Paes
Mendonça em Salvador, essas autoridades não apenas,
espontaneamente, repeliram a celeuma forjada, como·
demostraram a legalidade da transação efetuada pela
COMASE, plenamente justificada pelo Governo Esta_:.
dual, reafirmando a lisura do Governador João Alves,
colo·cando, destarte, um ponto final nas malévolas insinuações e hipotecando-lhe solidariedade diante das repercussões alcançadas pelo episódio, que se ameaçava
transformar em um...escândalo" artificialmente manipulado.
Não pretendo, sobre o assunto, alongar-me, de vez
que o ilustre Governador João Alves Filho, prestou, de imediato, todos os esclarecln!entos imprescindíveis _em
precisas, enérgicas e específicas declarações à imprensa,
além de Nota Oficial amplamente divulgada,_ ~pedida
pelo Secretário Edmilson MaChado
Afmeida e pelo
Dr. Augusto do ~rado Leite, Presidente da_Companhia
Agrfcola de Sergipe (COMASE).
·

de

O Sr. Américo de Souza- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA:- Com muito prazer
Senador AmériCo de Souza.
- ---O Sr. Américo de Souza- Nobre Senador Lourival
Baptista, ouvimos sempre co~ muita atenção os pronunciamentos de V. Ex' nesta Casa., porque são eles dotados
não só de elevado teor intelectual, de que V. Ex' é portador, como de profunda objetivldac;l.e no que diz respeito
ao seu mérito. Estamos vendo, nobre Senador Lourival
Baptista, mais uma vez, os homens públicos sérios do
nosso País serem vítimas de infâmias e de insultos. Vemos, quando urn magistrado do porte do Governador
João Alves dirigindo o seU Estado com toda a preocu~
pação de atender aos reclamos do nobre povo sergipano,
surgirem vozes alheias aos interesses do Estado, fazendo
proclamações q~e só tendem a CC?fiturbar o meio poUtico. Solidarizamo-nos, nós do Partido da Frente Liberal
do Maranhão, com 6" eminente Governador João Alves
pela sua atitude firme, enérgica e cwnpriment:imos a V.
Ex• pelo elevado teor do pronunciamento que faz nesta
Casa, nesta tarde de hoje.
O SR. LOURIVALBAPIISTA- Muito obrigado a
V. Ex•, eminente Senador Américo de Souza, pelo aparte, pelas considerações tecidas e pelo julgamento que faz
da personalidade do Governador João Alves Filho, do
meu Estado. O aparte de V. ,Ex', muito me senSibiliza
pela sua alta categoria: e espírito de justiÇa no que tange
ao Governador João Alves ~ilh'!, sou ?IU~_tÇ> grato a V.
Ex•, eminente Senador Américo de Souza, pelo valor e õportunidade do seu aparte.
Aliás, seria interessante reproduzir o item )II, do arti·
go 31', do Acordo, entre o Governo brasileiro e o Programa Mundial de Alimento_(PMA) que expressamente prevê e, autoriza a operação inCflllnãda .comQ, "ilegal"·
... "Caso não haja disponibilidade de. fubá, e o
PMA tenha que fornecer farinha de trigo, esta farinha de trigo será trocada, na base do valor, por ali-

mentos produzidos localmente, ou seja, feijão, milho, ou outros produtos comparáveis dependendo
da disponibilidade desses gênero~."
A trãni.a maliciosamente tecida, comIntuitos inconfes~
sãveis de denegrir a imagem do Governador de Sergipe,
não logrou atingir os seus mesquinhos objetivos.
--"'O apregoadq...escândalo", ardilosamente maquinado,
simplesmente não se consumou, tendo sido pulverizada a
infâmia premeditada, em face da fulminante rc~ação do
Governador João Alves Filho.
A calúnia morreu sem produzir os efeitos colimados
pelos que desejavam atingir a integridade do Governa~ dor de Sergipe.
O triste e malogrado episódio dessas acusações ê, no
entanto, digno de profundas reflexões.
O simples fato veiculado pelo riotidãrici 4a inlp~e':lsa,
segundo o qual autoridades policiais formas acionadai·e,
precipitadamente, apreenderam a mercadoria comercializada, com absoluto desconhecimento do Acordo firmado entre o Programa Mundial de Alimentação (PMA) e
o Governo brasileiro evidencia, mais do que uma injustificável precipitação, falta de serenidade no exercício das
suas atribuições.
Em conseqi.lênciã, ãS Operações da COMASE foram
gravemente atingídas, causando sérios prejuízos ao Governo do Estado e, em última análise, aos próprios falgeIados, que seriam beneficiados pelo programa.
A injustificáVel celeuma teve apenas a triste e deleté-tria fiilalidade de levantar suspeitas e insinuações contra
órgãos e autoridades da fecunda e dinâmica administração estadual.
Homens de bem foram expostos à indignação pública,
sem qualquer razão plausível.
Infelizmente, não foi essa a primeira, nem será a última vez, que a impr~nsa será manipulada para divulgar
maql!i_nações i,4_ê~ti<2~.~a.Qladas pelos cOnluios_ dos de-:
tratares profissionais.
O eminente Gav·ernador João Alves Filho, cônscio do
dever cumprido, nada tem a temer, mesmo porque não
foi atingido' pelas perversas insinuações, maliciosamente
divulgadas.
Ele e sua eficiente equipe 'prossegu.em, com desassombro, no desempenho das respectivas responsabilida·
desde governo e administração, tendo conquistado, pela
competênCi;l s~bejam.ente evidenciada, o respeito a. admiração e os aplausos do povo sergipano.
Nada mais se precisa aCrescentar, m·otivo pelo qual solicito a inccirpo!"ação ao texto deste pronunciamento dos
documentOS anexos, intitulado~.. "O Governo de Sergipe
esclarece venda de farinha de trigo", (Correio Brazilien·
se, de 8 d~_maio de.. 19SS); jl...Nota Pública de Esclarec:imento", da Secretaria de Estado da Agficu1tura (publicada pela A TARDE, Salvador, a de 7 de maio de 1985) e
a carta do Governador João Alves Filho, à direção darevista VEJA, que a publicou em sua edição de 15 de maio
<!d985,
-·· - .. _,
- .
Eram estes os comentários que deseja formular à mar~
gem de um espisódio superado, feliz e definitivamente
encerrado. (Muito bem! _Palmas.)
.
DOCUMENTOS. A QUE SE REFERE o·sR,
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:A Tarde, 7 de maio de 1985
~'Es_tado de Sergipe
Secretaria de Estado da Agricultura
(SAGRI)

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO
A Secretaria de Estado da Agricultura vem a público
prestar as seguintes informações e esclarecimentos:
1 -Tendo como preocupação permanente o estado
nutricit;~_n'al .d() hozp.el!l serg~pano, p.rin~ipalmente aquele
atin8ido sC8uidamente-pelas secas, Ó~GovernO do Estado.. de Seygipe procurou, junto à ONU, obter alimentos
pita fornecer às famílias mais carerites da região semiárida do Estado.
2 - O Governo do Estado de Sergipe assinou, junta~.
mente_com o Governo brasileirojunto ao PMA, acordo
pelo qual seriam fornecidos, atravês.do Programa Mun·
dia1 de .Alimentos, gêneros alimentícios nas seguintes
quantidades:
Fatll!ha de trigojfubâ: 2,550 toneladas .
Leguminosas secas: 225 toneladas
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Carne enlatada: 225 toneladas
Leite em pó: 340 toneladas.
3 - A farinha de trigo, na tonelagem mencionada, foi
mandada, através do navio ..Oxford", no dia 13 de abril
e entregue ao Governo de Sergipe no Porto de Salvador.
4- Tal produto - farinha de trigo - foi mandado
com o fim especial de ser trocado por produtos que integram hatitualmente o cardãpio do trabalhador sergipanó, conforme inclso III, do item f 9, do artigo III, do jti
mencionado acordo, que textualmente diz:
..Caso não haja disponibilidade de fubá e o Pfo..
grama Mundial deAliD)entos tenha 'que forriecer farinha de trigo, esta farinha de trigo será trocada, na
base do valor, por alimentos produzidos localmente, ou seja, feijão, milho ou outros produtos comparáveis, dependendo de disponibilidade d~ses gêne-ros."

5 - O governo do Estado de Sergipe, cumprindo clâua
suJa_ do .acordo com o PMA e resguardando a contri-.
buição alimentar para que- não fosse devolvida, como
reza o inciso IV do item II do citado artigo III, resolveu,
através da COMASE- Coinpanhia Agrícola de Sergipe
- empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, vender
a quantidade enunciada de farinha dt: trigo para, com o
montante apurado e mantido em conta vinculada com o
Programa Mundial de Alimen_t_os, adquirir os generos lOcais que integram o cardãpiÕ do homem sergipano.
6- Depois de oferecer_ o produto a .diversos possíveis
compradores, a COMASE vendeu as 2.550 toneladas
métricas de farinha de trigo, a preços de mercado, à firma Paes Mendonça S.A., ao preço global de três bilhões,
cento e quarenta dois milhões, seiscentos e doze mil,
seiscentos e quarenta e quatro cruzeiros, que abatido o
!CM na fonte __deixa um valor lfquido de dois bilhões,
seiscentos e dois milhões, trinta mil e oitocentos cruzeiros.
7- Toda a operação de venda da farinha de trigo,
previamente autOrizada pélo acordo entre o Governo
b~asileiro e o Programa Mundial de Alimentos, foi
acompanhada e visada pela representação, no Brasil, do.
PMA, conforme telex do representante Peter Koenz ao·
Secretário da Receita Federal, Dr. Luiz Romero Patwy
Acioly, do qual se extrai o seguinte trecho:

e

_..Como o PMA não dispõe de quantidades sufi.
cientes alimentos consumo habitual região, foi combinado fornecimente:darinha de trigo a ser trocada
por produtos que façam parte hábitos nutricionais
beneficíârios. O ãltiSO III, parãgrãfo III, referido
acordo, aplica-se este caso. Para efetivar operação
PMA e Governo de Sergipe convieram venda. farinha trigo fornecida PMA para a Secretaria Agricultura e Sergipe pudesse adquirir alimentos regionaiJ
· próprios Estado, significando incentivo económica
para pequenos ·agricultores e pequenas agroind6J..
trias. A renda obt_ida venda farinha trigo fica 1 cJII. .
posição projeto conta vinculada Companhia Apt.:c.ola de Sergipe (Comase), empresa vinculada l Secretaria Agricultura Sergipe e encarregada dlstri-·
buição alimentos projeto.
Farinha de trigo que chegou Porto Salvador bor·
do navio .. Oxford.'' dia 13/04/85 foi vendida pela
Secretaria Agricultura Sergipe através sua vinculàda
· ".Comase a Paes Mendonça S.A., em Sergipe, a
preços estabelecidos pelo governo federal."
8 - Por oportuno e p"ara resguardar o trabalho da Secretãria da Agricultura e sua responsabilidade perante a
sociedade sergipana, vale informar que o Programa de
Alimentos vem sendo normalmente desenvolvido pelo
Governo dó Estado de Sergipe, tendo atendido, nos meses de sua aplicação, mais de 1O mil famílias, num total
aproximado de 200 toneladas de· alimentos.

9 -Sendo esta a verdade dos fatos, as notícias e os
comentârios, naturalmente desinformado.s, ficam por
conta e responsabilidade de quem os fizer.

:o

lõ-:- Govern-;,-d~s;~do dCSCfiiPe:ã"ti-avéS·~
Secretaria, reafirma sua disposição de continuar prcstanR
do toda a assistência aos flagelados das secas, seja at~-
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vês do acordo com o Programa Mundial de Alimentos,
seja através de programas de recursos próprios.
Aracaju, 6 de maio de_l985.- EdmUson Machado de
Almeida, Secretário de Estado da Agricultura- Augusto
do Prado Leite, Presidente da Companhia Agricola de
Sergipe - COMASE."
Veja, 15 de Maio de 1985.
"SERGIPE
Na edição n9 870 de Veja, li com surpresa e desapontamento reportagem denunciando a suposta venda irregular de alimentos recebidos para distribuição ao povo sergipano. Acredito que a falta de mais informações sobre a
verdade completa dos fatos levou esta prestigiosa revista
a uma versão que, ao final, além de ofender a todos os
sergipanos, serviu para tornar ainda mais dificil a arte

de governar um Estado

nord~J:ino,

marcado por toda

_sorte de adversidades. Fui ao exterior procurar reCursos
para diminuir a fonie do meu povo, e consegui alimentos
junto à FAO, através de acordo assinado pelo Governo
brasileiro junto a~ _Programa Mundial de Alimentos,
onde está claramente inserida a clâusula que autoriza a
comercialização de alimentos que não se enquadrem no
cardâ.pio regional, para a aquisição de gêneros mais tradicionãis e necessários às refeições dos Sergipanos. Assim foi feitO; sem qUe em momentõ ·algum houvesse qual:.
quer comportamento estranho àquele estabelecido no
acordo com o PMA, que, inclusive, acompanhou e disciplinou todos os procedimentos de venda, se encarregando de comunicar minuciosameil.te os fatos, através de telex, ao secretArio da receita federal eitl Brasília. A comercialização prevista Do acordo com a FAO ~rotina·~
como estã a ocorrer _com. o Estado do Ceará,_ gue procedeu de maneira idêntica ao Estado de Sergipe na comerciali2:ação da farinha de trigo -porque, muitas vezes, os
produtos disponíveis não são de consumo usual da alimentação de pafses pobres assistidos por aquele organismo. Lamento que tal trabalho, que seqUencia outros tantos de assistência ao homem do campo mais carente~ tenha sido alvo de suspeitas que possam semear junto à
opinião pública brasileira a desconfiança sobre Sergipe e
o seu governo.
João Alves Filho
Governador, Aracaju, SE
Correio Brazlllense- 8 DE MAIO DE 1985
"GOYER.NO DE SER.GIPE ESCLARECE
VENDA DE FARINHA DE TR.IGO ~
~racajú - .. No final da semana que passou e início
desta, a imprensa do Sul do País, ojornai"A Tarde", da
B~ia, e a revista ..Veja", noticiaram a apreensão, na
LoJ~ 125 da rede de supermercados Paes Mendonça, na
Bah1a, de uma carga de 21 sacas de farinha de trigo· que
estariam sendo comercializadas ilegalmente por se tratar
de mercadoria doada pelo Governo do Canada ao Brasil, mais especificamente pelo programa mundial de ali~
mentação da upAO". A aprecnsílo foi realizada por
agentes da Delegacia de Economia Popular daquele Estado, que realizaram investigações e ficaram sabendo
que ainda existia uma carga de 21 mil sacas de farinha
em poder da empresa e que todas haviam sido adquiridas
da Companhia Agrícola de Sergipe - a Comase. As investigações continuam e a delegacia quer saber como
uma mercadoria que deveria ser doada a flagelados do
Nordeste- em Sergipe- terminou sendo comercializada.
Precipitação é a palavra que define a atuação do delegado de Economia Popular da Bahia, Cândido Augústo
Vaccarezza, que desconhecendo __o acordo firmado entre
o ..PMA"- Programa Mundial de Alimentação e o governo brasileiro, com intcrveniência do governo do Estado de Sergipe, terminou prejudicando sobremaneira as
?perações da Comase, ·todas elas legais, e causando preJUÍZOS ao Estado de Sergipe e, em última análise, aos flagelados que seriam beneficiados pelo programa.
Ocorre que, se o delegado, anteti de fazer qualquer
apreensão ou alarmar a opinião pública, consultasse primeiro o representante do Programa Mundial de Alimentação e coOrdenador residente das Nações Unidas no

Brasil, Peter Koenz, ou mesmo o secretário da Receita
Federal do Ministêrio da Fazenda, Luiz Romero Accioly, em Brasília, teria tomado conhcx:imento de que a
tramação entre a Comase e o supermercado Paes Mendonça foi aprovada pela .. FAO" e o próprio .. PMA".
O Acordo

Numa reunião realizada em Sergipe no ano passado,
que contou com a presença de um representante da FAO
e do secretário da Agricultura, Edmilson Machado, foi
aventada a hipotese de ser aplicado no Nordeste o Programa Mundial de Alimentação. Os estados de S~gfpe e
Ceará forªm os unicos que, em tempo hâbil, conseguiram tomar as devidas providências para que fossenl enquadrados no programa.
No dia 15 de outubro do ano passado, foi firmado o
acordo, assinado, da parte do Brasil, pelo chanceler Ramiro Sarajy~ Guerreiro e pelo representante da F AO, em
que Sergipe -e Ceará er8in -os __EJ;tados ben~ficiados..
O projeto QUe leva· o númerO BRA/2745 /Q. des.igltado
d~ ''R~abilitlilçílo.de .~r~~s .atingidas pelas secas no Estado de Sergipe do Programa Mundial de AlimentosfNações Unidas/FAO e o Governo de Sergipe, prevê o
forn.~cimentQ por parte do PMA de 2.550 toneladas de
farinha de trigo, 225 toneladas de leite em pó e 255 toneladas de carne/peixe enlatado~•, alimentos a serem utilizados como suplementação alimentar para pessoas en·
volvidas em atividades com projetas que consistem na
construção de cacimbões e cisternas, recuperação de estradas vicinais e moradias, construções comunitárias e
prepát'o de solo.
O Direito à Venda
E -o _p_tõprio representante do PMA no Brasil, Peter
Koenz, quem explica o dirCito à Venda da farinha, em telex endereçado ao Ministério da Fazenda no mês passado, quando o fisco pensou também ter encontrado alguma irregularidade: ..Como o PMA não dispõe de quantidades suficientes de alimentos de consumo habitual da
região, roi combinado o fornecimento de farinha.d.e trigo, a ser trocada por produtos que façam parte dos hábitos nutricionais das beneficiarias. O artigo III, parágrafo
3. do projeto BRA/2745/Q. aplica-se a esse caso. Para
ef~var a operação, o PMA Co Governo de Sergipe convieram a venda da farinha de trigo fornecida pelo PMA
para que a Secretaria da Agricultura de Sergipe pudesse
adquirir alimentos regionais próprios do Estado, significando incentivo económico para pequenos agricultores e
pequenas agroindústrias. A renda obtida da venda da farinha de trigo fica à disposição do projeto em conta vinculada à Companhia Agrícola de Sergipe, Comase, empresa ligada à secretaria de Agricultura de Sergipe que ficou encarregada da distn'buição de alimentos do projeto".
E Peter Koenz prossegue a explicação: "A farinha de
trigo Que chegOu no porto de Salvador a bordo do navio
Oxford, no dia 13/04/85, foi Vendida pela Secretaria da
Agri_cultura de Sergipe através de sua vinculada Comase,
a Pa.es Meitdonça S.A., em Sergipe, a preços estabelecidos pelo Governo Federal. A representação do PMA
manteve informada a Secretaria Especial de Abastecimento e Preços do Ministêrio da Fazenda em todos os
estâgios dessa operação, que igtiillmente foi efetuada
para projeto similar no Estado. do Cearâ Pela Secretaria
da Agricultura da Agricultura e Abastecimento do Ceará".
O telex enviado ao Ministério da Fazenda pelo coordetiadót residente dos sistemas das Nações Unidas encerra fazendo uma solicitàção: "Esta representação foi
informada pela Secret:iria-de Agricultura de Sergipe que
a Delegacia da Receita Federal de Salvador está questionando a operação, na medida em que não está de acordo
com ~ comercialização da referida farinha de trigo,_ pela
Paes Mendonça, pOr se tratar de produto doado. GOstaria de solicitar-lhe providências junto à Delegacia daReceita Federal de Salvador, com o objetivo de dirimir dúvidas lá existentes, no sentido de que o produto fique liberado para comercialização e que o primeiro pagamento ao governo do Estado de Sergipe por parte do comprador possa ser efetivado, para que projeto tão valioso
para o desenvolvimento social no Estado de Sergipe não
seja prejudicado".
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Projeto Prejudicado

Segundo o diretor-presidente da Comase, Augusto do
Prado Leite, o projeto e os sergipanos que seriam beneficiados com ele, e at~ mesmo o governo do Estado, estão
sendo prejudicados com toda a celeuma que estâ sendo
criada em torno de uma transação perfeitamente respaldada na legalidade.
Ele revelou que, com a farinha de trigo que chegou em
abril ao porto de Salvador, num total de 50.753 sacas e
não de apenas 21 mil sacas, como a Delegacia de Economia Popular diz ter constatado, chegaram também 5.018
sacas, de feijãO. Quanto ao leite em pó, deverá chegar
uma carga dessa ·mercadoria aínda esta semana, proveniente do PMA.
Da carga que.chegou ao porto de Salvador, as 50.753
sacas de farinha de trigo foram vendidas a Paes Men-donça. ficando nos depósitos da empresa na Bahia, enquanto o feijão veio diretamente para Sergfpe, sendo distribuído de acordo co~ os objetivos do projeto.
A transação cOm a farinha de trigo significou CrS 2 bilhões e 800 mil de recursos para o projeto, sendo que 1
bilhão e 426 milhões deveriam ser pagos no dia 29 do
mês passado pela empresa compradora, o que não foi
feito atê agora dado ao mal-entendido criado pela DelegaCia de Economia Popular da Bahia.
"Estamos sendo prejudicados e, por causa do fato de
não. termos ainda recebido .o dinheiro, o Estado jâ estâ
devendo CrS 540 milhões de imposto retido na fonte,
pelo qual vamos ser obrigados a pagar juros e correção
monetária. E só vamos poder pagar esse imposto depois
de recebermos a parte do pagamento à vista que deveria
ter sido efetuado pela empresa, que não o fez temendo
que tivesse entrado numa negociação ilícita.''
"Com isto - continuou Augusto Leite - não podemos iniciar a compra dos alimentos, como o feijão, a fa~
rinha de milho, o arroz e outros produtos habituais da
regiãO, que seriam comprados com os recursos advindos
da venda da farinha de trigo. ••
E arrematou: "Tudo isso que o pessoal estava acostumado a ver ..coisa escura" em tudo quanto é canto.
Quando aparece uma '"coisa clara", o pessoal, que não
estâ acostumado com isso, se incandeia.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maocyr Duarte.

OSr. Maocyl-Õuarte _:_Declino da pa\avrã, Sr. Presidente.
O SR. PR.ESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia. (Pausa)
S. Ex• não está presente.
O SR. PR.ESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio. (Pausa)
S~ Ex• não está presente.
O SR.~ PR.ESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa)
S. Ex• não está presente.
O SR.. PR.ESIDENTE (José Fragelli) - Coneedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NJVALDO MACHADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISJO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR.. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronun·
cia ~ seguinte di!)curso. Sem revisão do orador.)- Sr ...
Prestdente, Srs. Senadores:
Como há tempo, pois não hâ mais nenhum Senador
inscrito, quero aproveitar essa oportunidade para assinalar um fato histórico que amanhã acontece: comemorase no.dia 18 de maio, o centenârio do nascimento de um
d~s mais de':Ilocráticos Presidentes da República doBrasil, o meu ilustre conterrâneo mato-grossense e cuiabano, Eurico Gaspar Outra, que após a ditadura Vargas,
assumindo a Presidência da República pelo nosso saudoso PSD, exerceu o mandato de cinco anos com uma capacidade admirâvel de respeitar os preceitos c.onstitucio-
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nais, tanto que ficou célebre como. "o homem do livrinho". Está no livrinho, está na Constituição, ele adotava
as medidas ou não, em função dos ditamos constitucionais.
Como mato-grossense e co-mo-·cuiabano, me é muito
interessante ressaltar e assinalar
fato histórico de
que há cem anos, aquela cidade de Cuiabá, célebre coração de Mato Grosso, a cidade-verde de Dom Aquino
Corrêa, gerou um brilhante brasileiro, que se transformou em um dos exemplos mais clássicos do espírito democrático deste BrasiL

esse

O Sr._Octávlo Cardoso- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GASTÃO MULLER - ~ com muita honra
que ouço o aparte do Seriador Octávio ·cardoso, na Liderança do PDS.

O Sr. Oct,vio Cardoso- Eu solicitaria que V~ Ex• incorporasse ao seu pronunciamento, as homenagens do
PDS. Realmente, o ex-Presidente Eurico Gaspar Outra
foi um exemplo a ser seguido, de homem modesto, de
homem prudente, legalista e dvilista. Homem de formação militar arraigada, qUa-ndo assumiu a alta MagiStratura do País, portou-se como um magistrado, um homem respeitador da Lei. A História registra que quando
todos esperavam a intervenção no Estado de São Paulo,
o Presidente pedeiu, como V. Ex' jâ. referiu, o famoso livrinho, para ver onde é que estava a autorização para
que fizesse a intervenção eni São Pliulo. Não se convenceu, e não o fez. Realmente, hoje, é uin exemplo de um
homem curvado ao império da lei, mas acima de tudo,
um homem humilde, um homem manso, que exerceu a
Presidência da República com sabedoria-e com serenidade.
O SR. GASTÃO MULLER - Senador Octãvio Cardoso, V, Ex• me fez um grande favor, porque com o seu
aparte, analisa com mais amplidão e com mais amplitude, a personalidade, do homenageado, porque pego desprevenido_ para poder, em melhores detalhes, analisar a
figura de Eurico Gaspar Dutra. V. EX' me ajuda e eu~
gradeço.
O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. GASTÃO MULLER -

Pois não.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Gastão Maller,
amanhã faz 100 anos que násceu 6 Pr~idente Eurico
Gaspar Outra. As homenagens que serã.o prestadas no
Rio de Janeiro e em todo o País a esse insigne brasileiro
merecem a solidariedade de todos nós. O Senado, hoje,
através de V. Ex', cumpre um dever de justiça. Nós, do
Nordeste, ternos uma gratidão imensa ao Presidente Eurico Gaspar Outra. Foi no"SCu goveniO que se construiU
a Rio- Bahia, que se fez Paulo Afonso, a grande Õbre
redentora da região. Brasília mUito deve também ao Presidente Eurico-Gaspar Outra, porque foi no seu governo
que foi criada a cOmissãO de mudança da Capital, sob a
presidência do General Jose Pessoa. Foi através dos estudos feitos por essa comissão que se permitiu~ no Governo Juscelino Kubitschek, se fazer a escolha, a cons~
trução e a transferência da Capital da República. Presidente contemporâneo de todos nós, os mais antigos, foi
o Presidente da redemocratização do Pais, num instante
em que a Nação desconfiava dele. Ele, que tinha sido
Ministro da Guerra no Estado Novo, transformou-se
num grande civilista e governou este País num pacto
político que permitiu que todos os partidos participassem do seu Governo. Foi, sem dúvida, o Governo de
maior paz politica que houve no Brasil; talvez no único
que do começo ao fim não houve qualquer crise política
de magnitude. De modo que V. Ex• fez muito bem, hoje,
falar nesta Casa, seja Como representante do Estado do
Ma_to Grosso, seja como líder, mas sobretudo como brasileiro, nesta solidariedade que nós todos temos àquele
grande Presidente, que foi, sem dúvida, um· dos artífices
do processo e 'da evolução política brasileira.
O SR. GASTÃO MULLER- Muito obrigado, Senador Passos Pôrto. V. Exf enfocou o ponto que eu ia focalizar e que jâ estâ, então, resSaltado por V. Ex• - esse
paradoxo da vida política. O homem que era o contestável da ditadura de Getúlio Vargas veiO a ser, como-Presiden,te, o mais notâ.vel dos democratas neste País. Quer
dizer, são coisas curiOSas que ãcOntCcem na vida de um
modo geral.

O Sr. Luiz Cavalcante -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. GASTÃO MÜLLER ~ Com muito prazer,
Ouço o eminente Se11ador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Canlcante- Senador Gastão Miiller, minha homenagem ao falecido Presidente Outra reside no
relato do seguinte fato: Quando fiz exame para a Escola
Militar, em fins de 1936, era eu 2'1-sargento do Exército.
Fui aprovado. Mas não fui a única praça de pré a ser aprovada, pois dezesseis outros companheiros das Forças
Armadas, praças de prê como eu - sargentos, cabos e
soldados ...... foram também aprovados. Então, fomos deze5sete os pracinhas aprovados no vestibular da Escola
Militar, disputando 90 vagas entre 2.200 inscritos no
concurso. Pois bem! Os dezessete pracinhas foram a pro- vadas, mas um filho do então Ministro da Guerra, General Eurico Caspar Outra, concorreu conosco e foi reprovado. Este, talvez, seja o maiOr dos elogios que se possa
faZer àquela veneranda figura. Ele não se valeu da sua
condição de Ministro da Guerra para interceder pela aprovação do seu filho. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. GASTÃO MULLER- Muito obrigado, Senador Luiz Cavalcante, isto mostra o caráter do meu homenageado.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER- Com muito prazer, Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO - Senador Gastão
MUller, se V. Ex' me permite, e lhe agradeço de antemão,
desejaria inserir no discurso oportuno que V. Ex• profere
nesta hora em homenagem à de um dos grandes vultos
da República, o General Eurico Gaspar Outra, um modesto aparte para dizer que todo brâ.sileiro estudioso ou
não, que se debruçar sobre a históría do nosso País, há
de_chegar à evidência, de logo, de que o PreSidente Outra, -militar por formação e convicção, ninguém foi mais
civil do que ele ng governada República. Pelo seu espírito ~i_vilista, conqUistou a, confiança do povo brasileiro. O
seu propósito de respeitar, sobretudo, a Lei Maior do
Pais, era tanto que a trazia sobre a sua mesa, chamando·
a dy, "livrinho de capa vermelhâ", a Constituição que ele
compulsava ou pedia que algum assessor o fizesse, toda
v~ que tinha que tomar uma decisão s~bre assunto que
en\·olvesse aspe~tos pertinentes. E sa?emos qu_e ele (ai
solicitado por parentes em São Paulo e no Piauí para intervir naquelas duas unidades da Federação e não o fez
~arque toda vez que o p-roblema vinha à sua consideração, consultava a Constituição e, se não estava enqua~
drado rigorosamente dentro dqs seus dispositivos, ele,
absolutamente, fosse qual fosse o interesse, repelia~o
Pàfa respeitar e preservar a Constituição da República.
Por outro lado, sua obra administrativa marcou a his~tó.il"ã" do País.. nesse campo, comO salientou o Senador
passos Pôrto, principalmente por duas realizações de importância para o Nordeste: Paulo Afonso c a estrada
Rio-Bahia Se não fora exatarnente a sua ação administrativa, mesmo assim, ele mereceria a consagração do
povo brasileiro, pela sua firme determinação, que manteve até o final, de respeitar a Lei Maior,- e, em consequência, assegUrar a estabilidade do iegirne democrático nascente, depois d~ sete anos de ditadura do Estado Novo.
O SR. GASTÃO MULLER- Muito obrigado, Senadói' Nivaldo Machado." V. Ex• pode incluir entre as
obras, tã.mbém, a Via Outra.
Outro pont.o que se pode salientar, dentro da linha do aparte de V. Ex•, é que ele entregou o governo no dia certo, sem_ discussão, ao seu sucessor. Quem? Getúlio Varga$, com quem tinha tido atritos durante o seu governo.
Democraticamente, respeitando os princípios dem'?Crâticos, entregou o governo ao seu sucessor legalmente eleito
pelo povo.
O SR. ALCIDES SALDANHA- Permita-me V. Ex•
um aparte?
O SR. GASTÃO MULLER- Ouço, com muito pra·
zer, o representante do Rio Grande do Sul, Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA - Disse muito bem
V. Ex•,_ que wn dos fatos mai!l.irnportantes do Governo
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Outra foi a entrega do governo ao seu sucessor eleito popularmente. Cada governante tem uma determiaadá
missão no momento da história, evidentemente há fase
administrativa, as estradas, o problema de gerenciar custo de vida, etc. Mas há a missão política, que para o Presidente Outra era das mais difíceis._ Veja bem, os Presidentes, em regimes democráticos, que sucedem regimes
de força, às vezes, têm uma certa facilidade porque o regime de força derrubado, que caiu, perdeu o prestígio e é
fácil a esses Presidentes conduzir a obra política. Tal não
era o fenómeno ao tempo do Governo Outra. O Sr. Getúlio Vargas saiu do Estado Novo com o seu prestígio intacto. A verdade é que, logo após a queda do Estado Novo, na eleição do General Outra, havia uma dictomia no
País: o pessoal antigetúlio e os queremistas, formando
nO País-duas alas muito fortes num entrechoque muito
forte que o General Outra, o mais civil de todos os generais que se conheceu, soube conduzir a bQm termo. Tanto é, que o Sr. Getúlio Vargas, derrubado pelo seu própio Ministro da Guerra em fins de45, em 51 vencia as eleições para Presidente da República com urna diferença
de votos muito grande, demonstrando que no período do
Governo do Presidente Outra, cuja grande missão seria a
implantação da democracia, essa missão ele soube
desempenhá-la de uma maneira excepcional. Conseguiu
que as eleições, apesar da tese da maioria absoluta então
levantada, que agitou o País de Norte a Sul, como deve
lembrar V. Ex~. soube chegara bom termo e entregue democraticamente a faixa presidencial ao seu sucessor. Entre todas as suas obras, esta ê uma das que a história tem
que registrar, pelo espírito e pela capacidade democrãtica que o Presidente Outra demostrou. Mato Grosso, a
terra de V. Ex•, evidentemente, deve ter muita honra de
ter possuído um dos Presidentes que teve mais senso de
democracia neste País.
O SR. GASTÃO MULLER - Muitos obrigado, SenAdor.
Quero termínar, Sr. Presidente, saem rápidas as minha:; palavras, que são de fato de improviso, não me pre-parei para o pronunciamento, aproveitando somente um
espaço que houve, na lista de oradores, quero agradecer,
portanto, ao Senador Alcides Saldanha esta manifestação de apreço, tambêm, à figura do Presidente Outra e
terminar dizendo que nós políticos devemos ver e sentir
que Outra foi indiscutivelmente um modelo do democrata no Brasil, e também lembrar e assinalar que o Presidente Outra deve ser para as novas gerações de políticos
e de militares um exemplo vivo de como deve exercer um
mandato um General Presidente ou um Presidente General, que foi Eurico Gaspar Outra. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.

A SRA. EUNICE MICillLES (PFL- AM. PronunCia o segUinte discurso.) - Sr-: Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna lamentar a decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal, que, ao optar pela extinção
de 15 municípios já instalados e em funcionamento desde
1982 e impedir a criação de outros 12, no Estado do Amazonas, condena à mais completa estagnação econôrnica e social milhares de pessoas que, fazendo uso de seus
direitos constitucionais, elegeram seus representantes
políticos com o objetivo único de conseguir melhores
condições de desenvolvimento. Desde que a decisão foi
tõrnada pública, instalou-se um clima de revolta naque-les que através do voto fizeram valer sua vontade. Em
·discurso recente, dizia que se tal decisão fosse tomada,
não nos caberiajUlgâ-la, mas a realidade~ que ela representa uma pã de cal nas aspirações dos amazonenses de
verem seu Estado participar dos novos rumos do País,
traçados pela Nova República deflagrada por Tancredo
Neves.
A criação de novos municípios em regiões como a A·
mazõnica ê, antes de tudo, esperança de melhores dias.
On-de há uma sede municipã.I encontram-se escolas, postos de saúde, agencias de correios e telêgrafos. coletoria,
destacamento policial, enfim, serviços estaduais c federais indispensâveis para o progresso. O Estado do Ama·
zonas, rico em características próprias, volta a contar
com suas 44 unidades anteriores, embora tenhamos uma
área de mais de 1.500 Km 2• sermos a maior unidade da
Federação e possuirmos uma extensa linha de fronteiras
internacionais que som!' 3.611 quilômetr~.
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Desde que foram criados os 21 municipios e· a:·partit
do pleno funcionamento de sua maioria, jâ instalados,
conteve-se a migração para outras regiões. O povo, que
sempre acalentara o sonho da autonomia de seus torrões, permaneceu no interior, compareceu em massa
para escolher seus dirigentes, adicionou esforços aos seUs
prefeitos e vereadores, eleitos, acreditando que, com isso, o desenvolvimento, tão ambicionado, chegasse até eles. A elevação de um distritO i município atrai para sua
área um mínimo de atenção do Poder Público.
Não temos nenhuma dúvida de que o município pode
desempenhar importante papel no esforço nacional desenvolvimentista pOrqUeaproxima o cidadão corn o go·
vemo municipal, fortalecendo e valorizando instituições,
possibilitando um exercício de controle mais cfctivo da
comunidade sobre o poder público, fato que, por si s6,
representa tornar a ação mais conseqUente c rcponsável.
Em defesa dos municfpios amazonenses já insta\t,idos e
ainda por instalar, alerto que a decisão do STF virã a
provocar um im~o vazio habitacional cm áreas jã povoadas, vazio este que o Governo central não terá condições de cobrir a curto c médio prazos. Propomos, neste
momento, um rcexame dos critérios para a criação de
municípios e atê a criação de quesitos que levem em consideração as tipicidadcs da Amazônia. Multiplicar municípios em um pafs de gi'ande extensão territorial como
o nosso.é ação indispensável para apressar a distribuição
dos beneficias da civilização e do progresso, além de ser
um caminho para se ocupar definitivamente nosso território. ·
Apenas estas palavras, Sr. Presidente, para deixar manifestado e patente aqui o meu descontentamento, a minha tristeza e a minha revolta pelo fato que hoje se consuma no meu Estado. Muito obrigada. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDJ;;NTE (José Fragelli) -

Màfinha Mercante, endereçada a V. Ex•, apontan~
do a Diretoria de Portos e Costas como responsâvel
pot_ ..graves irregularidades".
Tenho a grata satisfação de, em resposta a V.
Ex', apresentar as considerações que julgo necessárias, não só ao esclarecimento do assunto constante da carta endereçada a V. Ex•, bem como sobre
a atuação do Sr. Pasini à frente do Sindicato de Oficiais de RadioCOffiUriicações da Marinha Mercante:
a) a Diretoria de Portos e Costas (DPC) NÃO
vem descumprindo a PORTOMARTNST N9
108001 (instrução da própria DPC), como diz o Sr.
Pasini, pois tal documento preva, como lotação
para as embarcações de Longo Curso, um (1) l90ficial e um (1) 29 Oficial"de Radiocomunicações, esse
último em caráter FACULTA TI VO. Ass.im, a DPC
deixou à critêriQ do Armador a opção do embarque,
por entender que a inclusão ou não daquele 29 Oficial não altera os parâmetros de segurança estabelecidos pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) que, ao disciplinar a chefia das estações de 3• categoria (serviço de 8 horas diãrias)
prevista para embarcações de Longo Curso, aceita
tanto um operador de 1', como um de 2• classe.
Cumpre ressaltar que pela mesma PORTOMARINST as embarcações que possuem estações radiotelegrâficas classificadas na 1• categoria (serviço
permanente) lotam um (I) 19 Oficial e dois (2) 19 ou
21'.0ficiais e as estações de 2• categoria (serviço de
16 horas diâria!ii) lotam um (I) lt Oficial e um (1) 29
Oficial. Por sinal, a PORTOMARINST N• 108001,
à que estamos nos referirido, foi substituída pela de
N'~' 138501, datada de 21-02~85, cujo texto, na parte
que nos interessa, foi m<iõtido inalterado. Portanto,
carece de fundamento a acusação do Sr. Pasini
quando diz que.. ••a PORTOMARINST número
108001/83 tornou obrigatório a presença de um Pri~
meiro e de um Segundo Oficiais de Comunicações
nas tripulações embarcadas";

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hã quorum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Dia, constitu{da do Projeto de Lei da Câmara n'? 12/85, Requerimento n9s 57 e 5_8, de 1985; Projetas de Lei do Senado n9s
26/79 e 2, 340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciação adiada para a próxima sessã.o ordinária.

b) o Sindicato Nacional de Rad_iocomunicações
da Maritiha Mercante (SNRMM) é o único Sindicato de Marítimos que. sistematicamente. vem deixando de firmar Convenção Coletiva com o Sindicato
N<icional de Empresas de Navegação Marítima
(SYNDARMA). não aceitando qualquer acordo
com a classe patronal. Tal procedimento vem causando dificuldades aos despachos de navios de Longo Curso pois o Sindicato, invariavelmente, tenta fi.xar salários e impor nomes de associados, a serem
-contratados pelas empresas, fixando os yalore.s de
sald-ª.Qa, qualificações, horas extras, repouso e ferias
que deverão ser concedid!J.S pelo Annador ao Oficial
de Radiocomunicações, exigênciãs essas estabelecidas sem qualquer amparo legal na legislação vigen~
te. n_em em acordo, que não existe, pois ao &:indica_to, ou mais especificamente ao seu PreSidente, Ülso
não interessa. Como as Ca-pitanias dos Portos não
podem permitir a saída dos navios sem Oficial de
Radiocomunicações, o Armador fica sujeito a uma
das seguintes opções -ou deixa o navio parado no
porto ou aceita as condições impostas pelo Presidente_ do SNRMM- sendo"esta última a _opção que
vem ocorrendo;

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Há oradores
inscritos. Co11;cedo a palavra ao nobre Senador Hélio
Gueiros.

q SR. HltUO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. _Presidente, Sr.;. Seriador~:
Desejo comunicar o recebimento de correposndência
do Senhor Ministro-- da Marinha, Almirante Henrique
Sabóia, em que acUSa -ter tomado conhecimento de comunicação por mim feita a esta casa de denúncia exarada pelo presidente do Sindicato Nacional 9e Oficiais de
Radiocomunicações da Marinha Mercante, segundo o
qual a Diretoriade_Portos e Costas vem descumprindo a
lei no que concerne à manutenção, embarcados, de dois
representantes daquela categoria nos navios de longo
curso.
Dada a importância da manifestação do Ministro da
Marinha, no esclarecimento da questão, julgo do meu
dever inseri-la, através deste pronunciamento, nos anais
desta Casa.
Eis na íntegra o expediente do Senhor Ministro Henrique Sabóia, a quem louvo pela atenção e presteza no es~
clarecimento dos fatos:
3Cf23

~

F-003681/84
CA·L-0 1·008
Brasrtia, DF.- effi 14 de maio de 1985
Prezado Senhor:
Tomei conhecimento do pronunciamento.de V.
Ex• ocorrido no.diaJ6 de abril último,er;_n_sessãodo
Senado Federal, em que foram apresentados ao plenário argumentos constant.;s _d_e_carta do 2'1'_0ftcial
de Radiocomunicações da Marinha Mercante &r.
Luciano Ponce Pasini Judice, Presidente do Sin_djc;ato Nacional de Oficiais de Radiocomt,J.nicaçõe~ .dª

_

c) o Presidente do SNRMM jii. impetrou dois
mandados de segurança contra a DPC através da, 6•
e da 9• Varas de Ação Judiciii.ria do Estado do Rio
de Janeiro, que denegar~ os respectivos mandados. Um deles decide que a Diretória de Portos e
Costas, ali apontadas pelo SNR.MM como autoridade coa tora, ~... técnica e legalmente indicada para
-dizer" se hii. ou não necessidade de radiotelegrafista
para integrar esta ou aquela__ tripulação deste ou daquele navio"; acrescenta ainda que não será através
de mandado de segurança que os impetrantes poderão obter declaração de direito;
r

-as recentes turmaS ctC: oficiaiS de Radiocomu~
nicações, egressas do Centro de InstruçãQ, "Almi~
rante Graça Aranha'~_(CIAGA) e do Centro_f!eJnstruçãq, "Almirante Braz de Aguiar" (CIABA), têm
recusado _associar-se a9 SNRMM, não só em face
de falta de apoio daqui::Ie SindicatO, com-o também
pela contribuição mensal. bem mais elevada, quando comparada com os demais Sindicatos.

d)
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Ao apresentar os fatos acima, julgo ter lcvadQ ao
conhecimento do ilustre Senador que o Presidente
do Sindicato Nacional de Oficiais-de Radiocomun_i~
caÇÕes da Marinha Mercante, Sr. Luciano Ponce
Pasini Judice, vem, consciente e repetidamente, pra- ficando atas que desvirtuam a aplícaçào dos precei~
tos que regulam as relações do trabalho, perturbando o funcionamento normal das atividades da Marinha Mercante e prejudicando a ação dos poderes
públicos.
Julgando ser de meu dever, e não somente atendendo_ aQ. "apelo ao bom senso", como V. Ex• reza
em seu pronunciamento, é que me apressei em responder a V. Ex•
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Ex• meus protestos de distinta consideração. Henrique Sabófa, Ministro da Marinha-.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
~ A SRA. EUNICE MICHILES (PFL- AM. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, a má administração dos bens da Amazônia fez com
que até agora produtos que antes aqui floresciam em
abundância migrassem para outras regiões do País. Foi
assim com o cacau, cuja grande produção atualmente se
encontra na Bahia. O mesmo se repetiu com o café e a
boi-racha e agora, o guaraná, riqueza típica deste univer~
so, cruza fronteiras e vai servir de fonte de rel).da para
outros estados.
Porém, uma das nossas riquezas por mais explorada
que tenha sido atê os tempos atuais, ainda oferece margens expressivas de rendimento, caso seja racionalizada
sua exploração. Estamos falando da madeira. O consumo mundial da madeira tropical ou o consumo mundial
de madeira vem aumentando substancialmente e segundo as perspectivas nos próximos anos mais acentuada serã a acelaração desta tendência de mercado, com 280 milhões de hectares de floresta densa, tropical úmida, corresponde a 30 por cento da reserva mundial, mas contribui apenas com 3 por cento para 6 mercado internacional e 10 por cento oara o mercado interno brasileiro.

-No Brasil, face ao crescimento populacional do Sul e
Sudeste do Ppafs e à expansão da agricultura e pecuária,
que traz o desaparecimento das reservas florestais nestas
regiões, prevê-se aumentar em proporção cada vez maior
a demanda de madeira tropical.
A so.CiedadC amazonense tem buscado rormas para a
exportação de madeiras tropicais, e defende o manc;jo
florestal como resposta imediata da Amazónia ao esforço para obtenção de divisas: "Essa resposta se torna
particularmente importante", afirmou o governador Gilberto Mestrinho em São Paulo, numa hora em que estamos ameaçados de racionamento de petróleo, de falta de
outros combustiveis. Então, a floresta amzônica, e com a
utilização de apenas 3 por cento do total, pode ser uma
solução fantástica para as várias dificuldades nacionais.
O IBDF e o CNPq preocuparam~se com o prol:ilema e
divulgaram. porém em âmbito restrito, cerca de 53 estudos sobre igual número de espécies florestais amazônicas. Madeiras que foram analisadas minuciosamente e
Permitem aos interessados o conhecimento das suas caracterlsticas e utmzação.
E um trabalhtJ sério que merece ser divulgado pelo Itamaraty em todas nossas embaixadas. t_ preciso divulgar
as características e _utilização das madeiras amazôpii:as
menos conhecidas, para evitar que percamos, an-ualmente mais d_e_3 bilhões de dólares, com a queima de madeb:a
nos roçados, porque não temos ou_tro meio de preparar
as terras destinadas a agricultura permanente.
DefendemOs utilizaÇão racional de ma.Q.eira amazo~
nense. Crian.._do-se novos mercados geraremos empregos
no intedOr, evitando que o agricultor seja enxotado pela
t;nchente, alêm disso intensificando os projetas de refloresti:irri.ento heterogéneo haverá mais- uma alternativa
econômica para as popu1ações ribeirinhas.
O]lrigada. (Mui to bem!)

a-
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Raimundo Parente - Cid Sampaio Alfredo Campos - Mauro Borges - Enéas toarias :....
Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo apalavra ao Dobre Senador Gastão MUfler.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena-dores:
Venho à esta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
para fazer um apelo ao digno Sr. Presidente da Petrobrâs, Dr. Hélio Beltrão.
Trata-se do seguinte: a Petrobrás implantou um terminal da mesma na cidade de Câceres-MT.
A FUNDEPAN (Funcaç;ão do Desenvolvimento do
Pantanal), presidida pelo Dr. Gabriel MUller, está preocupada com essa instalação em decorrência da ameaça
de um impacto ambiental na região pantaneira. O Diretor Têcnico da referida Fundação faz um alerta, através
de um bem redigido documento, para as ameaças querepresenta o terminal da Petrobrás, se não se tomar as devidas precauções.
O trabalho técnico expõe as sugestões que devem ser
apresentadas para a Petrobrâs e que visam uma harmonia entre o ecossistema do Pãntanal e as vantagens do
transporte dos derivados de petróleo por via fluvial.
Eis o que diz o alerta da Direção Técnica da Fundação
do Desenvolvimento do Pantanal:
1 - Implantação do terminal com o máximo de segurança possível, visto que a área oferece condições para
instalações adequadas que possibilitem a dimínuição dos
riscos ecológiCos;
-- 2 - Diminuição dos perigos de acidentes_ a_ que estão
sujeitas as ..chatas" transportãdoras, de coliSãO Cõri1 a
ponte sobre _o rio Paraguai, o que pOderia trazer danos
ecológicos de grandes proporções;
3...,.. Eliminação dos riscos a que está exposta a população circunvizinha.
Peço, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores ao digno Dr. Hélio Beltrão para que determine providências
que venham evitar a poluiçãO- do Sail.hiãrio ECológicoque é o Pantanal dos dois Estados de Mato Grosso.
Leio para que conste dos Anais o referido documento:GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Fundação de Desenvolvimento do Pantanal
C.l. n• OOJjDJTEC/85
Cuiabá, 30 de jane_iro' de 1985
Senhor Presidente:
Desenvolvimento é palavra de ordem nos dias
atuais. Porêm, a terminologia parl!1::e não estar sendo corretamente empregada, se considerarmos desenvolvimento como crescimento ordenado, onde a
exploração dos recursos naturais renováveis seja fei·
ta de maneira racional, levail.dO-se em conta, princi--palmente, a adoção de métodos e práticas, os mais,
tecnicamente, seguros possíVeis, na utilização de
quaisquer dos componentes do meio ambiente,
onde a degradação ambiental seja minimizada ao
máximo.
Esta preocupação deve ser aumentada, principalmente, em se tratando da região do pantanal, cujo
ecossistema apresenta grande fragilidade, em virtude de suas características peculiares, tais como: dependência total de rios -com- n-ãscefites no planaJto,
mínima declividade, periodicidade das enchentes,
interrelação entre fauna, flora e ambiente aquâtico,
etc ...
Instalado recentemente, e já-em- funcionamento,
o terminal de petróleo da Petrobrãs, localizado em
CáceresfMT, tem gerado muita apreensão einq_~ie
tações.
Primeiro, por tratar-se de ponto de descarga e ar·
mazenamento de produtos altamente poluentes, segundo, pela sua localização.
Todo projeto referente a-obras físicas, por mais
perfeito que Sefa, sob o Ponto de vista técilico, é iiicapaz de estabelecer segurança total ao empreendimento, isto porque, por mais seguros que seJãm os

equipamentos e instalações, não se_ pode excluir os
riscos causados por falhas mecânicas e humanas. __
em área da Poitobrás, com previsão incerta de transferência para o
terreno doado pela Prefeitura Municipal, confinante com a atual instalação, o referido terminal não
- aPf(uflfa- condições mínimas de segurança, quanto
aos riscos de um possível vazamento de produto, o
que se constituiria num desastre ecológico de conseqUências incalculâveis.
n prOduto é bombeado das "chatas" transportadoras diretamente para os caminhões tanques, que
se abastecem no terminal, localizado a aproximadamente 3,0 (três metros) da margem do Rio Paraguai.
Vale salientar, que não se visualiza nenhuma obra
(diques ou barragens de contenção) capaz de conter
-o jjfod"iito, no-caso de vazamentos. Por outro lado,
a rede de tubulação vai da ..chata., ao ponto de descarga, por sobre uma passarela de madeira, acima
das águas do rio, numa extensão ao -redor dos 30,0
m (t_rinta metros).
_
Hã quC se consider ainda, que o terreno destinado à instalação definitiva do terminal, não oferece
- cOilcfiçõr!s a sua implantação,· viSto Q.ue a área é diminuta em relação a capacidade operacional final
do terminal.
Além dos riscos ecológicos existentes, há que se
considerar também, os perigos que as futuras instalações, provavelmente compostas de reservatórios
de grande porte, ao se confirmar a localização prevista, representarão a uma população flutuante de,
aproximadamente, 3.700 (três mH e setecentãs) pes- ·
soas, distribuídas em diversas áreas de atividades,
tais com: educação~ assitênCia social, assistência médica, militar, serviços públicos, indústrias, residên_-_ -cias e outros, situados num raio de 500,0 m (quinhentos metros) do terminal.
Pelo exposto, solicitamos a V. S", gestões junto
aos órgãos competentes, no sentido de que se efetive
após anâlise prévia do impacto ambiental do projeto, a transferência do terminal para a ârea do Distrito Industrial daquela cidade, objetivando assim:
I -ImpLantação do temrminal com o máximo
de segtirarrça possível, visto que a área oferece condições para instalações adequadas que possibilitem
a diminuição dos _!iscas ecológicõs;

--

~ Localizado,--provisoriamerife,

2- Diniinriiçã-o dos perigos áC- acidentes a que
estão sujeitas as "chatas" transportadoras, de coli-- -- são_com a ponte sobre o Rio Paraguai, o_ que poderia tfazer danos ecológicos de _grandes proporções;
~ 3 --Eliminação dos riscos a que está exposta a
população circunvizinha;
Este ê pois, o _posicionamento da F.UN:bEPAN,
frente ao assunto em pauta, o qual cremos ser coerente com a grande maioria das autoridades e da população.
Acreditamos não ser difícil convencer os dirigentes da Petrobrás para adoção das medidas sugeridas, principalmente, se considerarmos que o próprio Presidente da República, numa demonstração
de interesse pelas causas ambientais, tem d~termina
do pessoalmente, medidas relacionadas a preservação do pantanal, caso específicõ da "OPERAÇÃO PANTANAl"'.
Apenas para ilustrar os riscos ecológicos a que
está sujeito o pantanal, com instalações inadequa·-· das. de empr~ndimentos potencialmer~;tes, poluentes óasta dizer que mal entrou em funcionamento, o
tern:iinal jâ J!larca a sua presença. Eventualmente e
ainda em quantidades irrisórias, já se encontram pequenas manchas de óleo abaixo do terminal. Vale
salientar que nessas proporções, tais manchas servi. rão apenas como alerta.
Na certeza de que V. S• tomará, a~ providências
-qUe o caso requer, aproveitamos para reiterar nos~
sos·protestos de estima e consideração.

-

Atenciosamente, - Adalberto S. Eberhard,
Diretor-Técnico,
__
E-ra--o que tinha dizer. (MUito bem!)

a·

Sábado 18

1325 ..

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Fragelli)- Nilo há mais
oradores inscritos.
_
Nada inais liaVeiidO ã-úatai--, a Presidência vai encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária
da próxima seguilda~feira a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 12, 1985
(Em regime de urgência- Art. 371, alínea b; do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 12, de 1985 (n'í' 5.272/85, na Casa de origem),
que autoriza a desapropriação de ações das companhias
que menciona e a abertlJra de crédito especial de at~ ÇrS
900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e dá
outras providências, tendo
Parecer oral da Comissão:
-de Econodtia, favorâvel ao projeto e contrário
às emendas apresentadas nos termos do art. 141, II,
B do Regimento Interno; e dependendo de Parecer
da_ Comissão de Finanças sobre o projeto;
Dependendo, ainda, da votação do Parecer da Comis-são de ConstituiçãO e Justiça sobre recurso para o pl~
nário de decisão da Presidência..
2
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 58, de
19~~. de autor[a dos Líderes Gastão Miiller e Moacyr
Duãrte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio SfZ, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crêdito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
Votação, em turno único, do Requerimento n"' :58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Mítller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n"'SfB, de 1985, através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo novalor de US$ 3,50_0,000.00 {três milhões e quinhentos mil
dólares).

4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Quêrcia, que acresceriia 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 Jusdça, pela Constitucionalidade e Juridicidade; e
-de Legislação Social, Favorável.

5
Vo_tação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino SUperior, tendo
Pareceres, sob n~>s 747 e 748, de 1981, das Comissõe~:
-de Constituiçio e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade, com voto vencido,·em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
-de Educaçilo e Cultura, Favorável.

6
'{otaçâ.o em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parâgrafo único ao art. 373 da
Consolidação das Lets do Trabalho facultando à emprega4a com prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com rciiulneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n"'s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jUridicidade;
-de LegJslaçilo Social, Favorável; e
-de Finanças, Contrário com o voto vencido,
em separado, do Senador Jorge Kalume.
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7
Votação, em primeiro turno (aPrecia-ção 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

aposentadoria especial do

múSico-~-

teDd"o

-

-

Pareceres, sob n~' 1.032, de 1980 e n' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituiçio e J_us_tiça, ]9_ Pronunciamento:
pela incostitucion-alidade; 211 Pronunciamento: (reexame solicitado em plenãrio}- ratificando seu parecer anterior.

8
Votação, em primeiro turrio _(apreciação preliminar da
jurídicidade, nos termos do art. 296, do Regimento lntemo), do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simom, que revoga a Lei nt
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 n" 1.144, de 1981, da ComissãQ:
- de ·coõSí:ituiçio e Justiça, pela injuridicidaciC.

O SR. PRESIDENTE (José Fraselli)- Estâ encerra·
da a

sessão~

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 26 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACYR DUARTE NA SESSÃO DE 16-5-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. . --

0 SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem -revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
f:: sabido que o Projeto de Lei n" 5.272, conheci4o
como Projeto Sulbrasileiro, deverá ser discutido e votado na sessão extraordinária do Senado já convocada
para às 18 horas e 30 minutos.
Como não teremos a oportunidade de nos manifestar
sobre a matéria, ao ensejo de sua discussão e votação,
porquanto o rigorisino do Regfmento Interno só permite
que o autor da proposição, o seu relator e os líderes se
pronunciem durante a sua tramitação, julgamos do nosso dever, por antecipação, externar o nosso pensamento
sobre o discutido e polêrnico projeto, que tanto vem galvanizando as atenções da opinião pública do Pais. Q!J.e
este ponto de vista seja entendido como uma declaração
de voto, a ser inserida nos Anais da Casa, para que, no
futuro, o nosso posicionamento não venha a padecer da
menor dúvida.
Vemos preocupados a votação desse projeto, sem as·
cautelas devidas, numa atitude do Congresso que não se
compatibiliza com a natureza desta instituiÇãO, Quê enw
cama o princípio democrâtico, do diálogo, do âebate, da
discussã.o e, sobretudo, da decisão justa, sensâta e conciliatória.
-Sabemos que este projeto tramitou pela Câmara dos
De}mt@:dos a toque de caixa, numa das mais controvertidas votações jâ ocOrridas naquela Casa. A sua aprovação atabalhoada resultou de um acordo de Lideranças, que-passou pot cima dos votos pessoais dos Parlamentares, e concluiu por um resultado que não reflete
a soma das vontades individuais. A ausência de prazo_ de
estatização temporária, Preconizada nO art.-10, enSeja indagações de carâter jurídico, e é considerada, por muitos
como ine<?nstitucional_. ~-~--.
O Governo Federal passaria a arcar com todos os ónus da encampação de entidades em estâgio falimentar,
quando se sabe que o Poder Público, em regra geral,
nunca foi um judicioso ildministrador de instituiçõeS estáveis e rentáveis, quanto mais um gerente de massas falidas, tarefa difícl até para os síndicos judiciais, investidos de plenos poderes, segundo os ditames da processualística.
O art. 13 do"projeto, ao assegurar a estabilidade pelo
prazo de um ano, aos empregados das companhias referidas no art. li' cria, na verdade, um precedente perigoso,
violenta o princípio da isonomia, e reveste-se de espírito
extremamente paternalista, pois ultrapassa as próprias
garantias asseguradas por lei ao funcionalismo civil e militar. A situação dos empregados dessas instituições merece trataffieiitO' especial, porém, não através de uma

açào desse tipo, em que a União aparece como mãe generosa de filhos que não gerou. Há várias soluções para o
aproveitamento dos funcionários realmente capazes e
competentes, tais como, dentre outras, a de sua absorção
pela rede de bancos oficiais, através da preferência ou
prioridade que lhes seriam concedidas, em concursos ou
modalidades de seleções, para recrutamento de pessoal,
adotados pelos diversos estebelecimentos de créditos.
OUtro aspecto que COnvém ser ressaltado é a inclusão
no processo de saneamento, como num passe de mágica,
-de três empresas de crédito imobiliário: _Sulbrasileiro- Crêdito Im-obíliârio S.A., Habitasul-Crêdito Imobiliário
S.A. e Sulbrasileiro-São Paulo, Crêdito Imobilíârio S.A,
que jâ se encontravam em fase de liquidação extrajudicial, com passivo Superior a 180 bilhões de cruzeiros, segundo declarações do Secretârio-Geial Adjunto do Ministério da Fazenda, Dr. Luís Carlos Piva, o que irâ contribuir para extrapolar o valor dos recursos previstos no
projeto original, que é de 900 bilhões de cruzeiros, destinados à recuperação dos dois bancos. O mais grave, contudo, -é o capital do novo Banco Meridional, que seria
formado de ~cursos retiraQ_os do Tesop:ro Nacional,
cuja sij.uã~o é _ca6tfca, confOrme reveloU o Exmo. Sr.
Ministro da Fazenda_ em depoimento pessoal perante a
Câma!a dos Deputados, hà poucos dias. O déficit de 84
- trilhões , anunciado pelo Ministro Francisco Dornelles,
seria acrescido de m_ais de um trilhã~ por esse desembolso de dinheiro _inexistente, que será rodado nas guitarras
e extorquido dos contribuintes e;xauridos P<?r u~a carga
tributária insuportável~;: leonina. cuja exacerbação já se.
prenuncia justamente no tópiEO do Imposto de Renda de
pessoas físicas, que é um imposto voraz, pois atinge violentamente e de chofre o funciOnalismo, a classe média,
os assalariados, arrastados à pobreza e à quase misêria.
Porém, o mais chocante é que esse dinheiro saindo do
Tesouro, peta porta orçamentária denominada de reserva de contingência, rUbrica deStinada no Orçamento federal para ser utilizada em situações de emergência, tais
como a de calamidade em que viveu o Nordeste nos últimos 5 anos de estiagem e vive, agora, nessa fase de enchentes e inundações, que comprometeu inapelavelmente a economia da região. Para se ter uma rápida projeção
do absurdo dessa decisão paternalista, protecionisla-e lesiva aos cofres públicos, basta que se revejam as estatísticas e se verificará que no clímax da crise climática de
1980 a a 1984 no meu Estado, o Rio Grande do Norte,
chegaram a ser alistados, no mãximo, noventa mil trabalhadores nos serviços de emergência, promovidos pelo
Governo Federal. Cada trabalhador recebia quinze mil
cruzeiros mensais para seu sustento e o sustento de sua
família, o que chegou a totalizar um bilhão e trezentos e
cinqüenramilhões de cruzeiros mensais, ou dezenove bilhões anuais. Pois bem, esses novecentos bilhões de dinheiro público, que se destinam, agora, a cobrir rombos
e tapar buracos de maus administradores de dinheiros
privados, dariam para sustentar quase cem mil trabalhadores rurais da emergência, durante cinqUenta anos.

O Sr. CarloS Cbfarelli- V. Ex• me pennite um aparw
te?
O SR. MOACYR DUARTE - Ouço, com prazer, a
intervenção do eminente líder, Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos Chiarelli - Ilustre Senador Moacyr
Duarte, estamos ouvindo com a maior atenção o pronunciamento de V. Ex•, em que faz uma série de ponderações sobre o projeto originário dO Poder Executivo e
- que, por decisão democrática da Câmara dos Deputados, recebeu um substitutivo que chega até nós, para
exame e deliberação. Respeitoso da idoneidade e dos
propósitos de V. Ex• teria, no cintanto, algumas considerações que não coillcidem com aquelas que V. Ex' alinha
-e apresenta na sua versão critica a respeito da matêria.
Em priirieifo lugar, não tenho qualquer tipo de preocupação quanto a qualquer argUição de inconstitucionalidade e, muitõ menos, de ilegalidade na matéria com base
na insonoritia. A isonomia, segundo um princípio fundamental do Direito de Trabalho, se aplica essencialmente
em rrfatêria de aferição de salário desigual para trabalho
igUal, para quem tenha tempo igual, em empresas do
mesmo grupo ou no próprio estabelecimento. Não é o
caso, -porque nenhum dos requiSitos preestabelecidos
são, neste particular, preenchidos .• Em segundo lugar.
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fala-se em estabilidade, que talvez tenha sido uma impropriedade terminológica, quando na verdade o que o
projeto dá é uma garantia maior de emprego temporário,
para vedar a chamada despedida arbitrária, autoritária
ou injusta, isto -é. a despCdida que ocorre sem motivo e
sem justa causa. Estabilidade fora, exigiria, como prérequisitO, inquéritO para apuração de falta grave e pressuporia um mínimo de prazo e prestação de serviço de
dez anos. Não há nem o preestabeleci~ento do inquérito, QUe -tem que Ser judicial, e nem, mu.ito menos, a exigência d~ falta _grave. A penas se limita a JQateria a questão da jUsta Causa. Em terceiro lugar, fala-se-çom relação
à questão dos recursos, e V. Ex', muito pertinehtemen~e.
lembra uma infonnação que adviria de declaração prestada por um funcionário do Governo, através da páginas
dos jornais,com vistas à adição de recursos necessários,
em face da inclusão das empresas de crédito imobiliário.
Conviria nesse particular lembrar, já que estamos a nos
valer de informações do Executivo, da informação mais
autêntica do Executivo, que compõe inclusive uma referência e um parâgrafo da própfia exposição de motivos
do projeto original, onde o Governo, através de projeto
enviado ao Congresso, pelo Presidente da República que
se baseou nas infonnações do Ministro da Fazenda, e este, seguramente, nos estudos técnicos do Banco Central e
do próprio Ministério, nos dá conta de que a liquidação
haveria de ser, se ocorresse, e isso seria uma tragédia
para a economia do Sul do País, com conseqUências da·
nosas na economia do País; como um todo e na sociedade brasileira, que a liquidação haveria de ser muito mais
gravosa, muito maís onerosa e muito mais contundente
para o cidadão e para a sociedade brasileira do que qualquer ·medida de sõerguhnento, de restauração e recupe-ração. Se na exposição de motivos apenas se diz isto de
maneira genérica, dados completamentares que foram
também liberados através da imprensa e por meio de informações da ãreil governamental nos davam conta de
que essa diferença faria com que o que se gastasse para o
soerguimento, que seria sempre um empréstimo com retorno, seria apenas 40% do que se gastaria, sem retorno,
para assistir à liquidação, à decomposição, à falência e à
destruição dos sistemas financeiros regionais. Naquela
imagem que se fez de que a conta da funerária, sem retorno, seria quase três vezes o valor da conta do hospital
que seria capaz de recuperar o paciente. Em terceiro lugar, a questão não tem- como parecer à primeira vista
- uma conotação meramente provincial, locaUzada. ~
bom lembrar que o sistema em recuperação, que as instituições em recuperação, se é bem verdade que têm um
traço muito marcante na sua origem de instituições que
floresceram no Rio Grande do Sul, á luz de todo um passado e uma tradição histórica de conquista e afirmação,
elas hoje têm uma dimensão interestadual. por que não
dizer nacional. Quarenta e cinco por cento do valor das
aplicações constante dos sistemas financeiros estão além
das fronteiras do Rio Grande do Sul, estão espalhadas
por todo o País. Portanto, ao se falar no Sulbrasileiro,
fala-se em problema do Sul do Pais, mas se fala, de certa
maneira, em problema do Pafs inteiro. Até porque a não
restauração desses sistemas haveria de trazer, em cascata
ou em dominó, talvez negras conseqUéncias para o próprio eqllilibrio financeiro e para o precário sisteriia bancâiio- nacional~ Aliás, sem querer me alongar e fazer um
discurso dentro do discurso, porque seria opaco com relação ao brilho do pronunciamento de V. Ex', apenas recomendaria a lembrança, também com vistas a um noticiário muito recente, de que, para evitar situações desastrosas, ou talvez mais do que isso, quem sabe, liquidações, decomposições ou falências de outros bancos,
cujos nomes não seria o caso de aqui citar, porque não
nos move essa precupação de identificá-los, mas que a
imprensa identificou hâ 48 horas, o Governo se viu e se
vê na contingência, porque o fato estâ ocorrendo atualmente, de liberar recursos, no seu pronto-socorro financeiro, aléni dOS lifnites do usual, do ordinário, da ordem
de 1 trilhão e 200 bilhões para uma dessas instituições, e
da ordem de SOO bilhões para outra instituição. E isso
tudo ocorre por decisões internas, por decisões técnicoadministrativas, por decisões na órbita do Executivo.
Talvez o caso do Sulbrasileiro tenha merecido toda essa
sêrie de análises, ponderações, de alguns contundentes
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ataques com muitas aleivosias e generalizações não aceitáveis à luz de toda a tradição do Rio Grande, feitas, evidentemente, não no sério, idóneo c respeitável, porque
respeitado pronunciamento de V. Ex•, mas de algum vei-

culo de comunicação de outras origens geográficas, porque a questão do Sulbrasileiro mereceu e merece o debate livre e democrático da sociedade; merece a apreciação
plena do Parlamento que restaura, dessa maneira, uma
parcela, de suas prerrogativas, que examina a questão da

maneira mais transparente passivei e que a expõe para o
livre diálogo nacionaL Por isso, parece-me que teria um
reparo a fazer a V. Ex• c que, de início, diria que a deci-

são se não me engano, foi apressada, ou de afogadilho de
parte da Câmara. Creio que não, Sr. Senador Moacyr
Duarte. Acredito que tenha sído produto de uma longa
elaboração, porque, lã, o projeto tramitou durante 45
dias, foi motivo de pareceres seqUuenciados e sucessivos
em três comissões, foi amplamente discutido e, ao final,
mereceu uma decisão. Terâ tido essa decisão a efervescência natural dos plenârios lotados e democráticos, mas
que ela tenha sido protudo da vontade daquele grupo
parlamentar que espelha a sociedade, disso não tenho
dúvida. E que ela seja muito mais leg(tima, além de ser
perfeitamente legal, também legalmente muito mais recomendável do que as outras medidas saneadoras e de
pronto-socorro, também tenho certeza gostariade dizer,
para concluir, é que nós todos, sobretudo nós, gauchos.
queremos, mais do que ningu~m. e at~ por isso propusemos e estamos de certa forma conduzindo, com o maior
rigor, uma comissão Parlamentar de Inquérito nesta Casa, que foi aprovada e é acompanhada por V. Ex•e todos
os Srs. Senadores, para indentificar quem é quem nesse
processo; quem tem culpa e quem não a tem; quem está
sendo acusado, apesar de inocente; quem não estâ sendo
acusado, apesar de culpado; e queremos, mais do que
ninguém, neste País, identificar aqueles que por mâ gestão, por orriissão, por mã-te, por aproveitamento, puderam; inclusive, contribuir para destruir um patrimônio
que é, mais que do Rio Grande, deste País e que nós todos, inlusive o Senado da Rept.í.blica, uma instituição tão
tradicional, haverá de lutar com todas as suas forças democráticas para restaurar, para que uma instituição dessa possa continuar contribuindo, com a valia da sua base
comunitária, estimular, inclusive, o fundamento básico
da Federação que é repartição das instituições financeiras a nível regional e para que nós não tenhamos a continuidade deste processo de oligopolização da nossa economia, de concentração do poder econômico e, afinal
das contas, condutor de uma espécie de subserviência de
todas as unidades regionais e das próprias autonomias
políticas ao comando desse poder ·ç:conômico, concentrado em tão poucas mãos, o que é profundamente lastimâvel e antidemocrãtico. Eram os reparos e as considerações que tinha a fazer.
O Sr. Ocbivlo Cardoso - Pelo mesmo princípio da
insonomia, agora ~- Ex• me concede _um aparte?
O SR. MOACYR DpARTE -Com a matar honra.
O Sr. Octávio Cardoso- Teria, apenas, uns três reparos a fazer, a meu juízo-, ao pronunciamento de V. Ex•.
Primeiro, quanto à tfamitaçãÕ do projeto. -V. Ex• sabe
que não deve constituir uma norma; nCin ~ isso que V.
Ex• deseja, nem isso quis dizer, os assuntos envelhecerem
nesta Casa. Tem V. Ex• conhecimento de que a reforma
tributária tramitou por 13 anos no Congresso Nacion.al.
A refonna do ensino por mais de 10 anos •..
O Sr. João Calmon ._ Foram 11 anos!

O Sr. Octávio Cardoso.:....:: O nobre Senador João Calmoo socorre-me, dizendo que foram 11 anos. Entretanto, a Lei ~e Informática, uma lei complexa, foi aprovada
nesta Casa em 3 meses. Códigos permanecem aqui 7, 8,
10 anos. Eu não sei, portanto, quantos meses deva tramitar no Congresso um projeto para transformar-se numa
boa lei. Acho que devemos pautar a nossa atividade legislativa como nós fazemos conosco mesmo, na nossa vida. Quando temos pressa apuramos o passo; quando a
cirurgia é de urgência, o médico rocede a cirurgia de urgência. Acho que não po
amos permitir que instituições que, dfa-a-dia, per em a sua carri.e, a sua substância, esperasse 4, 5, 6 eses por um pronunciamento

desta Casa. Seria o primeiro reparo. Segundo, V. Ex• diz,
quando se refere ao uso de dinheiro pllblico, que o Estado sabidamente é um mau gerente; nem sempre. O Estado tem instituições exemplares no seu elenco. Citaremos
apenas na área bancária, o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal - são instituições do Governo Federal exemplarmente administradas e verdadeiramente
úteis ao cenário nacional. O outro argumento o nobre
Senador Carlos Chiarelli, parece-me que abordou com
bastante propriedade, a estabilidade que, na verdade, ~
uma garantia temporária de emprego. Quanto ao uso da
reserva de contingência, V. Ex• não poderia, como representante nordestino, sileq_çiar diante da possibilidade de
que o seu Estado, como de resto os Estados nordestinos,
pudessem, numa situação de calamidade, quer por estiagem, quer por cheia, ficar à míngua de recursos. Eu diria
a V. Ex• que o Nordeste jamais deixou de re~ber a solidariedade e o apoio dos representantes do Centro-Sul do
Pafs, em todas as calamidades, mesmo quando o Orçamento não consignava verba na reserva de contingência;
podamos dotações orçamentárias outras para socorrer
- e não fizemos nenhum favor- os nossos irmãos nordestinos, e V. Ex• sabe muito bem disso. Entretanto, o
substitutivo da Câmara que ireinos apreciar hoje prevê
que" a União poderá desfazer-se de ações das empresas
que controla", para refazer a reserva de contingência,
porque lançou mão de até 900 bilhões de cruzeiros, para
fazer frente às despesas desse projeto. Finalmente, eu
gostaria de registrar que não estamos tratando de amparar um "capitalismo sem risco", como disse aqui um senador, ou uma "desonestidade impune dos administradores", porque o substitutivo prevê que prossegue a indisponibilidade de bens, prosseguem as investigações ad~
ministrativas e, seja· qUal for a sorte do patrimônio dessas empresas, depois da desapropriação, os bens dos diretores responderão pelos a tos ilícitos que lhes forem impUtados. Eram estes os regístros que eu gostaria de fazer,
agradecido pela benevolência de V. Ex•
O Sr. Ale ides Saldanha -

Permite~me

V. Ex' um apar-

te?
O S:R. MOACYR DUARTE - Ouço, com muita satisfação, a intervenção do nobre Senador Alcides .~alda-nha.

-

O Sr. Alcides Saldanha - Senador Moacyr Duarte, os

colegas de Bancada do Rio Grande do Sul, no debate
com V. Ex• esclareceram alguns pontos. Toca-me falar
sobre o problem.l_l das Companhias de Crêdito_Imobiliãrío, que V, EX' téni.e que determine um maior aparte
de dinheiro. Na verdade, Exf. quando os Bancos sofreram intervenção ê natural que as companhias a ele ligadas, embora estivessem em boa situação, também fossem
intervindas. Mas, as de crédito imobiliârio e o BNFI, que
estão sendo ouvidos na Comissão de Inquêrito, sofreram
liquidação. Para dar um exemplo a V. Ex• o Banco Central expediu, hâ poucos dias, e eu havia lido em um pronunciamento que fiz no começo desta sessão, por exemplo, a respeito da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento do Banco da Província, que também
sofreu intervençãó em decorrência da intervenção do
Banco, e, depois de dizer que nada encontrou de irregular, chegamos àquele fmal que foi lido aqui, que tendo
em vista os danos apresentados, os doci.i.inentos carreados aos autos, destacamos que a financeira, por ocasião
da intervenção, não apresentava prejufzos, mas exibia
um lucro acumulado de CR$ 527.445.352, referentes ao
período de 11' de janeiro a 8 de fevereiro de 1985, e uma
situação líquida patrimonial de CR$ 54.155.790.589conclusão sobre uma das companhias que foram intervindas. Claro, eSsa não ê de crédito imobiliário·, é 'de financiamento. Mas, a situação das de crédito imobiliá"rio,
na hora da intervenção, era a seguinte.
2- A situaçã.o patrimonial e de caixa das Créditos 1mobiliârios, na ocasHfo-da liquidação, era excelente, qual
seja:
HABITASUL C.!. SfA: 43 bilhões
SULBRASILE!RO C.l. SfA: 39 bilhões
SULBRASILEIRO S.P. C.!. Sffl>: 19 bilhões__
3- As Companhias de Crédito Imobiliário não têm
passivos, pois os mesmos (cadernetas de poupança) já foram distribuídas aos outros Agentes, ficarido somente o
dêbi~o com_o BN;I-!_g1,1e deverá ser composto e pago com.
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o retorno dos financfanlentos concedidos aos mutuários
e as captações das novas cadernetas de poupança do
novo Banco Meridional que surge.
Estes retornos importam hoje 16 bilhões de cruzeiros,
assim distribuído~:
HABITASUL C.!. SfA: 6 bilhões
SUL BRASILEIRO C.!. Sffl>: 6 bilhões
SULBRASILEIRO S.P. C.!. Sffl>: 4 bilhões
Por outro lado, a continuidade das operações das
companhias de crédito imobiliário ensejará:
7.1- a conclusão de todas as obras em andamento,
possibilitando a comercialização de 14.000 unidades habitacionais e os repasses aos.mutuãrios, garantirídO assim o retorno dos investimentos. Caso contrãrio, as
obras ficariam ·inconcluSão, em deterioração, de pouco
valendo como garantia dos investimentos feitos da ordem de 1,3 trilhões de cruzeiros.
7 2 - evita-se novas falências e, mesmo, levanta-se
muitas das empresas que faliram, viabilizando-se o retorno de 500 bilhões de cruzeiros, hoje_ em liquidação.
7.3 ~dâ-se respaldo à consolidação e imagem do
novo Banco, pois as cadernetas de poupança, o maior ativo financeiro do País, são indispensáveis a viabilização
económica.
Poderíamos, eminente Senador, prosseguir dizendo,
por exemplo, que uma das coisas que se argúi contra a
volta das companhias de crédito imobiliãrio, seria a lei
retroagindo e criando um problema. Na verdade, não hã
por que se preocupar com isso, porque a própria Lei n•
6.024. prevê, de forma expressa. o levantamento da Jjquidação extrajudicial e a continuidade da companhia. Ocorre que, se nós fizéssemos o levantamento extrajudicial, mas não tivéssemos por trãs o aparte de confiabilidade, que é a presença do poder pt.í.blíco, veja que., sCnós
conseguíssemos dinheiro caído do céu, neste momento, e
conseguíssemos soerguer o Banco Sulbrasileiro, se não
houvera o Estado atrâs, neste momento ou pelo menos
por estes momentos, evidentemente a credibilidade, para
que as pessoas voltassem a investir, seria mínima. Então,
nós teríamos apenas um começo, para cairmos logo adiante. Quanto ao problema da privatização, que preo-.
cupa V. Ex' porque não consta, agora, no substitutivo aprovado uma data fixa, hâ duas coisas que se podem comentar~ o projeto orig"iO.al, Ex• falava num ano. Quem
nos dâ a garantia de que exatamente, num ano, teremos
condições de fazer uma privatização, sem que o Banco·voltasse a ter problemas? Então, parece-me que o substitutivo aprese~tado, que diz que o Poder Público poderá.
privatizar, isto é, no momento em que entender necessário, no momento em que entender que económica e financeiramente é viável, e mais sâbia um pouco do que aquela do prazo fixo. Por outro lado, mesmo que não
constasse aqui, V. Ex• sabe que qualquer empresa pt.í.blica poderá ser privatizada, bastando ser ouvidas estas Casas no momento oportuno. Portanto, não pode parecer
preocupação para nenhum de nós. E, na verdade, Ex•
disse muito bem o Senador Octávio Cardoso. Esses 900
bilhões são uma espêcie de empréstimo que o Governo
Federal estã fazeildo ao Rio Grande do Sul. Eles voltarão, tenha a certeza disso, porque o Rio Grande do Sul
todo está conscientizado da necessidade de trabalhar
com este banco, e que o Brasil, nós reconhecemos isso,
nos alcançou a mão, nesse momento. Mas o mais importante é que aqui, no próprio substitutivo, a ser votado
hoje, no art. 16, diz claramente:
•. "Apurada em inquérito .administrativo, nos termos do art. 41, da Lei nl' 6.024, de 13 de março de
1984, a reSponsabilidade dos ex-administradores
por dano ao erârio, assim entendidos, inclusive os
prejufzos decorrentes dos atas que tenham concorrido para a aplicação de recursos públicos, o Ministério da Fazenda poderá declarar o perdimento dos
-· bens dos reponsâveís para ressarcimento da União".
Veja bem. eStá se emprestando, está se apartando algum dinheiro ao Rio Grande do Sul, não apenas pai-aresolver a situação de um banco, mas para evitar uma catástrofe económica em nossó Estado, de proporções indizíveis e está. se fazendo com a garantia de que a União
serâ ressarcida. Obrigada, Ex•
O SR.. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente,- precisaria uma memória privilegiada para analisar todos os
aspectos dos apartes com que fomos distinguidos pelos
eminentes representantes do Rio Grande do Sul, qu~ se
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transformaram no princípal, tornando o nosso pronun-

ciamento meramente acessório.

-

Mas, quando o eminente Senador Octávio Cardos-o.~_
firma que hâ matérias, que hâ projetas que envelhecem
no Congresso, achamos preferível que algumas matérias
envelheçam no Congresso pela sua morosidade a que o
envileçam pela sua celeridade.
_ _
Diz o nobre Senador Carlos Chiarelli que_o Ministro
da Fazenda, em sua exposição de motivos justificad_QT,a
do projeto, advoga, com entusiasrp.o, _a aprovação das
medidas que a Câmafajâ adotoue que o Senado, dentro
de poucas horas, irâ coonestar. Essa poderã ser a interpretação do em-inente Líder do Partido da Frente Liberal, a nossa não, porque, embora numa leitura perfunctória que fizerribs do documento, chegamos à conclusão
que o Ministro da Fazenda simplesmente lava as mãos
como Pilatos e transfere ao Congresso Nacional a responsabilidade histórica da aprovação da mensagem presidenciul. Já tivcinos aqui, neste plenário, uma anãlise oportuna e percuciente do eminente _Senador Helvídio
Nunes_, de todas as linhas e entrelinhas da peça do Ministro Dornelles, concluindo, sem contestação de qualquer
representante situacionista, que o Ministro não advoga
essa medida, não defende com entusiasmo esse proJeto,
simplesmente confere à responsabilidade do Congresso a
aprovar;ão ou rejeição da matéria~}-~;_

O SR. MOA.CYR

DUARTE~

... do representante _de

um _Rio _Qr_ande que só é grande_na sua vontade de crescer e _de progredir.
- --- .--vejã'V. -Ex• como os interesses de uma r·eglão" estão em
jogo, e são, justamente, os três representantes dessa região que defendem, com o maior calor, a proposição governamental, e ainda insistem que o projeto não iem nenhum sentido regionalizante, quando o que se invoca
nesta Casa é_ que a economia do Rio Grande do Sul, ado
- Paranã e, também, a de Santa Catarina, poderiairi ser
duramente atingidas se o Congi'esso_não foi' se-nsível ao
acolhimen~o dessa proPositura. Conseqtlentemente, o
projeto contém, sobretudo, se-ntido regionalizante, que é
-odeevitar ... --·--·
~
·
O Sr. Octávio Cardoso- Mas no bom sentido.
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O SR. MQACYR DUARTE- Por via de conseqUência.
O Sr. Joio Calmon- ... na economia de todo o Sul do
pafs. Não sei se consegui ficar muito longe do espfríto de
síntese dos fulgurantes representantes do Rio Grande do
Sul, Senadores Carlos Chiarelli, Octávio Cardoso e Alcides Saldanha. Mui to o brigado,
O_ SR. MOACYR DUARTE - Agradeço a intervenção de V. Ex' que foi tanto quanto, não foi nem mais
nem menos sintético, mas apena§ para uma indagação.
V. Ex~ considera tambêm o problema ocorrido com o
Braslünvest, com a Coroa-Brastel e com a Delfin, um
prphlema de ordem nacional ou meramente um problema de ação entre amigos, passível das penas da lei?

O Sr. João Calmon- Diria, nobre Senador, que os episódios _da Coroa- Brastel e do Brasilínvest já estão caracterizados como casos de polícia. O problema do
~~s ~ determin,~~_as_ i~tençõcs.
SulbrasiJeiro ê muito mais complexo, tem uma série de
--- O Sr. Alcldes Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?
motivações, de causas, que um homem da alta categoria
intelectual e moral de V. Ex• não pode ignorar. Diria, SeO SR. MOACYR DUARTE- Apenas para concluir
nador Moacyr Duarte, que se todos nós não mantivero nosso raciocínio. V. Ex•s estão tão índóceis, tão presmos a cabeça fria, dentro de poucas semanas, o que resta
surosos, tão agitados com relação a ~sa mensagem que,
do sistema bancário brasileiro privado vai ser estatizado
talvez, não queiram permitir, sequer, que um Senador
estamos, hoje, com 75% dos bancos deste País nas
qlle se_ opõe, em ver:dade,_à sua aprovação, mas que se
mãos do Poder _Público. O Estado, através do Banco
-coinpromefeu- perante a -sua--Bancada em não
Central,
nem sempre tem desempenhado de maneira-eO Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. _Ex._ um rãpido aobstaculizã~la, manifeste o seu pensamento justificando
xemplar a sua missão de fiscalizar a área bancária no separte?
o seu votQ_,__Quando S. Ex' O_f!ro.Jnente_Senador Carlos
-tor
privado.
Esse perigo poderá agravar-se tremendaChiarelli, com o brilhantismo que lhe é peculiar, com o--mente se todos nós não colaborarmos para encontrar
O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.
pod~r de__ SÍI!tese_q_ue o tipifica, e quando os eminentes Seuma saída que não é fácil, mas que é necessária, eu diria
Aliás, V. Ex' é sempre concísci -e-preciSo nos seusã.-partes.
nadores do Rio Grande do Sul, não menos brilhantes,
que ê indispensável, a fim de conseguirmos todos so·
chegam a afirmar que essa matéria teve uma manifeslução razoável para o drama que se desenrola no Río
O Sr. Carlos Oliarelli - ~ verdade,
tação consensual na sua tramitação, na Câmara _dos DeGrande do Sul, afetando milhares e milhares de nossos
putados, teve uma votação democrática, humildemente
irmãos do_s Pampas. Muito obrigado.
O SR. MOACYR DUARTE- V-. Ex.f- tem um invej~: __ _ --permitimo-nos discordar, pois o voto foi da liderança,
vel' poder de síntese, o que lamentavelmente me falta.
contrariando, reconhecida e proclamadamente, a vonta~
O Sr. Alddes Saldanha- V. Ex• me permite um aparde de muitos de seus liderados. Não_ consideramos o voto
te?
O Sr. Carlos Chiarem- Eu sou estimulado, na minha
de liderança um procedimento democrático, consensual.
síntese, pelo exemplo de V. E:v. Mas, eu diria só um deV. Ex•s, hâ algum tempo, acoimavam-no de autoritário e
O SR._ M_OAcYR DUARTE - Mas nós, tambêm,
talhe. Essç. "com entusiasmo", que_ V. Ex' tem colocado
não sabemos por que raz:ão esse entulho ainda não foi renão_p~derel1los c~egar à_conclusão, d~ois dos procedide forma intercalada no que tange a minha intervenção,
mentos preconizados no art. 16, do projeto e da apu·
movido, já que V. Ex• tanto se preocupa em mudar os
é um "com entusiasmo" de V. Ex' e não meu. Eu n~o
ração, em inquérito admínistratívo, das responsabilida·
-comportamentos da República perempta.
disse que o Ministro Dornetles deve v:er çom entusiasffio,
Não ajuizamos que a votação do projeto, na Câmara
des dos dirigentes desses dois conglomerados e, por via
aliás, não me referi aos entusiasmos do Minis.tro .Oor·
dos
Deputados,
tenha
obedecido
a
um
critério
democráçie co11~eqilência, da apuração da responsabilidade penal
nelles, porque eu não me sinto urn. "dornesólogo... eu
tico. O voto de liderança contrariou, e nãQ apenas o da
dos envo[vídos no esc?ndalo, nós também não poderedisse apenas que, na exposição de motivos, expressara de
Liderança
do
nosso
Partido,
mas
também
o
da
Lidemos
chegar à CQnclusão que o episódio do Sul brasileiro .6
maneira objetiva de que a liquidação é mais onerosa do
um problema de polícia?
ranç-a do Partido do eminente Senador Carlos Chiarelli,
que a restauração e dQ soergujmento. Até não há entucomo o da Liderança do PMDB. Vontades d_e l_iderados
siasmo, porque um texto escrito, e dificilmente os textos
que s_e inclinavam por uma mnífestação diferente daqueO Sr. Joio Calrnon- Nobre Senador Moacyr Duarescritos, salvo as poesias mais arrebatadoras, não são
la dos seus respectivos líderes.
te, o Banco Ce_ntral, através da lei que o criou, que data
muito entusiasmantes, sobretudo quando o_riginârios da
de
31 de dezembro de 1964, tem uma finalidade que é ga~
ãrea económica. Era apenas o detalhe que eu gostaria de
O Sr. João Calmon- V. Ex• me permite um aparte?
rantir a liquidez do sistema bancário. Para isso ele tem
fazer, ciente, porque eu estou transcrevendo a posição do
de exerce-r, de maneira ininterrupta, uma vigilância sobre
texto da exposição de motivos. Quanto _ao fat.o de que o
O SR. MOACYR DlJARTE -:--Ouço com muita hon-a atividade desse setor. O que ocorreu, no caso do Banco
ra o aparte do eminente Sena-dor João Calmon.
Ministro encaminhou para câ e lavou as-mãoS, eu creio
Central, é que ele falhou, ele deixou que várias situaç-Ões
que, nesse particular dessa figura simbológica, eu não diO Sr. João Calmon- Vou tentar ser mais sintético do
se agravassem, de maneira calamitosa, de maneira catasria isso, porque, na-medida em que o Poder Executivo,
que o nobre Líder do P,artido da Frente Liberal.
trófj_ça, para ciepQis intervir. Sem qu~rer arvorar-me em
que não tinha obrigação e não tinha antecedentes de gesjuiz, -eu diria que, em todo esse drama que o Brasil está
tos dessa natureza, resolveu assumir uma posição, encaO SR.MOACYR DUARTE- V. Ex• não o conseguivivendo, uma parte da culpa cabe à falta de vigilância e
minhar um projeto, agregar uma exposição d_e motivos e
rá.
da atuaç_ào, saneadora, em termo hábil da entidade que é
propor essa solução, eu não vejo como acusar quem
responsável pela fiscalização da área bancária em nosso
toma essa medida, que não tem antecedentes similares,
O Sr. João Calmon- Eu gostaria de dar este aparte a~
País.
de omissão ou de desinteresse. Fez a proposta, encamipenas
para
que
não
houvesse
a
menor
dúvida
de
que
o
nhou e justificou o projeto e o entregou _à _deliheração fiO SR. MOACYR DUARTE- Ouço o Senador A
problema do Sul brasileiro não é apenas gaúcho, mas um
nal do Congresso, qu_e me parece, inclusive, uma decisão
mérico de Souza, pedindo-lhe desculpas por ainda nãc.
problema nacional que está preocupando todo o país e
absolutamente pertinente, democrática, aberta e, sobreter~lhe
conc-edido_,~ oportunidade de me apartear. -não apenas uma das Unidades da Federação. Realmentudo, adequada ao momento presente. Então, não me
te, à primeira vista, parece que essa quantia de 900 biparece que as críticas que V, Ex' tece_, sejam criticas,
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Moacyr
lhões de cruzeiros parece astronômica. Se convertennos
Duarte, antes de falarmos alguma coisa sobre a matêria
acho que são, na verdade, elogios que V. Ex• faz de maesses 900 bilhões de cruzeiros em moeda forte, chegareque V. Ex• traz a este Plenãrío, eu gostaria de chamar a
neirasutil porque, no fundo, no íntimo, V. Ex!_também
mos a uma cifra em torno de cento e cinqi.lenta ou cento
está favorável à aprovação da matéria, e nos traz esses
sua atenção para o espetáculo maravilhoso que estou
e cinquenta e poucos milhões de dólares. Nobre Senador
argumentos, à primeira vista contrários, mas que nos enpercebendo, que é o da unidade de ação por parte da
Moacyr Duarte, esse mesmo Banco Central que nos lllti~
sejam essas possibilidades dessas considerações, quem
Bancada Gaúcha. Vemos aqui os eminentes Senadores
mos
dias, destinou aos bancos que estão enfrentando crisabe, não tão sintéticas co_mo -desejáveis, para que nós
Carlos Chiarelli, Líder do meu Partido, Octávio Cardoso
se de liquidez o dobro da quantia cogitada para soluciopossamos agregar motivações favorá_veis à proposta.
e Alcides Saldanha, enfim, a bancada inteira do Rio
nar-parci-ãlmente o prOblema do Sulbrasileiro, permitiu
Grande do Sul, independente de cor partidária ou de in·
por omissão de sua fiscalização que uma empresa,
teresses poHticos, a defender o interesse que, em que peO SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, veja V.
Coroa-Brastel, jogasse no mercado de letras de câmbio
se, apresentando como nacional, na verdade, ele é gaúEX' com que cloqilência os eminentes repreSentantes do
frias no total equi~alente a 6~0 milhões de dólates.
cho. Imagine V. Ex• se essas enchentes, que temos sofrigrande Rio Grande procuram contestar os argumentos
Trata-se, nobre Senador Moacyr Duarte, em últimá ado nQ Nqrdeste, se fossem no Rio Grande do Sul. Não
pálidos e sem brilho ...
_nális!:,_g_e_urn_l§(orço adicionai que o Banco Centr_af_faria
só os dezoitQs Senadores da Região atingida, como toda
para resolver um problema-angustioso que poderá ter re-•
a galeria, certamente de gaúchos, estariam aqui, neste
O Sr. João Calmon- Não apoiado.
flexo catastrófico na economia do_ Rio Grande do Sul e
plenãrio, defendendo não 900 bilhões, mas, com certeza,
afetada a economia gaúcha, os reflexos serã_o dan.Osos ...
O Sr. Carlos Chiarelli - Não apoiado.
alguns trilhões de cruzeiros, para atender a nossa popu~
O SR. MOACYR DUARTE- Não o negai!Jos, pois
não somos daqueles que fazem juízos temeráriOs de cer-
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lação atingida e sofrida por essas calamidades. Feito este
registro, nobre Senador Moacyr Duarte, gostaria de dizer a V. Ex.' do interesse que tem me despertado o -diScurso que tem pronunciado, nesta tarde, e dizer, em que
pese a minha posição partidária firme e ii1abalável devotar a favor do projeto, diier~-que tenho, pessoalmente,
uma posição contrária ao que foi aprovado na Câ.mara..
Não apresentei emenda no Senado e nem substitutivo
para não atrasar o andamento. Mas imagino que, ao se
querer dar 900 bilhões de cruzeiros a uma instituição ja
falida, cuja administração provou à sociedade a sua ín~
competência, deveríamos nós transfõrmar essa instituição- numa fundação dos funcionários Sulbrasileiro e
Habitasul, e dar a essa instituiçãO os--recursOs dC-CfU.e necessitasse, para a sua recuperação. Não creio que esta
Casa tenha dúvidas de _que o precedente Sulbrasileiro
possa firmar Jurisprudência. Estamos ouvindo clarins a
soar, de que outras instituíÇões financeiras também se
encontram em dirrculdades. Eu nem buscaria o passado,
Banco Lowndas, Brasilínvest; Delfin, Coroa-Brastel,
Colmeia, daqui de Brasília, como exemplos, mas me
preocupo com o futuro, com esses bancos ·que já estão
aumentando o seu capital para aparentar solidez no mer~ _
cada financeiro. Sabemos, perfeitamente, que os. interesses em jogo são iriteress6s-s6lidos, e atê poderia dizer,
sem nenhuma preocupação, honestos. Sabemos que-os_
pequenos investidores já foram atendidos, quando o Governo, através do Banco Central e dos mecanismos de
que dispõe, já lhes deu a restituição dos seus valores aplicados mais crédito imobiliário: O que está em jogo são
os grandes investidores, e entre estes também algumas
instituições bancái'ias. Não contraditO õ effiinente Senador João Calmon. Sei, perfeitamente, que a falta doamparo ao Sulbrasileiro representarâ_u_rn choque tr-emendOno sistema financeiro privado nacionaL Mas os grandes
investidores, que aplicaram naquela irtstítuiçãO recursos
seus ou de suas empresas, porque estavam pagando juros
além do que permitia o mercado finariceirO, estes sim estão financiando todo um lobby para poder trazer a esta
Casa maiores esclarecimentos que senSibilizem os nobres
Srs. Senadores. Já disse a V. Ex• _a minha posiÇão política
e partidária. Votarei coin o prófeto;-mãs com restriçõespessoais. Muito obrigado.

pessoa possui, sem ter bens imóveis, Sem ter outros recursos. Então, esse critério era muito difícil de se fixar,
do pequeno, do médio e do grande investidor. Na verdade, os investidores não recebe.tam, quer os grandes, quer
os pequenos. Receberam, sim, os correntistas, os depositantes.

O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente ...
O Sr. Alcides Saldanha - Nobre Senador,
para complementar. E eu sou sucinto.

apena~

O SR. MOACYR DUARTE- Se o Presidente permi-

tíi'...

-

O SR. PRESIDENTE (José Lins)- Peço a V. Ex•
que não conceda mais apartes. O tempo de V. Ex• já está
esgotado ~ há _outros oradores inscritos.
O Sr. Alddes Saldanha- Eu lamento. Seria um esclarecimento sobre os pequenos investidores, 90% deles.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, nós nos
rendemos à advertência de V. Ex•.
--Apenas para concluir, Sr. Presidente.
Agora mesmo, estamos lutando - o Rio Grande do
Norte- para remover óbices e tornar viável o empréstimod~ 50 milhões de dólares, a fim de implantar um programa d_e desenvolvirU.ento no meu Estado.

O -Rio Grande do Norte está ainda tentando convênios com o Banco Mundial, através da Secrtaria da Agricultura, no montante de 55 milhões de dólares, tudo ainda no terreno das negociações, que poderão ser bem sucedidas ou não. Tudo é difícil para o Poder Público,-que
lida com obstáculos cada dia maiores, mormente no setor financeiro.
Os atendimentos de socorro para as populações flageladas têm sido parcimoniosos, e se não fosse o auxílio
dos órgãos privados e das instituições patronais, empresariais e filantrópicas, maior seria a miséria e incontável
o número de vítimas causado pela calamidade que arraza
o Nordeste.
_o-meu Estado solicitou a soma de 200 bilhões de cru- .
zeiros par~!ecuperar a sua economia abalada pelo catadismo, e ainda espera, pacientemente, um pronunciaO Sr. Octávio Cardoso:..._ Pérmite V. Ex' um brevê amenta. No entanto, o seu povo vê espantado e atónito se
parte?
á.locar r~ursõs dã ordem de 900 bilhões, para minimizar
_~ as conseqUênciãs pro":'ocadiis por gestões privadas inidô0 SR. PRESIDENTE (José Uns)-- Nobre Senador
neas.
Moacyr Duarte, peço a V. Ex• que não conceda mais aUm detalhe e o exemplo finais: o orçamento do Estacfo-do Río Grande do Norte, no último exercício finanpartes, porque o tempo de V. Ex' está esgotado.
-. ceJro, foi da ordem de 260 bilhões, _o orçamento em vigor
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Senador: &osf.aria qu·e-V.
é de 525 bilhões, dentro de uma previsão otimista, agora
~:'~~sna~ese só o meu pedido, feito antes da advertência
alterada para menor, tendo em vista a fruStração da safra, com o advento das.énchentes. Pois bem, ainda assim,
represnta apenas a m~tade do que se quer injetar nos
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, V. Ex•
doís comglomerados financeiros insolventes.
é quem decide. Se V~ Ex' permitir que concedamos o a~
parte ao nobre Senador Octávio Cardoso, fa-lo-emos- . Sé::rá que a massã fã.lida desse complexo financeiro de~
-- sestabilizado vale. mais do que dois Estados, embora do
com prazer.
pequeno porte como do Rio Grande do Norte? Será que
O SR. PRESIDENTE (José Lins) - A Presidência
os 24 mil servidores valem mais do que 5o 10 milhões de
permite que V. Ex• conceda o aparte ao nobre Senador,
nordestinos que sobrevivem em dois ou três Estados da
mas que, em seguida, encerre o seu discurso, porque há
r~iào s.ofrida do Nordeste? Serã que vale a pena gastar
outros Srs. Se-nadores inscritos.
tanto em m?Jlfe. de tão_ má qualidade?
E o maís grave, ainOa, é o pricedente perigoso que se
O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Senador, muitO obrigado
abre, pois outras organizações privadas que possam es~
a V. Ex• e à consideração da Mesa. Apenas gostaria de atar ·ei1J-- s~tuação assemelhada, entenderão que se fi~ãrã
gradecer a referência amável, do nobre Senador Américo
com: essâ atitude uma espécie de jurisprudênciã adminis~
de Souza, aos três representantes-do Rio Grande do Sul,
trativa, e então os gestores inal intencionã.dos si se-ritiriio
pelo papel que desempenham de união nesta hora, poracohertados e. estimulados à aventuras fmanceiras de
que na verdade compreendemos que o problema está acitoda ordem, pois esperarão as benções e a tutela do Poma das nossas posições partidárias. Mas eu g,os,taria,
também, de fazer uma retificição. Os pequenos investi- --- ·der Público, cada dia mais sacrificado e deficitáriO.
A nossa modesta e hwnilde opinião, que vale por um
dores não recebem, como afirmou o nobre Senador, e
voto, é no sentido de que o Senado da República não
que a postulação é dos grandes; os que receberam foram
pode coonestar o ato e o açodamento da Câmara dos
os depositantes, os correntistas; os investidores não receDeputados. Cumpre-nos resgatar o compromissO moral
beram. Porque o Banco Central não poderia encontrar
assumido com o País pela Nova República, que não ajuum critêrio para pagar ao pequeno inVestidor. P_ois uma
damos c{ construir através do voto aos seus pf6-homens,
determinada pessoa poderia ter, por exemplo, 10 milhões
pelo menos haveremos· de preservá-la no que ela repreinvestidos no Sul brasileiro ou no Habitasul, e entretanto
senta de programa moral e de pacto social, para redimir
ser um grande capitalista que, acidentalmente, tinha lO
e recuperar a Nação, redescoberta para a democracia, a
milhões ali, mas tinha 500 milhões ou um bilhão num
liberdade e a justiça.
outro banco. De outra parte, sei de cascr-:- e ouv_imos na
Com estes Tundamenios, Sr. Presidente, mani(estaComissão o representante da Associação dos Investidomos, por antecipação, o voto que daremos na sessão ex~
res- de uma pessoa que recebeu o seu Fundo de Garan~
ttaOrdinãria
do Senado Federai.
tia, 60 milhões de cruzeiros, que ultrapassaria, então,
Era o·que Unhamos a dizer. (Muito bem!)
essa taxa de pequeno investidor, mas ê tudo quanto a
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 16·5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. YIRGILIO-TÁYORA (PDS- CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, V. Ex• e nós viemos de receber uma Comissão de professores do magistério oficial do Ceará que, em greve- rede escolar, mu~
nicipal e estadual- se dirigiram ao Sr. Ministro da Educação, solicitando o que há pouco falamos aqui quando
do brilhante discurso do eminente Senador João Calmon; recursos para que possa o Estado dar-lhes uma
condição condigna de estipendios que hoje lhes falta,
mercê de uma remuneração verdadeiramente insignificante.
Este apelo, que vamos incluir em nosso discurso, feito
ao Exmo. Sr. Ministro dà Educação, nós o subscrevemos
aduzindo considerações outras que mostram a justeza
daquilo que pleiteiam os educadores de nossa terra.
Em l982,.exatamente em maio, quando por coincidência deixamos o Governo, um professor possuindo o 3~
ano pedagógico ganhava 5,53 vezes o salário mínimõ.
Hoje, ele está reduzido a 0,42 deste salário. Portanto, um
decesso de mais de 12 vezes. Um professor de licencíãtú-ra plena, um outro extremo, ganhava 14,23 salários
mínimos e hoje está reduzido a menos de um salário
mínimo. Há pouco nos referfamos, eminente Senador
Joào Calmon, à sitUação ·ae descalabro em que em alguns Estaiiq_s do Nordeste se encontra a remuneração
dos professores, até dos estaduais, veja: 0,96, não chega a
-um salário mínimo.
0 que é_que eles pedem a S. Ex', o primeiro magistrado lá do Estado? Não voltar àquela situação de maio de
1982, que sabem ser impossível, mas ao invés, de o professor do 39 pedagógico, em lugar de ter os 5 salârios
mínimos que percebia àquela época pelo menos ter 3. E.
no outro extremo da linha, o de licenciatura plena, em
lugar de ter 14,3 salários mínimos, percebidos em 1982
ter pelo menos 5. Para isso, alega a Comissão que, ouvido o representante .do Governador do Estado, no caso o
Secretário de Fazenda, que afirmou a impossibilidade
material de atender a tão justa reivindicação, a não ser
que, a _ex_ell'!fllo do passado quandQ Goverandor fomos e
que recebemos como todos os outros do Nordeste, através do PNE, uma complementação salarial para os municípios, fosse a mesma também estendida aos Estados
nordestinos.
Quando ouvimos falar que o Sr. Ministro de Edu:.
cação solicitou e obteve I ,5 trilhões de cruzeiros, para
complementação da sua receita, não é demais, não ~
muito pedir para o nosso Estado, para o Estado de V.
Ex', Sr. Presidente, que, feito os devidos cãlculos, verificada, realmente, a necessidade seja, pelo PNE, entregue
mensalmente ao Estado essa_complementação tão necessária. t uma vergonha e nissu estamos não só de acordo
mas apoiamos, calorosamente, o eminente representante
do Espírito Santo, que venhamos aqui a esta tribuna di·
zer que um professor possuidor do J9 ano pedagógico em
nossa terra, no dia de hoje, em maio de 1985, esteja ganhando menos, bem menos, do que um salário mínimo.
E. um professor com licenciatura plena ganhe, também,
aproximadamente, este salário mínimo ou, mais exatamente, um pouquinho menos, 0,96%.
Sr. Presidente, solicitando que seja considerado como
parte.integrante do nosso pronunciamento, já que a hora
_está em cima, esses dados anexados ao memorial que os
- Srs. representantes de toda a classe dos professores ceaw
,renses, estaduais e municipais, por suas diferentes associações, enviou ao Sr: Ministro da- têiucação. Nós aqui,
juntamos a nossa voz que, é a v_oz do $r., como estamos
certos de que é a voz "de todos aqueles que batalham por
uma melhor, por uma condigna remuneração, aqueles
laboriosos professores de todo o Norte e Nordeste, para
que S. Ex', que o Sr. Ministro também é nordestino, que
tambêm foi Governador de um Estado, que também sentiu as agruras, as necessidade~_ de caixa por que passam
todas as Unidades Federativas, mercê da atual repartição tributária, volte ~s olhos p~a esse problema crítico
e prioritário, enl relação a outras considerações que tenha sobre obras, talvez, que dêem mais nome ao Ministério, mas. que não sejam fundamentalmente tão importantes quanto essa.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)

1330

Sábado 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
VIRGILIO TÁVORA EM SEU PRONUNCIA~
MENTO;

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação
Os profissionais do MagistériO Oficial do Ceará vêm,
mui respeitosamente, através de seus legítimos representantes, expor e requerer a Vossa Excelência o que se seg~;

I. Estudos realizados pelo Sistema Nacional de Emprego (SlNE-CE) revelam que a defasagem salarial do
professor cearense, desde 19"82; em relação ao custo de
vida, tem aumentado assustadoramente. Enquanto que,
em maio de 1982, o custo merisal da cesta básica em re. Iação ao salãrío do professor de 3' Pedagógico da rede
estadual de ensino era de 31,1%, em abril de 1985 esse
mesmo custo relativo se elevou para 94,7% (vide anexo
.

1).

2. O Decreto-lei Federal n' 399f38 estabelece para
uma família de quatro pessoas uma ração miníma, induindo somente os produtos alimentícios bãsicos, cujo
valor em dinheiro corresponde, atualmente, a Cr$
446.000. Acrescentando-se a essa importância as quantias a serem gastas corii trãn-spotte; vestuário, moradia,
saúde e educação, entre outras essenciais, o salário mínimo deveria ser de Cr$ 980.000 (cãlculos do DIEESE_).
3.. _ Hoje, a quase totalidade dos quarentÚnil professares cearenses, inclusive os de Licenciatura Plena, es~ã
percebendo _menos que um salário mínimo, sendo mais
grave ainda a situação dos professores de menor qualificação (39 Pedagógico), cujo-Vencimento de Cr$ 166.560

equivale, apenas, a 50% do salário mínimo em vigor.
Donde se conclui que a maioria dos professores da rede
oficiãl do ensinO do Ceará se encontra em condições precárias de sobrevivêf'!.cia.
4. b necessário, ainda esclarecer que os-profissiOiiãis
do magistério, mesmo os mais antigos, percebem piso salarial igual ao do pessoal recém admitido.
5. Uma das bandeiras da Nova República tem sido a
reivindicação nacional de uma Reforma Tributária justa
e descentralizadora. No entanto, até que isso-se torne
realidade, necessário se faz remediar a situação do magistério através de transferência, para os estados e municípios de recursos destinados à complementação dos
salários em caráter emergencial.
6. A Emenda Constitucional n'~ 24/83 do Senador
João Calmon, já em vigor no País desde 1983, prevê a apHcação de, no mínimo, 13% do orçamento global da UnUlo para fins educacionais. De conformidade com essa
Emenda, jUstifica-se o pedido de -liberação de três tri.:;
lhões de cruzeiros para a educação, encaminhados por
Vossa Excelência ao Congresso Nacional, prevendO, entre outras despesas, a complementação salarialdedocentes.
7. OUlrá bandeira da Nova República diz respeito à
prioridade a ser dada ao Nordeste como política naciona!.
8. O CongressO Nacional da Confederação dos Professores dp Brasil, realizado em Vitória em janeiro deste
ano, decidiu, por unanimidade, lutar pelo pisO salarial de
três salários mínimos em todo o território brasileiro.

Maio de 1985

Essa luta também foiassumidapeloCeará, no sentido de
que os seus docentes tenham salários mais aproximados
aos dos demais profissionais brasileiros, da mesma categ_()!ia e do mAAmo___!!Ível~ _fQrmaç_ão.
Em tace do exposto, os signatáriOs requerem a Vossã
Excelência a autorização e liberação de verbas para complementação emergência! dos salârios dos profissionaiS
de educação do Ceará, de acordo com a proposta salarial
da cat~goria._
Confiando nos elevados propósitos de Vossa Excelência, de realizar uma política de valorização e melhoria do
profissiOnal do Magistério, manifestam os educadores
do Ceará a cer_teza do atendimento ao pedido ora formulado, expressando, na oportunidade, protestos de irrestrita solidariedade e consideração.
N.Termos
p .Deferimento
Fortaleza, 15 de maio de 19_85. _FRANCISCO BRI~
LHANTE TEIXEIRA, Associação dos Professores de
Estabelecimentos Oficiais do Ceará-APEOC _ MARIA CONSUELO GUABIRABA TAKAOKA, Associação dos Supervisores de Educação do CearáASSECE- MARIA LUIZA DETSI DE ANDRADE
SANTOS, Associação dos Orientadores Educacionais
do Cearâ-ASOECE - MARIA LUIZA BARBOSA
CHAVES, Associação Nacional de Profissionais de Administração da Educação/Secção do Ceará-. ANPE/CE - PAU LA VIRGINIA DE ARAÚJO CARVALHO ALBUQUERQUE, Associação dos Professores de
Ed_ucação Física do Ceará-APEFCE.

PA!tTICIPAÇÃO DO CUSTO MENSAL DA CESTA BÁSICA NO SALÃRIO DOS PROFESSORES DJ\ REDE ESTADUAL
DE ENSINO (OFICIAL)
ESTADO DO CEARÁ
CLASSES.

-::""'i

3g_ Ped.ãgÕgico •••• •· •••••••

21.420

49. PedagÕgico •.-:. •• •·;. ~ •••••

26.010

31,1
~-·.
.25,6

44.600

121,0

139 .ooo

71,3

77]3

8&,1

94,7

54:z3o

99~5

145.000

68,4

·74,1

82,5

90,8

Licenciatura Curta: ••• .: •••

45.24b

14,7

94.380

57,2

<27 ,000

43,7

47,3

52,7

58,0

I.icentiatura mais·um ano ••

52.200

12,7

108 .. 900

49,5

262.000

37,9

41:-o.

45,7

50,3

Licenciatura Plena, •••••••

59:160

!:~'.3

132.940

40,6

320.000

. 31,0

33,6

37,4

41;2

PC::-G:aduzção •••••••••••••

69.600

9,6

156.400

34,5

376.000

26,4

28,6

31,8

35.0

h~TAS: 1) Os valores nominais da cesta básica
clt_
_maio/82; maio/84, jan-abriss sãci, ·respectivamente:
. ~r~ 6.657, Cr"$ 53.955, Cr$· 99.173, Cr$ 107·.455, Cr$ 119,664 e Cr$ f31,699.
2) o~·-'salirios (nominais) no pe:-r!odo fev-abr/85 são i_&uai~· ao do mês de· janeiro/85.

3) õ~ dados originais sobre. salários ·fo"ram. obt-idos na APÊDC .e o. custo mensal.da cesta bâliiic'a no IPLA."lCE.

DISPOSIÇÃO DOS SALÃRIOS POl\ CATEGORIAS E ',"QUANTil""ATIVOSC DE .PE.lUlA, CoM BASE NA INFLAÇÃO E VALORES DO SAI.ÃRIO M!NIMO

Clu.t;GORIAS

3? Pedagot:ico •••••••••••••••

1.665

317.408

139.000

1.28~35

1,01'

0;42

o;s9

49 Pe'ãa.&õgico •••.••••••••••••

1.754

"334 .374

143.000

133,83

1,07

0)43

0,64

227 .DOO .

~4 7,30

1,07

O,GS

0,39

_3_2,50

1,11

0,79

0,32

't.lc"t~Cl.atura Curta ••-••••••••

1.754

334.374

Llcenciatur.a(l!l:!.i$ de 1 ano).

1.821

-347.147

262.000

_••••·••••

4.244

809.056.

320.000

152,83

2,58

0,96

1,62

.?'riS:-craduõi!ç~o ....... .-.............

5·.0Si.

96:Ü-98

376.àoo

i.56;1l9

3,01

i,l3.

1,94

Liee:tciat.ur.a
-;
--

P1eru~ ..

NO"J.'A: (l) :ValoreS inflacionadqs

co~

ba:::_c na conjuntur-a._ ec.onô:Çlic.a,_ {Eunaaç.~o:P,.etü}iO··.va:r&as) ..

(2) Salie:c.te-!;e que essa ·perda deve ser analisada é"'tl conjunto Com a desvalod~ção real do salário m.l:nimo.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

MEMORIAL ENTREGUE AO
SR. GOVERNADOR NO DIA 8-4·85.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Cearã
A Associação dos Professores de Estabelecimentos
Oficiais do Ceará~APEOC, CO-ntando com a partíclpação
das associações de Orientadores Educacionais, Supervisores de Educação e Administradores em Educação realizou Assembléia Geral da categoria, no dia 29 de março
de 1985, quando analisou a situação dC dificuldade em
que se encontram os profissionais de educação, em decorrência da inflação que já supera- os -reajustamentos.
concedidos em 1984 para encaminhar memorial a Vossa
Excelência •. co~ as reivindicações indicadas:

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
1' Reunião (Instalação), Realizada em
10 de abril de 1985
As onze horas do dia dez de abril de mil novecentos e
oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissãõ,' na Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Luiz Viana, Nelson Carneiro, Aderbal Jurema Aloysio Chaves, Milton Cabral, Lourival_Baptista, O~tá
vio Cardoso, Amaral Peixoto, Jutahy Mitgalhães, Albano Franco, Jorge Kalume, Virgílio Távora e Cid Sampaio, reúne~se a Comissão de Relações Exterior-es.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Severo Gomes, Itamar Franco e Fábio Lucena.
Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno, o Senhor Senador Luiz Viana declara a~
berta a reunião, comunicando que a mesma destina-se à
eleição do Presidente, 19 Vice-Presidente e 29 VicePresidente da Comissão, para o biênio 1985/86.
Em seguida, o Senhor Presidente manda providenciar
a distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador
Lourival Baptista, para funcionar como escrutinador.
Concluída a votação, passa-se à apuração dos votos que
apresenta o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Cid Sampaio
~ ~·............ 10 votos
Voto em branco .....•..••. ~ ... ..--.-.-... _l voto
Para 1~ Vice-Presidente:
Senador Virgílio Távora .. -. . . . . . . . . . • 10 votos
Voto em branco ............... __ ...• j_ voto
Para 29 Vice-Presidente:
Senador Saldanha Derzi ..... -. . . . . . . . 10 votos
Senádor Nelson Carneiro
...•.••. ~·-•-·. 1 voto
Após proclamar eleitos Presidente, 1~ Vice-Presidente
9
e 2 Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores Cid Sampaio, Virgílio Távora e Sandanha Derzi, o
Senhor Presidente eventual convida o primeiro a assumir
a direção dos ttabalhos. Assumindo a Presidência o Senhor Senador Cid Sampaio convida o Senhor S~nador
Virgílio Távora, para compor a mesa, e agradece
seu
nome e dos Senhores Senadores Virgílio Tâvora e1Saldanha Derzi, a honra com que foram distinguidos~ manifes~a sua disposição de exercer tão elevado cargo: em estreito entendimento com seus pares. Finalizando, o Se-

Fm

1-

Reajuste de vencimentos em maio de 1985, obser-

vando os índices abaixo:
3' Pedagógico . . . . . . . . . . . . . . . 3 salários mínimos
49Pc;:dagógico ............. , ~.3,5 Salários mínimos
-Licenciatura Curta .•......... 4,0 salários mínimos
Licenciatura Curta mais um ano4,5 salários míriiinos
Licenciatura Plena ........... 5,0 salários mínimos
Pós Graduação ........... F 1 5,5 salários mínimos
Mestrado ................... _6,0 salários mínilnos
Doutourado .......
6,5 salários mínimos
2- Enquadramento imediato dos profissionais de
educação, adJ!litidos temporáriamente, nO qUadro per·
manente do Estatuto do Magistério;
3 - Concessão do 139 salário para todos os educado·
res a partir de 1985;
4 - Retorno do Nível Universitário, vantil.&erii recebi·
da até 1982;
ç

•••••••••

nhor Presidente comunica que as reuniões ordinárias se·
rão realizadas às quartas-feiras, às onze horas.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presenteS: Cid Sampaio - Nelson Carneiro - Aderbal Jurema ~-Alm'-slo Chaves- Milton Cabral- Louríval Baptista - Octávio Cardoso - Amaral Peixoto - Jutahy
Magalhães- Albano Franco- Jorge Kalume- Virgflio
Tivorn..
_ Cor.ÚSSÃO DE ECONOJ\.nA
1• Reunião (Instalação), realizada em
11 de abril de 1985
Às onze horas do diil onze de abril de mil novecentos e
oitenta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, Ala Seriador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores Gabriel
Hermes, Albano Franco, João Castelo, Cid Sampaio,
Josél.ins, Virgifiõ Távoái, Carlos Lyra, Moacyr bUilrte
e Fábio Lucena, re_úne·se a Comissão de Economia. Dei·
xaiil de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Alexandre Costa, Severo Gomes, Álvaro- Dias .e
Henrique Santillo. De acordo com dispositivo regimental assume a presidência o Sr. Senador Virgflio Távora,
anunciando que a presente reunião destina-se a eleição
do Presidente e Vice· Presidente da Comissão para o biênio 198~/86. Distri_bufdas as cédulas, o Sr. Presidente
cO.flvida para escrutinador o Sr. Senador Cid Sampaio.
Procedia a_ eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Senador João Castelo . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 votos.
Para Vice-Presidente
Senador Àlvaro Dias .................. 9- votos.
São declarados eleitos os Srs. Senadores João Castelo
ÂIVl!fO Dias, respectivamente Presidente
VicePresidente. Assumindo a direção dos trabalhos, o Sr. Senador João Castelo agradece a seus ilustres pares a honra com que roi distinguido para dirigir este importante
ótgão técnico do Senado Federal. S. Ex• solicita a· colaboração dos colegas Srs. Senadores componentes da Comissão no sentido de dinamizarem as reuniões desta rele-vante Comissão, evitando com isso o acúmulo de matérias pendentes na Secretaria. Prosseguindo, o Sr. Presidente fixa para as quartas-feiras às 11:00 horas, as reuniões ordinárias desta Comissão. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Fancisco Gui-

e-

e
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5 - Pagamento dos vencimentos até o dia 30 de cada
mês, considerando que a maioria dos nossos compromis.'
sos vencem neste dia;
6- C!)ncurso Público como forma exclusiva de ingresso no magistério.
Certos de__que contaremos com o acatamento devido
p~r pai-te de Vossa Excelência, subscrevemo·nos,
Atenciosamente,
- Fortaleza,_ 8-4-85,
a) Presidente da APEOC, Presidente da Associação
dos Supervisores, Presidente da Associação dos Administradores, Presidente da Associação dos Orientadores
Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Luiz Gonzaga da Fonseca Mota
DD. Governador do Estado do Ceará
Nesta.

lherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e demais membros presentes: Joio Castelo -Gabriel Hennes - Albano Franco - Cid Sampaio - José Lins - Virgílio Távora - Carlos Lyra - Moacyr
Duarte - Fábio Lucena.
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
1• ReunUlo (lnstalaçilo), realizada em 10-4-85

Às dezesseis horas do dia 10 de abril de 1985, na Sala
de Reuniões da Comissão de Assuntos Regionais, presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, Presidente,
C~ar Cais, Aloysio Chaves, José Lins e Cid Sampaio.
De1xam de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores João Castelo, Carlos Alberto, Nivaldo
Machado. De acordo com dispositivo regimental, assume a Presidência o Senador Alberto Silva, anunciando
que, em havendo número, dará início aos trabalhos que
se destinam à eleição do Presidente e do Vice-Presidente
da Comissão, para o biênio 1985fl986. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Presidente convida o Senhor Senador
Cesar Cais pàra furicionar como Escrutinador. Procedi~
da a eleição, verifica·se o Seguinte resultado: para Presi~
dent~ Senador José Lins, com cinco votos; para VicePresidente, Senador Alberto Silva, com cinco votos. São
declarados eleitos PreSidente e Vice-Presidente os Senhores Senadores José Líns e Alberto Silva, respectivamente.
O Senador José Lins, usando da palavra, como Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal, agradece a confiança manifestada através dos votos
dos Senhores Membros, bem como demonstra a capaciM
dade da Comissão de Assuntos Regionais em prestar re-levantes serviços ao Senado Federal e ao Pafs. Lembra,
ainda, o Senhor Presidente José Lins que a .Comissão de
Assuntos Regiõnãis reuDTi'-se-á, ordinariamente, todas
as terças-feitas, às 10 horas. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos d~
instalação da Comissão, determinando a mim, Luiz Fernando Lapagesse, Secretário da Comissão, lavrasse a
presente Ata .que, lida e aprovada, é assinada pel'o Senhor Presidente.
1• Reunliio, Instalação realizada em 11-4-1985.
Ãs 10:00 horas do dia 11 de abril de 1985, na Sala de

Reuniões da Comissão de Finanças, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnio,r..t Carlos Lyra, Albano
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Franco, Jutahy Magalhães, Man:e!o Miranda, Roberto
Saturnino, José Lins, João Castelo, Virgf1io Távora, AI~
cides Saldanha, Jorge Ka(ume, Cid Sampaio e -Gastão
MUller, reúne-se a ComiSsãO-de Finanças do Senado Federal, para proceder à Instalação da ComissãO, bem
como a eleição dos Senhores Presidente e Vice~
Presidente da Comissão, Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadores Roberto
Campos, Helvfdio Nunes, Saldanha Derzi,- Martins Filho, João Calmon e Arnêrico de Souza. Havendo número mínimo no reciiito-, por força regimental, assume a
Presidência o Senhor Senador Cid Sampaio, anunciando
a abertura da Reunião, que fcif cOiivoC-ada para ser instalada a Comissão, bem como se proceder à eleição dos
Presidente e Vice-Presidente da Comissão, para o biênio
1985-1986. O Se_nh_or Preside_nt~. Senador Cid Sampaio,
designa para Escrutinador o Senhor Senador Alcides
Saldanha para fins de eleições dos membros. Procedida a
eleição, passa-se à apuração, verificando-se o seguinte
resultado: Para Presidente, Senador Lomanto Júnior,
com 12 (doze) sufrágios; para Vice-Presidente, Senador
Carlos Lyra, com 12 (doze) sufrágios; "foi colhido Ol
(um) voto em Branco para o cargo de Presidente, bem
como 01 (um) voto em Branco para o cargo de Vice-Presidente. A Presidência proclama eleitos os Senhores
Senadores Lomanto Júnior, para Presidente, e Carlos
Lyra, para Vice-Presidente, convidando-os a ocy.p_ar a
Mesa dos Trabalhos. Usando a palavra, o Senador Lomanto Júnior agradece aos demais Membros da Comissão, pela confiança, lembrando que se trata de mais unia
dificil tarefa, demonstrando a sua confiança na capacidade dos Senhores Membros da Comissão de Finanças
em prestar relevantes serviços à Alta Câmara e o País.
Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Senador Lomanto Júnior, Presidente, lembra aos Senhores
Membros da Comissão que as Reuniões Ordinárias da
Coffiissão de Finanças serão realizadas na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coi::lho, todas
as 5'-feiras, às 10:00 horas. Nada mais havendo_a tratar~
o Senhor Presidente determina a mim, Luiz Fernando
Lapagesse, Secretário da Comissão, lavrasse a presente
Ata que, lida, é assinada pelo Se_nhor Presidente da Comissão e demais Membros presentes.
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gia, na Ala Senador Alexandre Costa. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Se.
nhor Presidente e demais membros presentes: Milton
Ci.bral-- Jutàhy Mãgalbães -·-carias Lyra- Benedito
Ferreira - Mauro Borges

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
3' Reunião, realizada em 9 de abril de 1985.
As dez horas do dia_ nove de abríl de mil novecentos e
oitenta e doe-o, na sala de Reuniões da Comissão, Ala
Senado_r Alexandre Costa, comparecem os Senhores Se;nadores Mauro Borges, Presidente, Raimundo Parente,
Aderbal Jurema, Helvídio Nunes, Nivaldo Machado,
Cesar Cals, Alfredo Campos, Mário Maia, Alexandre
Costa, Lomanto Júnior, Lourival Baptista e Henrique
Santillo, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira e Carlos Lyra.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura. da Ata da
Reunião anterior, que é dada como ,aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador Alfredo Campos, que emite parecer favorável sobre a mensagem n'i' 89 de 1985,.. "Do Senhor
Presidente da República, comunicando ao Senado Federal que, na forma da lei, acaba de designar o Doutor Ronaldo Costa Couto, Ministro de Estado do Interior, para
exercer, em caráter interino, como substituto, o cargo de
Gõvernador do Distrito Federai, vago em decorrência
da exoneração, a pedido do Senhor José Ornellas de
Souza Filho". Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por seis (06) votos
a quatro (04), com votos vencidos dos Senhores Senadores Helvídio Nunes, Lomanto Júnior, Alexandre Costa e
Raimundo Parente.
Por determinação do Senhor Presidente, Senador
M3.Uro -Borges, são publicados em aneXo a esta Ata, os
pronunciamentos feitos durante a reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda. Assistente da
Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

1~ Reunião (instalação), reallzada em
9 de maio de 1985.
Ãs onze horas _do dia nove de maio de mil novecentos
e oitenta e cinc-o, na sala de reuniões da Comissão de Minas e Energia, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Milton_Cabral, Jutahy Magalhães, Carlos Lyra, Mauro Borges e Benedito Ferreira.
reúne-se a Comissã.o de Ciência e Tecnologia. Deixam de
c-omparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores Cesar Cais, Virgílio Távora, Severo Gomes, Alexandre Costa, João Calmon, Alberto Silva e Claudionor
Roriz. De acordo com o que preceitua o § 3'i' do art. 93
do Regimento Interno, assume a Presidência o Senhor
Senador Carlos Lyra, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente anuncia que vai proce-der a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão para o biênío T985/86. Distribuídas as cédulas devotação, o Senhor Presidente convida para funciCinar como
escrutinad_or, o Senhor Benedito Ferreira. Procedid_a_a eleição, verifica-se o seguinte resultado: para Presidente:
Senador Milton Cabral - 05 (cinco) votos; para V icePresidente: Senador Jutahy Magalhães- 05 (cinco) votos. Após proclamar eleitos Presidente e Vice-Presidente
os Senhores Senadores Milton Cabral e Jutahy Magalhães, respectivamente, o Senhor Presidente eventual
convida o primeiro a assumir a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Milton
Cabral agradece, em seu nome e do Senhor Senador Jutahy Magalhães, a honra com que foram _dis_tinguidos pelos seus eminentes Pares. A seguir, o Senhor Presidente
expõe aos Senhores Senadores presentes o seu plano de
trabalho para o próximo biênio, enfatizando que promo·
verá contatos com as entidades ligadas à área da Ciência
e Tecnologia e que_ainda neste ano será realizado um seminário que contará com participantes de todo o Brasil.
Finalizando, o Senhor Presidente comunica que as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às onie
horas, na sala de reuniões da C_ciffiissão de Minas e Enel:'-

ANEXO À ATA DA 3' REUNIA O DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA
EM 09 DE A BR/L DE /985, REFERENTE A OS
PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES SENADORES FEITOS DURANTE A REUNIÃO,
QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.
Presidente: Senador Mauro Borges
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
Integra do Apanhamento Taquígrafo da Reunião
(Cont. inaudível) O SR. HELVíDlO _NUNES- No§
está escritq''O Governador do Distrito Federai e os
Governadores dos_ Territórios serão nomeados pelo Presidente da República". Isto é, a Constituição estabelece
igualdade de tratamento ao Governador do Distrito Federal aos Governadores dos Territórios,
O artigo 8 { diz.;
, "Compete, privativamente, ao Presidente da República:
2~'

Item VI- nomear e exonerar os MiniStros de Estado,
o Governador do Distrito Federal e os dos Territórios".
Por outro lado, o artigo 42 estã expresso:
" ''COmpete priVativamente ao Senado Federal:
Item III- aprovar, previamente, por voto secreto, a
escolha de Magistrados, nos casos determinados pela
Cõns_tituíção, ,.." Isso significa, Sr. Presidente, que a nomeação do Governador do Distrito Federal, caso específico,- depende de prévia autorização do Senado Federal.
Ontem-; 6-Senãâor-Humberto Lucena, ilustre representante da Paraíba, já afirmou, da tribuna do Senado, que
se trata de um ato complexo- o ato de nomeação. Este
ato complexo não se constitui, não ganha vida própria
-sem que haja aprovação do Senado Federal. Se o Senador não falar, se o Senado não disser, e mais do que falar
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dizer, se .o Senado não autorizar, a nomeação não poderá ocorrer.
Agora, chega ao Senado uma mensagem, a mensagem
original de n'i' 219, fala em nomeação·

e_

"Tenho a honra de comunicar a V. Ext- que na
forma da lei, e para os fins acabo de nomear o Dr.
Ronaldo Costa Couto, Ministro do Estado do Interior, para exercer, em caráter interino, como substituto, o cargo do Governador do Distrito Federal,
vago em decorrência da exoneração, a pedido, do
Sr. José OrneUas de Souza Filho.
Brasília, 3 de abril de_l985."
_Ora, como só o_ Papa não erra, em matéria teológica,
em matéria ligada à fé, mas todos nós erramos, o que é
normal, e o Presidente da República f: o mortal, e, como
todos nós, sujeitos a essas matérias, a essas contigênciaS
humanas. Hora depois, chega uma segunda Mensagem,
também de n'i' 219:
"Para os devidos fLns, tenho a honra de comunicar a V. Ex• que, na forma da lei, acabo de designar
o Dr. Ronaldo Costa Couto, Ministro do Estado do
Interior, para ex.ercer, em caráter interino, como
substituto, o cargo do Governador do Distrito Federal, vago em decorrêncoa da exoneração, a pedido, do Sr. José Ornellas de Souza Filho.
Brasília, 3 de abril de 1985."
A alteração, por consegUinte, Sr. Presidente, e Srs. Se·
nadares, consistiu apenas na permuta da palavra nomear
por designar.
Ontem; no Senado, eu tive ocasião de declarar que
ainda no pior do regime anterior, naquilo que ele tinha
de mais autoritário, jamais foi encaminhada ao Senado
Federal matéria semelhante sem que na Mensagem fosse
invocado o dispositivo da Constituição em que se baseava o Poder Executivo. Cabia, por conseguinte, ao PresidenteOa República no caso, encaminhar mensagem com
base, com fulcro no artigo 42, número III, da Constituição.
Na forma da lei é uma expressão vaga, é uma expres~
são utilizada por quem está inseguro, tem medo de fazer
a afirmativa, tem receio de expressar, realmente, o que
pensa, mas que revela, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
sobretudo, e quanto a essa parte não há dúvida nenhuma, revela, sobretuto, insegurança ou autoritarismo. A
propósito, vou narrar um fato, que não é muito importante, mas é jocoso, vale a pena ser contado. Um grande
poeta piauien-se, João Ferri, fez um decreto em verso, um
provimento, uma decisão baixada por um determinado
Prefeito que isentava o próprio filho do serviço militar.
Então João Ferri diz:

. "De parágrafo só tem, o único e o verdadeiro,
que passa a ser o primeiro, para aqueles que me con~
vêm; e o cargo que Deus me deu, revoga tudo em
contrário. Cumpra a lei seu secretário, aqui quem
manda sou eu.
Mas, Sr. Presidente, uma vez que a Constituição foi
esquecida, talvez se consiga encontrar algo, na legislação, em que o Executivo teria pretendido apoiar-se,
não expressamente, mas através dos porta-vozes mais
qualificados da Casa. Correu que o ato teria sido praticado por inspiração do Procurador-Geral e com fundamento na Lei n'i' 3.761, de 13 de abril de 1960, que dispõe
sobre a organização administrativa do Distrito Federal.
Vejamos, Sr. Presidente, o que diz essa lei. O Senado
jã conhece o meu ponto de vista particular, pois que já afirmei reiteradas vezes, que essa lei está parcialmente revogada, inclusive naquilo que ela tem de fundamental,
que ê a parte que se refere à nomeação da autoridade que
preside o Governo do próprio Distrito Federal. Começa:
"Artigo 19: O Poder Executivo serã exercido pelo Prefeito do Distrito Federal". f:. óbvio ululante que o Distrito
Federal hoje não tem prefeito, hoje tem Governador.
Passa-se uma esponja onde está escrito prefeito, e
coloca-se governador. f?: muito fácil, é um procedimento
manual, mas não ê um procedtmento.jurfdico; o procedimento jurídico requer a elaboração de uma lei determinando que assim se faça. :t:. o processo mecânico. Com
uma borracha, ou com uma gilete ou com uma ponta de
canivete pode-se raspar a palavra prefeito e colocar depois com um lápis, com a caneta-tinteiro, governador.
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Pode-se fazer isso. Só que, nessa hipótese, nós não estaremos mais vivendo em um regime jurídico.
_
Parágrafo primeiro do artigo 19;. "O Prefeito será nomeado depois que_o Senado Federal houver dado assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República.
Vamos admitir que os portadores de gilete, de borracha,
de instrumento qualquer, tenham raspado, a palavra e

colocado, de modo a nos iludir boa fé, ou iludir a nossa
visão, onde devia ler Prefeito, leia-se Governador .. "O
Governador serã nomeado depois que o Senado Fe~eral
houver dado assentimento ao nome proposto pelo Presidente da República", Portanto, a proposta que_ aqui chegou não tem nenhuma jusüficativa.
_ __
Prossigo a leitura.
__
Parágrafo segundo;, "O prefeito será denlissíVel ad nu-

tum."
Pensei que ia satisfazer ape_nas a minha cu_riosldadC,
mas jâ agora sinto que vou satisfazer, principalmente, a
curiosidade de V. Ex'-. - §' 39 Nos impedime_ntos__ não exercentes de 30 dias
substituirá o prefeito umOoS-SecretãrioS-geraís por ele
designado. Nos demais casos a substituição_ se farâ por
nomeação do Presidente da República."
Aqui parece que muitos encontram ap~io para o at~
de nomeação inicial, depois para o de destgnação praticado pelo Poder Executivo.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu estou raciocinando, ad argumentandum, estou raciocinando como um
absurdo, porque eu nego que isso aqui tenha validade;
mas vamos argumentar com um absurdo.
"Nos impedimentos não excedentes de 30 dias", No
caso, não hã impedimento, está dito aqui no final da
mensagem;. "Vago em decorrência da exoneração, a pe·
di do, do Sr. JoséOrneilas de Souza Filho". José Ornellas
poderia ainda hoje estar no exerç_íci? do_ car_go, até qu~_o
Poder Executivo, que é o Poder MaJOr, resolvesse envtar
ao Senado com base no artigo 42, item III, a sua mensa-

ge~~tão, Sr. Presidente, como estâ esàllo no fmal do f--3'~

do artigo 19 da Lei n9 3.751:.. "Nos demais casos, a
substituição se fará por nomeação do Presidente daRepública." Não se pode destacar do texto uma orientação
que não teria condições de existir isoladamente.
O§ 39 começa;, "Nos impedimentos não exceden~ de
30 dias a substituição se fará por nomeação-do Presrde?te da República". Não existe impedimento, existiu vacância em virtude de ato de exoneração praticado. Para
todos os efeitos jurídicos, hoje; ainda, o Governador do
DisfritO Federal é o Sr. José Ornellas, salvo se S. Ex• tivesse abandonado o cargo, o que a sua responsabilidade
não permitiu que o fizesse. Ele preferiu aguardar a nomeação do substituto.
Sr. Presidente, sem tergiversações., sem impostura,
permita a expressão, a lei é clara. Ontem, foi fito que não
se tratava de fazer isso ou aquilo, tratava-se de um cargo
que estava vago e que tinha que ser preenchido. Fazem
assim os regimes autoritários. Os regimes de respeito à
lei, não; o cargo estâ vago_. mas tem que ser obedecido o
procedimento normal, o procedimento legal. Todos nós
sabemos que o cargo _estâ vago, eu pessoalmente acho
que não, mas acompanho, para efeito de raciocínio, o
pensamento geral. O Car8;o estâ vago porque o Sr. Coronel José Ornellas, a quem não tenho a honra de conhecer
pessoalmente, foi exonerado. Na realidade, ele não foi,
porque a exoneração foi praticada pOr uma autoridade
inconpetente, por uma autoridade que não tinha o poder
de fazer a exoneração, da mesma maneira que não tem o
poder de nomear.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto agora ao exame
do parecer.
O Senhor Presidente da República. através da Mensagem nY 219, comunica ao Senado_ Federal a designação
do Dr. Ronaldo COsta COuto, Ministro dC Estado do Interior.
Hã pouco tempo, vindo para este recinto, e em conversa com o meu querido amigo e vizinho, Senador Aderbal
Jurema, S. Ex• me dizia: ..Meu amigo, é a primeira vez,
neste Pa!s, que um Ministro de Estado é nomeado Governador." E, agora, eu me lembrei, talvez porque antigamente se levava muito à risca o ensiruimento que diz
que quem canta não assobia. O próprio designildo, porêm declarou ontem aqui que vai trabalhar em três expedientes. Não sei se o experuen.te seiá de trabalhador ru-
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ral, que é de 8 horas; se _será o expediente bancário, que é
de 6 horas ou o expediente é daqueles de apenas 4 horas,
quer dizer, daqueles que exercem atividades de alta periculosidade, Mas, colocando-se numa média de 6 horas
por expediente, são 18 horas. A mocidade, Sr. Presidente, faz tudo e nós jâ fomos moços.
Mas vamos continuar, Diz o parecer: ••as múltiplas e
destac~das funções por ele exercidas conferem ao designado notável capacitação para a investidura." Muito
bem ... 0 Dr. Ronaldo Costa Couto, Ministro de Estado
e Governador designado ... " Aqui completo, Sr. Presidente, S. Ex~ não é apenas Governador designado, S. Ex•
- tomou posse ontem e o Diário Oficial de ontem traz o
decreto de nomeação:

uo Vice-Presidente da República, no exercício
do cargo de Presidente da República, de acordo
com o art. 19, § 39 in fine, da Lei 3.751, de 13 de abril
de 1960, resolve nomear o Dr. Ronaldo Costa Couto para exercer, como substituto, em carâter interino, o cargo de Governador do Distrito Federal,
vago em decorrência da exoneração, a pedido, do titular."
B~. o Dr. Ronaldo Costa Co~i~~ Ministro de Estado_
do Interior e Governador designado do Distrito Federal,
e empossado, com nomeação que no meu entender também nada representa, do ponto de vista jurídico, publicado no Diário oficial, fez uma visita de cortesia, à Comissão do Distrito Federal, tão logo tomou posse interinamente do cargo.
Na realidade, não preciso lembrar aqui o que ocorreuontem, os fatos que se passaram ontem, em resultado
dos quais uma reunião normal deSta Comissão, para
apreciação da indicação, foi trarisiOrmada, às pressas,
numa reunião de cortesia, não por culpa de V. Ex~. porque, na realidade, sei que V. Ex• não recebeu qualquer
expediente da Presidência solicitando que a Comissão
fosse convocada às pressas para examinar a metéria.
O SR. PRESfDENTE (Maui-o Borges)- Realmente.
O SR. HELVíDIO NUNES - "Não cabe a esta Comissão se aptofundar nos aspectos jurídicos e constitucionais da designação." Aqui o brilhante parecerista,jâ
que a matéria envolve aspectos da maior relevância, de
natureza jurídico-constitucional e regimental, parece que
sugere o envio dessa matéria à Comissão de ConstitUição
e Justiça da Casa, para exame, com o que estou plenamente de acordo.
''Entende ela, outrossim - quer dizer, esta Comissão
- "que não hã por que se ater ao art. 42, item III, da
Constituição Federal, uma vez que o Presidente da República tão-somente comunicou ao Senado a designação
de seu Ministro para responder, interinamente pelo Governo do Distrito Federal, e não para os efeitos áo art.

42 citado".
Alto lâ, perdoem a expressão chula, mas esta é dose
cavalar. O parecerista afirmar que esta Comissão entende que pode passar por cima, pode jogar um trator por
cima da Constituição; ..
O SR. -

Se aprovado o parecer ...

O SR. HELVIDIO NUNES -

Não, ainda que nós
façamos assim, estaremos praticando um ato nulo.
O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Não é acima
_ da Constituição, nobre Senador, é que não cabe a esta
Comissão discutir esse aspecto.

O SR. HELV1 010 NUNES- S evidente que cabe. O
Governador do Distrito Federal, para ser nomeado, tem
que obter, previamente, a aUtorização do Senado Federal.
O SR. RELATOR (Alfredo Campos) mento de V. Ex•, nobre Senador.

t

o pensa-

O SR. HELV[DIO NUNES - Não é o meu pensamento, é o que estâ escrito no art. 42, item III, da Constituição.
O SR.__ RELATOR (Alfredo Campos) - E_ nós não
concordamos._ Interiormente, achamos que o Presidente
da República pode nomear.
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O SR: HELVIDIO NUNES- Se Ex' me provar que
existe em qualquer lei deste País - lei que esteja em vignr - a figura do Governador do Distrito Federal interino, eu me rendo.

O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Então V. Ex•
g()staria que o cargo ficasse vago?
O SR. HELV1DIO NUNES - Absolutamente. A
nossa capacidade inventiva, ou a nossa capacidade cri~
tiva, o nosso discernimento político, os nossos conhecimentos jurídico - constitucionais é que irão buscar a
fórmula. Mas não cabe à posição ir buscar essa fórmula
cabe ao Governo inventar, cabe ao Governo criar, não
nós, nós não somos criadores para o Governo, somos fiscais do Governo.

O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- A fórmula es·
tâ aí, foi apresentada através de uma mensagem da Presidência da República.
O SR. HELVIDIO. NUNES- Essa não é a fórmula.
Uma fórmula que começa por revogar a Constituição
não é fórmula. Esta não ...
O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Não houve
nenhuma revogação da Constituição.

O SR. HEL VIDIO NUNES- Estâ explícita aqui: '"O
Poder Executivo não hã por que se ater ao art. 42, item
III da Constituição." Ao contrário, Sr. Presidente, se nós
_quisermos fazer as coisas certas, se nós- quisermos executar as coisas com um mínimo de respeito à lei, com um
mínimo;- diria até, de credibilidade jurídica, não podemos fazer uma afirmação dessa espécie.
O SR. RELATOR (Alfred9 Campos) - Permite-me
V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. HELVIDIO NUNES -

Pois não.

O SR. RELATOR (Alfredo Campos}- A Comissão
tem que se ater à Constituição como um todo, mas não
temos que nos ater ao art. 42, item III. Por quê? Porque
não se trata de uma indicação para posterior nomeação,
foi uma nomeação dentro de um prazo de interinidade
de 30 dias. Não foi um pedido ao Senado para que desse
autorização para que essa nomeação fosse feita.
Todos nós sabemos que o Presidente da República é
o~rigado a enviar _ao Senado, quando se trata de noilleação definitiva, a iildicação do nome para ser nomeado posteriormente~ Todos nós estamos de acordo, mas
houve uma vaga em decorrência da exoneração, a pedido, do Governador José Ornellas. O que poderia fazer o
Presidente da República?_ S. Ex• não poderia ter a certeza
de que o Senado Federal iria apreciar a sua mens~ge~
num prazo pequeno, precisava do Governador do Dtstnto Federal exercendo as funções. Não é possível, torno a
repetir, que o cargo fique vago. S. Ex• nomeou, por ?O
dias, o seu Ministro do Interior, e não cabe a esta Comissão, não cabe, definitivamenfe, a esta Comissão indagar
se o Presidente da República agiu certo ou errado, melhor caberia à Comissão de Constituição e Justiça, como
V. Ex• propôs, e não que eu tenha insinuado no meu par_ecer._Tem V, E_x'- todo o direito de solicitar que seja enviadã essa mensagem do Presidente da República à Comissão de Constituição e Justiça para parecer. Agora,
não cabe a esta Comissão dar parecer, neste particular,
O SR. HELVIDIO NUNES - Meu caro Senador, o
eminente Senador e Líder do PDS, Murilo Badaró, declarou ontem, da tribuna do Senado, no que não foi contestado, que teria procurado as demais Lideranças da
Casa para assegurar que, uma vez que fosse cumprido o
llispositívo constitucional, isto ê, uma vez que o Poder
ExecutivO se dispusesse a enviar um nome para Governador do Distrito Federal, todos estaríamos aqui para,
num prazo recorde, num prazo inferior a 24 horas, dentro de uma jornada de trabalho do Ministro Costa Couto, aprovar a mensagem presidencial.
Ademais, a argumentação de V. Ex' peca pela base. O
Governador José Ornellas continuou governador até a
dala da exoneração, até o dia 8, e, no meu modo particular de ver as coisas, ainda é de direito o Governador do
Distrito Federal. Mas, vamos _deixar isso de lado. Até o
. dia 8, S. Ex• foi o Governador, nem por isso-houve con-
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vulsão social no território do Distrito Federal. Desde o
dia 15 de março hã_mais de 15 dias, o Executivo poderia
ter enviado a mensagem. Se não enviou fôf porqtie não
quis. Então, se houve esse estado a que V~ Ex• se refere,
de vacância, esta fOi -provocada pelo Executivo e não

pelo Senado Federal.
E vou dizer a V. Ex• ainda: V. Ex• pediu a colaboração
da Oposição para uma fórmula. A fórmula é a mais simples. Existem compromissos com o Presidente Tancredo
Neves, muito bem, nós somos políticos, somos homens
públicos, vamos respeitâ-Jos, vamos honrã-los, todo
político deve fazer isso; político que não tem palavra,
político que não tem credibilidade é um acidente. Mas a
vida pública não se faZ com- acidentes, mas com cor.reção.
h muito simples, qualquer um dos Srs. Senadosrs,
qualquer um dos Srs. Deputados federais, qualquer um
dos membros do Poder Legislativo estaria-disposto a fazer esse sacrifício - é um sacriffcio - ficai no Governo
do Distrito Federal atê que a saúde do Presidente permita que S. Ex• volte a Brasília e possa exercer o cargo que
o povo lhe confiou. E nós aprovaríamos. Não temos restrição, não estamoS aqui lutando por "a", "b" ou "c",
não estamos vendo pessoas, estamos vendo a majestade
da lei. Mas não estamos vendo apenas a Lei n'i' 3.751, estamos vendo também a Lei n'i' 3.'Z51, mas mais do que
ela, estamos vendo o dispositivo da Constituição. E não
podemos esquecer, também, que o nosso Regimento sofreu uma alteração, e essa alteração não ê nem recente, é
de 1979, é a Resolução n\" 69. A letra c, do art. 402, do
nosso Regimento Interno, da nossa Lei lntema, da nossa
Constituiçãozinha, declara:··~ obrigatória a convocação
de candidato ao cargo de Governador do Distrito Federal e de Chefe de Missão Diplomática". 1:: obrigatória,
não é facultativa.
O SR. RELATOR (Alfredo Campos) --'"De candidato.
O SR. MURILO BADARÓ- Permite-me V. Ex• um
esclarecimento? Na sessão vespertina de ontem, o Sr. Senador I ta mar Franco levantou, para a Presidência da
Casa, a questão referente à Resolução n\" 69, e esta Comissão, hoje, foi convoCada especificamente- para atender ao disposto na Resolução n\0 69.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Não exatamente. FOi pai-a exaniínar a Mensagem do Senhor Presidente, de acordo com o despacho dado pelo Presidente
do Senado.
O SR. MURILO BADARO- Sim, mas o Sr. Senador Itamar Franco, e V. Ext, na hora, no momento exato
em que O Sr. Senador Itamar Franco levantaVa essa
questão, que é aparentemente formal, mas ê substancial
também, ao ato, V. Ex• concordou com S. Ex' e a Mesa
assim o determinou que aComissão se reunisse para efeito de tomada do depoimento ...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Sim. Essa
parte poderá estar inclusa nos debates, mas a reunião
abrange aspectos muito maiores, e inclusive este.
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mas, do ponto de vista jurfdico, as conseqUências prâticas são as mesmas, porque pesa sobre o Governador, nomeado ou designado, uma Espada de Dârnocles permanente. Perdeu a confiança, ipso facto, perdeu o cargo.
Mas, além da exigência constitucional, Sr. Presidente,
há que cumprirmos, também a exigência regimental. É
obrigatória a convocação do candidato ao cargo de Governador do Distrito Federal. Eu me lembro da luta que
teve o Senador Itamar Franco, para aprovar esse projeto
de resolução e, na êpoca, S. Ex• contou com a unanimidade da Bancada do PMDB e contou, ainda, com a participação do PDS, que era maioria, sem o que o projeto
de resolução não teria sido aprovado.
O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Eu quero esclarecer a V. Ex• e aos demais membros da Comissão
que a Comissão é absolutamente livre para fazer essa
convocação.
O SR. fiEf.VIDIO -NUNES-- Espere, permita-me:
eu não estou fazendo qualquer crítica.
O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Não, mas eu
gostaria de esclarecer.
O SR. HEL VIDIO NUNES- Permita-me, eu não estou fazendo qualquer critica. Eu vou concluir e V. Ex•
verá que esse aspecto, no caso presente, é de certa forma
irrelevante. Eu estou apenas argumentandO, porque o
parecer ...
O SR. LOURIVAL BAPTISTA peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Sr. Presiderite, -eu
perguntaria a V. Ex• se, numa discussão, num encaminhamento de votação, se não hã limite de tempo? Apesar
de com muita satisfação ouvirmos ã palavra de um grande jurista, como é o eminente Senador Helvídio Nunes,
eu perguntaria a V. Ex• se estando S. Ex• a falar há 50
minutos, e não digo que S. Ext já está cansado porque ele
é incansável, é um trabalhador, um homem ativo, inteligente, culto,- não estariam outros Srs-. Senadores também queirendo externar o seu ponto de vista?
O SR. RELATOR (Alfredo Campos)- Sr. Presidente, eu levo o aparte do Senador Lourival Baptista a V.
Ex', já que o Regimento não estabelece prazo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, eu
estou inscrito para falar e é tão brilhante a oração que
faz o Senador Helvfdio Nunes que transfiro o meu tempo para S. Ex'
O SR. HELVJDIO NUNES ~ Sr. PreSídente, Cu
agradeço a g~ntileza do Senador Alexandre Costa, mas
V. Ex• já dirimiu a questão. Não hã tempo para que o
orador, para aquele que está, eventualmente, na tribuna,
externe o seu pensamento. Mas, em atenção à idade
avançada do Senador Lourival Baptista, eu vou encerrar
as minhas considerações ...

Maio de 1985

um papel? Será que o Presidente da República, que tem
uma enormidade de afazeres, uma enormidade de responsabilidades, iria perder o seu tempo e iria ocupar o
te~o dos seus assessores no redigir uma mensagem
para que a Comissão do Distrito Federal declare: ""não
há o que opinar", Sr. Presidente? Não, Sr. Presidente ...
O SR.

-

Essa é a opinião do Relator.

O SR. HELVlDIO NUNES- É claro, eu estou lendo
a opinião de S. Ex' e a estou contestando.
Eu acho, entendo e vou concluir, Sr. Presidente e, também, numa homenagem à velha amizade que voto ao Senador Lourival l}aptsta ...
O SR. LOUR!VAL BAPTISTA- E, digo a V. Ex•
que cabelo branco não ê documento, porque aos 22 anos
eu jâ os tinha quase brancos.
O SR. HELVlDIO NUNES- Eu concluo, Sr. Presidente, dizendo que não cabe dizer ..não há o que opinar." Eu entendo, Sr. Presidente, que esta Comissão tem
que decidir, tem que se'"manifestar, tem que dizer algo até
em respeito ao Presidente da República. E o que nós devemos fazer? Nós temos as nossas atribuições feridas.
Não acredito e, pela primeira vez, falo no nome de S. Ex'
não acredito que o José Sarney que eu conheço há muitos anos, que hoje é o Presidente da República, não acredito que ele, bacharel em Direito que é, embora vitorioso, também, em outras atividades, mais do que no exercício da advogada, s_o tivesse bem examinado a matéria, o
Presidente José Sarney a teria assinado.
O que cabe a esta Comissão, não em revide, porque
nós não estamos aqui para revidar, mas no estrito cumprimento- da lei, é, pura e sirilplesmente, devolver ao Presidente do Senado a mensagem que foi enviada a esta
Casa pelo Presidente da República.
É o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- V. Ex• apresentaria o substitutivo?
O SR. HELVIDIO NUNES- Não, eu estou apresentando uma proposição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Eu gostaria,
antes de prosseguir, de declarar que a Comissão não fez
imediatamente a çonvocação, nos termos do Regimento,
para efeito da escolha e não da nomeação, porque não
tem sentido, o Governador interino, substituto, já está
escolhido, já está em exercício da sua função. Seria abso~
lutamente ocioso fazer uma cois'a que não tem sentido.
Portanto, a comissão não tomou essa iniciativa porque
não tem cabimento. Entretanto, se a Comissão decidir
que se faça isso, a Presidência da Comissão imediatamente tomará as providências dividas.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO peço ·a palavra.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santitlo.

"Art. 402 (c)- é obrigatória a convocação de
candidato ao cargo de Governador do Distrito Federal e de Chefe de Missão Diplomática, salvo
quando_ se tratar de diplomata em exercício no estrangeiro, caso em que dependerá de deliberação da
Coinissão, a requerimento de qualquer de seus
membros."

O SR. HELVfDIO NUNES- Muito obrigado.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se vencido esse
parecer, então há de se nomear um relator do vencido. E,
af nesse caso, há provavelmente, de ser o Senador Helvf-_
dio Nunes, que elaborará, portanto, o parecer do vencido. No caso não, no caso não cabe proposição. Cabe ser
contra ou a favor do parecer apresentado. O Senador
Helvfdio Nunes, ao que me parece, manifestou~se contrârio ao parecer elaborado pelo Senador Alfredo Campos.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- E é por isso, apesar da minha idade avançada, que eu, como seu amigo
dileto, e eu o tenho assim, estou zelando pela sua saúde,
eminente Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELVIDIO NUNES - Eu propus que a matéria fosse, simplesmente, devolvida ao Presidente da República e, estou apto a, se designado relator do vencido,
proferir o voto do vencido imediatamente.

Quer dizer, Sr. Presidente, a Constituição, art. 42, item
III, estabelece que, o Senado deverá aprovar a escolha
antes que o Presidente nomeie o Governador do Distrito
Federal, ou o designe. Na minha modesta opinião, porw
que o f1Jncionârio é demissével ad nutum, o Governador
só fiCarã :.~.té o dia em que gozar das simpatias, da confiança do Governo. Tanto faz nomear como designar, é
uma questão de preferência. A nomeação é mais pOmpas~. dá mais status, inclusive social, do que designação,

O SR~ HELVIDIO NUNES- Eu talvez tenha mais
idade do que o próprio Senador Lourival Baptista, apenas os sinais exteriores de S. Ex' são mais evidentes do
que os meus.
Conclui o parecerista, Sr. PreSidente: ..Ante o exposto
não hã o que opinar". Muito bem, não há o que opinar.
Serã, Sr. Presidente, que a Mesa do Senado mandou
uma mensagem~ despachou urna menSagem do Presidente da República apenas para que nós recebêssemos mais

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Mas tem que haver a votação do parecer do relator.

O SR. HELVIDIO NUNES.- Muito bem.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, continUo a leitura da
letra c, do art. 402, do nosso Regimento Interno:

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eu agradeço e reconheço em V. Ext um êmulo de Pontes de Miranda, homólogo de Carlos Maximiliano e isômero de Seabra Fagundes. Apesar de não ser bacharel, eu como médico,
quero dizer que zelo, também, pela saúde de V. Ex'.

O SR. HELVJDIO NUNES- Vamos cumprir a letra
do Regimento.
O SR. PRESrDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, no exercício da
Liderança.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Regimento Interno, art. 105, proíbe que esta Comis-

são opíne sobre o assunto em tela. Leio o dispositivo
mencionado, art. 105 do Regimento:

"Ã Comissão do Distrito Federal compete, privativamente:
I - opinar sobre:
c - a escolha do Governador e dos Conselheiros
do Tribunal de Contas do DiStrito Federãl ~Consti
tuição; art. 42, inciso III)
A Comissão teria que opinar se o Senhor Presidente
da República. baseado no art. 42, inciso III, da Constituição, houvesse encaminhado Mensagem ao Senado Federal, submetendo ao exame desta Casa a escolha - palavra constante do texto constitucional - de nome de
candidato a Governador do Distrito Federa1, cuja nomeação dependesse de prévia aprovação do Senado.
Lendo-se ã Mensagem do SC:nhor PreSidente da República, observa-se que S. Ex• não se reporta ao art. 42,
inciso III, da Constituição Federal. Refere-se o Senhor
Presidente da República à forma legal e, um parêntese, o
meu tempo regimental é de 20 minutos, porque o tempo
de discussão do plenário aplica-se subsidiarfamente à
discussão nas Comissões.
O q~e há Sr. Presidente, no caso, é um fato novo, é um
jus aoYum, surgido diante de emergências ainda não muito bem delineadas. A Comissão do Distrito Federal não
pode: opinar sobre o assunto porque assim o Regimento
o determina. O que houve - dizia, Sr. Presidente - foi
que, à partir da posse do Presidente José Sarney, na
Vice-Presidência da República, criou-se no País urna situação singular, sul generis, não prevista na Constituição
e sim na tradição e na História do Direito Constitucional
brasileiro. Se o impedimento do Presidente Tancredo
Neves, singular porque ocorreu antes da posse, estivesse
preVisto na Constiutição, não teria havido aquela celeuma, toda aquela sorte de divergências de juristas, os mais
eminentes, como Paulo Brossard, Afonso Arinos, o Ministro Leitão de Abreu, luminar da ciência do Direito,
que entendeu à época que a investidura na Presi~ência
da Rep6blica, caberia ao Presidente da Câmara dos Deputados e não ao Více-Presidente da República, Sr. José
Sarney.
s·e o fato acontecido com· -a int~ação hospitalar do
Presidente eleito estivesse previsto na Constituição, não
haveria o que discutir, Sr. Presidente, bastaria que se
aplicasse a norma constitucional. O que aconteceu, todavia? O Congresso Nacional, no exercício do seu poder
soberano de dirimir questões previstas por emergências
não estaturdas no texto da Constituição, entendeu de
empossar na Vice Presidência, o Sr.José Sarney e de darlhe a incumbência de substituir o Presidente que não fora
sequer empossado.
Estarfamos, ama, Sr. PreSlaeme, diante de uma grave
anomalia constitucional, se assim não houvesse entendi~
do o Congresso Nacional. Ocorre qUe, em assini.decidin~
do, o Congresso se substituiu à Constituição, exercendo,
naquele momento emergencial, 1:1lll poder constituinte
singular na História da República, a fim de evitar que o
Congresso e a Constituição sofressem gravames que não
pudessem, a a posteriori, serem sanados por qualquer
providência, quer do Congresso, quer do Poder Judiciário, que é o intérprete soberano da Constituição Federal.
Por que assim agtu o C~mgresso, Sr. Presidente? Porque a Presidência da República não poderia nem deveria
ficar acêfala. Essa é que é a situação concreta, a situaçãO
real e de fato, que se tem que se discutir no âmbito desta
Comissão, que não norf.,. nnin~U sobre a matéria.
· Observem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as seguintes hipóteses que podem ocorrer a qualquer momento:
suicida-se um diplomata de cargo permanente. A substituição desse diplomata depende da aprovação prévia do
Senado Federal, como manda a ConstitUição Federal.
No entanto, quem sucede ao diplomata que se suicida ·ou
que deixa o cargo intempestivamente? Há lei que regula
a sucessão na diplomacia, a sucessão é feita ex vi legls,
por força da lei, e a substituição é feita por força da
C.Qnstituição Federal.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Si:Ção II)

Vamos admitir que um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, contraia uma grave enfermidade e que dessa enfermidade decorra o seu impedimento para continuar no
exercício de suas funções. Quem sucede o Ministro? Os
-processos são imediatamente redistribuídos para o Mif"listro sucessor.
Dá-se essa prática até que o Presidente da República,
no cumprimento da Constituição Federal, submeta ao
Senado da República o nome do candidato, para a aprovação ou não d<? Se~ado, que deverá ser nomeado para a
vaga existente Do Supremo Tribunal Federal.
O eminente Senador Helvfdio Nunes, que lembra o
meu rio Amazonas, tão caudaloso ê o seu talvegue jurídico, fala em borracha, em ponta de canivete ou de tesoura, par~ consertar certas palavras que constantes na Lei
Orgânica do Distrito Federal tenham sido alteradas pelo
legislador constitucional.
O quê acontece, Sr: Presidente, e que os textos dessa
-lei só estão revogados naquilo que colidem com a Constituição Federal. Por exemplo, a lei em tela prevê a representação política para o Distrito Federal. Segundo a lei,
o Distrito Federal terá que. ter uma Câmara Municipal
composta de 20 Vereadores. Mas essa norma da lei conflita com o mandamento da Constituição. Logo, essa
nonna, somente essa, ou outra, que igualmente conflite
cpm_.a Constituição, é que estará revogada.
· õ!a, Sr. President~. em que se deu a emergência na situação da substituição do Governador do Distrito Federal? Uma emergência, sabem os Srs.juristas, e aqui quem
fala é um pobre leguleio, (não apoiado!) sabem os Sr.juristas que uma emergência obedece a fatores que não se
podem determinar.
r.m verdade, a emergência surgida Ílo Distrito Federal
ocorreu da desobediência do Governador José Ornellas
quanto ao comportamento que a Secretaria de Segura"nÇá."Pública devesse ter em relação à greve dos motoristas e à ameaça de outros conflitos trabalhistas na órbita do Djstrito Federal. Essa foi a emergência. Convidado
a cumprir determinações superiores, o Governador pediu, exponte sua, exoneração do cargo. Essa exoneração
foi pedida no dia 3 de abril, e somente deferida pelo Sr.
Presidente da República 5 dias depois, no dia 8 de abril,
ontem, conforme se lê no Diário Oficial da Unlio.
Sr. Presidente, não se cria, recria-se uma emergência
semelhante à que aconteceu nos idos de 64, quando o
Marechal Castello Branco, depois de eleito Presidente da
República, nos termos da Constituição, eleito pelo Congresso Nacional, vaga que foi declarada a Presidência da
República pelo Presidente do Senado, o saudoso Senador Moura Andrade, designou Prefeito interino do Distrito Federal o hoje General Ivan de Souza Mendes,
atual Chefe do Serviço Nacional de Informações.
Não se está, por conseguinte, criando a figura da interinidade. A figura da interinidade, Sr. Presidente, não
decorre da Constituição Federal. Mas, quando o poder
de uma autoridade .não decorre da Constituição, ou de
outra qualquer lei, ele há de decorrer dos princípios gerais do Direito. Isto me parece, nobre Senador Helvídio
Nunes, que estudamos quando vamos fazer o exame vestibular para a Faculdade de DireitO.
Ora, a lei confere ao Governador do Estado do Distrito Federal o poder Ck designar um substituto para ele. O
Gõvernador do Distrito Federal pode designar um substituto para ele próprio, ncis Casos de impedimento previstos na lei. Ora, se tem o Governador ·o páder de nomear
um substituto, por ele próprio, eu pergunto, Sr. Presidente. e chamo a atenção de V. Ex•, como peço um pouco de pMiência ~o ilustre assessor de V. Ex•, eu pergunto
ao Senado, eu formulo ao Senado 3 seguinte indagação:
se o Governador do Distrito Federal pode dentro da lei,
e a lei não foi revogada, porque não conflita com a ConstituiÇão, se o Governador do Distrito Federal pode designar um substituto para ele, até 30 dias, se esse Governador substituto vai exercer todos os poderes de governo
do Governador titular, eu pergunto ao Senado: esse Go~
vernador substituto merece a aprovação do Senado Federal? Não. Por que não? Não, porque a Constituição
não determine, Sr. Presidente, e sim porque a lei, que
nlo-! inConStitucioiial, porqUe a·SSim não o foi declarada·
pelo Poder competente, que é o Poder Judiciário, e a lei
que foi aproV:ida por este Senado, a lei assim ~-consente.
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Ora, Sr. Presidente, aprendemos, em Introdução à
Ciência do Direito, a teoria dos poderes implicitos, que
são os poderes que se existem na autoridade de escalão
inferior, evidentemente, existem na autoridade de escalonamento superior. Aquilo que eu disse ontem da tribuna
do Senado, aquele que pode o mais, pode o menos. Se o
Governador do Distrito Federal pode nomear um Governador substituto. e se esse GOvernador substituto não
passa pelo Senado Federal, logo o Presidente da República pode nomear um Governador substituto, em caráter interinõ~··sem que essa nomeação passe pelo crivo
do Senado Federal. Isso não constitui violação à ConStituição Federal.
Violência, Sr. Presidente, consistiria se o Presidente da
República nomeasse um Governador sem a anuência do
Senado por tempo indeterminado. Isto, sim, seria violência, e ainda subordinaria o Presidente da República a
processo constitucional, por crime de responsabilidade.

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA -Permito, mas vou concluir o meu raciocínio.
Mas, na mensagem que tramita, não sei por quê, por
esta Comissão~ jâ que ela não pode opinar, o Regimento
o proíbe, e nesse ponto está certo o Senador Alfredo
Campos, sim, Sr. Presidente, eu dizia, se a Constituição
estabelece o caso concreto da nomeação do Governador
do Distrito Federal, e se o Presidente da Repóblica entendeu que não se tratava de nomeação em caráter efetivo, tratava-se de atender a uma emergência, e ata a uma
questão sentimental, uma questão de atender a uma manifestação de vontade do Presidente Tancredo Neves,
que está temporariamente impedido de manifestar esse
seu desejo, se o Presidente assim o entendeu, não violou
o Presidente a Constituição Federal, porque o Presidente
se manteve no fiel cumprimento da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Esta, Srs. Senadores, me parece, reconhecidas às miw
nhas nanicas condições jurídicas, (não apoiado!) esta me
parece a situação in facto, Sr. Presidente, porque a situação de juri só a Câmara dos Estados é que poderá. definir.
-ouço V. Ex•, nobre Senador.

O SR. ALEXANDRE COSTA - Nobre Senador,

~

muito bonito o discurso de V .. Ex'.

O SR. FÁBIO LU(iENA -Não ~discurso, não.
os

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas acontece que
fato~ não são bem assim.

O SR. FÂBIO LUCENA- Eu gostaria então que V.
Ex• os explicasse...

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex• não cita um
Governador do Distrito Federal que tenha designado
um SecretáriO para substituí-lo. Há um caso só, um único caso, que foi do Governador Hélio Prates, que designou para cá, utilizando-se dessa lei, o Coronel ...

O SR. FÁBIO LUCENA -

Então jã hã um caso.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Um Coronel ...
OSR. FÁBIO LUCENA- Então,jâ hã um caso. V.
Ex• citou ...
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Um Coronel que

substituiu o Governador, mas todos os seus ates foram
declarados nulos na Justiça, que julgou não ter ele condições de substituir o Governador.
O SR. FÁBIO LUCENA- ~um precedente, ·d~a o
Senador Henrique Santillo, que contraria a lei, porque,
nobre Senador. é a questão de se dizer...
O SR. ALEXANDRE COSTA achou .. que ...

Foi a Justiça que

O SR. FÂBIO LUCENA- A lei permite, nobre Senador. A lei permite a designaçãó do substituto, como a
lei permite o divórcio. Não sigil.ifica que todo homem ou
toda mulher casada tem que se divorciar. A lei...
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O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas eu não estou
divagando, eu estou citando um fato.

O SR. FÁBIO LUCENÃ -_ A--h~i púmite. sr:-Presi~
dente, parece-me que faltam apenas 2 minutos.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não é o caso ...
O SR. FÁBIO LUCENA- O argumento central é__o
de que o Presidente da República está exercendo atri·
buições, os chamados poderes implícitos. Não se trata de

nomeação efetiva, trata~se de designação ou nomeação
em carãter interino.
Para concluir, o Governador José Ornellas, ao
exonerar-se,_ o que fez? Exonerou todo o Secretariado _do
Distrito Federal. Vamos admitir que o Presidente daRepública, ao invéS da interinidade, tivesse optado pela efetividade, tivesse exercitado os poderes que lhe conferem
o art. 42, inciso III, da Constituição.
Eu pergunto, Sr. Presidente, o Senado decide, de pronto, ao receber esta ou_ ~quela mensagem? Não. O Regimento não dâ prazo para o Senado se manifestar. Haja
vista o caso do Ministro Shigeaki Ueki, que tramitou
nesta Câmara por mais de 3 meses, e, no fim, nem sequer
foi submetido à votação. Poderia o Distrito Federal, em
situação como essa, serit Governador, sem Secretários,
ficar em corilpleta acefalia? Poderia a acefalia dominar a
Capital da República? Não, Sr. Presidente_,_ Daí o Presidente J.osé Sarney haver optado pela interinidade, isto ê,
peta aplicação da Lei Orgânica do Distrito Federal, e
não pela aplicação da Constituição.
Sr. Presidente. est,a_s__eram as explanações que eu gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
OBR. NIVALDO MACHADO -Sr. Presidertte, Sr~.
Senadores, s:ei que o__ Regímento permite que eu use da
palavra durante 20 mimJ._tos, para emitir a minha opinião, e justificar o meu voto, discutindo aqui, como se
estâ fazendo, o problema da substituição do Governador
do Distrito Federal.
Entretanto, quero dizer, prelimTriai'mente, que não irei
esgotar esse tempo. Ao contrário, espero que em tãosomente 4 ou 5 minutos, eu possa justificar a minha posição aqui neste Orgão de tanta importância do Senadn_
da República. De modo que me vou ater ligeiramente ao
voto tranqUilo, longo e exaustivo - exaustivo, no melhor sentido, que apesar de se falar Cm cansaço, nós não
estamos exaustos aqui, porque o assunto merece, sem
dúvida alguma, a maior atenção -, do ilustre Senador
Helvidio Nunes.
S. Ex•, ao longo de suaS coruaderações, fez uma al1rmação, que, do ponto de vista formal, jurídico, constítu~
cional, mereceu, de logo, a condenação, no mdhor seritl~
do, de todos os membros deste Órgão. 1:. quando S. Exf
afirmou, às folhas tanta:;, que o Presidente da República
não poderia exonerar o GOveniadOi Cfo DistritO-Federal.
Isso aí, eu creio que S. Ex• sentiu, Io,&o a seguir, -que po-deria fazê-lo, porque ...
O SR.
ne.)

~~-(Comentário

fora_do microfo-

O SR. NIV ALDO MACHADO- Eu agradeço_ _o

e_s~

clarecimento de V. Ex•, porque cuStou-me crer, como os
demais companheiros que reagiram a essa assertiva, que
V. Ex' pudesse, na verdade, fazer uma afirmação desse
teor. De maneira que, feitO Csse esclarecimento, e diante
da informação que V. Ex• presta, em boa hora ...
O .SR. HELVIDIO,NUNES- Eu repito mais uma
vez~.

O SR. NIVALDO MACHADO- Eu estou, exalamente, me atendo às suas palavras, porque disse, e como
entendemos alguns aqui, talvez, por equívoco, que essa
afirmativa não poderia surgir da sua capacidade de jurista, que eu conheço, da sua experiência de homem público, enfim, da sua vivência constatada e reafirmada,
como disse até a V. Ex•, em aparte no Senado-, Quando
V. Ex• se dignou distinguir-me e honrar-me com a sua intervenção, que, na verdade, essa assertiva, essa conclusão não poderia ter sido da lavra de V. Ex•

Feita essa explicação, eu até quero, aqui, atendo-me
ao que ouvi de V. Ex•, ao que ouvi do eloqUente parecer
-do Seriãdor Fábfo Lucena, e da-leitura, também ouvida,
do par~c;r_Q~ __Sc;::nadoi_Alfred!J_Campos, di~r__ g_Qe me
parece que a questão é simples. Seria atê aquela fração
que se reduz à questão mais simples, e depois fica, na
verdade, naquele gráfico mínimo de uma íração reduzida
à sua expressão, um exercício de matemática que se faz
no l"' grau.

O SR. HELVIDIO NUNES- Quer diier; numa palavra, V. Ex• descobriu o_ ovo de Colombo.
O SR._NlVALDO MACHADO_:_ Não, de forma nenhuma, eu não descobri. Eu queria atê dizer que ouVindo
o seu parecer, todo este debate, que estâ sendo amploe é, evidentemente, louvável que o seja, o debate deve ser
amplo, como o que se faz, apenas porque a hora está
adiantada, como disse o nobre Senador LOuriv8.rBiiPtiS~
ta, nós queremos reduzi-lo ao máximo- para mim, o
problema ê simples.
Não se trata, sem dúvida nenhuma, de enquadrarwse à
hipótese ocorrente no art. 42, inciso III, da Constituição
Federal, porque não se trata, exatamente, de nomeação
para aquele fim constituciõnal. Trata-se de uma desigw
nação que eu não diria ne-m interina, ·acho que o termo é
impróprio, mas teinporária. Por que essa designação
temporária? É para se evitar a acefalia administrativa.
Não ê possível, evidentemente, por inconveniente ao in~
teresse público, que o Governo, numa emergência dessa,
sobre_tudo numa situação anormal do País, deixasse sem
governo o Distrito Federal. Por isso, como entendo que
a hipótese não se enquadra rigorosamente no art. 42, in~
ciso III, da Constituição Federal, e, sim, se trata de uma
designaç-ão temporária, que independe da apreciação
prévia e, logo, do aprovo do Senado da República, é que,
dou_! çle _início,_ embora o__ faça___!lntecipadamente, o _meu
voto favorável ao parecer do Senador Alfredo_ Campos.
Isso, porque, acho que a comunicação do Presidente da
República a este -SenaQ.q tem o sentido de demonstrar o
seu_alto_apreço por esta Casa, e o respeito que S, Ex• tem
aos_ _representantes do povo. Esse ê o meu voto.

O SR. ADERBAL JUREMA- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Com a pala~
vra o nobre Senador Aderbal Jurema.

o-sR. ADERBAL JUREMA- Sf. President~ serei
muito breve, embora reconheça que esta Comissão, com
este d~bate, teve um grande dia.
NóS o~vimos a explanação, a análísejurfdica do Senador :tJ.elvfdiQ .N~nes. Ouvimos o entusiasmo na palavra
do Senador Fábio Lucena e, agora, tranqUilamente, a
pal_avra de um S:enaçi01:: pernambucano.
Pois bem, Sr. Presidente, quero dizer a V, Ex• quenão
vou descer_ à análise jurfdic_a dé:J. _mens,~gem de S. Ex' o
Pre_sidente José Sarney, porquanto tçnha ponto de y_i~ta
fi~!tHÚ~Q- _de :g_u_e na Constituição não hã a fi_gura do Çiovernador interino, nem tampouco, através de toda a históriit" repul:iliCãilli, não- COnsegui encontrar um MiniStro
de Estado respondendo pelo expediente de um Governo,
seja do Distrito Federal ou de uma Unidade da FederaÇilO.-M:is, Sr.Pfe5iderlte, Oproblema aqui nao ê emin~ntemente jurídico, embora os Ql!-_e Lmpugnam a rq_ensagem do Presidente da República têm o SuJ)remo-TiiOU.::
nal"Federal para: discuti-Ia ·se O Presidente podia ou não
podia nomear_ esse Governador pro tempore, ou interino,
ojl por tempo detefmínado.
- Em verdade_, o problema aqui, Sr. Presidente, com
meus 26 anos de Casa, é emin-enteme-nte político. E,
como problema eminentemente politico, o SenadOr Alfreao -Canipi:)S- .liavegCiu nesse mar-âe 8bf0lhós, co-mo ·se
tiv~Se_ J?.~O sangue a sapiêilcia: de Vasco da Gama e Pedro
ÁlvareS Cabral.
Os mineirOs que ádentrarairi eSte País, vez por outra,
nOs surpreendem, parecem mais portugueses de 1500 do
que brasileiros do tempo deJuscellno Kubistchek de Oliveira ...
Aí, Sr. Presidente, quando S. Ex• diz: que não cabe a
esta Coinissão se aprofundar nos aspectos jUrídicos e
constitucionais da designação, é porque S. Ex• estâ condu'1indo a nau política e não ·vai jogá-la em cima de pe--
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d·ras. Entende S._ Ex•, outrossim, que não há por que se
ater à Constituição. art. -42, uma vez que o Presidente,
tão-somente, comunicou ao Senado. E essa comunicação
poderá ser aceita ou não pelo senado, que pode discorw
dar, atiavés dos seus ilustres pares, mas é uma comunicacão, nenhum pedido de aprovação fez S. Ex•
Diante disso, eu acompanho o parecer de S. Ex~ o Senador Alfredo Campos.
O SR. HELVfDIO NUNES- Permite-me V. Ex' un
aparte?
O SR_- ÂDERBAL JU REMA- Ouço o meu companheiro e vizinho, Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVfDIO NUNES -Apenas para sugerir
que. em vez da comparação do Senador Alfredo Carilj)os
com PedrO Ãivci.res Cà6iã.l e Vasco da Gama, que Seja
cómpãrado com_ Gago Coutinho ou Sacadura Cabral,
porque eles ftzeram rapidamente a travessia do Atlântico. J:: um trabalho muito mais cómodo. Então, Gago
Coutinho ou Sacadora Cabral, ou os dois ao mesmCI
te~~o.

O SR. ADERBAL JUREM A -Aceito a sugestão de
V. Ex• Mas, em verdade, o problema com que se depa~
rou o Relator Alfredo Campos foi mais um problema de
mar tenebroso do que céu de brigadeiro ...
De maneira que concluo, Sr. Presidente, achando que
nós não devemos tomar conhecimento do ponto de vista
jurídico e constitucional dessa designação. Cabe_ ao Presidente da República responder à Nação _se amanhã for
interpelado pelo Supremo Tribunal Federal, através de
uma ação popular, mas nós não temos porque descer ao
mérito dess.a nQtneação, porquanto S. Ex~ não indicouum Governador para o Distrito Federal, S. Ex' comunicou que havia designado um Goyernador pro tempore,
ouJnterino, ou _s_ubstituto, para o Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Não havendo mai~ 'l.':le_l!l queí~ã usar da palavra ...
O SRr_ HELVIDIO NUNES_-_Pela ordem, Sr. Presi·
dente_o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES - Eu gostaria de dizer
uma palavrinha rápida. Se bem ouvi, parece-me que foi
declarado Que não compete. à Comissão do Distrito Federal opinar sobre a escolha do Governador. O art. 105
invocado é: claro~ "Ã Comissão do Distr_ito Federal com~
pete privativamente:
"I -

Opinar sobre:

C -

A escolha do Governador;"

E ainda faz remissão à Constituição, art. 42, item III.
Então, .cabe a esta Comh;são opinar. Nos termos do pa~
r~cecestá_esçríto: ..Ante o.~xposto, não há o que opinar". Cabe à Comissão opinar, a Comissão tem que
cumprir o seu dever-: O meu votojâ o_ externei. Dizer que
"Dão há o que opinar", jâ é uma maneira de opinar.

O SR~ FÁBIO LUCENA --A Comissão opinou que
não pode opinar. (Risos.)
O SR. HELVIDIO NUNES- A Comissão não se declarou ainda. (Tumulto. Vários Srs. Senadores.)
O meu voto, Sr. Presidente, é baseado em que inexiste
a figura do Go_vernador Interino. Então. o que esta Comissão deve fazer? DeVolver à Presidência do Senado Federai; para qu~ a Presidência tome as providências que
entender:_ cor:_re~as, o expesfiente que ~he fOi e~viado.

O SR. P-RESIDENTE (Mauro Borges)- Algum Sr.
Senador ãinda deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o parecer do relator.
O -SR. :M:ÃRIO MAIA- Sr. Presidçnte, peço a palavra para encaminhar a votação.

-· --o-sR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia, para encaminhar
a votação.
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O SR. MÁRIO MAIA- Apenas quero decfar!i.r que
votarei a favor do parecer, por entender que a intençãO
do signatário da comunicação quando ele diz designação
para exercer em caráter intCriilo, como substituto, é para
responder provisoriamente: pelo Governo do Distrito Federal, até o provimento do cargo, em definitiva, nos termos da Constituição.
Desta forma, votarei a favor.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Vou colher
os votos.
Como vota o nobre Senador Raimundo Parente?
O SR. RAIMUNDO PARENTE- Contra o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) -Como vota
o nobre Senador Lomanto Júnior?
O SR. LOMANTO JÚNIOR- Eu voto de acordÓ
com as conclusões jur1dicas apresentadas pelo eminente
relator. Pelo que entendi, o parecer e as conclusões do
nobre Senador Helvfdio Nunes são inteiramente idênti~
cas, apenas em outros termos, às do eminente Senador
Alfredo Campos. Foi porque houve realmente um endereço errado na vinda desta mensagem para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Cómo vota
o nobre Senador Alexandre Costa?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,jã ficou bem claro aqui que a solução dada, inclusive no pa~
recer, é política. Eu não tenho obrigações, absolutamente, de atropelar a Constituição, tampouco penalizar o Senado por problemas que não estão afetos nem ao meu
Partido nem a mim pessoalmente. De maneira que eu
voto contra o parecer e a favor do nobre Senador Helví~
dia Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Como vota
o nobre Senador Henrique Santillo?
O SR. HENRIQUE SANTILlO- Eu voto~~favora
velmente ao parecer do relator, e, mais uma vez, enfati~
zando que não é possível emendas ao parecer. Sendo as~
sim, esse parecer será aprovado unanimemente, já que o
Senador Helvídio Nunes, em outros termos, -com ele
concorda também.
O SR. HEL VIOlO NUNES - Absolutamente ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO- !>o que foi dito
pelo Senador Lomanto Júnior, B.gora há pouco, no seu
---- ---voto.
0 SR. RELATOR (Alfredo Campo"s)- Se V. Éx~ o
endossa, eu, realmente, fico muito feliZ ...
O SR. HELVID!O NUNES- (Fora do microfone)
Será que o nobre Senador Henrique Santillo vota em
Goiás porque quer e entende?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é isso, Ex•l
Longe de mim. Eu votei com seu colega, o Senador Lomanto Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)-- Com a palavra o Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA- Voto a favor do parecer do
nobre Se11ador Alfredo Campos, dentro do conceito que
eu emiti há pouco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - 0 voto do
Senador Alfredo Campos é óbvio. Como vota o nobre
Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURTVAL BAPTISTA -Antes de dar o
meu voto, apesar da minha avançada idade, aqui dita
pelo meu querido e velho amigo Helvídio Nunes, eu quero dizer que pedi a V. Ex• pãra cumprir o Regimento, no
sentido do tempo porque eu não queria que o eminente
Senador e meu velho amigo Helvídio Nunes se cansasse,
eu não queria ver S. Ex' cariSado. Eu, como disse a S.
Ex', não sendo bacharel, e sendo médico, estava zelando
pela saúde dele, porque eu, apesar de estar passando dos
cinqUenta, ainda não cansei e espero Dão cansar tão perto, o meu avô morreu com 104 anos e o meu bisavô com
121 anos.
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EntãO, Sr. Presidente, eu quero dizer, nesta hora,_ ao
eniiil-ente senador e meu dileto amigo Helvídio Nunes,
que eu não estava cansado com o que S. Ex• estaVa falando, porque ele é um jurista de escola, como eu disse aqUi,
é um êriiulo de Pontes de Miranda, é um isômei-o dt!
Seabra Fagundes, é um grande jurista que todos n6s rl:speftanlos.__Efltão, eu diss~ aquilo no sentido do cansaço,
porque-eu não queria que S. Ext cansasse. Eu não, eu iria
até o dia amanhecer aoesar da minha avançada idade ...
Sr. Presidente. eu voto com o parec_er do rerator e, com
tristeza, contra o que aqui foi pronunciado pelo eminente jurista, Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, permita
a Cmriissão uma irreverência. Se a minha saúdC dependesse do médico Lourival Baptísta eu jâ teria bafido asbotas hã muito tempo ... (Risos.)
O SR. LO'ORIVAL BÁPTISTA- Mais unia que eu
anofõ"-do eininente ~!!na~or H_el":ídiO: ~unes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Como vota
o nohre Senador Aderbal Jurema?

--0 SR. ADERBAL JUREMA- Voto de acordo com
o parecer do relator.
O SR. PRESIPENTE (Mauro Borges)- Como vota
o nobre Senador Nivaldo Machado?

O SR. NIVALDO MACHADO- Voto pelo parecer,
por considerã-lo legal, jurldico e constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges)- Aprovado o
parecer do relator, por 6 votos contra 4.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
.~COMI~ÀO DO DISTRITO FEDERAL

5' reunião (extraordinária), realizada em
6 de maio de 1985.

Às dezesseis horas do dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco; na Sala de Reunião da Comissão,
Ala Senador Ale;&andre Costa, presentes os Senhores Senadores Mauro Borges,_Presideote, Raimundo P_arente,
Alexandre Çosta, Henrique Santillo, Mário Maia, Alfredo Campos, Lourival Baptista, César Cais, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, GB.lvão Modesto e NivaldO Mach3.-do, reúne-se extraordinarianiente a Comissão do Distrito Federal.
_Q~ixam de compa~ecer, por mo~ivo justificado, os Senhores Sep.ad~res Lom.anto Júnior, Benedito Fegeira,
Aderbal Jurema e Carlos Lirã..
Compareceram, também, Os Senhores Senadores Carlos alberto, Enéas Faria, Milton Cabral, Itamar Franco,
Cid Sampaio, Martins Filho, Nelson carneiro, Passos
Pôrto. Deputado Juarez Bernard e diversas autoridades,
entre_elas a presença do Dr. Oscar Niemeyer. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a renuião se destina à apreciação da Mensagem nt;t 099, de
198_5. _do_ Senhor Presidente da República submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do Deputado José Aparecido de Oliveira, para exercer o cargo de Gover,
nador d_o Distrito Federal.
__ frQ!seguiodo, o Senhor Presidente "informa à Comis~-ªº quC o Ministro JoSé ApareCido de Oliveira. cumpriÕdo dispositivo regimental, se acha presente, a quem é
concedida a palavra para razer exposição aos Senhores
Senadores a respeito dos seus planos de trabalho à frente
do Governo ao DistritO Federal.
Encerrada a exposição, o Senhor PreSidente pela ordem concede a palavra para interpelar o Ministro José
Aparecido de Oliveira, aos Senhores Senadores Mi1ton
Cabral, César Cais, Carlos Alberto, Mário Maia, Passos
Pôrto. Américo de Souza, Helvídio Nunes e Henrique
Santilio.
Encerrados os debates, o Senhor Presidente felicita o
Ministro José Aparecido de Oliveira e formula votos de
uma proficua administrãção, transformando, em segui-
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da, a reunião em carãter secreto, para apreciação da
Mensagem presidencial.
Tornada pública a reunião e esgotada a pauta, o Se-nhor- Presidente agradece o comparecimento dos Senhores Senadores e determina que as notas taqtiigrãficas sejam publicadas em anexo a esta Ata.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA
EM 06 DE MAIO DE 1985, REFERENTE AOS
PRONUNC!AMENrDS DO MINISTRO JOSt
APARECIDO DE OLIVEIRA E DOS SENHORES SEN.lDORES FEITOS DURANTE A REUN!ÀO, QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.
.Presidente: Senador Mauro Borges
Vice-Presidente: Senador Raimundo Parente
Integra do apanhamento taquigrãfico da reunião.
O SR. PRESIDENTE-(Mauro Borges)- Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão. _
Tenho a honra de convidar, para fazer parte da Mesa,
o Ministro José Aparecido de Oliveira.
A presente reunião da Comissão do Distrito Federal
destina-se ã apreciação de Mensagem nt;t 246, de 6-5-85,
submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do
Ministro José ApareCido de Oliveira, para exercer o car·
go de Governador do DiStrito Federal.
Antes de iniciar os trabalhos propriamente ditos, que-ro agradecer a presença dos Srs. Senadores, do povo em
geral e, especialmente, a visita .extremamente honrosa,
não só para o Senado mas para Brasí1ia, do grande arquiteto Oscar Niemeyer. (Palmas.)
Convido o Relator, nobre Senador Henrique Santillo,
para razer a leitura_da Mensagem e o seu relatório preliminar.
O SR. RELATOR (Henrique Santillo. Para leitura da
Mensagem.) - Sr. Presidente, havendo a dispensa do
curriculum vitae, tenho a impressão que o parecer só serã
emitido depois da audiência com o Sr. Ministro José
Aparecido de Oliveira, em sessão secreta.
O SR_ PRESIDENTE (Mauro Borges)- Conforme o
inciSO III do art. 42 da Constituição Federal e o art. 402
rlo Regimento Interno do Senado, a sessão a partir do
p(esente mo!Jlentõ será jSicret:i, sendo permitida a Presença apei13.s do Ministro -José Aparecido de Oliveira.
Portanto, a8rad_~çã a retirada -das demais pessoas e imprensa do mo~o geral, nesta segunda parte.
O Senador Itamar Franco é o_ autor da emenda do Regimento Interno, que estabelece_a obrigação da presença
do candidato a esta Comissão.
__Cumprindo o disposto no art, 402 do Regimento Interno concedo a palavra ao Ministro José Aparecido de
Oliveira, para fazer exposição aos Senadores e demais
pessoas presentes sobre suas idéias a respeito da administração federa! e muito especialmente de Brasnia.
Com a palavra o Ministro José Aparecido de Oliveira.
~o SR. JOS!> APARECIDO DE OLIVElRA -Sr. Senador Mauro Borges, Presidente da Comissão do Distrito -Federa1; Srs. Membros da Comissão do Distrito Federal, Senadores da República; Sr. Relator, Senador Henrique Sanfillo; Srs. Senadores, Srs. Parlamentares, Srs
Jornalistas, Sr. Oscar Niemeyer, nome, legenda e história desta Cidade (Muiiõ bem! Palmas.) Senhoras e Senhores;
Começo por agradecer ao Senador Itamar Franco,
Cuja presença na Comissão do Distrito Federal possibilitou àqueles que venham a ter a responsabilidade que
agora tenho eu de uma indicação para o Governo do
Distrito Federal, começarem pela prãtica democrática
do comparecimento perante a Comissão do Distrito Federal, no Senado da República.
Agradeço ainda ao Senador Itamar Franco a iniciativa
de que tivesse eu a oportunidade de falar, com assistC:n~
cia dos que aqui estão, para que possam julgar como é
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dó Seu direito e ~ do meu dever submeter-me a este julgamento, começando com esta exposição pública, este processo de fiscalização permanente de crítica, de questiona-

mento e de debate sobie o Governo do Distrito Federal
que tem, pela s'ua origem e pela sua destinação, o compromisso de ser o cêrebro das altas decisões nacionªis,
como na frase cunhada pelo Presidente Juscelino Kubitscheck.
Esta cidade, que a um tempo uma cidade monumento,
uma cidade síntese e uma cidade documento, esta cidade
nasceu no momento em que o País fazia a sua experiência democrática contemporânea mais expressiva da vida
brasileira.
Ela nasceu na dêcada de 1960, quando o Presidente
Juscelino Kubitschek representava um tempo todo o
exercício da consciência crítica da sociedade brasileira e
representava. tambêm, a retomada dos compromissos da
institucionalização democrâtica.
Esta cidade é mais feliz do que os homens do meu tempo; mas esta cidade é mais sofrida, nos espaços negados
pela liberdade, do que os homens do meu tempo. Na verdade, os que somos de _1929, encontramos com o Brasil
da Revolução de 1930 num tempo ampliado até 1945. E,
se depois fizermos a contabilidade__do_exercfcio democrâtico na vida brasjJeíra, veremos que, de 1946 a 1964 percorremos 18 anos com o País reconstitucionalizado, mas
percorremos 18 anos de uma experiência sofrida, senão
patética algumas vezes, em que o Presidente da República foi dçposto e deixou o Palácio com um tiro no peito,
como se marcasse no gesto a proteção da face, como
máscara para a História. -Tivemos depois um Presidente deposto, que era o
Vice-Presidente que assumiu o Governo Café Filho; tivemos um Presidente impedido, que era Carlos Luz. Tivemos um Presidente governando, desde o primeiro momento no recurso a obra de construção democrática pelo
perdão, pela anistia, que foi- Juscelino Kubistschek.
Assisti aqui mesmo, neste Plaiíalto, a renúncia do Presidente Jânio Quadros, depois assistimos todos a deposição do Presidente João Goulart. E se fizermos neste
tempo a contabilidade destes 20 anos de cêu escuro para
as liberdades públicas, veremos que os brasileiros da minha geraçã-o, tivemos a melancólica contabilidade de 35
de supressão de liberdade para 56 anos de vida.
Em Brasma, este acontecimento tem uma força maior
em nossa atualidade, porque nascida em 1960 a cidade
corriemora agora as suas Bodas de Prata. Neste momento em que renascem as esperanças de reconstrução democrática com a institucionalização de uma nova construção jurl:díco-fornial do Estado brasileiro.
Nesta hora, quando todos esperávamos que a reconstrução e a implantação da Nova Rep6blica fosse comandada pelo Presidente Tancredo Neves, o Pais viveu as
angústias, as aflições e as perplexidades até a morte do
Presidente da Rep6blica.
O Presidente José Sarney recebeu as responsabilidades
deste Governo~ por isso mesino em. hora pãrticularmente
expressiva da: História Republicana. Nesta hora, sobretudo, retoma-se o compromisso fundamental de Brasflia,
uma cidade sonhada pelos Inconfidentes, uma cidade
nascida, também, do sonho de Dom Basco.
Uma cidade que resgata o compromisso da nacionalidade, porque inscrita jâ não é ela mais a ocupação do
Oeste no Centro-Oeste, na pr6pria Constituição de 1891,
repetida depois por todas as Constituições brasileiras.
Esta cidade nasceu assim, não apenas do traço inspirado de Lúcio Costa e nem do gesto livre, criador e genial
de Oscar Niemeyer. Ela nasceu desse compromisso de
gerações seguidas, perseguindo o mesmo sonho, para se
transformar na expressão de Malraux "na ci~ade e na
Capital da Esperança do nosso tempo".
A cidade que foi planejada para ter no seu Distrito Federal 500 mil habitantes até o ano 2000, está hoje com I
milhão e meio de habitantes e com a perspectiva já-afirmada de que em 10 anos receberá mais 1 milhão de habitantes.
_
~~claro que os problemas do Plano Piloto ainda estão
menos graves do que os problemas das oito unidades administrativas das Cidades_ Satélites, mas, na realidade,
toda a problemática dos grandes conglomerados humanos, que neste momento preocupam todos os brasileiros,
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já têm uma morada em Brasflia, onde 60 mil desempregados dão 'um quadro e a dimensão do quadro da nossa
inquietação social. Onde o déficit de 80 mil habitações
amplia os problemas desta realidade. Onde a falta de coletores de esgotos transformam o Lago Paranoá numa
das denúncias mais graves da atualidade da vida brasiliense, em que uma manchete da imprensa local, no ano
passado, marcava no tom patético de que ..Fede
Brasília".
Na verdade, não são apenas os problemas de coletores
-de esgotos, que já existem aqui, que existem também no
Gama;-mas-onde 50% ainda não_estão coletados._Na realidade, existe este mesmo espírito comunitário entre_ as
Cidades Satélites e o Distrito Federal.
Isto é fundamental, isto é básico até porque se não temos a população saturada no Plano Piloto, nós já a temos exercida nos mesmos padrões de dificuldades nas
grandes cidades brasileiras.
É claro que o Governo do Distrito Federal, pela circunstância de morar aqui o Presidente da República, tem
particularidades para o seu exercício, para a sua eficiência, para o melhor padrão de desempenho do serviço da
comunidade, que é o primeiro, o mais sagrado, o mais
elementar direito do cidadão, até mesmo da complexidade que envolve o fato de ser a sede do GOverno.
Neste caso, por exemplo, vemos não só o problema
das universidades, que é o grande problema, para atualizar as relações da própria urbis e da própria clvitas. Essa
integração se faz indispensável, não só porque esta é uma
cidade de moços, como Brasília foi pensada, como a cidade do tempo mais moderno.
Quando eu falo no tombamento do Plano Piloto é
porque aquela é uma realidade imutável, já defini_da em
lei, porque sabemos que Brasflia só tem o compromisso
da modernidade. O traço livre de N iemeyer não criou o
compromisso de uma única arquitetura, tudo o que for
mais moderno estarâ sendo incorporado como património vivo de uma cidade que resulta de uma herança social e que tem o compromisso humanista do aperfeiçoamento do homem.
Com estas palavras, pretenderia ainda acrescentar que
conheço o projeto da Cidade Samambaia, que pretende
criar um mercado de novos espaços imediatos para descompressão sobre Brasília, sobre as Cidades Satélites,
dando, através destas oportunidades, condições de resolvermos, senão imediatamente, no tempo adequado estes
problemas humanos e sociais que se vêm agravando,
sobretudo nos 6ltimos anos.
Na verdade, atê 1964, essas correntes migratórias se
faziam em rítmo que garantia uma conv~vêncüt menos
preocupante do que agora. Com a Lei n'~' 4.545, que definiu aS ciito iegiões administrativas, pensou-se que se havia encontrado a solução, para implantar dentro do moderno processo de cidades-diques a caminhada para o
Plano Piloto.
Mas, na verdade, os problemas de Brasma não estão
limitadcs às nossas fronteiras, às fronteiras do Distrito
Federal, o que é natural, até porque Brasília foi criada
como estuário dos compromissos das nossas realidades,
"ma forca da person~lidade nacional.
Neste tempo, eu me vejo surpreendido com as responsabilidades de uma convocação irrecusável, que é a convocação do Presidente José Sarney. Qu~ tem a exata
_ consciência de que esta não ê apenas uma Capital Federal, é uma Cidade Nacional; que tem a exata consciência
desses problemas de que falei suscita e superficialmente.
Mas falei para dar a medida de que temos a consciência
destas realidades, e que temos, sobretudo, a consciência
de que me advertia o Senador Itamar Franco de que esta
cidade espera que quando faz as suas Bodas de Prata,
que ela tenha o reconhecimento do seu direito cívico, que
a cidade quer ter voz, que a cidade quer exercer o sentido
elementar da direito do cidadão que é participar do destino do seu Governo pelo voto livre, universal e secreto.
Esta Cidade vai ter eleições, porque este é o compromisso_dª Ali_ança Democrática, é o compromisso do Presidente Tancredo Neves, cuja dor r_egou com lágrimas os
rundamentos de uma Nova República, é o compromisso
do Presidente José Sarney, que recebe em hora _singularmente expressiva da vida republicana, as responsabilidades de ser__ um- i,mplantador deste projeto conquistado
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pelo povo, no momento que ele virou uma página da
História.
Venho para dizer, com estas palavras, que certo eu poderia resumir nos itens que memorizei, dentro dos
problemas administrativos: o problenla da habitação, o
problema do transporte urbano, o problema do saneamento bâsico, o problema do emprego.
Não falei- só por isso recorri à minha memória escrita - de um problema que me parece ser fundamental ser
colocado, porque pode ter a responsabilidade depois do
julgamento dos Srs. Senadores, de ter a responsabilidade
do Governo do Distrito Federal.
~Não falei no abastecimento, porque este é um outro
problema que também já existe em Brasília. A SAB Sociedade rle Abastecimento de Brasília - tem uma
infra-estrutura qUe precisa ser articulada, no sentido de
baratear alimentos para a população de baixa renda.
Não falei tão detalhadamente nas agrovilas, de que dá
notícia o estudo sobre o aproveitamento dos cerrados,
do Senador Mauro Borges.
Não falei, sobretudo, no problema do funcionalismo
do Governo do Distrito Federal, que já clama por uma
reforma administrativa, criando não só estimulo às carreiras, como uma verdadeira colocação do problema de
padrões de salários, pois, na realidade, esta não é uma
população neutra. É uma população expressiva na sua
qualidade, no seu número: são mais de 50 mil funcionáiios, são quase 300 mil pessoas, que vivem do Governo, diretamente do Distrito Federal.
Não falei, também, detalhadamente, do problema da
sa6de pública, da necessidade de melhor padrão de atendimento. Não falei nos problemas do Hospital da Ceilândia, do Hospital de Apoio, que ê no Plano Piloto e na
ativação do Hospital da Asa Norte. Como não falei do
Hospital de Sobradinho, que antes tinha convênio com a
Universidade e que em episódio que não nos honra, em
virtude de problema com residentes, acabou por romper
com o convêniO, com repercussões altamentes negativas
para Sobradinho, para a Universidade, para o Distrito
Federal.
O problema de educação e o problema das áreas rurais
do Distrito Federai, tambêm jã falei como podia falar.
Sobre o problema das reivindicações das classes empre·
sariãis de BraS11ia, cujo debate parece já amplo e que pretendo mais profundo,com relacão à Secretaria de Indústria e CO!Jlêrcio, e com a reivindicação tambéin dos setores trabalhistas que aqui se- ampliam, da criação da Secretaria do Trabalho.
Todos. esses problemas, todas essas reivindicações serão ana1isadas, serão avaliadas, serão colocadas no debate mais amplo, mais livre, mais claro. Porque o que se
pretende é que Brasília, que agora vai adquirir voz, que
ela possa desde logo exercer os seus olhos na fiscalização, exercer os seus ouvidos na procura das melhores
soluções democráticas, o debate mais aberto, mais livre
para que a Cidade tenha o seu compromisso fundamental de centro da reflexão nacional, que é o seu compro·
misso cultural.
Essa não é uma transmissão ideológica da cultura, é
uma herança social. b fundamental transformar-se
Brasüia, esta cidade que recebe todos os afluentes do
pensamento,-que recebe os influxos de todas as correntes
de opinião do País, esta cidade que agora vai ter que se
estruturar em termos de exerdcio de uma sociedade livre, que vai ter de implantar os seus partidos políticos
para exerCíCiO -do voto de seu povo; esta cidade tem que
ser, também, o núcleo dinâmico da ,cultura brasileira.
Um dos primeiros atos de Governo, se eu tiver a honra
da confiança, do apoio e do voto dos Srs. Senadores, serã a criação da Secretaria de Cultura de Brasília.
Coin eStas Palavras, Senador Mauro Borges, Senador
Henrique Santillo, Relator da Mensagem do Senhor Presidente da RepúbliCa, José Sarney, eu me coloco à dispo-sição de V.Ex~s para as perguntas com que me queiram
honrar. (Muito bem! Palmas.)
O SR. RELATOR (Henrique Santillo) - Sr. Presi~
dente, eu gostaria, antes que V.Ex• desse prosseguimento
à sessão, de passar às mãos do Sr. Ministro José Apareci~
do de Oliveira u-rria publicação dos Anais de dois encontros realizados em Brasilia, com a participação de lide-
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ranças brasilienses e da Região Geoeconômica do -Distfí-to Federal, apontando diagnósticos e soluções para os
graves problemas económicos, siciaís e culturais dessa

consciência que Brasília é uma solução geo-hiSióriCa, e
que temos em torno de Brasília, vinculados económica e
socialmente ao Distrito Federal, ISOmunicfpios brasilei-

Região do nosso País. (Pausa.)

ros.

O SR. JOSf: APARECIDO DE OLIVEIRA- Quero
agradecer ao Senador Henrique Santillo, e dizer a S.Ex•
que sei que esta é uma contribuição fundamental. Tenho

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges) - Srs. Senadores, inici_aremos agora a segunda parte, considerada

pelo Reginlento Interno secreta. Pediria, então, que a
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imprensa e o; que não fossem parl~mentares se retirassem.
A reunião torna-se ser:reta às 16 horas e 55 minuIos e é reaberta às 19 horas e 10 minutos.)
'

O SR. PRESIDENTE (Mauro Borges}- Estã encerrada a reunião.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 74•SESSÃO, EM20 DE MAIO DE
1985

!.l-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres encaminhados l Mesa
1.2.2 -

Leitura de projeto

Projeto de Lei do Senado n9 124/85Complementar, de autoria do Sr. Senador Henrique
Santillo, que altera dispositivos da Lei Complementar n' 25, de 2dejulho de 1975, modificada pelas Leis
Complementares n~'s 38, de 13 de novembro de 1979 e

45, de 14 de dezembro de 1985.
1.2.3 - Requerimento
N'i' 108/85, de autoria do Sr. Senador Jutahy Maga_lhães e outros Srs. Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Ruy
Santos. Aprovado, após usarem da palavra os Srs.
Lourival Baptista, Lomanto Júnior,_ Jutahy Magalhães e Aderbal Jurema, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens prestadas em nome da Mesa.
1.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR MURILO BADARO- Falecimento
do Ministro Victor Nunes Leal, dõ Supremo Tribunal Federal.
1.2.5 - Requerimento
N~' 109/85, de autor~a d~ Sr. Senador Murilo Badaró c outro_s Srs. Senadores, solicitando que seja
realizada Sessão Especial d-o SenadO Federal, em
data a ser marcada pela Presidência, para homen~
gear a memória do ex-Senador Gilberto MarinhO.

1.2.6- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n'i' 125, de 1985, de auto~
ria do Sr. Senador Nivaldo Machado, que altera aredação dos artigos 143 e 178de Lein'l.71l, de28de
outubro de 1952, e dâ outras providências.
1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câffiara n' 12/85 (n'
5.272j85, na Casa de origem), que autoriza a desapropriação de ações das companhias que menciona e
a abertura de cré:dito __ especial de até CrS
900.000.000.000 e dâ outras -providências. Apreciação
adiada por falta de quorum.

- Requerimento n'i' 57 f85, de autoria dos Líderes
Gastão Miiller e Moacyr Duarte, requerendo urgência para o Oficio S/2/85, do Sr. Governador do Estado do_Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar opel'ação de crédito
externo no valor de cinqilenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n~' 58/85, de autoria dos Líderes
Gastão Miiller e Moacyr Duarte, solicitando .urgência para o Oficio n' S/8/85, através do qual o Prefeito Municipal de Anâpolis-GO, solicita autoriZação
do Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo externo nO valor de US$
3,500,000.00. Votação adiada por falta de quorum.

SENADOR NIVALDO MACHADO - Declarações do Ministro Ronaldo Costa Couto com respeito a mudanças na sistemâ.tica de incentivos fiscais

pãra o Nordeste.

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA- Falecimento
de D. Maria Albaniza Rocha Sarazate. DeclaraçõCs

do Ministro da Desburocratização com respeito ao atendimento dispensado, pelo Governo Federal, aos
Estados e populações do Nordeste, atingidos pelas
enchentes, particularmente, o Estado d_o Ceará
SENADOR MAURO BORGES- Continuidade
das obras de conclusão da Usina de Tucuruí. Recuperação da rodovia Belém - Brasília.

Projeto de Lei do Senado n~'26J79, que acrescenta
parágrafos :io Árt. 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Votação adiada por falta de quorum.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Revisão
de decisão do CON lN concernente à instalação de
pólo-de-irifoóíiática na Zona Franca de Manaus.

- Projeto de Lei do Senado n' 2/89,_ que dispõe
sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votação adiada por falta
de quorum.

SENADOR GASTÃO MVLLER- Transcrição
de artigo publicado no. "Jornal do Brasil", intitulado
Legado de Estadista.
SENADOR CARLOS ALBERTO- Pacto polltico.

---Projeto de Lei do Senado n'i' 340/80, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Consolídação
das Leis do Trabalho facultando à empregada com
prole o direito à. jornada de trabalho reduzida, com
remuneração_ proporcional. Votaçio adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado no;> 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de "Lei do Senado n'i' 320/80, que revoga
a Lei n~' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
sítp_ação jurídica do estra_ngeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dâ outras providências. Votaçil.o adiada por falta de quorum.
1.3.1 -

1.3.3 -

Designaçil.o da Ordem do Dia da próxima

sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SES.
SOES ANTERIORES
Do Sr. Nivaldo Machado, pronunciado na sessão
de 19-4-85.
Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 16-5-85.

3 -INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONGRESSISTAS

Comunicaçilo da Presidência

Adiamento da votação do Requerimento n'
109/85, lido no Expediente, por falta de quorum.

Ata da 4• reunião ordinária, realizada em 9-5-85..
4-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

13.2- Discursos ap6s a Ordem do Dia

No 27, de 1985.

SENADOR CESAR CALS- Falecimento de D.
Maria Albaniza Rocha Sarazate.
SENADOR ALEXANDRE COSTA vação do FINOR.

Preser-

5 - MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDO
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Sessão, em 20 de maio de 1985

Sessão Legislativa Ordinária,

Presidência dos Srs. José Fragelli,
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume ~-Mário Maia - Fábio Lucena ~
Raimundo Parente- Hélio Queiras- Alexandre Costa
- Américo de Souza- Alberto Silva- Helvfdio Nu-nes- Cesar Cais- Virgílio Távora- Carlos Alberto
- Moacyr Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha --Aderbal Jurema- Nival~
do Machado- Lutz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
- Nelson Carneiro- Itama~ _Franco- Murilo Badaró
-Gastão Míiller-:-- José Fragelli- Lenoir VargasOctavio Cã.rdoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de pre.
sença acusa o comparecimento de30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nóssos trabalhos.,
O Sr. 19-Secretário -irá Proceder à leitura do Expedien~
te.

1:: tido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N~'

59, de 1985

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~' 368, de 1981, que "fixa
como prioritárias para fins de desapropriação as
áreas rurais que apresentam tensão social".
Relator: Senador Nelson Carneiro
Em 17 de abril corrente me Foi re<listriQuído para relatar o Projeto de Lei n~;~ 368, de 198r:"que "fixa como prioritãrias para fins de desapropriação as áreas rurais que
apresentem tensão social". Com esse objetivo, o nobre
Senador Itamar Franco dá nova redação ao art. 20 da
lei n~'4.504,_de_30 de_DQv~_rn_bJ;'O_de 1964, determinando
que "o Poder Executivo_ promoverá a imediata desapropriação das áreas rurais que apresentem tensão social"
(art. l~'), relacionando em seu§ único as áreas cánsideradas prioritárias para os citados fins:

"I- as áreas nas quais os respectívos proprietários desenvolvam atividades anti-sociaís ou Preda.

da 47' Legislatura

Passos Pôrto e Martins Filho

tóri<!~. recusando-se a respeitar a legislação trabalhista ou de con.servação dos recursos naturais;
II_~ os minifúndios e O"s latiFúndios;
IIr:..:.: as-áreas já beneficiadas ou a serem beneficiadas por obras públicas de vulto;
-TV- as áreas destinadas a empreendimentos de
Colonização, quando estas não tiverem logrado atingir SétiS Objetivos;
·
V- as áreas que apresentem elevada incidência
de arrendatários, parceiros e posseifos;
VI- as terras cujo uso atual não seja, comprovadamente, através de estudos procedidos pelo órgão competente, o adequado à sua vocação de uso
econôrnico."
-

O art. 2'1' da proposição "considera ârea de tensão social para os fins da presente lei onde aja disputa entre
trabalhadores e proprietários rurais". Manda o art. 311
que as terras desapropriadas sejam distiibufdas aos respectivos ocupantes, atendidos .. os critérios adotados
pela Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto
da Terra)" e exclusivamente para "assegurar a ocUpação
pacífica pelos trabalhadores rurais" intervirão nas âreas
de tensão social "as instituições destinadas a manter a
ordem e a segurança".
Na justificação do Projeto, o ardoroso parlamentar
mineiro rCcOrda a redução do pra~o de dez para cinco
anos do usucapião especial, Fruto de posse mansa, pacffica e ininterrupta e com animus dominl, para afirmar que
de logo se verifica que "este requisito essencial jamais estará presente naquelas regiões onde campeia a brutatida·
de, a luta, a "disputa aberta pela posse da terra". Daí, a
seu ver, a necessidade de "uma intervenção pronta e firme por parte dos Poderes Públicos", justificando a inserção "no ordenamento jurfdico preceito que obrigue o
Poder Executivo a, prioritariamente, promover a reforma agrária nas regiões de tensão social". Ao reFerir que o
B""rasH se encontra .. numa encruzilhada histórica, pois ou
bem resolvemos dar prioridade ao social sobre o patrimonial ou então caminharemos inexoravelmente para
uma confrontação de conseqíiências_ imprevisíveis", o
nobre Senador Itamar Franco conclui que "as forças da
ordem devem ser postas a serviço do homem e não serem
utilizad_as como meio de coação contra os setores progressistas". Ainda uma vez o bravo representante dasAlterosas sintetiza as preocupações de todos os membros
desta Casa, ao acentuar a necessidade de uma reforma

agrária que assegure a propriedade da terra a quem nela
trabalha e ponha termo às tensões sociais que se vão
multiplicando pelo território nacional, Mas o Projeto
não_ ê apenas a reafirmação desse propósito generalizado, Nem se contenta em autorizar o Poder Executivoo que, aliâs, seria inteiramente desnecessário - a promover prioritariamente a desapropriação de determinadas áreas, sem que, com isso invada atribuições de outro
Poder. O Projeto vai alêm, e -justiça se Faça a seu diligente autor- o fáz propositadamente, sob o acicate dos
sucessivos conflitos, que especam por tOda parte. Determina que "O Poder Ex.ecutivo promoverá a imediata desapropriação das áreas rurais que apresentem tensão soctal . -~.Jllantas são essas áreas rurats'! Quantas serão
aquelas em que se criarão tensões sociais artificiais, para
que o Poder Executivo promova a despropriação, distribuindo as ferras aos respectivos ocupantes?
Ora, entr~ os direitos e garantias individuais figura "o
direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante _prêvia e justa indenização em dinheiro,
reS-salvado o disposto no artigo 161", etc. (art. 153, § 22).
E o artigo 181 dispõe que "a União poderá promover a
desapropriação da propriedade territorial rural, mediante _pagamento de justa indenização, fixada segundo os
critêrios que: a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exala correção monetária,
resgatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas anuais
sucessivas, assegurada sua aceitação, a qualquer tempo,
como meio de pagamento, atê cinqUenta por cento do
Imposto Territoria~ Rural e como pagamento do preço
de terras públicas". E, em seu § 2~', reza o mesmo art.
161:- "A desapropriação de que trata este artigo~ da
competência exclusiva da União e limitar-se-á às âreas
incluídas nas zonas prioritárias, fiXadas em decreto do
Poder Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais
cuja forma de exploração contrarie o acima disposto,
conforme for estabelecido em lei". Jâ o§ 111 determina
que ua lei disporá sobre o volume anual ou periódico das
emissões dos títulos, suas características, taxas de furos,
prazo e condições do resgate", enquanto o § 39 declara
"que a indenização em títulos somente será feita quando
se tratar de latifúndio, como tal conceituado em lei, excetuadas as benFeitorias necessârias e úteis, Que serão sempre pagas em dinheiro".
Assim. seja à luz desses dispositivos, seja à luz dos
arts. 57, II, e 81, V, da Carta Constitucional, ainda em
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vigor, o Projeto em exame, por mais oportuno e digno de
aplausos, padece do vicio da inconstitucionalidade.
É o voto, s.m.j.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1985. --José
lgnácio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator
- Martins Filho - Nivaldo Machado - Hélio Gueiros
- Luiz Cavalcante- Moacir Duarte- Alfredo Campos.

Nestas condições, opinamos pela aprovação do projeto na forma do -seguinte:

EMENDA~N° 1-CLS

(Substitutivo)
Dá non redaçiio ao "caput" do art. 9"' do

Decreto-lei n9 3, de 27 de janeiro de 1966.
cOngresso Nacional decreta:
Art. 19 O caput do artigo 9'i' do Decreto-lei n9 3, de
27 de janeíro de 1966, passã a vigorar com a seguinte redação, mantidos seus parágrafos I"' e 29:
"Art. 99 As guardas portuárias, como forças
de policiamento, ficam subordinadas aos Capitães
dos Portos.''
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. - Hélio
Gueiros, Presidente eventual-Jutahy Magalhies, Relator - Gabriel Hermes - Jorge Kalume- Álvaro Dias
- Eunice Michiles.

o

PARECERES
N9s 60 e 61, de 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1983,
que "faculta a sindicalizaçilo dos guardas portuários,
dando nova redação ao artigo 9'i' do Decret0oolei n'i' 3,
de 27 de janeiro de 1966n.
O~

PARECER No 60, DE 1985
Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Jutahy Magalhies
Em defesa do princípio constituciônal que assegura ao
trabalhador a liberdade de associação profissional ou
sindical, o ilustre Deputado Athiê__Cury intenta_!_c~m o
projeto em exa_me, alterar a redação do artigo 9" do •
Decreto-lei n9 3, de 27 de janeiro de 1966, -que veda aos
guardas portuários "toda e qualquer vinculação ou atividade .de carãter sindical...
Tal afronta ao preceito do artigo 166 da Constituição
se afigura injustfficável, no entender do autor, se levado
em conta que os guardas portuários, por se constituírem
numa corporação típica e ifldependente, sequer são considerados como uma reserva das Forças Armadas.
De fato, o exercício do policiamento e vigilância da
zona portuária não guarda qualquer similitude com as
atividades próprias dos militares ou das polícias civis.
São empregados comuns, regidos pela legislação do trabalho e subordinados, hierarquicamente, aos capitães
dos portos.
Certo ê que, à época da edição desse decreto-lei, ainda
estavam bem vívidos na memória da autoridade pública
os acontecimentos que tanto conturbaram o País, irromM
pidos naquelas áreas de alta significação para a seguM
rança nacional. Teria, assim, a medida um caráter transitório, de modo a resguardar os respon_sáveis pela ordem
e vigilância da zona portuária dos efeitos da convulsão
que caracterizava a atividade sindical de então. No entanto, por um .. cochilo", como diz bem o autor, aquela
proibição vige atê hoje, numa permanente agressão à liberdade sindical.
Ora, a Declaração Universal doS Direitos do Homem,
da qual o Brasil é signatário, assegura a todo o trabalhador o direito de associar-se a um sindicato de classe. Todos os exercentes de uma profissão têm a faculdade de se
unirem em uma associação-para, em co-rljunto, buscarem
a solução dos problemas que lhe são co_muns. Essa modalidade de defesa dos jnteresses afins, hoje, mais que
nunca, ê necessária e desejável, na medida em que o pró. prio governo· estimula as negociações__c~letivas de trabalho em que são fixadas normas e condições para o exercício harmônico da ativ-idade profissional.
.. Como o indivíduo, sozinho, não tem a plena capacidade volitiva para discutir as cláusulas de seu contrato
de trabalho, pois em razão de sua inferioridade econômica normalmente adere às condições impostas pelas empresas, surge a atuação do sindicato que, através de convenções e acordos coletivos, permite Um equilíbrio entre
as forças econômicas, do que resulta o estabelecimento
de condições de trabalho justas ..,Consideramos, destarte, oportuna e necessária, a alteração proposta. Entretanto, o projeto contém uma imperfeição de técnica legislativa que é forçoso corrigir.
Pelo seu texto ficariam revogadas as dísposições contídas
nos§§ 1' e2' do mesmo artigo 99, que o autor não pretende" modificar. Além disso, eliminada que seja a vedação
comentada, os guardas portuários passam a ter os mesmos direitos assegurados pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aos trabalhadores em geral. Parece-nos, assim, desnecessário o parãgiafo único imPostO, assecuratório do direito de sindicalização "nos termos do art. 166
da Constituição".

D~

PARECER N9 61, DE 1985
CC?J!Iissão __de"_Çonstitu_ição e Justiça

Relator: Senador Nelson Carneiro
Acolhendo proposição de autoria do nobre DeJ?utado
Athiê Cury, a Câmara dos Deputados aprovou o Pi-ojeto
"élh éxan'J.e, Com a sêgta1nte tedação:
"O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 99 do Decreto-lei n" 3, de 27 de
janeiro de 1966, que •~disciplina as relações jurídicas
do pessoal que integra o sistema de atividades portuárias, altera dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 9"' As guardas portuãrias, com força
de policiamento, ficam subordinadas aos Capitães dos Portos."
Parágrafo único. Os integrailtes das guardas
portuárias podem constituir associação profi~si?~al
ou sindicato, nos termos do art. 166 da Constitwçao
Federal."
ArL 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário."
Nesta Casa foi a proposição apreciada pela Douta Comissão de Legislação Social, que lhe ofereceu a segUinte
Emenda Substitutiva, ora submetida ao nosso exame:
"O Congresso Nacional decreta.:
Art. I' O caput do artigo 9' do Decreto-l~i n' 3,
de 27 de janeiro de 1966, passa a vigorar Com-a seguinte redação, mantidos seus parágrafos I 'i' e 2'i';
, ..Art. 9' As guardas portuárias, com força
de p-oliciamento, ficam subordinadas aos Capitães dos Portos."
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação .
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário."
O Projeto Athiê Cury facultava "a sindicalização dos
integrantes das guardas portuárias", e sua longa ementa
foi assim resumida pela Comissão de Redação da Câmara dos Deputados:
uFaculta a sindicalização dos integrantes das
- guardas portuárias, dando nova redação ao art. 9"
do Decreto-lei n" 3, de 27 de janeiro de 1966.'~
Já a Comissão_ de Legislação Social assim sintetizou a
ementa:
"Dâ nova redação ao caput do art. 9\' do
Decreto-lei n' 3, de 27 de janeirO de 1966."
O questionado art. 99 da Lei n" 3 assim dispõe, em seu
caput:
"As guardas portuárias, como forças de policiamento, ficam subor?in~das aos Capitães dos P?rtos, vedada aos seus mtegrantes toda e qualquer vmculação ou atividade de caráter sindical."
Em seu parecer, unanimemente aceito pela Comissão
de Legislação Social, entendeu o nobre relator, Senador
Jutahy Magalhães, que ''eliminada que seja a redação
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comeTI.tada, os gua_r~as portuáiios passam a ter os "!esmos direitOS aSsegurados pela Consolidação das Leis do
Trabalho, aos trabalhadores em geral". Esta é, realmente. a lição da boa__ técnica legislativa, mas num país de
tantãs leis, me indago se melhor não fora a afirmação da
possibilidade- de sindicalização, em vez de esperar que
essa conclusão resulte do cotejo das duas disposições, a
-de 1966 e_a de 1985.
Numa lei g"eral, prefiriria a-segunda opção, Mas se trata de projeto que se refere a uma só categoria de trabalhadores, que acompanham com interesse as disposições
legais que lhes dizem respeito e têm atenta consciência de
seus deveres e de seus direitos. Daí acolher a Emenda
Substitutiva -da Comissão de LegiSlação Social, que retira do texto da Câmara dos Deputados a referência a artigo da atual Con_stituiÇã~, que todos desejamos de vida
efêmera, e suprime injustificadamente os parágrafos 1'i' e
2" do citado arL-9"' da Lei n" 3, de 27 dejaneiro.de 1966.
~ o voto, s.m.j.
Sala das ComíSsões, 15 de maio de 1985. - José
Ignâcio Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator
- Hélio Gueiros - Martins Filho - Luiz Cavalcante- Moacyr Duarte- Nivaldo Machado- Alfredo Campos.
PARECER
No 62, de 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Proje~o de Lei da Câm~ra n' 210, de 1983 (89 4.294B, de -198"_1, n_a Câmara dos Deputados), que ''"revoga
o § 4' do arf. 37 da Lei n9 5.250, de 9 de- fevereiro de
1967- Lei de Imprensa".
Relator: Senador Nelson Çarneiro
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, revoga o§ 4' do art. 37 da vigente Lei de Imprensa, o qual dispõe __ q_ue, sempre o. responsável por u?Ia
afirmação injuriosa goze de tmumdade, a parte ofen<!ida
poderá promover ação c_ontra o responsável, sucesstvo,
na ordem indicada pela lei.
A iniciativa do nobre Deputado Mauricio Fruet foi
aprovada na outr~ Casa ~58-islativa em s_u~ forn;ta _?riginal com manifestação favorável da douta Comtssao de

Co~stituição.

Como bem acentuou o nobre parlamentar paranaense,
ao justificar o Projeto, a disposição, que se pretende excluir da Lei de Imprensa, ''configura, irrecusavelmente,
autêntica aberração jurídica, de um obscurantismo me.dieval, digno da S~'!ta Inquisição". .. .
_
.
Verificada sua utrhdade quanto ao menta, e como mexiStem. obstáculos de ordem jurídica e constitucional,
nosso parecer é pela aprovação do projeto.
Sala d~s Comissões, em 15 de maio de 1985.- José
lgoáci*';» Ferreira, Presidente- Nelson Carneiro, Relator
-:-Alfredo Campos- Moacyr Dnarte - Niv.Jdo Macha·
do - Martin~J F1lbo - Hélio Gueiros - Luiz CaYalcute.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9Secretârio.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'i' 124, de 1985-Complementar
Altera dispositivos da Lei Complementar n"' 25, de
2 de julbo de 1975, modificada pelas Leis Complementares n"s 38, de 13 de nol'embro de 1979 e 45, de
14 de dezembro de 1983.
O Congresso--Naciõiial decreta:
ArL I 'i' O art. 49 da Lei Complementar n' 25, de 2 de
julho de 1975, modificada pelas Leis Complementares
n's 38, de 13 de novembro de 1979 e 45, de 14 de dezembro de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4'i' A remuneração dos vereadores não
pode ultrapassar, no seu total, os seguintes limiteS
em relação aos subsídios fixados para os Deputados
"da Assemblêia Legislativa do respectivo Estado:
I - nos Municípios com população até 10.000
(dez mil) habitantes, 5% (cinco por cento);
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II - nos Municípios com população de mal:fâe
10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte mil) habitantes, 10%
(dez por cento);
III ~ nos Municípios com população de mais de
20.000. (vinte· m1I) a 50 Tc_ipqUeiltã mil) liabitarites,
15% (quinze por cento);
IV- nos MunicípiOs cóm população de mais de
50.000 (cinqíienta mil) a 100.000 (ceril inil) habitantes, 20% (vinte por cento);
V- nos Municípios com população de mais de
100.000 {cem_m_il)_ª 3QQ,_OOO_(trezei;itos iilil} habitag_tes, 25% (vinte e cinco por cento);
- · --- ·-VI- nos MunicíPios c_om população de mais.!ie
300:000 (trez-entos mit) a 500;000 (quin]].entos mil}
habitantes, 35% -(tririta e cinco por cento);
Vn- nos Municípios de mais de 500.000 (quinhentos mil) a 1.000.000 {u·m milhão) de habi~l!_n_t__es,
50% (cinqíienta-por CentO);
--- VIII- nos MunicípiOs de mais de 1.000.000 (um
milhão) de habitantes, 70% (setenta por cento);
IX- naS Capitais Com p-opulaÇão até 1.000.000
(um milhão) de habitarites, 50% (cinqUenta por cento);

X - nas Capitais- com população de mais <:le;
1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (setenta
por cento).
Parágrafo úrii_co. -A remuneração dos Vereadores dos Territórios dQ Amapá e Roraima será calculada com base nos subs(dios dos Deputados às Assembléias Legislativas dos Estados do Pará e Amazonas, respectivamente.
Art. 2"~ ~ revogado o art. 7<~ da Lei Complementar n<:>
25, de 2 de julho cl~ 1975, com a alter:ação da Lei ç_c;>mplementar nl! 45, de 1983.
Art. 3<:> Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) .

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEME~TAR No 25,
DE 2 DE JULHO DE 1975
Estabelece critério e limites para a fixação da remuneração de Vereadores.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei Complementar:
Art. 1" As Câmaras Municipais fixarão a remuneração dos Vereadores no final de cada legislatura, para
vigorar na subseqUente, observados os critérios e limites
determinados na presente Lei Complementar.
Art. 2" A remuneração _dividir~se-á e_m parte fixa e
parte variável.
§ 19 A parte variável d.e remuneração não será infe~ rior à fixa, e corresponderá ao comparecimento efetivo
do Vereador e à participaçãO nas votações~
-§ 211 -Somente poderão- ser remuneradas uma sessão
por dia e, no máximo, quatro sessões extraordinárias por
mês.
__ ___
_
_
Art. 3~ _ ~VedádO o pag-ã.rtleilt-o aO Vereador de qualquer vantagem pêCUniâfia, cõri19 ajUda- de custo, representação ou gratificação, não autorizada expressamente
por esta Lei.
Art. 4<:> A remuneração dos Vereadores não pode ultrapassar, no seu total, os seguintes limites em relação
aos subsídios fixados aos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo Estado.
1- nos Munic(pios com população até 10.000 (dez
mnrhabit:intes, 10% (dez por cento);
II- nos Municípios com população de mais de
10.000 (dez mil) a_SO.OOO_(_cinqUenta mil) habi~antes, 15%
(quinze pór cento);
III ..:... nos M unicfpios com população de mais de
SO.OQ() (cin_qflenta mil) a 100_._000 (çem mil) ltabitantes,
20% (vinte- por cento);
IV- nos Municípios com população de mais de
100.000 (cem mil) a 300.000 (ti-ezentos mil) habitantes,
25% (vinte e cinco por cento);
V_~ _nos Municípios com população de mais de
300.000 (trezentos mil) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, 35% (trinta e cinco pai' cento);
VI- nos Municípios de mais de_500.000 {quinhentos
mil) a l.OOO.obo (hum milhão) de habitantes 50% (cinqUenta por cento);
VII- nos Municípios de mais de 1.000.00 (hum milhão) de habitantes, 70% (setenta por cento);
VIII -nas Capitais cOm população até 1.000.000
- (hum milhão) de habitantes_ SQ%_( cinqUenta por cento);
IX- nas Capitais com população de mais de
1.000.000 (hum milhão) de habitantes, 70% (setenta por

Justificação
A matéria consubstanciada no projeto que temos a
honra" de submeter à apreciação dos Membros do CQngresso Nacional foi objeto de proposição de nossa autoria, aprovada na Sessão Legislativa de 1984 e estranhamente vetada pelo Senhor Presidente da República por
razões não suficientemente ConVincentes.
- As aspirações da _edilidade nacional foram frustradas
com o veto presidencial, e persistindo os motivos pelos
qUais nos convencemos da necessidade da modificação
da legislação vigorante. que avilta o exercício da função
de Vereador.
A frustração daqueles bravos representantes do povo
deriva, é forçOso recOnhecer, das dificuldades financeiras
por que passa a Nação em geral, e a municipalidade em
~cento);
particular, o que nos levou, a-o elaborarmos esta nova
X-a remuneração mínima dos Vereadores será de
3% (três por cento) ao subsídio do Deputado Estadual,
proposta, a considerar_que os percentuais constantes do
podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual
art. 4<:> da Lei Complementar n9 25, de 1975, devam ser
previsto no Artigo 7"~
modificados nos t~rmos do presente projeto eliminando,
também, por desnecessárias, as restrições constantes do
.Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores
dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima será
art. 79 da mesma Lei.
calculada c_om base nos subsfdios dos Deputados às AsDessa forma, a:CrCditamos·estar conciliando os interesses dos Vereadores do Brasil e das Administrações Musembléias Legislativas dos Estados do Par_á, Amazonas e
niCipais, a quem· caberá arcar com o ânus da medida.
Acre, respectivamente.
Entretanto, devemos nos _conscientízar, ao exaritinarArt. 59 As Câinaras MuniciPais qUe se_ instalarem
pela prirrieira vez e as que ainda não tiverem fixado aremos a matéria, de que não" si:: pode exigir um sacrifício
demasiadamente grande daqueles que exercem, em todos
muneração dos _Vereadores podem determiná-la para a
os rincões deste País, a atividade política na sua forma _
legislatura ·em curso, obedecido o disposto no artigo anmais elementar, pois é no contal:o direto·com os municíterior.
Art. 6<:> Poderão as Câmaras Municipais, não havenpios que sê constitui a Verdadeira demoçracia. ~ele que
sente, ffi!l-ÍS de perto, as graves pressões sociais que aflido coincidência de_ mandato_s legislativos estaduais e mugem a nossa gente. );: a ele que recorrem os eleitores,
nicipais, atualizar a remuneração dos Vereadores para a
mesma legislatura, quando ocorrer fixação de subsídio
quaisquer que sejam os problemas que tenham, inclusive, os mais comuns tais como o sapato, a comida, a escodos Deputados, nos termos da Constituição do respectila. o gás, a passagem, etc. E nisso vão os seus subsídios
vo Estado.
que todos reconhecem, são irrisórios diante de sua-ímArt, 7<:>_ -A despesa com a remuneração dos Vereadore~ não poderá, em cada Município, ultrapassar, anu31portância ·na estrutUra parlamentar brasileira.
t por tudo isso qtie in.sistimos na aProvação do projemente, 3% (três por cento) da receita efetivamente realito que ora oferecemoS aos Nobres integrantes deste Coozada no exercício ímediatamente anterior.
Parágrafo_ únic_o. Se a remuneração- calcula4a de
gresso Nacíonal.
Saia das seSsões, 20 de maio de 1985. -Senador Hen-~cqrd_o @J!l f!_Ormas do_~tig_o 4<:> ultra.P_a!:!S_af esse _Iirp.i-: ___ _____!~,...§~!ª-..feduzjçia para quC. não o exceda.
rique SantiUo.

ª$

Art. 8<:> Na atuat legislatura a remuneração dos Vereadores, fixada com base na Lei Complementar número
2 de vinte e nove de novembro de mil novecentos e sessenta e sete, alterada pela Lei Complementar número 23
de dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e
quatro, não será reduzida.
Art. 99 A população do_ município será aquela estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que fornecerá, por certidão, os dados
às Câmaras interesSadas.
Art. -10. A pres.ente Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1975; 154<:> da Independência e
879 da República. - ERNESTO GEISEL - Armando
Falcão.
LEI COMPLEMENTAR No 38,
DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979
Modifica a redação de dispositivos da Lei Complementar n<:> 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece
critérios e limites para a fixação da remuneração de
Vere&dores.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. l\' Nos arts. 19, 2<:>, e seu§ 1", e art. 5<:> da Lei
Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, substitua-se
a palavra "remuneração" por "subsídio".
Art. 29 Os dispositivos da Lei Complementar n9 25,
de 2 de julho de 1975, abaixo enumerados, passam a vigorar com as seguintes alterações:

..Ar_t_ J<:>
···-························-····
Parágr;fo único. Na falta de fixação do subsidio a que se refere o caput deste artigo, poderá a Câ~
mara Municípa1 eleita fixá-lo para a mesma legisla~
tura-, observados os critérios e limites estabelecidos
nesta lei, retroagindo a vigência do ato e data do
início_ da legislatura.

... Ã.·rt: 49' .A.

V

~e·~~~~~it;. d~~. ~r~d~.r~. ~ã~
p_o9e_ ~ltrapassar, _no seu total os seguintes limites
- - em reiiçãO à dos Deputados à Assembléia Legislati~
va do respectivo Estado:
1- ............................. , ........ .

II-.•·····························"'····

III-

................................ .

IV- .................................... .
V- ................................. : ... .
VI-···················~················
VII- ...................................•

VIII- ................................. ..
IX- .................................... .

X - a remuneração rriínima dos Vereadores será
de 3% (três por cento) da que couber ao Deputado
Estadual, podendo, nesse caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 79: Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima
serâ calculada com base na dos Deputados às Assembléias dos Estados do Pará, Amazonas e Acre,
respectivamente.

. Art~ ~;,.,·, P~d;;ã~ ~~ "éã~;;r~~ ·M~~i~i~~i~-~t~·aiizar a remuneração dos Vereadores para a mesma legisl:itura Ciuã.ri.do ocorrer fixação ou reajustamento
de remuneração dos Deputados dos respectivos Estados. observando o disposto no art. 4<:>."
Art. l~~ Fica revogado o art. 39 da Lei Complementar n" 25, de 2 de julho de 1975.
Art. 4<:> Poderão as Câmaras Municipais, na legislatura em curso, atuatizar a remuneração dos VereadQI'es
segundo os critérios da presente Lei.
Art. __5<:to Esta_ Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 __ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de novembro de l979, 158<:> da lndependênc(a e.9l9 da República._ JOÃO-FIGUEIREDO .....,..Pettôfiio Portela.
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LEI COMPLEMENTAR No 45,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983
Estabelece critério para a remuneraçio de
dores.

Verea~

O PreSidente da República, faço saber que o CongresR
so Nacional-decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1~> A despesa com a remuneração de Vereadores não ultrapassará a 4% (quatro por cento) da receita
efetivamente realizada no exercício imediatamente anterior~

Art. 2-" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 3"" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 14 de dezembro de 1983; l62~>da Independência e 95'1 da República. -- JOÃO FIGUEIREDO -

Era membro da Academia Bahiana de Letras, da Academüi Brasiliense de Letras e do Conselho de Cultura da
Bahia, onde jâ havia exercido a Presidência.
Dentre os múltiplos atributos_ de sua inconfundível
personalidade, devo enfatizar o amor à literatura, que o
levou a escrever notáveis romances e peças de teatro trabalhos -que se lêem com encanto e prazer intelectual.
VáriaS obras publicou, dentre ela~: Teixeira Muleque;
Água Barrenta; Sertão Maluco; Nossa Senhora dos Alagados; Recordações de um Velho Médico da Roça; a Facu!dade ~o_ meu Tempo; Memórias de um_Leguleio; O
ReHor Maçnffico; Da_~urora da Minha Vida; Poder LegTslatiVo;SU.as Virtudes e Seus Defeitos.
Não seria possível, nos limites preestabelecidos desta
breve -coffiu-nicação, ·resumir e avaliar os aspectos mais
impmtantes do seu desempenho, como homem de pensamento e de ação, engajado nos domínios da política e da
cultUra.
-

Jbrahim Abi-Ackel.

(ÀS Comissões de Constltui~ão e Justiça, de Munic(pios e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vsi ser lido pelo Sr.
111-Secretário_.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N~>

108, de 1985

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador Ruy Santos:
a) inserção ·em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolência à famflia e aO Estado
da Bahia.
Sala das Sessões, 20 -de maio de 1985. - Jutaby ~a
galhães- Lourival Baptista- Lomaoto Júnior- Passos Pôrto - Murilo Badaró - Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Este requerimento depende de votação, em cujo encrupinhamento
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR.LOURIVALBAPTISTA (PDS -SE. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tendo sido um dos signat~rios do requerimento dõ.eminente Senador Jutahy Magalhães, propondo voto de
profundo pesar pelo falecimento _do ex-Senador Ruy
Santos, ontem Qcorrido em Safvador, -cumpro o dever de
associar-me às manifestações de tristeza e saudade dos
seus amigos e admiradores, que eram tantos quantos,
dentro e fora do Congresso Nacional~ tiveram o privilégio de sua amizade, de conhec!-lo e admirá-lo.
No que me diz respeito, sinto-me verdadeiramente
consternado, porquanto o Senador Ruy Santos, além de
ter sido um dos meus mais díletC?~ professores na Faculdê.de de Medicina da Bahia, tornou-se, principalmente,
quando nos encontramos na Câmara dos Deputados e
no Senado, companheiro e amigo fraterno, cuja admirâvel cultura e experiência erãm semelhantes a uma forma
inexaurível de ensinamento, orientação e conselho vâlidos.
Sua brilhante trajetória como PrOfesSor da Faculdade
de Medicina da Bahia, do Instituto de Educação da
Bahia, Secretário de Estado da Bahia, Prefeito de Ubaituba, Diretor dos Serviços de Assistência Social da
Bahia, Deputado Federal de 1946 a 1970, membro da
Mesa da Câmara dos Deputados em seis sessões legislativas, Presidente da Comissão de Sal'íde e Vice-Líder do
Governo, Ruy Santos: elegeu-se Senador em 1970, tendo
assinalado a sua passagem pelo Senado Federal, como 1"
Secretário da Mesa Diretora e Vice-Lídei- do Goverilo e
atravês das Comissões T.écnicas de que participou e do
Plenârio. como uma inteligência fulgurante, invulgar talento e excepcional capacidade de trabalho.

.9 Sr. ~~Soid'.t§_rlo _.:-Perín-ite V. Ex~ um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Ouço, com muito
prazer, V. Ex•, Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex• fala em nome de todos nós, do nosso Estado,
-reverenciando a memória do grande politico baiano Ruy
Santos. Gostaria de associar-me e reverenciar também a
figura desse extinto amigo e grande parlamentar brasileiro que honrou a representação da Bahia aqui, por cerca
de 30 anos. Deve ter sido um dos parlamentares que mais
permaneceram com o Deputado- até 1970 ~ e concluiu
o seu mandato de Senador. Foi talvez, em que pese ser
mêclico, o melhor i-egimentalista que conheci no Congressõ: Era um homem que amava o Poder Legislativo, a
ele serviu. Foi talvei,_o único autor, no Brasil, de um liVró_sàbre o Poder Legislativo- suas grandezas e suas
desgraças, seus erros e suas grandezas; foi um memorialista da faculdade de Medicina da Bahla e do seu tempo
acadêmico; um político de expressão, na Bahia, desde a
redemocratização, em 1945; seguiu os caminhos do grande Líder baiano Juracy Magalhães; foi juracizista atê o
fim. Leal, coerente, foi um homem que sempre esteve a
serviço do seu partido e, por todos esses títulos, V. Ex• jâ
fala em nome de todos nós, mas gostada de somar o meu
pesar, em nome do nosso Estado, pelo desaparecimento
dessa grande figura da política brasileira. Muito obriga-do!

Ó SR. i.OURIVAL BAPTISTA - Sou grato a V.
Ex•, eminente senador Passos Pôrto, pelo depoimento
que-· dá a respeitado saudoso ex-senador Ruy Santos.
Bem disse V, Ex•, ele foi grande político, um homem qu_e
honrou _as tradições da Bahia, na Câmara dos Deputados~ no senado Federal e nos cargos que exerceu.
O seu aparte, eminente St:?nador Passos PQrto, muito
enriquece o nosso pronunciamento.
Desejo, apenas, lamentar o desaparecimento de um
homem de bem, cidadão exemplar e amigo leal que dedicoU-tOOa:-a_sua nobre e fecunda existência a trabalhar em
benefício__ da sua terra e_ da sua gente, .sempre a serviço
das mais nobres causas e do.s supremos interesses do
País.
~---Era,_ incontestavelmepte,_. um paladino das idéias democráticas e dos imperativos da justiça e do bem-estar
do povo, semprt? voltado para a defesa das camadas mais
pobres e humildes da população.
Nada mais precisaria acrescentar para_ enaltecer o ínsigi:Je, e qut:rido Senador Ruy Santos, que deixa um vácuo dificil de ser preenchido, a exemplo do que aconteceu com ot,ttros inolvidãveis políticos brasileiros recémdesaparecidos. Q_ seu depoimento sobre o Senador Ruy
-Santos, além de valioso e su-cinto ê objetivo. Na verdade
V. Ex• exprime o pensamento de todos nós.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente Senador Fábio Lucena.
O-Sr. Fábio Lucena --V. -EX• -disse bem, eminente Senador Lourival ~aptis_!a, que nada mais se precisa acrescentãr paril realçãr, perante o Senado Federal, a fígura
daquele qu~ tanto_ o honrou e engrandeceu, a figura do
grande, saudoso e inesquecível Senador Ruy Santos.
Lembro-me bem - eu era jornalista na época em que a
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ARENA possuía 59 Senadores, contra 7 Senadores do
então MDB, e o Senador Ruy Santos ocupava, com freqUência mUito- aSsídua; a liderança da bancada esmagadoramente majoritária~ A atitude de S. Ex•, conduzindo
a maioria governista na êpoca, foi no sentido de jamais
ousar ou tentar lançar o peso de tanta maioria contra
uma minoria qualitativamente expressiva, embora numericamente, quase desaparecendo diante do extraor-dinário número da bancada da ARENA, aqui, no Senado
Federal. Procurei colher informações dos Senadores da
época -lembro·me bem -Senador Franco Montoro e,
principalmente, Senador. Nelson Carneiro, a respeito do
grande Senador baiano, e as respostas que vinham eram
de que Ruy Santos. neste Parlamento, não representava
tão~somente a Liderança da Maioria e, sim, o equilíbrio
democrâtico que tinha que haver na mais alta Casa do
Parlamento nacional. Receba, em nome da Liderança do
PM D B, a nossa solidariedade, os nossos votos de saudade por passamento tão pranteado, permitindo-me
lembrar a V, Ex•, eminente Senador Lourival Baptista,
os trechos finais cOm que famos·o sacerdote de meu Estado, também já falecido, sempre concluía a recitação de
suas missas fúnebres._Dizia ele: ...O homem não nasce
para morrer, ele morre- para renascer". É o caso tfpicõ dci
grarrde Ruy Santos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.
Ex•, Senador Fábio Lucena, pelo seu brilhante aparte,
pelo seu apoio, pela sua solidariedade a um grande parlamentar, a um homem leal, a um homem amigo, a um
homem que sempre soube comportar-se e que honrou as
tradições da sua terra, a Bahia, e honrou esta Casa a que
pertencemos, pois sempre foi um estudioso do Direito, ap.;sar de ser médico, um parlamentar que engrandeceu
todas as funções exercidas, com dignidade, lisura e, amigo de seus amigos, sempre soube se conduzir com decência. Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Fábio Lucena, pelo seu lúcido aparte homenageando um dos grandes vultos que já passaram pelo Senado da Repl'íblica.
Eram estas as observações_ que desejava formular nesta rápida evocação ao ilustre e digno Senador Ruy Santos, que honrou, com a sua vida exemplar, a Bahia, o
Congresso Nacional e o Brasil.
Como seu discípulo, na Faculdade de Medicina da
Bahia, colega na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, e seu amigo nesta hora de tristeza e de saudade,
não poderia omitir-me ao ensejo da homenagem póstu~
ma que o Senado lhe tributa neste momento.
Externo à sua digna esposa, D. Naí Viana Santos,
companheira dedicada de todas as horas, aos seus filhos
Ruy Santos Filho e Rdma Santos Souza, nora, genro e
netos, as expressões do meu mais sentido pesar.
A- Bahia perdeu ontem um dos seus maiores filhos, a
quem me ligavam laços de uma longa amizade, nascida
nos bancos da Faculdade e que prosseguiu no decorrer
da sua profícua e nobre .existência. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Loman,to Júnior.
O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- ~r. Presidente, Srs._ Senadores:
Profundamente consternado, recebi, hoje pela manhã,
a triste notícia do falecimento do eminente baiano que
honrou esta Casa e dignificou a vida pública brasileiraRuy Santos.
Nascido no sertão, nas barrancas do São FranciScO,
na cidade de OLs3:NOVa; em Tevereiro de 1906, portanto,
aos 79 anos de idade, falece o eminente baiano. QUem O
conheceu e quantos o conheceram nesta Casa, e quantos
tiveram a ventura da sua a8:radável convivência, e quantos o admiraram e quantos estão saudosos, estão sentid_os pelo seu passamento!
A vida de Ruy Santos foi uma vida de luta. Jovem,
descendente de família de parcos recursos, saindo da sua
Casa Nova, veio estudar no tradicional Colégio Jpiranga, na dela de do Salvador, ingressandQ, posteriormente,
na gloriosa e tradicional Faculdade de Medicina na
Bahia onde se diplomou ainda jovem... Tornou-se, posteriormente, professor da mesma faculdade. Formado em
1923, logo após a sua diplomação encaminha-se para o
interior da Bahia, não vai para as barrancas do São
Francisco~ mas vai viver às margens do Rio das Contas,
na antiga cidade de Itabira, hqie a florescente cidad.e de

Ubaitaba. Ali, começa a clinicar, a exercer a profissão de

mêdico. Mas, havia uma vocação irresistível que o atraía
mais forte do que mesmo a profissão eleita. Era a políti~

ca a vocação irresistível, e ele não pôde deixar de atender
ao seu chamamento. Nomeado vice-Prefeito da cidade,
no ano seguinte é guindado à Prefeitura da mesma localidade. Ali, realiza um trabalho sério, começando a sua atividade pública, em 1930, na então Aliança Liberal e exerce, pela primeira vez, o seu. direito de voto. Ruy S_antos prossegue a sua carreira política. Em 1945, foi constituinte, com. uma brilhante votação- integrava o grupo
liberado pelo Governador, eminente Líder Juracy Magalhãe~. a ele se manteve fiel atê o fim, sempre solidário
quer nos momentos de apogeu, quer nos momentos em
que atingiu as cUlminâncias, quer nas suas quedas, nos
seus ínsucessos e nas suas vicissitudes. Foi um campa~
nheiro leal, desses que realmente podem servir de paradigma a quantos queiram seguir com dignidade, com
lealdade ao comando e à liderança de uma grande figura.
O Sr. Murilo Badaró -

Permite V. Ex• um _aparte?

O SR- LOMANTO JÚNIOR- Com muito pfaZir.
O Sr. Murilo Badar6 - V. Ex• está interpi'etando,
com as suas eloqUentes palavras, os sentimento que domina a alma baiana no momento em que vê inanúriildo o
corp-o de um dos seus maiores filhos; o Senador Ruy
Santos. Mas estou certo de que interpreta também os
sentimentos da Casa inteira; principalmente daqueles
que tiveram a ventura de conhecê-lo e admirar a sua extraordinária inteligência. Foi, na minha opinião, dos
mais completos parlamentares que já conheci. Tive a
honra de ter sido seu colega na Câmara dos Deputados
e, em todos os momentos em que se fazia, presente, a palavra do Senador Ruy Santos era ouvida com acatam~n
to e respeito, não s_ó em função da sua larga experiência
mas, sobretudo, da sua vasta erudição e cultura e do conhecimento que tinha dos homens e das coisas. Seu livro
•'Memórias de um Médico da Roça" é: um estudo primoroso das coisas e dos costumes da Bahia. Ruy Santos deixou no Parlamento brasileiro um exemplo realmente admirâvel. Seus discursos, seus pronunciamentos, os traba~
lhos parlamentares de uma forma geral, sua notável conferência pronunciada ao ensejo dos festejos do sesqui~
centenário do Poder Legislativo, organizado na Câmara
dos Deputados, tudo isto dá a dimensão exata deste
grande homem público que a Bahia perde neste instante,
para pesar nosso. Quero solidarizar-me com V. Ex' e dei~
xar consignada neste seu discurso a manifestação da mi~
nha tristeza, do meu pesar pessoal, extensivo à sua
digníssima família.
O Sr. Lomanto Júnior- Agradeço, sensibilizado, o aparte de V. Ext-, nobre Líder Murilo Badaró. V. Ex.', no
aparte, traça o perfil, sintetiza a vida de um homem
público que, como eu disse, pela sua lealdade, pela sua
capacidade, pela sua competência, pelo seu espírito
público, pode ser citado como paradigma às gerações
presentes e futuras.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ruy Santos foi,
durante 25 anos, Deputado federal; honrou este Parlamento com o seu talento, com a sua capacidade de organização, com a sua percepção; era um homem que enxer~
gava à distância e perseguia seus objetivos. Eleito Sena~
dor da República, depois de ser vice-Líder e de ter ocu~
pado vârias funções na Câmara dos Deputados, a Bahia
o consagra Senador da República, tendo antes exercido a
função de Secretário de Estado, quando seu amigo e
Chefe assumiu a governança da Bahia. Licenciou-se da
Câmara Federal, para estar ao lado de seu amigo,
ajudando-o na sua tarefa de administrar- dificil tarefa
- administrar a Bahia naquela época.
O Sr. Virgílio Távora -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR- LOMANTO JÚNIOR - Pois bem, vem Rui
Santos para esta Casa e, Como viCe-Líder, ocupando
vãriOs posto~ primeiro-Secretário da Mesa, pôde ainda
projetar mais o seu nome e tornar-se mais admirado pelos seus Pares.
Ouço o eminente Senador Virgflio Távora.

O SR. VIRGIUO TÁVORA - Eminente Senador
Lomanto Júnior, sempre que o -Pais perde um vulto
como Ruy Santos, nós pranteamos, nós exaltamos as
suas qualidades, nós, em suma, fazemos justiça ao que

ele foi na vida pública, na vida particular. Permita~me
fugir um pouco deste traçado normal de conduta e falar
do homem, da figura humana que era o ilustre represen~
tante, como ele se denominava, de Casa Nova; romancista, profundamente ligado à sua terra, às suas raízes, ti~
nha sempre a Bahia no seu pensamento, nas menores ati~
tudes que tomava; companheiro leal de todas as horas, aquele camarada excelente para as horas de Jazere princi~
palmente aquele exemplo de lealdade às causas que
abraçava. Conhecemo~lo, há quantos anos? Desde de
1950, pelas mãos do velho general, o sempre novo Juracy
Magalhães. Na apresentaçã.o que me fez. na casa de José:
Américo de Almeida,- chamava-me de menino- a di~
ferença de idade era muito grande- disse::;." Menino vais
conhecer um dos homens de bem da Bahia'~. Realmente,
todo o tempO que perlustramos juntos na politica, máxime aquele na Câmara Alta, jâ que fomos colegas tam~
bém na Baixa, percorremos caminhos sempre paralelos.
Nunca encontramos em Ruy, nunca mesmo, outro senti~
menta senão aquele de procurar trabalhar pela sua terra,
pela sua gente. V. Ext-, com a eloqUência de sempre, está
bem traduzindõ~ mas bem traduzindo mesmo àquilo que
foi Ruy Santos, Senador ilustre das terras da Bahia.
O SR. LOMANT() JÚNIOR - Incoiporo, Senador
Virgílio Távpra, o seu brilhante aparte, às homenagens
sentidas que estamos prestando ao conterrâneo ilustre,
ao saudoso conterrâneo Ruy Santos.
O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Ouvirei, com prazei.
o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco ---Senador Lomanto Júnior, o
Senador Murilo Badaró ex;ternou a tristeza dos representantes de Minas Gerais nesta Casa. Quero também juntar minha voz à consternação de V. Ex•, da Bahia e do
País. Quando aqui cheguei, encontrei Ruy Santos, que
v. ___ J!~· sJefiiliu berp.1_homem agradável, trabal!_lador,
cumpridor dos seus deveres. Senador Lomanto Júnior,
nós outros, que mal chegávamos ao Senado da República, tínhamos muíto que aprender com Ruy Santos. Era
um galega dedicado, dos mais completos parlamentares.
O Senador Helvídig Nunes, -às vezes, costuma dizer, em
relação aos parlamentares, que eles se distingem como
homens das Comissões, homens do Plenário, e aqueles
que entendem dos regulamentos internos. Creio que Ruy
Santos era um misto daquilo que Helvídio Nunes costu~
ma definir como parlamentar completo: era um homem
assítJ_u_o às Comissões_ Técnicas, assíduo ao plenário e
ProfundO conhecedor do Regimento da Casa e, acima de
tudo, patriota, não apenas um homem voltado para as
coisas da Bahia, mas para as coisas do País. Portanto,
neste momento de tristeza, tristeza para todos nós, junto
minha voz à de V. Ex• nesta homenagem que prestamos
ao nosso querido Ruy Santos.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Agradeço, sinceramente, o-aparte do e-minente" representiinte de Minas Ge~
rais ·que, somado_ às palavras do outro grande represen~
tante de Minas, Murilo Badaró, sem dúvida alguma, ex~
pressa o próprio sentimento das Alterosas.
Ouçõ o Uobre Senador Carlos Chi_arelli, lider do Parti~
do da Frente LiberaL
O Sr. Carlos Cbiarelli- Ilustre Senador Lomanto Jú~
nior, em nome do nosso partido, ninguém poderia ter falado com tanta propriedade quanto jâ 9 fez este modelo
de parlamentar que é o Senador Lourival Baptista -já
disse das virtudes do homenageado, jâ disse da sua convivência e disse mai~: disse que poderia depor de uma
forma muito íntima e afetilosa, porque dele fora seu aluno. Nessas circunstâncias, para não deslustrar, com a
minha manifestação, a sua brilhante oratória, eu apenas
diria que o Partido subscreve, na plenitude, as palavras
ditas, a respeito da figura venerandadeRuy Santos, pelo
nosso ilustre companheiro, Senador Lourival Baptista.
O SR- LO MANTO JúNIOR- Agradeço o aparte de
V. Ex•
J\1"as Sr. Presidente, vou ser breve. Ninguém mais autorizado. ninguém farã com mais significaÇão um pronunciamento encaminhando esse requerimento, nin~
guêm melhor do que o meu colega de representação po-

pular, pelo Estado da Bahia, Senador Jutahy Magalhães,
pois filho do grande chefe, do grande líder de Ruy San~
tos, ninguém melhor do que ele poderâ retratar aqui a fi~
gura deste político eminente, que com a sua morte abre
uma lacuna nos quadros da política do meu Estado.
Um grande romancista, além de politico, médico, professor universitário, Ruy Santos foi também grande es~
critor. ~ da sua lavra uma serie de romances, os mais no~
tá veis ... Quem teve a oportunidade de ler os livros de
Ruy pôde sentir e aquilatar melhor a sua alma; era,
sobretudo, um humanista, um homem que enxergava à
distância, como afirmei há pouco; era um homem que
saído das barrancs do São Francisco, iniciando a sua
v"idã pública às margens do Rio das Contas, diplomou~se
em Medicina, entregando~se totalmente à Política. à cau~
sa pOjlufar. -Deixa Da galeria dos pró~homens, dos que fizeram da
Política a sua companheira, a arte, o instrumento delevar algo ao seu semelhante- Ruy Santos pode ser cita~
do como um dos paradigmas, dos que exerceram com
dignidade, com exação, com espírito público, a vida
pública.
O Sr. Américo de Souza- Permite-me V. Ex• um
parte?

a~

O SR. LO MANTO JÚNIOR -Ouço o nobre Depu~
tado pelo Maranhão. Desculpe-me Senador.
O Sr. Américo de Souza - Nobre Senador Lomanto
Júnior, disse-o bem V. Ex• quando ainda me tratou por
Deputado. Honra~me o título. porque é ex atam ente essa
época que busco para falar de Ruy Santos. Deputado
com Ruy Santos, durante muitos anos, recebi dele, sempre que Ihe_buscava, os ensinamentos da experiência, os
conselhos que sempre dedicava aos Deputados mais jovens. Ali estava Ruy Santos, nas últimas fl.leiras do Plenário da Câmara, sempre debruçado na sua atenção percuciente em tudo que se passava naquela Casa. Voltado
para as estatís~icas, era ele sempre o orâculo das lideranças para se saber, por antecipaçilo, os rumos das votações daquela Casa. O Maranhão, que tantas afinidades
tem com a Bahia, não poderia, nesta homenagem que se
presta ao grande homem pdblico Ruy Santos, ficar ausente._ E, pela minha voz, traz a V. Ex•, Senador LomantO Jú.nior, a sua solidariedade nas homenagens justas que
são prestadas ao grande político Ruy Santos.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Agradeço ao nobre
Sen_adÓr pelo Maranhão, Américo de Souza, o seu apar~
)e.

E concluindo, Sr. Presidente, estas palavras de saudade e de homenagem, pranteamos a sua morte, não só os
baianos, mas todos os brasileiros e os que tiveram opor~
tunidade de conhecê-lo. Que a sua vida continue a ser
um exemplo, que a sua caminhada, longa, espinhosa,
diffcil, na vida pública, seja um roteiro a quantos queiram trilhar esta carreira espinhosa, esta caminhada difi·
cil, ou_pertencer a eSta família que Otâvio Mangabeira
chamava família dos desgraçados.
Mas, quero levar, nestas minhas últimas palavras aqui
da tribuna do Senado, minha homenagem à famfiia de
Ruy Santos, àquela companheira dedicada que inlimeras
vezes enxugou as suas lãgrimas nas horas de seu sofrimento e sorriu com ele nas horas das suas a[egrias e das
suas vitórias; à esposa dedicada, a D. Nair, que é um exemplo de virtude, exemplo de bondade, de mãe carinhosa e esposa amantísSima, a ela pedimos que o Se~
nhor, que Deus Todo poderoso a conforte nesta hora de
tanta saudade, nesta hora de tanta dor.
À Relma, _sua filha, que seguiu a mesma carreira do
pai, formando-se em Medicina, e ao engenheiro Ruy
Santos Filho, que era um dos motivos de orgulho de sua
vida, também os nossos pesares, os nossos sentimentos, a
nossa palavra de conforto nesta hora dificil.
Deixo, Sr. Presidente. a tribuna para que a ela assome
o Senador Jutahy Magalhães, ele sim, amigo fraterno;
ele sim, convivência permanente; ele sim, que continuou
na mesma senda do pai, mantendo aquela amizade e a~
quela fidelidade ao velho companheiro do seu progeni~
tor.
Fale, Senador Jutahy Magalhães, ningu~m melhor
do que V. Ex• pode falar a respeito da vida, da obra. dà
diginidade, da competência, do espírito público, de Ruy
Santos. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso~ Sem rev1sAO do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ontem, no final da noite, quando retornava à minha
residência, recebi a comunicação do falecimento de Ruy

Santos. Meu primeiro pensamento voltou-se para sua esposa Dona Nair. Quem conhecia, como eu, esse casal,
sabe que, diariamente, em todas as horas, eram os companheios, os amigos, um voltado para o outro e sempre
um procurando ajudar o outro. Dona Nair o acompanhou durante uma vida inteira- era uma amiga-e, na
última vez que tive oportunidade de conversar com ela,
antes da morte df< Ruy Santos, ela me dizia com toda a
tristeza;, "Veja, meu filho, nós q1._1e sempre convivemos,
nós que sempre fóni-os amfgoS a vida inteira, hoje vejo o
nosso Ruy fora da vida, praticamente, porque já nem
mais me reconhece, comigo não fala". Era um homem
que ia terminando seus dias, cercado pelo amor da sua
família e pela amizada dos seus amigos.
Ruy sempre foi um homem forte durante uma vida inteira, político dedicado e aqui iria eu fazer um pronunciamento relembrando sua vida parlamentar. Mas, para
quê? Muitos dos Srs. Senadores conviveram com Ruy
Santos. muitos dos Srs. Senadores foram colegas na Câmara e vários dos Srs. Senadores foram seus colegas aqui
no Senado.
O Sr. Lenoir Vargns -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Tonho todo o
prazer em ouvi-lo, Senador Lenoir Vargas.

O Sr. Lenoir Vargas- Estou, de certa forma, me refazendo da emoção quando, ao entrar no plenário, tomei
conhecimento do falecimento do Ruy Santos. Velho
companheiro na Câmaià dõs Di:pi.ii:ã-dOS; -hoilietn -df:dí.:cado ao Congresso, Parlamentar daqueles que não fazem
muito alarde mas que, no entanto, produziu efici(mtCmente para a atividade l~gislativa e p3!a a atividade politica. Homem tranqUilo, pCrmanentemente a fumar seu
cachimbo, dava e transmitia SCreniaade e-frãnqOilidade.
Foi um grande companheiro nas ati"lidades legislativas,
tanto em uma Casa como na outra. Por isso, quando V.
Ex• dá conhecimento, ao Plenãrio, do triste acontecimento, quero juntar uma palavra de Santa Catarina,
também de homenagem, a este excepcional Parlamentar
e Político que foi Ruy Santos.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador Lenoir Varias, e o incorporo ao

meu pronunciamento, porque v.-Exi-tiiiiDéin conheceu
·Ruy Santos e ·sabe do seu trabalho. da sua eficiênCia--;aqui no Senado e na Câmãra Federal.
Ouço, com toda satisfação, o Senador -Helvídio NUnos.
O Sr. Helvídio Nunes- Não tenho, infelizmente, a capacidade de recuperação emoCional do Senador Lenoir
Vargas, daí por que demorei a externar, embora ná ligeireza de um aparte, os meus sentimentos em relação ao
ex-Senador Ruy Santos. Sei que V. Ex•, conjuntamente
com os demais Representantes da Bahia, irá solicitai' ao
Senado uma sessão especial para homenagear aquele
nosso ilustre ex-companheiro. Mas, desde jâ, qu~ro deixar consignado no discurso de V. Ex• meu profundo pesar pelo desaparecimento daquele ilustre e extraordinário companheiro, Ruy s-antõs~ Muito obiigado a y.
Ex•.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu é que agradeço a V. Ex', nobre Senador Helvfdio Nunes, porque
nesta hora de emoção é uma satisfação incorporar o aparte de um companheiro como V. Ex• foi de Ruy Santos. E, relembro, nesta hora, algo que foi dito em um dos
apartes, quando lembrava Ruy Santos sentado nas últimas cadeiras da Câmara dos Deputados, nas ses-sões do
Congresso - ele sempre ficava ali, nas tlltimas filas e,
quantas vezes, o ouvíamos, na hora das discussões, ba.:
tendo com as mãos na mesa e dizendc;>;. "Vamos votar,
vamos votar". Porque aquilo que ele desejava eram as
decisões, já que a sua Vida foi sempre dedicada às duas
Casas do Congresso. Hoje, tive o testemunho de um jornalista aqui da Casa, dizendo que tinha tido a oportunidade, por coincidência, de levar ao Presidente do Senado

um dos seus livros, aquele que fala sobre o Parlamento,
sobre o Legislativo. E, sem esperar, inclusive, a notícia
de sua morte, que não sabia e não conhecia, lhe sugeri
fosse reeditado esse livro que é como uma "Bíblia" deste
Congresso.
-Mas, Sr. Presidente, para que falar, aqui, do Ruy Santos Deputado, do Ruy Santos Senador, do Ruy Santos
Prefeito de ltapira ou de Jubaitaba? Para que falar, aqui,
do Ruy Santos Presidente da Aliança Renovadora Nacional da Bahia? Para que falar, aqui, do Secretário do
Governo dO Estado da Bahia? Para que falar do Presidente do Conselho de Cultura do Estado da Bahia? Para
que falar do Professor, do Médico, se todos aqui sabem
de sua vida?
Pessoalmente, Sr. Presidente, tive também uma preocupação, ontem, ao saber da morte de Ruy Santos, de
ver .como poderia comunicá-la ao meu velho pai, no Rio
de Janeiro. E, para surpresa minha, o velho Juracy foi
quem veio falar comigo na hora em que eu temia lhe levar essa notícia; foi quem veio consolar-me -da perda de
Ruy Santos com sua força inominável.
Para mim, falar de Ruy Santos ê falar da amizade, é
falar do símbolo da lealdade, porque para mim esse foi
Ruy Santos. Falar de Ruy Santos, para nós da família
Magalhães, da Bahia, é falar naquele companheiro de todas as horas, é falar do companheiro que não cedeu às
pressões nem às ameaças e que ficou sempre ao nosso lado, nos momentos mais difíceis que tivemos.
· Falar de Ruy SantoS, para mim; é falar nO magnifico
homem público que ele foi.
Falar de Ruy Santos, para mim, é falar no ser humano
que foi Ruy San_tos.
Falar de Ruy Santos é lembr;u:: as horas em que ele
passava ao microfone da Rádio Sociedade da Bahia nas
nossas campanhas, como Compadre Souza, dirigindo-se
aos homens do interior do Estado, falando naquela linguagem simples e humana que ele sabia, dirigindo_-se aos
seus companheiros no interiOr da Bahía, falaiido naquela
linguagem do político e do escritor mas, principalmente,
a· linguagem do ser humano, a linguagem do amigo e do
companheiro. Porque este, para mim, é o Ruy Santos, o
Ruy Santos que pranteio, Cste é o_ Ruy Santos que ficará
sempre na minha memória, o Ruy Santos homem público, o Ruy Santos amigq, leal e dedicado.
Era_o que tinha a _dizer, Sr. Pre:sidente. _
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao n-obre Senador Aderbal Jurem a.

O SR. ~ADERBALJUREMA (PFL- PE.Pronuncia
o seguinte disCurso:Se~m-revisão do orador}- Sr.~~
dente, Srs. Senadores:
Já ouvimos, aqui, as vozes da Bahía e de companheiros outros, evocando a figura admirável de homem
p_º-blico gpefoi o ~flª~or-Ruy Santos, o Deputado Federal Ruy santos, o amigo Ryy Santos.
-~Falo, ;1gora, Sr. Presidente, sobre o confrade da Academia Brasiliense de Letras - Ruy Santos.
_
Ruy Santos é um de seus fUndadores, na Cadeira nv
14, de Arthur Azevedo, sempre com uma dose de humor,
ele comentava os fatos políticos e literários. Dificil em
Ruy Santos, Deputado, sentado em uma das últimas fileiras da Câmara dos Deputados, é encontrar um mau
conselheiro - ele sempre estaVa de bom humor para orientar os companheiros mais jovens._
Lembro-me de que, ao lado de companheiros da· Bahia
e de Peniambuco, como o saudoso Senador Nilo Coelho, de quem era amigo fraterno, Ruy Santos, nos momentos m~is agitados di Ç_â_mara dos Deputados, quando p-arlamentares de partidos adversos aplaudiam oradores contrários só para receber palmas, Ruy SantOs fez
o seguinte comentário;. "Já vi muitos colegas perderem
as eleições por causa dessas palmas em plenário. São palméJ.~- ~[eljl_ªas, meu colega A_derbalJurema. O que interessa a -um parlamentar é, sobretudo, a coerência, das
su~~ posições partidárias." E era por iSso, que, na -Bahia,
eiC Un1iã um chefe_:- Juracy Magalh~es. E ninguém conseSliia(jUe RUY-Santos se dCSviasse da orientação daquela liderança porque, quando fazia comentários sobre os
aplausos de ocasião, dizia;.uTudo isso é efêmero; Q que
int~esSa é a coerência partidária". E foi assim a suapassa_geffi-pela Câmara e pelo Senado da República.
Nas_letras, ainda há pouco, se referia Lomanto Júnior
aos romances, aos trabalhos daquele ilustre cidadão. Era
Ruy Santos, na sua estatura, uma espécie de réplica de
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um grande historiador pernambucano, Oliveira Lima.
Naquela imensidão tisica, ele tinha um coração de
criança - pela bondade, pela ternura Com que em
famflia vivia, como bem salientou Jutahy Magalhães_.
Nascido em Casa Nova, tive oportunidade de fazer
uma viagem que considero histórica: Saímos daqui de
perto de Brasília, de navio, da cidade mineira de Pirapo·
ra e descemos o rio São Francisco- três 'Deputados Federais, em 1965: Ruy Santos, Nilo Coelho e o orador que
lhes fala. Levamos nossas famílias e parávamos em todos
aqueles portos ao longo de uma viagem que durou seis
dias- seis dias dos mais agradáveis e dos mais instrutivos que tive em minha vida, porque, de cada cidade baiana, que o __ navio ancorava, Ruy Santos conhecia a história; descrevia os seus chefes políticos, contava anedotas a propósito do orador baiano, que ele o era da melhor cepª'.
__
_
Por iSSo é qUi:, ao evocar o Acadêmico ORuy Santos, da
Cadeira n~' 14 da Academia Brasiliense de Letras, estou
eVOCandO- O gi-andC:--inteleciual, o grande- romancista,o
grande baiano, o grande brasileiro cujOd~aparecimerito
to_~o~_!JÓS aqui lame~tt~os e nos deixou saudosos.

-O Sr. Gâstão Müller- Permite V. EXf um ãpaite?
O SR. ADERBAL JUREMA -Com prazer.

ó Sr. Ga:stio Müll~ _-_ Allti:s qUe V~ Eif encerre o seu
discurso, quero assinalar que me foi surpresa desagradâvel chagar a plenário e enc_ontrar usando da palavra o
Senador Jutahy Magalhães para homenagear a memória
de Ruy Santos. Em nome do PMDB, nesta Casa, por designação do Senador Humberto Lucena e do meu pessoal, quero também juntar-me a V. Ex• e aos outros oradores que me precederam nesta homenagem a Ruy Santos. ConviVi também com ele _como deputado federal eu freqUentava muito_~ Senado por circunstâncias de parentesco com um dos líderes desta Casa - e convivi pes~
soalmente com Ruy Santos no gabinete do Senador Filinto MUller e em outraS ocasiões sociais, enfim, Cm:
váfíâS -opOftunldãdes, e tinha delC o melhor conceito.
Nas homenagens póstumas ao Senador Filinto MUller,
aqui, e ila inaugUração 'dó busto do Senador Filinto
MUller, foi Ruy Santos o orador do Senado, porque era
muito ligado a Filinto MUller e com ele havia trabalhad,o, jã que o convidara a partiCipar da Mesa por ele liderada. De modo que a morte prematura --vamos dizer
assim -de Ruy Santos, muito me sensibiliza, e faço das
palavras de to_dos os Senadores que me precederam as
palavras de homenagem do PMDB, e a minha pessoalmente,_ a essa figura que aqui no Senado soube bem representar a pessoa de um político à altura da palavra, de
um pÇ>Htic9 corp._ •'P" maiúsculo. Q_e modo que Ruy Santos descansr; em paz e que o Supremo Arquiteto do Univer_so__ lhe dê a paz que bem merece!
O SR. ADERBA LJUREMA - Agradeço o aparte de
V. Exf, lâ das terras distantes do Mato Grosset porque,
Srs. Senadores, Ruy Santos na sua concepção de intelec~
tual, era sobretudo - quero deixar bem claro nesta Ca~
sa, ao falar do meu companheiro da Academia Brasiliense de Letras -, Pela força de seu romance, um homem
teJúricó ~telúrico foi para a Literatura, telúrico" foi para
os amigos, telúrico foi para seu Estado e para sua cidade
natal.
Com essas palavras, levo a Dona Nair e a seus filhos
os pêsames mais afetuosos da Academia Brasiliense de
Letras porque, em verdade, Ruy Santos foi, na vida, um
homem que dividia as suas atividades entre a represen~
tação política e a sua pena. Era raro o dia, Srs. Senado.
res, quando Ruy Santos estava em plena sa!Íde, que ele
não rabiscava qualquer coisa, pois, em verdade, foi um
intelectual por vocação e político por dedicação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação,
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
do~. _(Pausa.)
Aprovado.
A Mesa farã cumprir a deliberação- d'o Plenário.
O SR. PRESID~NTE (l_osé Fragelli) - A- Mesa
ass~cia-se às manifestações de pesar pelo falecimento do
eminente baiano e brasileiro, Ruy Santos, Deputado e
Senador. Também o conheci quando, de 1955 até 1959,
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fomos membros da .Câmara dos Deputados. Ele era, à é-

poca, um dos mais eminentes membros da UD~, ao
lado de outro extraordinário baiano, que foi Ahomar
Baleeiro, sendo Ruy Santos, exatamente, o que aqui foi
descrito por todos os oradores, como um Deputado ass~
duo a todas as sessões, profundo conhecedor do RegLmento da Casa, acompanhando todos os debates e, por
vezes, neles tomando parte. Ruy Santos é daqueles que,
de fato, honraram o Congresso Nacional. Não foi apenas um polrHcO; mas tarilbém um literato, com
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sos romances publicados, um temperamento cord1al. E
na Câmara dos Deputados, sendo, como foi sernp!e, extraordinarianlente ativO na sUa participação nos trabalhos da Casa. tinha, no entanto, um temperamento tnuito diferente de outro baiano de talento que foi Aliomar
Baleeiro.
Hoje, antes que tivéssemos a notícia infausta do seu
passamento, um dos altos funcionários da Casa davame, a meu pedido, aquela obra assaz interessante e instrutiva que é ..0 Poder Legislativo- Suas_Virtudes e
Seus Defeitos", deix:ada por Ruy Santos. Lembrava-n:Ie
o alto funcionário que essa obra deveria ser reeditada.
Acho que todo o Senado concordará comigo, neste instante, cm que poderemos prestar mais esta homena.gem a
Ruy Santos, reeditando o seu trabalho sobre o Po_der Legisl~tivn
-

USR: MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma breve comunicação.
O SR- PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. - Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.):- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Hoje é um dia triste para o Senado. Há pouco n6S nos
uniamos em homenagem à memória do Sen~dor Ruy
Santos e, agora, ocupo a tribuna para comunicar à Casa
a morte do Ministro Victor Nunes Leal, nosso conterrâneo da Zona da Mata mineira.
Homem ilustre, jurista emérito, sociólogo dos mais
eminentes, que morreu, Sr. Presidente de uma forma
mais ou menos repentina, apanhando de surpreSa todos
os seus amigos.
Acabei de assinar, ao lado do Senador Humberto Lucena. um requerimento pedindo que o Senador dedique a
Victor Nunes Leal e ao Jurista Heleno Fragoso, uma sessão especial de homenagem. Mas pedi licença ao Senador Lucena para fazer um breve registro, como mineiro,
para lamentar a morte de uma das suas mais eminentes
figui-8.s das letras juridicas - Homem que foi Ministro
do Supremo Tribunal Federal ao tempo de Juscelino
Kubitschek, advogado chefe de uma das mais importantes bancas de advogacia deste País, Victor Nunes não se
limitava só a atender a seus clientes com seus luminosos
pareceres jurídicos. ~ autor de um trabalho de Sociologia Politica, Sr. Presidente, que.; uma obra-prima: "Coronelismo, Enx:ada c Voto," citação obrigatória em
quantos se entregam à pesquisa e à análise dos fenômenos sócio-políticô,. brasileiros. Membros da Academia
Mineira de Letras, Victor Nunes Leal tem sua vida assinalada por esses momentos estelares cm que se ent~ou
por inteiro ao seiviço da Pátria. Quer no ex:erclcio de
uma ativa militância política, quer defendendo o direito
e a causa dos oprimidos nos pretórios· da nossa terra,
quer dedicando-se à literatura, ao cultivo das letras, Victor Nunes Leal merece todas as nossas homenagens.
O Sr. Itamar Franco- Permite-me V. Ex:• um aparte?
O SR. MURIW BADAR.-ó - Com prazer, Senador
Itamar Franco.
O Sr.ltamar Franco...:.... Senador Murilo Badaró, mais
uma vez: V. EX• fala pOr.Minas Ger"ais neste Plenário. Falando com tristeza da morte de Victor Nunes Leal, V.
Ex• assinalou bem- o homem da Zona da Mata mineira,
da nossa Zona da Mata. Eu quero apenas juntar a minha
voz à de V. Ex• nesse momento de tristeza para todos nós
de Minas, e por que não dizer, do Brasil, pela figura que
representava Victor Nunes Leal, não apenas - como
disse V. Ex:' no meio jurídico,- mas pelo homem público

_ § 6{) Nos casos dos itens II e III do artigo 17&
desta lei, o auxílio-doença de que trata o artigo 143,
será calculado sobre os respectivos proventos."

que foi, pelo grandeza que representou para todos nós
deste País,
O SR. MURILO BADARÓ O Sr. Humberto Lucena aparte?

V.

O SR. MURILO BADARÓ -

Muito obrigado.
Ex:~

permite-me um

Pois não, Senador.

O Sr. Humberto Lucena- Sabe V. Ex" que assinamos
juntos com as demais Lideranças, um requerimento que
será votado na sessão de amanhã, prestando as homenagens do Senado ao ex-Ministro Victor Nunes Leal, que
foi não apenas um dos mais categorizados Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mas também brilhante advogado do forum do Rio de Janeiro, do Distrito Federal,
onde -ptjj'itifí-cOU com a sua inigualável cultura jurídica e
o seu grande talento. No momento em que V. Ex• comunica à Casa o seu falecimento e reverencia desde Jogo a
sua memória, eu quero também trazer ao.seu discurso a
solidariedade total da nossa Bancada, nesta primeira ho'menagem.

O SR. MURILO BADAR<l -Sr. _Presidente, agradecendo as palavras do Senador Lucena, encerro as minhas
conSiderações, pedindo que V. Ex• faça consignar a manifeStação do nosso mais -profundo pesar pelo passarocoto do Ministro Víctõr Nunes Leal.
Era o que tinha a dizer.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal --José Lins - Henrique Santillo Mauro Borges - Marcelo Miranda - Saldanha Derzi
- Jorge Bomhausen- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a melia, requerimento que vai ser lido pelo Sr. lt-Secretário.

e. lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 109, DE 1!185
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos seja realizada Sessão Especial do Senado Federal,
em data a ser marcada pela Presidência, para homenagear a memória do ex-Senador Gilberto Marinho.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1985.- MurUo S.daró - Octario Cardoso - C&ar Cais - Helvítlio Nunes
- Lulz Cavalcante - Lo•rlval U.ptista- Jataky M•e•lbiesO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - O requerimento lido será objeto de_deliberação após a Ordem do
Dia nos termos rCgímentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que vaí ser lido pelo Sr. 19Secretário.
~

lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 125, de 1985

Alter~~ a redaçio dos artigos 143 e 178 da Lei nt
1.711, de 28 de outubro de 1952, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Os artigos 143 e 178 da Lei n9 1.711, de28 de
outubro de 1952 _(Estatuto dos Funcionários Públicos_
Civis da União), passam a ter a seguinte redação:
"Art. 143. O funcionário público acidentado
em serviço ou acometido de quaisquer das doenças
- previstas nO ãftigo 104, ou de doença profissional,
receberá mensalmente, a titulo de auxOio-doença,
mais :20% (vinte por cento) sobre o_ seu vencimento
ou rcimuneração.
Parágrafo 'único. Aos proventos da aposentadoria decorrente das causas previstas nos artigos
178, 1ti::'ns II é UI desia lei. será acrescido o aux:Oiodoença de que trata o "caputn deste artigo.
Art. 178. . .....•....•..•........-....... .

..

...... -.'·······················:········
-

ArL 2"' Ao funcionário que, na data da publicação
desta lei, encontrar-se licenciado na forma do artigo 104
da Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, fica assegura·
do o direito ao aux:ílio-doença de que trata esta lei, na
proporção de 1/12 (um doze avos) do vencimento oure·
muneração, por mês decorrido, até o anterior à sua vigência.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrâiio.
Justificação

- T~tit o

p~nte projeto d_e alterações de elevado alcance social n.o campo do funcionalismo civil, no que
tange aos servidores acometidos de moléstias especificadas no artigo 104 da Lei n9 1.711, de 28 de out!Jbro de
1952 (Estatuto dos Furicionários Públicos Civis da·
União), de doença profissional ou acidentado em serviço.
A proposição, se transformada em lei, visa a tornar
mais eficaz o auxfiio-doença concedido pelo artigo 143,
do referido Estatuto, que atualmente s6 o confere após
uma defasagem de 12 meses a partir do inicio da licença,
licença esta que acarreta despesas diárias imediatas e ina·
diâveis, cada dia, de custos dos mais elevados com tratamentos e remédios, pois o INAMPS não vem tendo condições de arcar com muitos desses tratamentos, tendo o
doente de recorrer, o mais das vezes, às clfni~ particulares.
O percentual previsto no artigo 143 corresponde apenas à média mensal de 8,3% (oito virgula três por cento)
do vencimento ou _remuneração, paga ao servidor somente após ti (doze) meses da licença a que se vê compe-lido a enfrentar, quando se sabe que esses tratamentos,
envolvendo por vezes caríssimos aparelhos ortop«licos,
são dispendiosfssimos e penosos. Isso, afora as despesas
extras advindas das dificuldades de locomoção, tais
como a contratação de enfermeiras e serviçais para atenderem ao enfermo, com táxis, por não poderem utilizar
os ônibus comuns nas suas idas e vindas às clínicas especializadas.
Cumpre salientar que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e mesmo certas empresas priva·
das já se encontram em estágio mais avançado do que os
Poderes Públicos no que diz respeito à assistência
médico-hospitalar, mediante convênios com entidades
públicas e privadas, muitas delas fornecendo medicamentos e os aparelhos ortopbiicos necessários, deixando, assim, de recorrer à deficiente assistência prestada
pelo INAMPS.
O projeto, assim, conquanto não represente uma solução definitiva para o problema da assistência médica
aos servidores civis da União, ajuda~os a arcar com as
despesas com essas moléstias, muitas das quais adquiridas- eni serviÇo ou advindas das condições ingratas de
trabalho.
Ao apresentá-lo à consideração de nossos pares, espe·
ramos que o presente projeto receba não só a acolhida
necessária para que se transforme em lei, como, também,
os aperfeiçOamentos eventualmente necessários ao cum~
primento de sua elevada finalidade.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1985 ......... _Senador Nlvaldo Machado.

LEGISLAÇÀO CITADA
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952

··· ··· ··· ·· ··· ·-·· 5F_Ç'i.õ vú.. ···· ·············
Do auxilio-doença
Art. 143. Após doze meses consecutivos de licença
para tratamento de saúde, em conSeqUência das doenças
previstas no art. 104, o funcionário terá direito a um mês
de vencimento ou remuneração, a título de auxílio~
doença.
.

(Às Comissões de Co_nstituição e Justiça, de Ser·
.viço Público CMI e de _Finanças.}
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O .SR. PRESIDENTE (José Fragettí)- O projeto Tido

será publicado e remetido às comissões competentes.
(Pausa)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
Jv-Secretârio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N9 110, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea .. d" do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
as matérias constantes dos itens n' 4 a 8 seja submetida
ao plenârio em 2~', 31', 411, 59 e 61' lugares, respectivamente.
Saladas Sessões, 20 de maio de 1985~ ~MartinS Filho.

O Sr. Murilo Bodar6- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José FrageliD- V. Ex• tem a
palavra, pela ordem.
O Sr. Murilo Badar6 - Apenas para perguntar à
Mesa se a inversão é a partir do item 2 da pauta?

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A resposta é
afirmativa.
A votação_ é imediata. _
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, requeiro verifi}:ação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sendo evidente a falta de quorum em plenário, vou suspender a sessão
por dez minutos, acionando as campainhas, a fim de que
os Srs. Senadores compareçam ao plenârio.
(Suspensa às 15 horas e 48 minutos, a sessão é reaberta às 15 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE(Martins Filho)- Estâ reabera sessão. Persiste a falta de quorum. Em conseqilência,
fica prejudicado o requerimento de inversão.
~gualmente as matérias constantes da Ordem do Diã,
constituida do Projeto de Lei da Câmara nl' 12/85;_ Requerimentos n~'s 57 e 58, de 1985; ProjetOs de Lei do-Senado n9S 26/79 e 2, 340, 18 e 320, de 1980, por depende~
rem de votação, ficam com a ãpreciação adiada para a
sessão ordinária de amanhã.
Fica, também, com a votação adiada o Requerimento
n"' 109, de 1985, lido no Expediente~
ta

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Volta-se à
-.
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cesar Cais, por
cessão do nobre Senador Mário Maia.
O SR. CE:SAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o _seguinte discurso. Sem-revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seitadores;
Hoje, no Senado, é realmente um dia em que todos
nós, Senadores, temos recebido notícias de desaparecimentos de pessoas ilustres: primeiro, o Senador Ruy
Santos; depois, o MinistrO Victor Nuiú:s Leal e, agora,
falo da personalidade de Dona Albaniza Sarazate.
A Srt Albaniza Rocha Sarazate nasceu no dia 5 de j aneiro de 1.916. Filha do Dr. Demócrito Rocha e D. ·creuza do Carmo Rocha, era ·diplomada em professora. "Seu
genitor era baiano, fonnado em odontologia, tendo. sido
tambêm telegrafista, transferido para Fortaleza na qualfdade de funcionário do antigo DCT; Foi eleito Deputado Federal na Constituinte de 1934, passando a residir
com a família no Rio de Janeiro.
No dia 5 de janeiro de 1928, em homenagem à filha
Albaniza, que aniversariava na data, Demócrito Rocha
lançou em Fortaleza o jornal O Povo, que se transformou num veículo de maior circulação do Nordeste; casada com o saudoso homem público Paulo Sarazate que,
na época fundou, com Demócrito Rocha, o jornal O_Fovo, trabalhando na função de repórter. Paulo Sarazate

-foi Deputado Estadual," Deputado Federal em vârias"legislaturas; eleito Governador do_ Cearâ pela legenda da
antiga UDN, partido ao qual sempre pertenceu, sendo
posteriormente Senador da República pela ARENA,
tendo falecido no exercício do mandato no dia 25 de junho de 1968.
Dona Albillliza teve grande participação na vida poli~
tica de seu pai e na de seu marido. Foi filiada à UDN e
membro dos Diretórios Regionais da ARENA e do
PDS.
Albaniza Sarazate era uma mulher de personalidade
retilínea, com grande tenacidade, fibra, transformou-se
num pólo de convergência de familiares, amigos e líderes
políticos. Sua lealdade e franqueza tornaram Albaniza
uma mulher de atitude transparente.
Integrante do Diretório Regional do PDS, fazia questão de acompanhar de perto a situação política do Brasil
e do Ceará. J'endo recebido o seu apoio político nas minhas missõeS de Gov-ernador, de Ministro e agora de Se·-·naOor, e suas atenções como amigo, registro o meu profundo pesar, que sei ê de todo o povo cearense.
Dona Albaniza Sarazate, presidente do jornal O Povo
e da rádio O Povo, teve, também, no setor de comunicações uma grande influência, procurando sempre que o
seiijornat estivesse a serviço do Ceará e que o jornal pudesse dar informações corretas não só do que· se passava
no Ceará, mas o que se passava no Brasil.
Invoco, neste momento, o testemunho do Senador
Virgílio Távora, que, por período talvez até maior do
que o meu, pôde conhecer, através de_diálogos, a personalidade__ de Dona Albaniza Sarazate.
O Sr. Virgt1io Távora- V. Ex• dá licença para um a- -- - - - - -parte, eminente Senador Cesar Cais?
0 SR. Cl!:SAR CALS - Ouço, com emoção, o ·eminente Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Meu caro colega, após V. Ex•
nós vamos nos referir, entre os assuntos que constarão
do nosso pronunciamento, a este infausto acontecimento. Mas gostaria de, em adiantamento, como um complemento àS s-uas palavras, dizer,justainente, que D: Maria Albaniza Rocha Sarazate representou, realmente, o
protótipo da mulher cearense, daquela mulher de fibra,
indomável nas suas convicções, nas suas atitudes. Nos
momentos bons, nos momentos maus por que passaram
seu pai e seu marido, nos momentos de fastígio, nos mom~tos_de d_epressão, naqueles momentos em que uma
doença pertinaz minoü~lhe toâo O organiSino, sempre
encontramos a mesma àltivez, a mesma força deespfrito
e o_ mesmo desejo de_.sempre trabalharem todos os seus
órgãos de publicidade- jornal, rádio FM, rádio AM em Prol da terra que ela tanto adorava. Nossa ·correligionária, membro do Diretório do nosso partido desde os
primórdios- da UDN, Qepois ARENA, foi ela, sem
sombra de dúvida, uma_ voz sempre vigilante em defesa
dos melhores interesses do Ceará.
__ O SR. Cl!:SAR CALS -::-.Agradeço o aparte do nobre
companheiro e amigo Senador Virgílio Távora, o qual
incorporo ao meu discurso. E gostaria de, ao terminar,
destacar também em D. Albaniza as qualidades de mulher que sempre pôde honrar suas raízes, nos seus pronunciamentos, nas suas coriversações, ela sempre rememorava-fatos que envolviam Paulo Sarazate ou Demócrito Rocha e Creusa do Carmo Rocha. Ela sempre preservou sua família, porque sabia que a família realmeD.te
é a cêlula-base da democracia.
Era_ o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, por cessão
do nobre Senador José Ignâcio Ferreira.
O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. PresideiJ.te, Srs. Senadores:
As distorções que têm caracterizado as aplicilções dos
incentivos fiscais no Nordeste, através do FINO R, são
c_onhecidas pelo Governo, pelos políticos e pOi' todos os
estudiosos dos proble~as regionais, a começar, Sr. Presidente, pela prâtica cartorial do recolhi_111ento que privilegia a capt_açã_o de_ recursos fiscais por empresas credenciadas, cam~s dãs práticas ilegais patrocinadas pelos
generosos caixas 2. Padece o sistema, igualmente, da fal~
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ta de fiscalizações das apticações onde as práticas do superfaturamento constituem o carro-chefe das fraudes
que lesam o próprio Nordeste.
Parece que a instalação de projetos incentivados pelo
FINOR, sob o patrocínio dos poderosos grupos econômicos sediados em outras regiões, fazem desse desgraçado- NOrdeste- um simulacro subdesenvolvido dos modernos paraísos fiscais de que são especialistas tantos notórios assaltantes do fisco e da poupança p~blica.
Alinhavo algumas distq_rções, as mais notórias, e por
essa razão mesmo as mais graves. Mas não posso concordar, Sr. Presidente, nem com a extinção radical de recursos tão preciosos, nem tampouco com a sua desfiguração ao pulverizá-los por outras regiões ou através de
um destino, que não se justifica, por objetivos sociais no
campo da geração de empregos. O que se perpetua no
ventre desta República Nova é a solução simplista diante
de imenso potencial de que desfruta o FINOR. Ao
extinguí-lo ou ao promover a cirurgia deformadora com
que· querem descaracterizá-lo, roubando-lhe as virtudes,
a potencialidade desenvolvimentista, haveria o Nordeste
de padecer o agravamento de sua debilidade estrutural,
implicando essa medida, desde logo, em danosas conseqUências que passo a enumerar:
O Nordeste perderia, se concretizadas as ameaças, um
dos poucos instrumentos financeiros de que dispõe para
promover investimentos geradores de empregos e de riquezas.
Restringir-se-iam os recursos financeiros à disposição
do Banco do Nordeste do Brasil, instrumento impres~
cindível às operações a curto prazo, à disposição de classes produtoras nordestinas. Desacreditar-se-ia o Governo Federal pela interrupção do seu mais eficiente instrumento de a porte de recursos ao Nordeste, alterando expectativas positivas de investimentos de risco, com pro[undos_ reflexos no mercado regional de capitais.
Não quero considerar, Sr. Presidente e Srs.._Senadores,
porque me repudia a hipótese, que o Governo desta República deseje cassar os recursos do FINO R, para custear esse escândalo legalizad9 da salvação de tantos e
quantos bancos quebrados, que jâ têm aporte aqui, no
Congresso Nacional.

O Sr. César Cais -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA - Um momento apenas, nobre Senador. Se essa não é a intenção, resta outra
hipótese, Sr. Presidente, tão inconcebível quanto aquela
--a de que, pelos erros de alguns empresários desones~
tos, se deseja punir todo o povo nordestino.
.E. o caso, por exemplo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
de um banco se extinguir. Por quê? Porque alguém deixou de cumprir seus compromissos, não se querendo punir o infrator ou faltando coragem para se punirem os infratores, toda a sociedade, toda a região tem que pagar
pela falta de coragem ou de autoridade dos governantes
que deveriam, sim, punir os responsáveis pelos danos
que têm causado durante muitos e muitos anos- não ê
de agora, da Nova República- à SUDENE e ao Nordeste brasileiro~
V. Ex• tem o aparte, nobre Senador César Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Alexandre Costa,
V. Ex• traz um assunto que, jã algumas vezes, foi debatido neste plenário, mas é de muita oportunidade. Acabo
de regressar de Fortaleza e do interior do Cearâ e só a
notícia de que o Governo Federal estaria, através de uma
Comissão, estudail.do esses incentivos, com possibilidade
de extinção do FINO R, já está causando um prejufzo enorme~- região. A inquietação, a desesperançajâ é enorme com-o Governo da Nova República. Eu não poderia,
também, como V. Ex•, nem admitir que o Presidente da
República, José Sarney, um nordestino, pudesse punir
toda uma região em funçãO de alguns el1).presãrios qui
não aplicaram certo o FINO R, porque é este o motivo.
o-ue se-punam aQueles que não aplicaram; como se-deve
punir aqueles dirigentes bancârios que fizeram más administrações, e não punir toda uma região! Como V. Ex•
disse, imagine se por causa do Sulbrasileiro fossem fechar todos os bancos naquela região do Rio Grande do
Sul. Não é possível que se -tomem medidas genéricas para
punir exceções.
_Ac!J.og_Ue V. Ex•_ c;stá abordando assunto -que deve ser
aqui repisado até que se ouça uma palavra desses homens d_a Nova República, que parecem estão surdos.
Não_ veto uma palavra sobre os incentivos fiscais. Já fala-
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mos disso váiias e várias vezes aqui no Senado, naCo~
missão de Assuntos Regionais, enfirn, em todas as nossas
declarações, e não há uma palavra de esperança, ou uma
palavra que tranqUilize a Região, uma Região sofrida,
que jã vem com cinco anos de seca, com a calamidade de
enchentes, e ainda agora deseperada, é assim que posso
dizer, ou desesperançada com o Governo que prometeu
tratar o Nordeste como prioritàrio. O discurso de V. Ex'
é muito õportuno e apelo para que o Presidente José Sarney ou os seus porta-vozes possam tranqUilizar uma Re-

gião que não pode, neste momento de 'Sofrimento, ainda
ter essa desesperànça.
O SR. ALEXANDRE COSTA --Agradeço o aparte
de V. Ex• e devo incorporá-lo ao meu discurso, pela
substância que nele se contém. Efetivarri.ente, só seco~
munica para o COngresso Nacional aquilo que pesa
sobre os ombros do Congresso Nacional. Mandaram
para cão Sul brasileiro, ê apenas um bilhão de cruzeiros,
ou um pouco mais, um bilhão e meio. Iteressava mandar
o Sulbrasileiro para o Congresso Nacional, mas as soluções para o Com-inde para o Banco Auxiliar foram encontradas à revelia do Congresso Nacional. Caso idêntico, idêntico, são iguais, iguais, sendo que o Sulbrasi1eiro
não teve ajuda, fechou as portas, Mas o Comind e o Auxiliar, a esses não deixaram fechar as portas- foram
quase dois trilhões de cruzeiros, para atender a uma corrida, lã nos Estados Unidos.
Mas, a população nordestina deseja, todo o Nordeste
quer e, porque quer, se devem promover alterações profundas na forma de_c_aptação, nos mecanismos de concessão dos incentivos e na fiscalização do destino desses
recursos. Mas não ·posso aceitar, nobres Senadores,
como nordestino e particularmente como representante
do Maranhão - um d_os Estados mais prejudicados do
Nordeste- não posso concordar que, furtivamente, antidemocraticamente, se perpetre mais esse crime contra o
pvo da região nordestina.
Para que se consigne nos Anais desta Casa não só o
protesto do Estado que com honra intransferível_ represento, mas com certeza as vozes uníssonas de todos os
meus colegas nordestinos, apelo para o bom senso e para
o patriotismo dos homens públicos, dos detentores provisórios do Poder, afim de que examinem cuidadosamente as decisões que haverão de adotar, sem que se furtem
ao Nordeste os minguados recursos que ainda restam ao
FINO R. Sugiro se rCexamíne-0--processo de recolhimento que privilegia empresas credenciadas e onde a união
cede a particulares atribuições fiScais de natureza indelegâvel. Propondo que, nas alterações a serem decretadas,
se preserve os compromissos assumidos nos projetas em
fase de implantação.

O Sr. Fa1ifo Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Alexandre Costa, permita V. Ex• inserír em seu pronunciamento, vez
que amanhã deverei me prõnu-nciü ·sobre o assunto, minha apreensão e uma denúncia que faço ao Senado e à
Nação. Es_ses mesmos grupos de_ pressão que agem contra o Nordeste, grupos do Centro-Sul, no recente dia 15,
quarta-feira, usurparam-a aUtoridade de__ Presidente da
República, do eminente Dr. José Sarney. Para assuntos
de desenvolvimento regional, o Presidente José Sarney
perdeu a autoridade perante os seus Ministros e, sobretudo, perante poderosos grupos industriais rogo a atenção de V. Ex•- do Centro~Sul do País, em particular
do Estado de São Paulo. Na quarta-feira, Senador Alexandre Costa, na reunião do Conselho Na_cional de Jn~
formãtica e Automação, o Presidente da República afirmou, perante_ o V ice-Governador do Amazonas, perante
22 dos 24 Deputados Estadu_llfs do_ meu Estado e perante
os 3 Senadores da República: perante mim, perante o Senador Raimundo Parente e a Senadora Eunice Michiles,
qu~ "a Z_onã Franca de Ma naus não será tocada enquanto eu for Presidente da República, não reduziremos, neste período, as ações vinculadas ao desenvolvimento regional do Nordeste. Repetiu estas palavras na abertura
da reunião do CONIN. Sua Excelência se retirou e houve então a reunião reservada. Pois bem, o que fizeram os
Ministros que compõem o CONIN, Ministros do_ Presidente Jo_sé Sarney? C!!SSai'am 9s iricentivos fiscais~ da
Zona Franca de Manaus, minutos depois do Presidente

da República ter afirmado que... a Zona Franca não será
tocada enquanto eu for Presidente da República", minu~
tos depois, os seus próprios Ministros, à frente o Minis~
tro da Ciência e Tecnologia, cassaram, por unanimidade,
não os incentivos da Zona Franca de Ma naus, mascassaram a palavra empenhada pelo Presidente da República. Nobre Senador, estamos diante de uma crise de auto~
ridade muito grave: ou_ o Presidente José Sarney recompõe sua autoridade, restaura o prevalecimento de sua palavra, ou a partir de quinta-feira não creio mais eu que
seja Sua Excelência quem esteja governando este País.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu agradeço o aparte de V. Ex• que com muita honra, insiro neste humilde
pronunciamento que faço. Direi que a denúncia que V.

Ex•--

-

-

O Sr. Fábio Lucena- Permita~me? V. Ex,. sabe o que
significa isso. Isso significa o desemprego em massa na
cidade de Ma naus, isso significa o fim do único empreendimento historicamente vá1ido e concebido no governo
do Mãrechal Castello Branco. Como é que o Amazonas
vai se sair desse descalabro, nobre Senador? Só se o Presidente_da República restaurar as suas funções constitucionãis de Chefe de Estado. Só e somente dessa forma.

-0 SR. ALEXANDRE COSTA - Direi que é muito
sério o que V. Ex' traz à Casa. Aliãs, a afirmação de V.
Ex_• eu também jã havia lido nos jornais, o Presidente da
República declarando que a Zona Franca de Ma naus era
intocãvel. V. Ex• hoje me afirma e acostumei~me a acreditar na palavra de V. Ex• nesta Casa- de que cassaram
não o Presidente, mas outros por ele a cassaram, é deveras, Sr. Senador, muito sério.
O Sr. Fábio Lucena - E se me permite, além de minhas palavras, aqui estão palavras do Senador Roberto
Campos e do Senador Virgílio Távora, publicadas, hoje,
no jornal O Globo. Diz o Senador Roberto Campos:
"O Conselho Nacional de Informãtica não cumpriu duas palavras do Presidente Sarney;, "A Zona
Frané3. ê uma experiênCia válida e seus incentivos
São- -in-toc:âveis.n
O SenadOr Virgílio Távora salientou que:
. "Além de errada, a decisão do CONIN poderá
ser completamente ineficaz, jâ que uma resolução
do CO~IN não pode se sobrepor a um decreto-lei,
o que criou a SUFRAMA, que garante os incentivos par~JodQs os setores."
Quer dizer, um simples conselho - e quem fala ê a
maior autoridade sobre Informática que hâ na República, que é o eminente Senador Virgílio Távora- um simples conselho não apenas cassou a palavra do Presidente
da República, ele cassou um decreto-lei, cassou nina lei
que foi aprovada por este Parlamentar e cuja intocabilidade, ..
O Sr. Virgílio Távora- Mas isso na Nova República
parece eStar servindo de moda: um decreto acabar com
um decreto-lei...
O Sr. Fábio Lucena - ..-.nobre Senador Alexandre
Costa, há poucos minutos, havia sido afiançada pelo Se~
nhor Presidente da Repú.blica.
Palavras, por conseguinte, da maior insuspeição.
O SR- ALEXANDRE COSTA·_:_ Vê-se também que
não adianta as grandes autoridades falarem sobre o assunto, tampouco a palavra máxima que êa do Presidente
da República. Constata~se, nobre Senador Fábio Luce·
na, que hã "macaco em casa de louça" a mandar nesta
República à revelia da Ultima palavra que deveria ser,
pelo menos se pressupõe, a do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República que afirmou, catego"riCilmente,
que a Zona Franca de . . Manaus seria intoCável.
Mas, eu !3-Cho _qq_e·-quando falta autoridade iluma Re~
pública que se d{z/'democrãtica, cabe ao Congresso, a todos nós, reagir.ffios e V. Ex• poderá contar desde logo comigo, com a: fuinha palavra e com a minha reação na defesa dos !nÍeresses mais legftimos de sua terra, Amazonas.
En1ã'o, Sr.Presi_del).te, Srs. Senadores, depois de sugerir qUe se reexamine o procesSo de recolhimento que pri~
vilegia empresas _credenciadas e onde a União cede a par~
ticulares 1:1tribuições fiscais de natureza indelegãvel; não
só~TaÇo.~CirticaS mãs tilnb~m pi-oPonhO que mis alte-
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rações a serem decretadas preservem-se os compromissos assumidos nos projetas em fase de implantação, que
se mantenha o Banco do Nordeste como gestor financei~
r o do FINO R e que, Sr. Presidente, Srs. Sen:idores,longe de reduzir~lhe os recursos sejam eles ampliados sob
uma nova disciplina, sob um rígido sistema de controle
das aplicações e que evitem fraudes, desperdícios e destinações que fujam aos elevados objetivos do bem-estar
social.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex_• me permite um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muito prazer,
Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Serei breve. Pedi o aparte a
V. Ex• para manifestar meu integral apoio ao oportuno e
incisivo pronunciamento de V. Ex• efetivamente, é incompreensível atê que se pense nisso, não é que se efetive
ou se concretize, mas que se pense nisso. Este pensamento ê ignominioso.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex•
Sr. _Presidente, não se pode deixar de destacar que os
recursos do FJNOR devem _constituir investimentos integrados a um plano de desenvolvimento econômico e social e que defina claramente as prioridades, sob pena de
se comprometer seus objetivos vinculando-o a compromissos que fogem aos interesses da Região_ e da Nação
brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- ConCedo--apalavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado·
res:
Há poucos dias, tive oportunidade de transmitir, a~
preensivo, denúncia recebida do Presidente do Clube dos
Di retores Lojistas da capital pernambucana, manifestando_a_inquietação e a intranqililidade que dominam os
nordestinos, em decorrência de noticias de que seria alterado o sistema de incentivos.
Daqul desta tribuna, pedi a transcrição do documento, por considerá-lo idôneo, desde que assinado por pessoa de resp-onsabilidade.
E essa intranq"ililidade já dominante na região nordestina, continua a afligir a população, confQrme anuncia o
eminente Senador_ Cesar Cais, ao apartear o ilustre Sena~
dor Alexandre Costa que, por igual, acaba de manifestar
a intranqUilidade da região, em face da insistência dessas
notícias, fazendo ao mesmo tempo o seu protesto contra
o· procedimento cogitado.
O Sr. César Cais- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO -Poisnào.Ouçoo ilustre Senador Cesa,r Cais.

O Sr. César Cais- Nobre Senador Nivaldo Machado, em aparte curto, procurei completar o pronunciamento do Se~?-ador Alexandre Costa, mostrando o prejuízo dessa intranqillHdade quejã é fato- só a intranqUilidade já é um prejuízo- e V. Ex• ag9ra também dã outros detalhes, já que recebeu comunicação de órgãos empresariais do Estado Pernambuco. M~s, eu desejava dizer aos Srs. Senadores que aquilo Que também foi iegistrado pelo nobr_e Senador Fãbio Lucena ê uma das coisas mais graves-Que nós podemos presenciar neste início
de governo, que ainda não se firmou, ê uma interinidade
prolonga~a. Há _mais de sessenta dias não se preenchem
o: segundo e o terceiro escalão dos Ministérios. Como
pode funcionar u-ma: administração sem ainda seus titulares'? E, pior do que isso, jã se antecipando até ao preenchimento desses titulares, reúne~se o Conselho e, sem
miior profundidade de estudos, porque aínda está em
fase até de preenchimento dos cargos, toma medida da
maior gravidade, que faz com o que o norte_e nordeste se
sintam desesperançados. Ainda ontem, ti nos jornais de~
claraç_ões do Ministro do Planejamento de que vai paraliSar uma sêrle-de obras, e os jornais anunciam, entre-elas
Balbina ~ TucuruC Real"!_e_nt~ i~so ê incompreensível_
com obras em que já se fizeram estudos, que estão em
andamento, que estão empregando um grande contin- __
gen!e_ da nossa população,_ que precisa trabalhar, sem
umaj~stificativa maior. Porque se vai haver paralisação,
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que pelo menos que a Nnção conheça porque se vai para-

lisar. Mas, eu queria dizer ao nobre Senador Nivaldo
Machado que, na semana passada, eu tive uma reunião
em Fortaleza com a FASIC - Federação das Associações da Industria e Comércio do Ceará - auditório
lotado. E nós, como é normal, fizemos uma exposição
não só do que pensã.vamos, mas registramos o que recolhemos dos vários pronunciamentos no Senado, sobre os
problemas dos incentivos fisCais-do Nordeste. Na o.casião, fiz o fegistro do piciii.unciamento, carregado de emoção, com a voz de nordestino, do Senador Lomanto
Júnior. E tudo o que se podia, aqui, recolher como impressão, ê que a bancada nordestina, e espero que possa
também dizer as Bancadas do Norte e Nordeste, vão se
unir e não vão deixar que esses projetes sejam aprovados. Usaremos de toda a nossa força, de todos os nossos
recursos regimentais para -iri:tpedir que uma ignomíitia,
conforme foi aqui classificado pelo Senador Lomanto
Júnior, possa ser aprovada. Chegou a hora de nós do Legislativo, podermos mostrar que, se somos consultados
para providências como a do caso do Sufbrasileiro, temos que opinar também nas providências, que vão im-pedir o desenvolvimento do Norte e Nordeste. De modo
que, entendo, nobre Senador Nivaldo Machado, que o
seu depoimento é muito Írflportante para não parecer
que era só do Maranhão,do Cearâ ou do Amazonas, ê
um Estado em desenvolvimento acelerado, como Pernambuco, em que a inquietação, pelo que eu pude sentir,
é a mesma dos empresários e da população do meu Estado.
O SR. NIVALDO MACHADO- Registro e agradeço a V. Ex•, Senador Cesar Cais, o seu lúcido aparte,
que incorporo às considerações que estou aqui desenvolvendo, em prosseguimento às que fiz há poucos dias,
quando tive a oportunidade de ler, como disse, na íntegra, denúncia formulada pelo Presidente do Clube dos
Diretores Lojistas do Recife, veiculando essas inquietadoras informações no toc.:inte a possíveis mundaças no
mecanismo de incentivos fiscais do Nordeste.
O Sr. Faõio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. NIVALDO MACHADO- Mas, Senador Cesar Cais, na oprotunidade, encontrava-se nesta Casa o
MinistrO- Costa Cõuto, fazeildo relatório sobre o problema das enchentes. Fui ao seu encontro para solicitar informações a respeitO do que jã, no Nordeste, se tinha
como fato consumado: a decisão rlo_ Governo de modificar esse sistema de incentivos.
S. Ex• fez sentir, na ocasião, que o fato não tinha me·
nor procedência, pois o que se tentava fazer era a refor·
mulação do mecanismo, para o seu aperfeiçoamento, visando a melhores resultados do que aqueles até o momento alcançados, pela sua implementação.
Dessa maneira, quando o assunto volta à baila, e volta
a esta Casa, porque na verdade aqui ê cjue ele deve ser
discutido, discutido ao mãximo, atê o limite em que possamos influir, até pelo cansaço, sobre a decisão que certos setores do Governo estariam inclinados a adotar, ora
em debate.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex•_ um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço o Senã.dor
Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Nivaldo Machado, permita-me V. Ex• interpolar, no seu oportuno
pronunciamento, o mel,)_ "de acordo" com a propositura,
faz pouco, apresentada pelo eminente Senador Cesar
Cais. Nós do No_rte, nós do Nordeste, somos quem conhece os n.o-ssos problemas; não são os diretórios, não
são os--conselhos sem nenhuma representatividade, sem
nenhuma unção da sociedade que., à revelia do Parlamento, da Câmara e do Senado, aqueles que vão impor
soluções que não são soluções, são hecatombes-, são cataclismos para o Nordeste e para o Norte do nosso País.
Apresento, pois, ao Senador Cesar Cais a minha primeira proposta concreta, e por meio do nobre Senador, em
nome da Bancada do Norte. pela qual falo neste momento, essa proposta se destina à Bancada do Nordeste. Vem
aí o Plano Nacional de Informãtica. O CONIN anunciou que encaminharã esse plano ao Congresso, dentro
1:hrtiO·tiias;-A minha proposta é a seguinte: terão de colo. ~ar no Congres~o Nacional 320 Deputados e 46 Senado-

res paro votarem, "sim", porque do contrário, nós do
Norte e Nordeste, enquanto não forem atendidas nossas
reivíndicações, nós, como bem propôs o Senador Cesar
Cals, não permitiremos sequer que o Plano Nacional de
- fnTormática passe pelo Congresso Nacional. Isso como
início, isso como initio litis, mas isso, também, como ad---vertência, de quem não quer destruir, de quem quer ajudar, mas querendo ajudar, não se pode deixar destruir.
O SR. NIVALDO MACHADO- Senador Fábio Lucena, com·o sempre, V. Ex' representa, nesta Casa, uma
voz altiva, uma palavra veemente a serviço das melhores
causas do nosso Pais. Por isso é que incorporo às considerações que estou fazendo o ]:>rilhante aparte de V. Ex';
e quero dizer, ainda, que por maiores que sejam as pressões - e sabemos que elas existem-, sinceramente não
·acredito que o a tua! Governo ceda às mesmas, e modifique o sistema de incentivos do Nordeste para prejudicar
a região.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Não acredito, porque nem pensar, pois pensar somente já seria uma ignomínia, como disse o Senador Lomanto Júnior, nem
pensar que esse fato pudesse ocorrer, mesmo porque
-aqi.d nCIParlamento estaria uma só Bancada, unida pelos
mesmos propósitos, a Bancada Norte-Nordeste, para
impedir que tais. propostas pudessem prosperar.
O Sr. Fábio Lucena - Permita~me, V. Ex•, apenas
para completar o meu argumento anterior. (Assentimento do orador.) É para informar a V. Ex• que os incentivos fiscais do Amazonas, e ai está o Senador Virgílio Távora, testemunha ocular e auricular de tndos os fatos, esses incentivosjâ foram cassados; os próximos, nobre Senador, se não houver essa reação conjunta do Norte e
Nordeste, os próximos a serem cassados serão os incentivos do sofrido Nordeste de V. Ex•s.
~ Sr._ Virgílio --~ávora - Permite V. Ex~ um aparte?
O Sr. Fábio Lucena- Em!! permita registrar que no
Senado, neste momento, há 6 Senadores, 5 do N ardeste e
I do Norte.
O SR. NIV ALDO MACHADO - Registro, mais
uma vez, o aparte de V. Ex• E agora, pela ordem de precedênCia, ouvirei o eminente Senador Lomari.to Júnior e,
logo depois, o eminente Senador Virgílio Tãvora.
O Sr. Lomanto Júnior- Senador Nivaldo Machado,
ê íncompreensível que, depois de tantos traumas que o
N ardeste e_ o Norte têm sofrido, depois de tanto olvido,
de tanto esquecimento, de tanto desprezo, ainda se tente
tirar as migalhas que restam. Quanto aos incentivos fiscaiS, eu-admito que haja sim o restabelecimento, o retorno daquelas condições anteriores, quando não se pulveriza va aqueles recursos, como infelizmente veio ocorrendo ao longo do tempo. Digo ao Sr. Senador Fãbio Lucena que estou inteiramente solidário com S. Ex•, e acho
que a Zona Franca de Manaus é um dos fatos positivos,
_concretos, palpãveis, de acerto desses últimos tempos.
Foi, sem dúvida alguma, um instrumento vãlido, um vigoroso instrumento que se deu àquela região abandonada do País, para que ela promovesse o seu desenvol':'imento, e a duras penas o Amazonas vem promovendo o
seu desenvolvimento. Pode V. Ex• ter a certeza de que o
cuidado, a intocabíHdade que temos quanto à diminuição, porque o que queremos é que se amplie, é que se
crie novos recursos, porque os que existem são insuficientes, são ínfimos, Para Que possamos, não digo acompanhar, porque isso é muito difícil, mas diminuir a defasagem, a distância que nos separa do Brasil desenvolvido.
Acho que essa idéia do Senador Cesar Cais, como os
homens do Sul se reúnem, e eles conseguem aprovar as
suas aspirações, as suas reivindicações, nós também temos o direito, os homens do Brasil pobre, do Brasil de
pês descalços, do Brasil faminto, sedento, do Brasil do
N ardeste, do Brasil do Centro-Oeste, do Brasil do No rte, nós temos, urgentemente, que nos unir nesta Casa e lã
na outra, a fim de evitar que pensamentos igniminiosos
como este, de se conceber extinguir a Zona Franca de
Manaus. Ora, Senhores, que se cuide de outras coisas,
porque .a Amazonas ainda precisa de muito mais.
f_reoclfpem-se com outras providências, e não destruir
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aquilo que estâ dando certo, aquilo qut: teve repercussões positivas. Parece atê que estão preocupados, ainda,
em empobrecer mais aquela desgraçada ou aquelas duas
desgraçadas regiões. A idéia do Senador Cesar- Cais,
apoiada pelo Senador Fábio Lucena, e também a minha
inU:gral solidariedade. Nós vamos fazer um teste e V. Ex~
sugeriu que esse teste seja feito dentre em breve, quando
deverá chegar a esta Casa o Plano Nacional de Informã~
tica. Pois bem, acho que chegou a hora, com essa ou com
outra qualci_Uer mensagem do Governo, de se mostrar o
que é urgente, o que é imperativo, o que é imperioso, o
que o Brasil reclama é que se pague a dívida com aquelas
sofridas regiões. -o Nordeste e o Norte não suportam
mais esperar, e ainda mais. querem tripudiar sobre o seu
sofrimento.
O SR. NIV ALDO MACHADO -Senador Lomanto
Júnior, acolho com muita satisfação o apafte com que V,
Ex• me honra, e o incorporo, pela sua importância, às
considerações que estou fazendo, pela contribuição que
ele traz ao debate da matéria ora focalizada.
Mas, estava dizendo, no momento, que não acreditava
que houvesse qualquer mudança, no sentido de dimíiluir
essas vantagens, esses incentivos, que são ainda muito
pequenos, proporcionados ao Nordeste durante a vigência e o funcionamento da SUDENE. Não acredito, porque, ainda hoje, acabo de ler na imprensa declarações do
Ministro Costa Couto, que confirmam as informações
que lhe solicitei, ainda há pouco, nesta Casa, sobre o assunto. ~- ExJ afirma e o faz de modo a convencer, que:
Os orçamentos dos Fundos de Investimento da
Amazônia (FINAM)- CrS 500 bilhões, e do Nordeste (FINOR)- CrS 1,2 trilhão, são insuficientes
para atender os compromissos de 19$5. A denúncia
foi feita pelo ministrõ do Tnterior, Ronaldo Costa
Couto, que desmentiu os boatos de extinção dos
furidós-e explicou- o esvaziamento de recursos com
uma ironia: ~·Etes foram corrigidos em 70% em relação a 84 e todos sa_bemos que a inflação infelizmente não respeitou esse parâmetro fixado pelo governo anterior".
Ao defender o fortalecimento e aperfeiçoamento
dos- fundos - com mais espaço para· as pequenas
empresas que criem ou mantenham mais empregos
---;o ministro foi enfático: .. Subdesenvolvido com o
FINAM e o FINO R, mas sem eles".
De maneira que como o Ministro Costa Couto confirma informações que me foram prestadas pessoalmente e,
hoje, de modo público, pela imprensa, não que-ro crer,
não quero admitir que se cometa, contra o Nordeste e
nem contra o Norte, esse crime que seria o de extinguir
ou de modificar, reduzindo, os incentivos que o Nordeste vem recebendo.
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. NIV ALDO MACHADO - Ouço o nobre Senador Virgílio TãvOra.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador. quem vê
a casa do vizinho pegar fogo, põe as barbas de molho.
Realmente, o primeiro grande arranhão que houve, naquilo qu.e nós julgávamos um direito, nesta conquista
que a região Norte· Nordeste. desde a criação da SUDENE em 1959, tinha, que era justamente a aplicação deinceõtivos na sua região, lhe foi negada na reunião de 15 de
maio deste aõo. Não poderia o CONIN- Conselho Nacional de Informática e Automação, dizer- veja bem
Senador, de que a Lei de Informãtica em tal parte do
País não poderia se aplicar. Então, decisão que, vamos
_render homenagens, inteligente mas, maquiavélica e absolutamente contrãria aos interesses da região. Se., quem
de informãtici sC instalar na Zona Franca, goza daqueles
privilégios atribuídos às empresas nacionais de informática, aquelas enquadradas no art. 12 e 13 da lei respecti~
va. Mas a SUFRAMA não poderá a essas indústrias
atnOuir aqueles incentivos que o decreto-lei que criou a
SUFRAMA, portanto lei, facultava. Eminente Senador,
jã -reparou V. Ex' que quando criados os distritoS industriaiS de Informãtica de Exportação no N ardeste e no
Norte foram aplicados esses mesmos critérios? A Utulo
de que vai alguma empresa de informática se instalar no
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Norte e Nordeste, se ela tem os mesmos incentivos que o
resto do País, e lhes retiram aqueles incentivos inerentes
à Zona Franca. Mais ainda, decisão contrariando uma
afirmativa de nem meia hora antes do Senno-r Presidente
da República sobre a intangibilidade da Zona Franca;
mais ainda, decisão tomada por um órgão que estruturado em termos autoritaríssimos, não permite a nenhum
dos seus membros, nem pedir vista dos processos; parece
anedota, mas é verdade: não é permitido a nenhum
membro do CONIN pedir vista de processo algum; isto
nem no auge do tempo de absoluta autocracia, como
houve ·anos atrás, _se verificou em qualquer coleg_iado.
Realmente há, por outro lado estudos e onde há fumaça
sempre houve fogo. As informaçõeS, as m.iíS diVersas,
convergem num ponto: há estudos para a revisão total
desses incentivos. Portanto, n6s, nordestinos, temos de
cerrar fileiras em torno desta idéia~ Os incentivos regionais, quem quiser que acabe com os s_etoriais, que é um
problema dos Ministros das áreas respectivas, mas oS Incentivos regionais, da SUDAM e da SUDENE, são intocáveis. Não adiantam estas declaraç_ões, que achamos
que são feitas com o máximo de boa fé, mas nós vemos
os fatos que as estão desmentindo. Em linguagem comum poderíamos, aqui, repetir .ãS palavras do titular do
Ministério do Interior, Dr. Ronaldo Costa CoUto:

"COSTA COUTO ACHA QUE INDÚSTRIAS TI!:M
DIREITOS
O Ministro do Interior, Ronaldo Costa Couto,
disse que não há qualquer dúvida quanto ao cum~
primento da Lei de Informática - que estabelece
igualdade de incentivos para indústrias do setor,
instaladas no Norte ou Sul do País- mas defende a
busca de compatibilização do papel da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e da
Secretaria ESpecial de InformãticS:-(SEI).
O Ministro informou que não hã dúvldas -qliiinto
à situação das indústrias de informática que já estão
instaladas na Zona Franca: estas têm direitos adquiridos, logo, devem continuar se beneficiando 'dos in~
centivos concedidos às empresas que lá se instafam.
Já s_obre as três empresas que tiveram seus projetas
aprovados pela Suframa no final do Governo Figueiredo, disse que caberá à SEI analisar a questão.
E, de agora em diante, isto deverá ocorrer com todos os novos projetas."
Em linguagem comum, vão tirar os incentiVoS.da SUFRAMA.
Grato pelo aparte -que V. Ex• me concedeu.
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O Sr. Lomanto Júnior- Muito bem!
O SR. NIVALDO MACHADO - ... que devem ser
combatidas, e essas distorções têm vindo sempre em prejutzo de todo o Nordeste, sobn:tudo porque os pequenos
industriais, os médios industriais, aqueles que têm menos, têm recebido muito menos, enquanto que os que
têm mais, têm recebido muito desses incentivos, proporcionados através da SUDENE, desde a_sua fundação, se
não me engano em 15-12-1959.
Sr. Presidente~- estOu ven-do que V. Ex', já insistentemente e com razão, me adverte que o meu tempo está esgotado. Antes, porém, de concluir, quero aqui reafirmar
a minha confiança no PresidenteJosé Sarney, no seu Governo, porque o seu compromisso é o mesmo que assumiu perante a Nação o ex~ Presidente Tancredo Neves, e
S. Ex~ disse muitas vezes, reafirmou várias vezes que:
"Estamos convencidos de que o Brasil será a
grande Nação que Suã gente merece, quando não
houver zonas de depressão social e económica na
geografia do País. A integração do Nordeste no
conjunto nacional não é medida paternalista a ser
assumida c_om recursos do Sul. t providência reclamada para a prosperidade comum do Brasil- e terminava enfatizando - ó Nordeste é a primeira, a
maior e a mais importante das prioridades nacionais,"
Diante de um compromisso tão firme, tão inabalável,
tão categórico, que foi acolhido e esposado pelo Presidente José Sarney, não tenho, portanto, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, a menor dúvida de que essas tentativas
de mudança do sistema de incentivo em detrimento do_
Nordeste, naturalmente feitas através de grupos de pressão, que nós sabemos, repito existirem, e são muito fortes, que essas tentativas não proSperarão e que o Nordeste verá preservado, como também o Norte, e são os meus
votos, o seu sistema de incentivo, porque a prosperidade
do Nordeste serâ a prosperidade do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG!LJO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBÜCADO POSTERIORMENTE.
O Sá.- PRESIDENTE (Passos Pôrto) p31avra"ão nobre Senador Mauro Borges.

Concedo a

O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presi~
dente e Srs. Senadores:
Minha presença na tribuna desta C as_!, hoje, tem o obO SR. NIVALDO MACHADO - Sr. Senador
jetivo de solicitar a compreensão e maior reflexão o estuVirgíliO Távora, registro e agradeço o aparte de V. Ex• e
-do do Governo, sobretudo do MinistrO das Minas e
o incorporo às considerações que estamos fazendo nesta
Energia, do Ministro dos Transportes e do Ministro do
hora, por considerá-lo importante à discussão do problePlanejamento. Trata-se da conclusão de uma das maioma, mas direi que V. Ex•, de um certo modo, tem razão
res obras já feitas no Brasil: a terceira ou quarta usina do
ao invocar brocardo popular, que diz quequã:ndo se vê a
mundo e a primeira do nosso País, exceção de ltaipu,
barba do vizinho arder se põe a própria de molho.
que é Binacional, é a Usina de Tucuruí. Uma grande usina, com uma responsabilidade enorme de servir uma
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Ponha V. Ex•, como
vasta r~g_i_!_o de nossa Pátrict. _s~bretu~o da Amazônia
nordestino, as suas.
Ocidental. Entretanto, Sr. Presidente, uma das obras
O SR. NIVALDO MACHADO - Na verdade, Sr.
_ mais mal pl~lnejadaS iieste Pãls, apesar da sua grandeza e
Senador Virgílio Távora, poâel-á Pesai- Sobre· nóS a·eSpa- -da sua imj:loriâilcia. Quando. Se fez· a Úsinã, peilsou-se
da de Dãmocles; nós temos justo receio de que esse fato
·apenas no simples aproveitamento da enei-gia, qtiándo se
possa vir a acoritecer. Mas sou um homem de fé e contideveifa Pensar no aproveitamento múltiplo-e integi-ado
nuo aqui a confiar na palavra do MiriistrO e sobretudo
de todo o- ríO; oU seja, utilização energética, --naVegação
na decisão, no compromisso-do Presidente da República,
fluvial, irrigação, criação de peixes e outras coisas rilais,
como homem do Nordeste, que jamais faltou à sua realêm da regularização de enchentes, pensou~se, apenas,
gião, quando teve -á{:iõ-rtUnidade de desempenhar vârios
na produção de energia. Um verdadeiro crim~, um vermandatos. Confio, portantO, na palavra do Presidente
dadeiro_absurdq_ no ano 21)()(b a nossa engenharia que é
José Sarney e, ao meSmo tempo acolho, taffibém-, COnboa, qy_e_ é importante e que já fez grandes_ obras, barra o
fiantemente as declarações_do MinlSfro dó h1terlor, ·ciue
·rio Tocãi1tins, uin dos maiores do mundo~ é umiidrr'esnega, e o faz de modo peremptório, qualquer estudo que
ponsabilidade. Felizmente, embora tardiamente, o Gose vise à mudança dos incentivos fiscais em detrimento
verno verificou o erro e deu início à construção da grando Nordeste.
-- de eclusa, a segunda ou terceira do mundo, para comuniO que dlz o Ministro é que essa mudança virá, e que
car a parte de baixo com a de cima, a montante e ajusan~
esses estudos estão- sendo feitos, mas no sentido de
te.
ampliá-los, e corrigindo as distorções que nós sabemos
que existem ...
O Sr_- César Cais- Permite V. Ex• urri aparte?
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O SR. MAURO BORGES- Ouço o sen-ador César
Cais.

O Sr. César Cais- Nobre Senador Mauro Borges, eu
estou solidário com V. Ex•, no que diz respeito ao apelo
que faz ao Sr. Ministro das Minas e Energia, que não dilate o cronograma da Usina Hidrelétrica de Tucuruf,
pois isso seria o cerceamento dos projetas industriais da
Amazônia. Mas, V. Ex• teve uma informação que, acredito, não fõi correta. Desde o primeiro momento foram
previstos e Toram feitos estudos, i"nclusive pefo Instituto
de Pesquisa da Amazônia, sobre o aproveitamento múltiplo. E, no caso específico da navegação, jã em 1979,
quando assumi o Ministério, foi feito um convênio cOm
a presença do então Ministro Eliseu Resende, na cidade
de Belém, em que se propós a construção do projeto de
ecliú~as. AcOntece que a PORTO BRÁS, não tendo recursos, não pôde acompanhar o ritmo da obra, que era e é
indispensável para todo o programa grande Carajás, ·e o
atendimento àquelas cidades, àqueles municípios que
rnargeiam o rio Tocantins, e para toda uma integração
com o Nordeste. De maneira que ela precisava por questões de energia, ter um ritmo acelerado, e, a fim de evitar
que inviabilizasse o projeto de eclusas, já naquela época,
em 79, foram feitas as cabeceiras que dão o suporte a
todo o sistema de eclusas. Foram colocadas comportas
de concreto, que nós técnicos chamamos de stop lock
para que a construção das eclusas não atrasasse a cons·
trução da hidrelétrica. De maneira que todas as providências forma tomadas, já em I 979. O que não houve foi
uma prioridade do Ministêrio dos Transporte, face às dificuldades de recursos, para essa obra de navegação, que
fará a grande via aquática do Araguaia e Tocantins, uma
via plenamente económica, de escoamento de toda a produção do Centro·Oeste do País, por um processo económico como é o transporte aquático. Só faço este reparo
para que não fique aqui, no Senado, a impressão de que
foi descuidado um estudo integrado e foi feita a obra
de~onhecendo a navegação.
O SR. MAURO BORGES - Agradeço o esclarecimento de V, Ex• e é bom que V, Ex• esteja presente, porque foi, não sei se desde o início, mas pelo menos durante uma boa parte, o Ministro das Minas e Energia, se
bem que parece que o Ministério dos Transportes também teria interesse por causa da inclusa. Mas, a verdade,
sem querer contraditar V, Ex•, que tem muito mais vivência -do problema do que eu, a verdade é que houve um
-certo tateamenfo da construção do canal, começou·se
-primeiro na margem Cireita depois passou piua a esquerda, parece que não havia um estudo pormenorizado.
Talvez, tenham começado nessas cabeceiras, como disse
V. Ex•, provavelmente por informações preliminares de
anteprojeto porque, na verdade, houve esse tateamento,
comeÇou~se de um lado e, depois, para o outro, houve dificuldades inesperadas, parece que talvez devido à pressa
da obra, corno disse V. Ex•, muitas coisas foram feitâs à
base dos primeiros dados. Queria dizer, para não parecer
exagerado, que eu ouvi uma exposição aquí do presiden~
te da ELETRONORTE, quando indaguei qual seria a
previsão de canal de água para a irrigação para a barragem, e a resposta foi que infelizmente não teve. Acho
isso realmente grave, em se tratando de uma região tropical, em que poderia ser a irrigação um grande coadjuvante pura a produção agrícola, sobretudo. Realmente,
não se con_cebe urna obra desse porte sem pensar em irrigação.
Além do mais. é do conhecimento de todos que enfiaram a Rodovia Transamazônica dentro da área de alagamento, e era possível saber esta área desde quando foram
feitos os primeiros estudos da barragem. Cerca de·--roo
km foram metidos dentro da área de alagamento, com
U:ma despesa bárbara e que depois foram, perdidos. Isso,
eu diria, é ausência de um planejamento integrado dos
diferentes órgãos do Governo.
Ainda mais, V._Exi sabe, porque foi um problema momentoso da imprensa nacional, que veio de _embrulhada
com a CAPEM!, que é o desastre da falta da retira da cobertura vegetal antes do alagamento. Acabaram fazendo
tudo pelas metades e, depois, ainda enchendo o lago com
uma vasta região onde não foram arrancadas as árvores,
comprometendo, como sabe, o problema da qualidade

da âgua e que pode_ causar danos, inclusive nas turbinas,

O SR. MAURO BORGES-- Correto. Eu só queria
__dizer desses aspectos que devem servir de lição, a lição da
_coragem, a lição do sucesso, mas a lição dos erros tambêm, porque, evidentemente, desde que se teve a cota
máXima das ãguas da barragem, qualquer estudante de
engenharia faria o câlculo da área de alagamento. Houve, realmente, uma falha que, absolutamente, não se atrihui ao eminente Miil.istro CéSaf Cais. V. Ex• naturalmente não foi cotejar aspectos técnicos e isso não caóia,
absolutamente, apenas aos grandes asp_e_çtos económicos
e políticos. Mas, não se pode negar que lã não existe previsão de irrigação, e que houve uma demora muito grande. Mas isso não esconde absolutamente a importância
da obra.
O meu objetivo era exatamente o de fazer um apelo às
autoridades da República. para que não permTtam queas obras paralisem; que não se desvie, que não se esvazie
irilediitamente T1,1curuí,- mesmo com a ordem de não
gasta"r, porque não gastar é uma palavra ~pen~_s virtual.
Não" gastar significa, às veZes, gastar mais naqUilo ali,
para não haver grandes prejuízos, em detrimento de
_obras que possam ser realmente adiadas.

um dano ecológico grande.- - _
_
Parece que o nobre Senador VirgHio Tãvora gostaria
de fazer um aparte.
O&. CéSar Cais- Inscrevo~me logo após o nobre Senador Virgílio Távora, para esclarecer essa parte.
O Sr. Virgílio Távora-- Eminente Seriador Mauro
Borges, naturalmente o Senador César Cais, exMinistro, com a responsabílidade que tem, não pode trazer à Casã. determinadOs detãHies da construção ...
O SR. MAURO BORGES- Eu não quero culpâ-lo.
O Sr. Virgílio Távora - ... dessa usina que é a re-denção de qualquer sonho industrial no Norte.
Mas eu sou testemunha, e portanto posso dizer a V.
Ex': essas obras faraônicas, que inundaram a nossa dívida interna e a nossa dívida externa ...
O SR. MAURO BORGES- Eu não estou nesse coro.
O Sr. Virgílio Távora- Um momento. Essas_o~ras
faraônicas que vão fazer a próxima geração pagar por
elas... Essas obras faraônicas, 90% delas, não são nada
de faraónicas. E Tucuruí, não fora a loucura boa, genial
de um antigo Presidente da ELETRONORTE, que estourou o seu orçamento em mais de um trilhão de cruzeiros, que era orçamento aceito e coberto em ano seguinte,
Tucuruf ainda estava em prosseguimento. Foi feito, realmente, aquele maxinto maximorum, que era possível com
os recursos disponíveis e com a premêncía do -tempo.
Veja V. Ex', se TucurufSégue a marcha normal, assume
Tancredo, assume Sarney, em hipótese estamos raciocinando no passado, sua teoria de "a ordem é não gastar",
para tudo, Tucuruf não CstãVa nem em condições de dar
energia da primeira turbina. Foi, justamente, essa aceleração das obras da barragem que tornou possível essa
realidade._ Foi a coragem-deste Presidente da ELETRONORTE, Dr. Douglas Souza Luz, que fez, realmente,
Tucuruí se tornar uma realidade palpâvel, uma realidade
não de sonho, em termos de futuro, mas uma realidade
do presente. é óbvio, não- se poderia fazer tudo ao mesmo tempo. Houve, dentro da decisão- V. Ex', o exMinistro César Cais e eu somos da mesma origem e sabemos - dentro das alternativas a decisão do comando.
Vamos terminar a barragem, botar em funciOnamento
algumas das turbinas, realmente resolver, no momento,
o problema da carência de energia para a região e o suprimento que ela forneceu e estâ fornecendo ainda ao
Nordeste, e as eclusas poderiam ser feitas depois. Mas,
Para que não houvesse um dispêndio imenso, futuramente, as cabeceiras dessas eclusas estão concluídas, os stop-lock colocados, e, permita lhe dizer, com que tristeza lemos outro dia a notícia de que, dentro do corte que o Sr.
Henri Philippe Reichstul, hoje o responsável pela
CHESF, vai proceder naqueles projetas que devem ser
desativados, estavam justamente na eclusa de Tucuruí. A
Nova República fazendo issol
-O SR. MAURO BORGES - Agradeço e queria, de
certa forma, deixar bem claro meu pensamento: sou dos
que batem palmas para Tucuruf, e acho que o Brasil
todo deveria bater, foi uma obra extraordinária, realmente o começo de grandes soluçõespara a Amazônia.
Entretanto, não quer dizer ·que, apesar dO arrojo, da importância dos aspectos altamente meritóiios, nã'o se possa reconhecer falhas que estão à frente de todos, como
essa questão do fracasso da CAPEM I, não vou_entrar no
lado escabroso de contrato, nada disso, de SNI, vou entrar apenas no problema da falta de previsão da retirada
oportuna da madeira.
O Sr. Virgílio Távora --Permite V.

O SR. MAURO BORGES -
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Ex~

um aparte?

Pois não.

O Sr. Virgílio TáVOra -~v: EX• p-ermite uma citação.Zinha italiana? Dante, no inferno: "No ragglonan de loi ma
guarda e passa, não olha para isso, guarda-te e passa, hã
coisas muito maiS importantes". Mais importante foi
construir Tucuruf, pune-se os ·rCspónsávcis e Tucuruf
continua.

O Sr. Virgt1io Távora- Só com a indenização, eu vou
dizer a V. Ex•, 800 bilhões de cruzeiros serão gastos, para
desativação.

-

O SR. MAURO BORGES- Um verdadeiro absurdo. Isso não pode ser feito; isso é gastar, fazer isso é que
é gastar. Não gastar é continuara obra. E faço um apelo,
e tenho certeza de que terei o apoio de todos que pensam
e re-fletem, sobr-etudo porque, como disse o Ministro César Cais, vai abrir a navegação depois que se fizer a Usina de Santa Isabel, no Araguaia, quejã estã em processo
quase de construção, de 3 mil e 500 quilônietros até Belém do Parâ, não contando com cerca de mil quilómetros
do Tocantins.
Portanto, realmente, fica aqui reiterado o meu apreço,
o meu aplauso à obra, mas que não se cometam mais erros além daqueles que já foram feitos.

o

Sr. Cés3r Cãls -

Permíte V. EX:~ um 3.parte?

O SR. MAURO BORGES- Ouço o Senador César
Cais.
O Sr. César Cais -_Quero dizer ao Senador Mauro
Borges que estou absolutamente solidário ao seu apelo.
E sou daqueles homens que sempre reconheceu equívocos. Eu reconheço que no meu Ministério, sem dúvida, oMinistério que exercitei, porque nem sempre podemos
estar a par de todos os detalhes, conforme disse aqui o
-~e nado r Virgílio Távora. Mas, na verdade, gostaria de abordar dois pontos: um tão-somente para esclarecer,
porque, às vezes, as informações que chegam aos Senadores não correspondem à pura expressão da verdade...
O SR. MAURO BORGES- Ex.atamente!
O Sr. César Cais- ••• são notícias maisjorilaifsficas:
Houve o episódio da CAPEM L Eu realmente nunca fui
citado, pois nunca concordei que se entregasse ao Ministério da Agricultura a exploração de uma área, de um reservatório que precisava acompanhar o ritmo de uma
obra hidrelétrica, mas não tomei parte, fui contra e, infelizmente, aconteceu o problema da CAPEM!, e não es_tou aqui defendendo. Reconheço que foi um erro do Governo. Na verdade,_ existem duas diferenças: .a exploração florestal, que a CAPEM I pretendia fazer, por delegação do IBDF. que está responsabilizado pela exploração florestal, e o desmatamento. Para evitar aquilo que
V. Ex' disse, porque foi um equívoco de informação que
lhe chegou, o Ministro das Minas e Energia determinou
o~desmatamento de 10 quílômetros a montante das usinas, para evitar qualquer danificação nos equipamentos.
Então, os 10 quilômetros foram desmatados; não foi
uma exploração, foram desmatados, aqueles dez quilómetros, como proteção das mâquinas que foram instaladas na usina hidrelétric~. E outro ~p~cto, para o qual
gostaria de chamar a atenção; diz respeito ao fato de
que, no Governo a que _servi, ao Presidente Figueiredo,
tive muitas discussões não só com o Ministro do Planejament~, mas com s,eus auxiliares- a SEST- por terem
c,?_ ~!J.bito, que, creio, foi transmitido à Nova República,
de se dízer, com-muita facilidady: cOrta Q orçamento em
10%, corta o orçamento em 15%; pára essa obra ..Como
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se parar uma obra, muitas vezes, ou freqUentemente, não
fosse muito mais caro do que continuar a obra em ritmo
mais lento ...
O SR. MAURO BORGES- Perfeitamente.
O Sr. César Cais- .. pela desativação, pela desmobilização; ou seja, retirar todo o pessoal do canteiro, assim
como a central de concreto, que vai ser desmontada em
Tucuruí. Isso é um verdadeiro absurdo, contra qualquer
racionalidade de uma decisão. Muitas vezes, ou quase
sempre; 1evaf a obra em ritmo mais lento é muito mais
barato do que desativar uma obra. Dessa maneira quero
dizer que considero o pronunciamento de V. Ex• muito
oportuno. E é neces~ârio que todos nós estejamos ao
lado de V. Ex~, para evitar a desativação de uma obra
como Tucuroí, o que realmente é um absurdo. Eu quis
fazer este pronuncianiento para esclarecer, para que não
fiqui::-aq-Ui registrado que também este ponto de proteção
às máquinas não foi cuidado. Foi cuidado, sim.
O SR. MAURO BORGES- Agradeço muito o aparte de V. Ex•, que foi muito esclarecedor. V. Ext. tem uma
larga e ~conhecida çompetência nesses assuntos. Portanto, só. pôde ilustrar o meu pequeno e despretencioso
discurso.
Sr. Presidente, outra coisa que eu queria também falar, e que é da maior importância, é sobre uma verdadeira calamidade pública. Quem viu a televisão, ontem, pôde ver extensos, dezenas de quilómetros da chamada estrada Belêm-Brasília, a nossa espinha dorsal do sistema
rodoviário, que está praticamente 'inutilizada, com o tráfego interrompido. Isso é uma vergonha nacional, quando ê a única estrada que temos cortando este Brasil de
Norte a Sul, com um tráfego pesadíssímo, sem mais poder trafegar, um verdadeiro desastre.
Quero chamar a atenção e fazer um apelo ao Sr. Ministro dos Transportes, para que determine urgentes providências, e que se puder vâ lâ,_de avião, para ver e conti~
nuar a recuperação râpida dessa estrada, para evitar
gravíssimos prejuízos à economia nacional. Não estou
falando como goiano, mas sim como brasileiro, porque
aquela estrada interessa a todo o Brasil, é realmente a espinha dorsal de nosso sistema rodoviário, e tem servido
muito bem a vastas regiões do nosso País, durante muitos anos. Aquela estrada, que alguém disse ser das onças,
na verdade, ê uma estrada que humanizou toda a região;
quem viaja por ela não passa nem alguns minutos de
trânsito, olhando para a esquerda ou para a direita, Sem
que veja casas, roças, sem ver o sinal do homem. f: uma
estrada extraordinária que não pode acabar dessa maneira, como acabaram certos trechos da Transamazônica, o
que constituiu uma verdadeira calamidade pública.
O Sr. Virgílio Távora - ~e_rmHa V. Ex• um aparte.
(Assentimento do orador.)- V. Ex' tem todo o nosso apoio, eminente Senador Mauro Borges. Recordamos,
quando tivemos a honra de substituir Clóvis Pestana, no
Ministério de Viação e Obras Públicas, o anâtema que
litti ex-Presidente da República lançara sobre a mesma
"""T "Estrada das onças''._E o que foi a luta para iniciar o
asfaltamento dessa rodovia, o que representou para todo
esse hinterland de Goiás, Maranhão e parte leste do P.drâ;
tal obra é algo que não pode ser descrita em palavras. V.
Ex•, como representante de Goiás, defensor aqui, nesta
sua Casa, dos interesses maiores da terra, está de parabéns pela abordagem que está fazendo. Há despesas e
despesas, como diria"o Conselheiro Acácio; hã realmente
despesas que podem ser cortadas, mas se não houver- e
aqui fala muito mais o profissional de Engenharia do
que o político- uma rápida intervenção, com uma aplicação maciça de recursos para recuperação da BelémBrasífia, nós teremos é que fazer outra estrada, daqui a
alguns anos.
O SR. MAURO BORGES- Agradeço muito o aparte de V. Ex• que, realmente, toina o meu discurso ainda
muito mais importante do que a sua intenção inicial.
O _Sr. Hélio Gueiros -

Permite V, Ex' um aparte?

O SR. MAURO BORGES nobre Senador Hélio Gueiros.

Cõm muito praZer,

O Sr.ljélio Gueiros- Nobr!! Senador Mauro Borges,
quero dizer a V. Ex• que estou chegando, neste instante,
de Belém_do Pará, e lã não se fala em outra coisa a não
Ser ilo deSastrado estado em que· se énc_ontra a nossa
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Belém-Brasília. Os jornais têm feito rep·o-rtagens- dramáticas monstrando a situaçilo da rodovia e a televisão
também em mostrado. É uma situação, como disse bem
V. Ex•, de calamidade pública. Acontece, nobre Senador
Mauro Borges, que somos de uma região em que a água
é abundante, entUo, ninguém liga muito quando se trata
de alguma intempérie na base da água. No_ nosso Nordeste, do qual também sou filho, quando fiá uma água, o
Brasil inteiro se mobiliza, faz tudo e muito justamente
para acudi-Ia c está certo.

O Sr. Virgílio Táv.ora- Não tanto como quando a inundação é no Sul, em Santa Catarina, para bem exemplificar.

O Sr. Hélio Guciros- O nobre Senador Virgílio Távora me lembra bem, aconteceu' há pouco, em Santa Catarina, lá no Sul do País, enchentes mais ou menos co~
muns na nossa área e o Brasil inteiro se mobilizou, a televisão, o governo ...
O Sr. Virgílio Távora nho de imposto.

E pagamos um adicionalzi-

O Sr. Hélio Cueiros- Ainda pagamos um adicional
de imposto. Mas, quando chega a hora d<tAmazõnia sofrer terrivelmente essa _intempérie que é a água, ninguém
liga muito, porque acha muito natural. Afinal não estamos na Amazônia? O Amazonas não é um grande e caudaloso rio? Então, não devenios nos incorn_odar com a água.
O Sr. Virgílio Távora - Mas, eminente Senador, o
Ministro dos Transportes é nosso colega. Vamos lhe dar
um apertão! Não é nosso colega?
O Sr. Hélio Gueiros- Mas não ê pelo fato de ser nosso colega que vamos lhe dar um apertão.

cht:io Jt: cntlcras por Lodo o lado. Isso não pode continuar. Nós temos a ce.rte?a de_que o nosso emine!'lte coleg_a, Ministro Affonso Cam_argo, há de tomar as providências que o caso requer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Muito obcigado. {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador ~aimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apesar dos pedidos, apc:.<>ar dos apelos, dos protestos e
dos reclamos, o golpe brutal contra a Zona Franca de
Manaus, especialmente contra o Pólo de Informática, foi
desfech:J,dQ pela Resolução do CO!"liN que, absurdamente, resolveu que os incentivos e benefícios fiscais
concedidos às indústrias d_e informática seriam os mesmos em todo o País, não podendo o Amazonas merecer
o que o CONIN entendci.J. "como privilégios especiais",
raciocínio descabido e completamente fora da realidade,
corisídci'ando q-ue somente vantagens altamente atrativas, poderão induzir empresários de outras regiões a investir no Amazonas, tendo em conta a grande distância
entre M_anaus e os centros consumidores do resto do
País, como tambt:m a dificuldade de transportes e as carências naturais da região.
Assim, encaminho à Mesa o Telex adiante transcrito,
endereçado ao Excelentíssimõ S-enhor Presidente daRepública, na esperança de que o Chefe da Nação, cumprindo a promesi>a feita, determine a re"vísão aa Resolução doCONIN, sob pena de, não o fazendo, provoque
a implantação do caos defmitivo na sócio-economia do
meu Estado:

O Sr. VirgiJio Távora- E duplo colega de V. Ex•,
porque é nosso apenas pelo Senado e, além do mais, era
o Secretário-Geral da Agremiação a que V. Ex•s, com
tanta honra, pertencem. Vamos bolir nos sentimentos de
brasilidade deste homem.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Mauro Borges,
permita-me retomar o aparte que me foi usurpado pelo
meu eminente colega e amigo, Senador Virgílio Távora,
que está se revelando, agora, um político de mão cheia;
não perde oportunidade nenhuma de fazer o seu proselitismo político, inVocando até a circunstância de ilustre
Senador AffOnso Camargo ter sido Secretário do nosso
Partido; coisa que, evidentemente, não t1=m nada a ver'
com o problema da água da Amazônia nem com a sua atuaçào no Ministério dos Transportes.
O Sr. Virgtlio Távora- Não teria se S. Ex• não fosse
Ministro dos Transportes e portanto, m[J.ito mais atento
às solicitações de V. Ex• do que as de qualquer outro
pobre mortal.
O Sr. Hélio Gueiros- Retomando mais uma vez a palavra, nobre Senador: Mauro Borges, no aparte que V.
Ex~ bondosamente me concede, quero endossar o apelo
veemente que V~ Ext_ faz ao nosso colega, Ministro Affonso Camargo, -e -não serfa inãl se ele atendese a sugestão de V. Ex•; que fosse ver pelo ar a situação em que se
encontra a Belém-Brasília, é uma situação absolutamente insustentável e V. Ex• díss_e bem: é a espinha dorsal; a
Amazônia, especialmente o Estado do Pará depende,
grandemente, da Belém-Brasília. Quando eu era rapazola. não existia a Belém-Brasília tudo no Pará era caro,
porque tudo dependia dos navios mas, hoje em dia, é
preciso cuidado porque até os navios acabaram; só temos mesmo a Belém-Brasilia, e se cortarem a BelémBrasília, vamos ficar com rome mesmo lã no nosso Estado. De modo que reitero aqui esse apelo que V. Ex~ está
fazendo, com o detalh_e_de que a"i.bo de chegar do Pará,
e realmente a preocupação de todas as classes, de toda a
sociedade, de todo o povo do Pará é a situação em que se
encontra a Belém-Brasília. Estou ~to de que o Ministro Affonso Camargo hã de nos ouvir e vai dar um jeito
de encontrar recursos e meios, na base de calamidade
pública, de consertar um pouco a Belém-Brasília.
O SR. MAURO BORGES- Agradeço muito o aparte de V. Ex~. que ê um homem da região e que, como disse, veio de lá e está sentindo o impacto da opinião pú.blica. Realmente é um estado de <:alamidade pública, parece uma situação de guerra. de bombardeio da estrada.

-

"Profundamente preocupado golpe sofrido Zona
Franca de Manaus, esp.ecialmente Pólo Informática, dirijo-me Vossa Excelência para solicitar, em
nome mais legítimos interesses Estado Amazonas,
manutenção sua promeSsa feita pessoalmente comissãO empresários et parlamentares amazonenses
no Palácio do Planalto sentido Zona Franca continuaria intocável pt Fato não aconteceu, pois CON IN, através Resolução, deliberou ao contrário, entendendo benefícios et incentivos fiscais constituiriam privilégios errij)iesârios ali sediados, o que não
representa verdade, tendo em vista somente vantagens especiais poderão atrair investimentos Estado
do Amazonas, considerando sua imensa distância
geográfica, sua dificuldade de transporte et suas carências naturais pt Solicito assim Vossa Excelência
determine imediata revisão mencionada Resolução
CCNIN a fim de que política desenvolvimentista representada Zona Franca Manaus não sofra solução
de continuidade, ensejando retroceSso redundaria
desastres econômicos et sociais irreversív~is pt"
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Mlíll_er.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia _o seguinte discurso.)- Senhor Presidente, Srs. Senadores:
A morte de Tancredo Neves foi, não hâ dúvida, totalmente inusitada. Ninguém podia imaginar o que se deu.
Mas, Sr. Presidente, Srs. -Seriadores, ele não morreu
em vão. E~ste um legado e, melhor ainda um. "Legado
de Estadista". O Jornal do Brasil de segunda feira, dia 22
de abril, publica, no notável artigo que expressa o pensamento do jornal, e por que não dizer do povo brasileiro,
que analisa com preciosidade o Legado de Estadista que
nos deixou Tancredo Neves.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
~os Anais, como um documento histórico, o referido editorial.
LEGADO DE ESTADISTA
O sofrimCrito e morte do Presidente Tancredo
Neves colocaram a Nação brasileira ante uma per~
ple:tídade tão intensa quanto era grande a esperança
representada pela sua presença e pela sua atiVidade
política. O Brasil e os brasileiros, mestres em desfazer momentos dramáticos num clima de cordialida~
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de e informalidade, foram chamados de repente a
viver uma situação legitimamente trágica- a queda
depois da ascensão triunfal, o desastre ocorrendo na
véspera da consagração definitiva, a sensação de orfandade geral.
Desde o fatídico 14 de março, estivemos atravessando um longo calvário - o do Presidente e o da
Nacào reunida à sua volta. Cumpre reconhecer que
ambQS _çomportaram-se bravamente. A resistência
física c moral do Presidente atingiu dimensões heroicas; e, enquanto lhe foi possível, o Presidente Taocredo Neves enviou sinais de otirnismo à Nação.
Animava-a com o seu exemplo, apoiado, por sua,
vez, numa extraordinária companheira; e por tudo
isso, não há lembrança de outro momento histórico
em que o País se visse de tal maneira irmanado.
O Presidente finalmente sucumbiu ao destino que
o escolheu para um desmesurado sacrifício; e é
como se uma parte da alma brasileira morresse com
ele, enquanto a outra parte sente o mesmo peso do
destino, e reflete sobre o porquê de um encadeamento de fatos que tem um ar de injustiça ou pesadelo.
Num momento tão inconfundível, a dimensão do
sofrimento exige que a Nação se volte para si mesma, que consulte o seu foro fntimo para encontrar
na -própria dor motlvos de soerguimento.
Essa reação moral é possível e necessária. Há um
crescimento interior que vem da própria adversídade. Sem tentar aproximar casos diversos, pode-se
lembrar que a energia atual de pafses como a Alemanha e o Japão está ligada, em boa parte, aos infortúnios que atravessaram por ocasião da última
guerra mundial. Nesse mesmo conflito, a Inglaterra
cresceu debaixo do sofrimento, atê chegar ao que
Winston Churchill quis chamar de. "a nossa melhor
hora".
O Brasil também teve as suas tragédias domésti~
cas, mesmo se conseguiu viver, até hoje, isolado das
grandes convulsões mundiais. Foram c-rises graves o
tempestuoso Governo Floría.no Peixoto, ensangaetando pela Revolta da Armada; o movimento de
contestação militar dos tenentes dos anos 20; a Revolução de 30; que provocou a Revolução Constitu~
ciona\ista de 1932; o suicídio de Getúlio Vargas; a
renúncia de Jânios Quadros; a ascensão e queda de
João Goulart.
Ê possfvel, entretanto, que em nenhuma dessas
crises as esperanças cívícas tenham sido tão brutal~
mente seccionadas como agora. Pois o sofrimento
de agora parece bater violentamente a porta no rosto de um país que se preparava para um verdadeiro
recomeço, ·depois de 20 anos de deformações políticas. sociais e económicas.·
É nesse sofrimento quase demasiado que cumpre
olhar de frente o prôprio País- e a obra do Presidente Tancredo Neves, que serã o seu monumento
imperecível. O Pafs de hoje não é mais província de
outras crises; em que tudo se resolvia nos corredores
dos palácios e dos quartéis. Em meio a dificuldades
de toda ordem, encontra-se sob nossa responsabilidade uma nação chamada a ter voz própria n0 cenário internacional.
Por todo o ano de 1984, esta Nação e os seusdiri~
gentes de hoje dialogaram em alto nível. O Brasil
pôs-se em movimento, e encontrou novas lideranças
- as que ocupam os postos cruciais da Nova Re~
pública. Por sobre este amplo panorama, surgiu a fi~
gura exponencial de Tancredo Neves.
O Presidente falecido foi o último (ou o mais ro.
cente) de uma série de estadistas que souberam en~
tender a Nação, esperá~la nas suas encruzilhadas.
Toda a tradição política de Minas Gerais
expressava-se na sua atividade de homem público;
mas a esta herança atávica ele soube imprimir a sua
marca pessoal - a marca do homem significaf.!vo,
que vitaliza as instituições, que eleva-se atê a altura
dos momfmtos mais dificeis.
Coube a Tancredo Neves mostrar a um país agradavelmente surpreso que os brasileiros ainda po..
deriam falar uma linguagem comum; que depois de
20 anos de minol'idade política, a Nação ainda era
capaz de andar com suas próprias pernas; que suas
fraturas não eram irremediáveis. Esse Brasil unido
que sobrevive ao longo calvário do Presidente é um
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patnmõnw de que ainda estamos longe de te& ex._-

derrotado na suc_essão, participa dos desejos de mudança
do País. Entende que uma página da História está sendo
virada. Pode divergir da Aliança, a respeito do julgamen~
to simplista, sobre o regime anterior. Mas compreende
que ele esgotou sua missão. E que novos tempos estão
surgindo.
O que temos diante den6sé um pa[s que já fincou suas
estruturas para o ano 2000. A opção de desenvolvimento
do Brasil- e que a Nova República herda- é irreversível. Somos um país capitalista, moderno, de economia
forte, embora recheado de problemas de toda ordem.
Nossas instituições não acOmpanharam essa modernização anárquica, que nos coloca hoje entre as oito maior~ potências econômicas do mundo. Conservamos distorções e posturas que remontam ao_ Brasil Colônia. Esse
contraste- gera perplexidade, confusão,_ equívocos. A
Nova República entende que a correção de rumos deve
ocorrer a partir de um amplo debate democrático com _a
sociedade. Nós, d9 PDS- derrotados na sucessão presldencial -, concordamos. Podemos divergir de critérios,
métodos, mas, em momento algum, pregamos a volta
aos velhos tempos.
Ê preciso ficar claro que a opinião pública virou a pâgina da História. Não esse ou aquele partido. E essa mesma opinião púb-lica identificou na figura de Tancredo
Neves e de seu grupo político os delegados de sua vontade. Coube às c-orrentes adversárias- que postulavam igualmente mudanças, mas em tomo de outro candidato
- assimilar a derrota e entendê~ la. Feito isso, todos ingressaram nos novos tempos. A Nova República é de todos - não só do Governo. A este cabe conduzi-la. A
nós, Oposição, fiscalizar essa condução. Mas, concretamente, estamos todos no mesmo barco.
Entende o Presidente José Sarney que, para melhor atender aos anseios da população- que, neste momento,
~á plena vazão a_um ânimo reivindicativo, represado ao
lçmgo de tantos anos-, deve promover um entendimento nacional em torno de metl:ts mínimas que viabilizem a
solução de problemas prementes. A isso chama de pacto
sociaL E ainda: entende que esse pacto social deve ser
precedido de um acordo P.olítiç9, sem exclusão de qualquer _corrente de pensamento com representação no
Congresso Nacional. A isso chama de pacto político.
O Presidente está certo. E o PDS - sem prejuízo de
seu papel oposicio_n_ista- está disposto a colabor~r, entenderido que tal rniciativa é um dever patriótico. Há,
porén:t, dentro do Governo e da Aliança, quem_julgue.a
iniciativa perigos~ e veja no PDS um possível novo sócto
na guerra por car~os e posições na Administração Pública: A esses, um recado: fiquem tranqüilos. O PDS não
quer cargos. :t: Oposição. Mas se oporá, quando isso f~r
necessârio, ao Governo. Jamais ao País. E o pacto político de que fala o Presidente Sarney será selado com o
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!)
País, não com o Governo. Este seria tão-somente o agenO SR. PRESIDENTE (Passos Pô_rto) - Concedo a
te da vontade notória da maioria, que, em nome justapalavra ao nobre Senador__Cªrlos Alberto.
- -mente da conciliação, consagrou a figura do President~
Tancredo Neves. Esse o pacto que esperamos. O resto e
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia ,
fisiOlogismo. _ -·_
..
__ _
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, ~rs. Sena~ores:, __
Era o que tinhã a diú:r, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Não é selado um pacto social a part1r da estl?mahzação de correntes políticas. O truque. semãn~i~O ~e
"Nova República" - de indiscutível êxitO pubhc1táno
- não substitui estruturas arcaicas por novas, nem reO SR. PRESJQENTE (Passos Pôrto) -Nada mais
move distorções crónicas centenárjas. Para tantot é nehavendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desigcessário bem mais que um rótulo- ainda que, indiscutinando para a sessAo ordinária de amanhã seguinte
velmente, bem bolado! Somente um pac~o nacional d_e
ampla escala- político, ec_o_nômico e soc1al- produziORDEM DO DIA
rã efeitos capazes de, concretamente, alterar o perfil ana~
crônico do País.
_
O Presidente Tancredo Neves, com t_odo o peso. ~e sua
Projeto de Lei _da Câmara n~' 12, de 1985
sabedoria falava sempre em união naciOnal, conciliação.
(Em regime de urgência- art. 371, alínea b, do RegiEstá dar~ que tal postura exclui discriminações de cormento Interno) .
.
rentes políticas. O Presidente_ José Sarney, em decl?- .
rações sucessivas, tem deixado claro que captou o alc_anDiscussão, em turno único, do Projeto d~ Lei d_a, Câce das colocações de seu antecessor. N~rn todos, porem,
mara n~>_ 12, de 1985 (n~' 5.272/85, na Casa de origem),
em seu Governo assim procedem. Entendem alguns que
que autoriza a desapropriação de ações das_companhias
0 pacto deve ocorrer cLentro d_os ~t~eitos :limites da. A-que-menciomre-a-abertura de crédito especial de até Cr$
liança Democrática. E imaginam que a Aliança expnme
900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e dá
o próprio País. Não é verdade. .
_ . .. _
outraS pi'Ovidêndas, tendo
A Aliança pode representar mmtos - a ma10na mesrarecei oral da Comissão:
mo- mas não representa todqs. Há um n.ítido segJJ1en__:de Economia, favoráVel ao projeto e contrário às eto soc{al dela divorcíado e que se expr!me em outro~ p~r
mendas apresentadas nos termos do art. 141, II, B, do
tidos- o PT, o PDT, o PDS, o PC do B etc. É, ~OiS, lnconcebível que o tal pacto- que, antes ~e ser socaal, terâ
Regimento Interno; e dependendo de Parecer da Comisde ser político- ignore essas correntes. Q PDS, embora
são de Finanças sobre o projeto;
plorado todas as possibilidades; um patrimônio que
está ao alcance de poucos, no mundo dilacerado em
que vivemos.
Esta é a grande obra de Tancredo Neves, que se
concretizou aos nossos olhos. Graças ao seu estilo inimitável, o País efetuou a mais difícil de todas as
transições. Pode-se discutir longamente até que
ponto a idéia original de Trancredo Neves sobreviverá aos embates e problemas que certamente surgirão. Mas esta não é a essência da questão. O que
brilha e brilhará por muito tempo é o sacrifício pessoal de Táncredo Neves; um sacrific(o- qUe selou,
com a força do sangue, a passagem de uma época
para outra. Esse prodigioso exCffiplo, se não cria automaticameri-te novos estadistas como Tancredo
Neves, empurra-nos para fo'ra do comodismo e da
mediocridade: desaminar ou agir mesquinhamente,
a partir de agora, é mostrar-se indigno das horas
dramáticas e exemplares que terminamos de viv~.
O Brasil de hoje não tem mais disfarces para 8.
sua realidade própria. É_ um país que saiu da adolescência - e que se encontrã provisoriamente órfão.
Mesmo o homem maduro gosta às vezes de descansar na experiência de pessoas mais velhas - e as
nações não são muito difeientes. A França confiava
em De Gaulle; a Alemanha em Adenauer; ~-o B~asil
confiava em Tancredo Neves_.
Fomos violentamente privados do seu equilíbrio,
da sua sabedoria, do seu senso de humor- sínteses
das mélhores virtudes brasileiras. Não se encontra
do dia para a noite um outro Tancredo Neves_._ Temos o direito- de chorar longamente a sua morte.
Mas temos o dever de dar prosseguimento à sua
herança. Por maior que seja Uin homem público, ele
não é maior do que a nação. b à Nação que cabe agora dar sinal de vida- não de forma tumultuada,
mas através das suas lideranças representativas.
Tancredo Neves deu início a t.úna primorosa construção política. Reabilitou a idéia de_ "centro", que
tinha sido desfigurada pelas ideologias, e que surge
agora como o ponto de equilíbrio entre correntes
necessariamente distintas.
O Brasil descobriu, pela sua mediação e pelo seu
exemplo, que não precisa dilacerar-se para alcançar
alguma coisa. Há forças positivas agindo_ na nossa
nacionalidade- as que Tancredo Nev_es, à frente de_
seus pares, pôs em movimento e dinamizou com o
seu sacrifício pessoaL
Conservar e consolidar esse movimetno é a melhor forma de honrar a mim6ria do estadista quePaís acaba de perder.
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Dependendo, ainda, da votação do Parecer da Comissão de Constituição e_ Justiça sobre recurso para o plenário de decisão da Presidência.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MiiUer e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n" S/4. de 1985,
do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federar para realizar o~
peração de crédito externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.

-Votação, em turno único, do Requerimento nl' 58,
de 1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio n'i'Sj8; de 1985, através do qual o Prefeito municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização üo Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo novalor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares).
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 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 1984, das Comissões:
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, 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 escola e a nomciição -doS dirígentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, Favorável.

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 340, de 19"80, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da
Consolídação das Leis do Trabalho facultando à empregá da com prole o direito à jOfilada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n~'s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
- de Constifülção Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, Favorável; e
-de Firulnças, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.

e

7

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do ProjetO de L~i do Sena.do n~' 18, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre
aposentadoria especial do músico, tendo
Pã.rE!ceres, sob n" 1.032, de 1980 e n" 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 21' pronunciamento: (reexame solicitado em.Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

Votação, f:m prlineiro tum o (apreciação preliminar
da jurudicidade, nos termos do art. 296, do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 320, de 1980, de
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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 Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n"' l.t44, de 1981, da ComisSão_
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 5 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. Nl-_
VALDO MACHADO NA SESSÀO DE-19-4-85 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronuncía o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
As datas históricas devem ser comemoradas, do mesmo modo que a memória dos grandes vultos nacionais
deve ser cultuada. Fiel a esse mandamento cívico, eu me
propus fazer o registro, nesta oportunidade, de três
acontecimentos que já se inserem na história deste País.
ia fazê-lo, Sr. Presidente, em aparte ao ilustre Senador
Jorge Kalume, mas desde que o ensejo não se me- apresentou, por ter S. Ex' encerrado, antes do qUe eu previa,
o seu discurso, resolvi não deixá-los sem uma referência,
ainda que rápida, de minha parte. Vejamos: o primeiro,
o 21 de abril, uma das maiores datãs do nosso calendário
cívico, não po-de iia-sS<ir esqlleciâo. A Nação, de- que é
justamente considerado Patrono Joaquim da Silva Xavier, ·rende-lhe a homenagem merecida, pois como todos
sabemos, pagou com a vida o ideal de liberdade que pregavam para a Pátria. Por isto, o Patrono da Nação brasileira não podia deixar de entrar na História como um
dos seus mártires, tendo em vista o alto preço pago pelo
ideal pelo qual lutou até à morte. A história lhe fez justiça. Julg_o pois, dispensáveis quaisquer outras considerações a respeito desse fato histórico, porque nada de
novo tenho a trazer ao Senado, que vem cultuando a memória dos vultos mais destacados da História do Biasil.
DesejaVa, como o ülÇo ãgora, apenas lenibfar a data
para associar-me à iniciativa do Senador Jorge Kalume,
que ainda hã pouco fez o devido registro do fato.
Outro" acontecimento histórico ·a que desejõ reportar:-me, nesta hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, refere-se à
fundação desta cidade. Brasília, que a 21 de abril completará 25 anos de fundação, é bem o símbolo de uma
nova mentalidade, de um novo sentido de desenvolvimento. Não diria iniciado há alguns anos, porque faríamos injustiça àqueles que precederam o ex-.Presidente_
Juscelino K ubitschek, durante o_ Império e a República,
no esforço de construir o progresso deste País. Mesmo a
passos mais lentos, começamos a nos desenvolver hã
mais de cem anos antes da grande iniciativa da construção de Brasília e de fazê-la o centro econômico e nevrálgico da vida nacional, fato de que foi figur-a central
esse eminente estadista. A data, pois, não Pode deixar de
ser registrada devidamente e foi isso que fez, ainda liá
pouco, o ilustre Senador Jorge Kalume, e que agora me
permito secundá-lo _na çerteza de que estamos prestando
merecida homenagem aos seus fundadores, aos que a
construíram com tantos sacrifícios, para que ela representasse um novo marco no desenvolvimento econômico
de nosso País. _
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Ouço V. Ex• com
prazer, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Não gostaria de apartear v.Ex' para não interroinper o seu raciocínio, especialmente
pelo belo improviso dessa mensagem congratulatória de
fatos históriCos ocorridos no dia 21 _de abriL Além dos
meus cumprimeritos por essa relembrança,--quero ag-ràdecer também as referências generosas que o nobre Senador fez a minha pessoa. Era esse o meu aparte,
O SR.. NIVAWO MAOfADQ_-_Muito obrigado, Se~
nadar Jorge Kalume. Registro a contribuição de V. Ex•,
sempre oportuna, e lhe fiz justiÇa- pela sua presença per-
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manente na tribuna, para o debate, para a análise e para
a colaboração valiosa à solução dos problemas nacionais. V. Ex• é um homem que honra esta Casa, sempre
atento à vida pública brasiteira, no propósito de desempenhar a contento, e o tem feito, o mandato que o povo,
merecidamente, lhe outorgou.
Sr. -!>residente, Srs. Seriiidofes, -oulro fato tetnbrado
também pelo Senador Jorge Kalume é o da fundação do
Correio Braziliense, há 25 anos, quando BrasíHa era
inaugurada. Fundado por Hypólito José da Costa, em
1808, em Londres, passou a ser editado desde o dia da
inauguração desta Capital. Não repetiríamos ã.penas um
lugar comum se disséssemos -que esse órgão da imprensa
brasileira Vem prestando assinalados serviços a Brasília,
à sua população e ao for_talecimento das instituições democráticas, pelo debate de todos os problemas, quer os
de interesse local, quer os de interesse nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nã~ poderia deixa~ esquecida, também, uma data que está escrita nas páginas
da História do Brasil: a do nascimento desse grande brasileiro que foi Getúlio Dornelles Vargas. Só _em 1947,
logo após a volta do País à normalidade constitucional, é
que tive oportunidade de passar a exercer o direito devoto, com efeito, ao retomar o Brasil o leito democrático,
depois da noite do Estado Novo, de que foi protagonista
principal o Sr. Getúlio Vargas, é que iniciei a minha modesta vida pública; e, em 1947, elegi-me vereador pela
minha cidade, a velha e legendária Marim dos Caetés. _
Não cabe, nesta hora, fazer a anâlise da controvertida
personalidade_ desse grande brasileiro que foi Getúlio
Vargas. Os seus contemporâneos e os que acompanham
os fatos da vida pública- nacional podem dar testemuR
nhos, oferecer depoimentos, nem sempre coincidentes,
sobre a atuação desse estadista. Mas, todos os brasileiros
rendemos homenagem à sua memória, pela destacada
presença na- cena política, durante largo espaçO de tempo. em que marcou como um dos seus grandes vultos, a
História do Brasil. Combatido pOr uns, exaltado por·ou-.;
tros;- personalidade controvertida, repito, como a _de
muitoS homens públicos deste Pais, Getúlio Vargas deixou a sua grande contribuição, para o desenvolvimento
nacional, notadamente no campo da legislação do trabafho. A História já recolhera o seu nome como um dos
maiores estadista - antes do gesto drãmatico que abalou e comove_u__a_NaçàQ-:- pela sua figura de patriota devotado aos- irlteresses do povo e pela lúcida visão -dos
problemas nacionais.
Embora não pudesse exercer o direito -de cidadania,
votando, acompanhava a vida pública nacional, como
estudante, interessado pelos acontecimentos políticos.
Em 1937, em novembro, fui sUrpreendido- como todos
os brasileiros pelo golpe de Estado, que levou o Brasil a
mergulhar na ditadura do Estado Novo, íriterrrompendo
a campanha pela sucessão presidencial, que entiio se desenvolvia entre José Américo de Almeida, candidato da
minha dmpatia, e Armando de Sales Oliveira. Seffi o direito de votar, dava o meu apoio de estudante a um homem do Nordeste, porque entendia que ninguém estava
mais preparado do que o Ministro José Américo de Almeida para dirigir os destinos desta Nação.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senaâores aqui no sen-ado, com a consciência da importância desses fatos históricos, estamos sempre dispostos a registrâ-los e a
comemorá-los.
Não é necessârio que-me demore fazendo referência à
-Vida de Getúlio Vargas, porque tendo marcado a vida
pública do País, a partir da legislação social, a partir da
defesa e proteção dos trabalhadores, ele deixou uma contribuição tão grande, que ninguém apagará da História.
Dentro ç;ia imperfeição inerente à condição humana:Por_que a perfectíbilídade só se encontra em Deus, cada um
de nós procura dar, na medida das suas possibilidades, a
contribuição que o povo tem o direito de exigir.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

"DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO DE 16-5-85
-EQUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pela ordem) - Sr.
Presidente, secundando as palavras do Senador Octávio

Cardoso, Líder do PDS, eu levantaria, perante V. Ex• a
seguinte questão: se houve uma votação eletrônica no
qual se constatou como a Mesa anunciou, a falta do quorum necessário para aprovação da matéria e o nobre Senador Itamar Franco sempre vigilante colocou perante
V. Ex~ que havia na lista daquela votação o nome do Se- nad_or p·assos Põ_rtO:- que não estaria presente, então, essa
votação _'iiciada não pode prevalecer. Acho que o Sr. Senador Uder do PDS tem a sua razão de ser agora é que
faríamos a primeira votação para. em seguida, se não
houver número, V. Ex• suspender por mais lO minutos a
sessão, para efeitO de nova verifiCaçãO- de quorum.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS
CONGRESSISTAS
4• Reunião Ordinária, realizada em
9 de maio de 1985
Aos nove dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas, presentes os Senhores S~adores Nelson Carneiro, Presidente, Passos
Pôrto e Deputados Raul Bernardo, Nilson Gibson e
Raymundo Urbano e o Doutor luiz do Nascimento
Monteiro, reúne-se o Conselho Deliberativo do Instituto
de Previdência dos Congressistas- IPC, a fim de tratar
de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião
anterior. o Senhor Presidente inicia os trabalhos dando
ciência aos Senhoi-es Conselheiros dos últimos investimentos realizados na forma estabelecida anteriormente,
ficando,_desde já, autorizad<~s duas aplicações para este
mês. Por sugestão do Senhor Conselheiro Deputado
Raul Bernardo, a terceira merecerá novo estudo para
posterior deliberação. A seguir, foram apreciados e
aprovados os seguintes processos: - de concessão de
pensão: ao ex-parlamentar Waldmir Belinatí; deferida ad
rererendum, pelo ex-Presidente do IPC, Deputado Furtado Leite, _com parecer favorável oferecido pelo Senhor
Conselheiro Raul Bernardo: ao ex-parlamentar Carlos
Augusto de Oliveira, igualmente deferida ad rererendum,
com parecer favorável do Senhor Conselheiro Jutahy
Magalhães; ao segurado facultativo Eurico Jacy Auler,
aposentado pelo Senado Federal, com paieCer favorável
do Conselheiro Jutahy Magalhães; ao segurado facultativo Fernando O. de Lara Rezende, aposentado pelo Senado Federal, com parecer favorável do Senhor Conselheiro Raul Bernardo; ao segurado facultativo José Conceição Barbosa Tavares, aposentado pelo Senado Federal, com parecer favorável do Conselheiro Raul Bernardo; Alzira da Si!·ta Macedo, viúva do ex-pensionista do
IPC, Abel Ferraz de Macedo, com parecer favorãvel do
Conselheiro Nilson Gibson; a Zélia Santiago Rezende,
viúva do ex-pensionista Oclair de Mattos Rezende, e
seus-filh-Os menores, _com parecer do relator COnselheiro
José Ribamar Machado, pelo deferimento; a DeolindB:
Bittencourt Barreto, viúva do ex-segurado Isidoro Pereira da STiva Barreto, com parecer favorável do Conselheiro Francisco Studart; a Míriam Amora de Assis Republicano, tia e tutora da menor Márcia de Assis Republicano- Rodrigues Martins, filha da ex-pensionista
Gilda Amora Republicano, com parecer favorável do
ConsetfieiTO Carlos-Wilson; a João de Deus Vizioli, segurado facultativo, aposentado pelo Senado Federal, com
parecer favorável do Conselheiro Luiz do Nascimento
Monteiro. Foi concedido auxílio-funeral a Otacílio Santiago Rezende, filho -do ex--pensionista Oi:lair de Mattos
Rezende, processo com parecer favorável do Conselheiro Francisco 'Studart; igualmente a Alzira da Silva Macedo, viúvá do ex-pensionista Abel Ferraz de Macedo, com
parecer favorável do Conselheiro luiz do Nascimento
Monteiro. Poraridiiôderidos os auxífios-doença--requeridos por Marli Alvim Cerri e Florizel Leitão da Silva,
segurados ·facultativos. por falta de amparo na Resolução n9 1/85, acompanhando parecer do relator Conselheiro Ra)'mundo Urbano. Concedido auxílio-doença a
Lúcia Santos Tomelin, segurada facultativa, com parecer
favorável do Conselheiro luiz do Nascimento Monteiro.
O Senhor Consellieifo Raul Bernardo,- relãtando o prO~
cesso que trata da inscrição _de funcionários do PRODASEN e do CEG RAF, sugeriu fosse o mesmo encaminhado ao Consultor Jurídico do IPC para opinar sobre as
implicações legais do caso. Falando, ainda, quanto à ma-
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téria relàcionada à computação que se deseja implantar

Congresso Nacional. A nova Resolução tomará o núme-

para a dinamização e modernização dos serviços do IPC
através do PRODASEN, entende que a matériã-jâ fóiobjeto de exame e deferimento pelo Senador M oacyr
Dalla, ex-Presidente do Senado Federal. Sugere, por isso, um cantata pessoal do Presidente do IPC Senador
Nelson Carneiro com o Senador José Fragelli, a tua! Presidente do Senado Federal, para que possa ser concretizada a pretensão. A moção (oi acolhida pelos presentes,

ro 5/85, revog~das as disposições em contrário. Nada
mais havendo a tratar, ê encerrada a reunião às dáoito
horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu,
Zilda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente
Ata qUe depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

Em pauta a redação que trata de nova Resolução para
disciplinar o auxflio-doença foi a mesma aprovada sem
qua[quer alteração em seus artigos, por unanimidade,
passando a viger a partir de sua publicação no Diário do

PORTARIA N• 27, DE 1985
(Do Diretor-Geral)
O Diretoi"-Geral do SenaOo Federal, no uso dãs suas
atribuições regulamentares e à vista do qu·e consta dos
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Processos n~"s 009069 83 6 e 004791 84 3, resolve; designar
Comissão Técnico-Administrativa composta dos servidores Osvaldo Maldonado Sanches, José Antônio da Silva, Jair Coelho Bayma e José Epifânio de Araujo, para,
sob a Presidência do primeiro e no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias, a contar da data da instalação, avaliar o estado atuaf do sístema de ar condícionado da Casa, em
face do crescimento das demandas por aparelhos adicionais e por sistemas específicos para a Biblioteca, Subsecretaria de Análise e Serviço de Telecomunicações, propondo sugestões para solução do problema.
Brasília, 20 de maio de 1985. - iourival Zagonel dos
Santos, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 75• SESSÃO, EM 21 DE MAIO DE
1985
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- N9 lll/85 .(nY 270/85, na origem), restituindo_
autógrafos de projeto de lei sãncíonado.
- NQ 114/85 (n"' 273/85, na origem),_de agr~deci
mento de comunicação.
1.2.2- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da RepUblica
- N~' 290/85, encaminhando esclarecimentos
prestados pelo Ministério das Relações Exteriores,
c.om a finalidade de instruir o estudo do Projeto de
Decreto Legislativo n9 8/84 (n~' 44/84, na Câmara
dos Deputados).

1.2.3- Oficios do Si-.19-Sécretirrio da Câmarit doS
Deputados
Comunicanc/.o a aprovação da seguinte matéria:

-Projeto de Lei do Senado n~' 236/79 (fl_~'
3.003/80, naquela Casa), que revoga o ãrt. 26 da Lei
nl' 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe so6re o
Regimerito de Custas da Justiça Federal. (ProjetO
enviado à sanção em 20-5-85.)
Encaminhando à revisão do SenadO autójirafo do seguinte projeto:

-Projeto de Lei da Câmara n"' 27 j85_(n'! 273/83,
na Casa de origem), que defiile crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem econômicofinanceira.
1.2.4 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.5- Expediente recebido
-Lista n"' 2, de 1985.
1.2.6 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n"'l26/85, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n~' 5.315, de 12 de setembro de 1967,

com vistas a benefi_ciar os integrantes da Marinha
Mercante Que especifica.
-Projeto de Lei" do Senado n'>' 127/85, de autoria
do Sr. Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a
extensã_o do~. efeitos das Leis n'i' .3_.502, de ··21 âe deZembro de 1958 e n"' 3.164, de li' de junho de_l957, a
outros casos, que especifica, e dâ outras pfovidências.
1.2.7- Requerimentos

-=

N~> 111/85, de autoria do Sr. ~en_ador H_umberto LUcena e outros Srs. Senadores de homenag~s de
pesar· pelo falecimento do ex-Ministro do Supr"eino
Tribunal Federal, Victor Nunes Leal. Aprovado, após
usar da palavra no encaminhamento de sua votação
o Sr. Humberto Lucena, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens em nom~ da ~esa.
- NQ I 12/85, de autoria do Sr. Senador Humber- ·
t.o Lucena e outros Srs. Senad~res, de homenagens de
pesar pelo falecimento do advogad~ e jurista Heleno
Fragoso. Aprovado, após usar da palavra no encami-onhamento de sua votação o.Sr. Humberto Lucena,
havendo o Sr. Presidente se associado às homenagens
em nome da Mesa.

SENÃDOR HELIO GUE!ROS- Defesa da·pre.
sença do Estado do Pará na Sec.r.etaria Executiva do
-projeto Oirajás.
1.2.10- Comunicaçio da Presidência
--- Cofivocaçã(i de seSSão extraordinária a realizarse hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
-Transferência, Para- data· a ser f'liada entre os
dias 17 e 20 de junho próximo, da· sessão especial comemorativa do IV Centenário de Fundação do Estado da Paraíba.
1.2.11 -Apreciação de matéria
-Requerimento n~" 109/85, lido na sessão anterior, solicitando a realização de sessão especial para
homenagear a memória do ex-Senador Gilberto Marinho. Aprovado.
1.2:12 - Leitura de proje~o
-Projeto de Lei dÕ Senado n"' 128/85, de.autoria
do Senador Niva1do Machado, que altera a redação
do item IV do artigo 17 da Lei n"' 4.506, de 30 de novembro de 1964, e dá outras providências.
1.3-0RDEM DO DIA

1.2.8 - Colriunic&Ções da PreSidê~ia
-Recebimento das Mensagens n"'s. 112 e 113/85
(nYs. 27 I e 272/85, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República solicita autorizaçã-o dó Se. nado Federal para que o Governo do Estado do Rio,
- de Jaheiro registre uma emissão de Obrigações do
Tesouro daquele Estado, tipo reajustável (ORTRJ)
no valor que menc_iona; e para que a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (-'ªA) possa contr~tar
- -'"" óperaçãél de Ciédif.O; para o fim que especifiCa.-- == . . :. . .: oesi&riáção- do Senador __Alfredo Campos para
integrar a Delegação do Congresso Nacional ao Simpósio Interparlamentar sobre o Desatn).amento Relativo às Armas Convencionais, a realizar-se na cidade
do México, de 28 a 31 do corrente.
1.2.9- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON ~CARNETRO, como Líder
- Urgente necessidade da aj)rovação de projeto de
. lei, em tramitação no Senado, que determina o pagamento de royalties aos Estados produtores de petróleo na plataf~rma continental. Disputa que estaria
havendo para o preenchimento de cargos no Governo do Distrito Federai.

_- Proje~o de o Lei da Câmara n"' 12/85 (nY
5.272/85, na Casa. de origem), que autoriza a desapropriação de ações das companhias que menciona e
a abertt~ra de crédito especial de até Cr$
900.000.000,00 (novecentos bilhões de cruzeiros), e
dá outras providências. (Em regime de urgência.)
Aprovado após parecer oral da comissão competente,
tendo usado da palavra os Srs. Itamar Franco, Luiz
Cavalcante, Octávio Cardoso, Jutahy _Magalhães,
Cesar Cais, Fábio Lucena e Nelso"n Carneiro. A
sanção.
1.3.1 ""7 Pronunciament~ de_ Liderança

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA, como LíderDeclarações do ex-Ministro da Secretaria de Planejamento da Presidência ·da República ao tomar conhecimento das acusações formuladas pelo Subprocurador José Arnaldo da Fonseca.
1.3.2- Õidem do Dia (continuaçio)
-Projeto de Lei do ~ena~o n~> 26/79, que acresCenta parágrafos ao art. 517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quo-

rum.
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-Projeto de Lei do Senado n"' 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeacão dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta
de quorum.
-Projeto dC Lei do Senado n"' 340/80, QUe-acrescenta parâgrafo único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole, o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votação adiada por falta
de quorwn.
-Projeto de Lei do Senado n~ 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico: (Apreciação
preliminar da ConstitUCionalidade.) Votação adiada
por falta de quorum.
_ ____ _
-Projeto de Lei do Senado n'it 320/80, que revog-a
a Lei n.,. 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. Votaçio adiada por falta de quorum.
-Requerimento n9 57/85, requerendo urgência
para o Ofício-Sf2, de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do No_rt~. solicitan-do autorização
do Senado Federal para realizar operação de crédito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerim-ento nct 58/85, soliciümdo urgência
para~ Ofíc!OS/8, de 1985, através do qual o Prefeito
municipal de Anápotis (GO_), solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizár
operação de empréstimo externo no valor de US$
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares.)
Votação adiada por falta de quorum.

2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Re-ptiJiica
N' 276/85, de retirada, para reexaffie, da Mensagem n9 433/83, relativa ao Projeto de Lei _da Câmara
n~ 124/84 (il' 2.770/83, na Casa de origem). Deferida.
2.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa

2.2.3 - Requerimentos

1.3.4- Designaçio da Ordem do Dia da próxima
sessio.

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 76<SESSAO,EM21 DE MAIO DE
1985

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.3.2- Discursos •pós a Ordem do Dia

SENADOR NELSON CARNEIRO -

Poluição

em Arraial do Cabo-RJ.
- N'it 116/85, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n"' 92, de 1985:.DF, de iniciativa dó Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre vencimentos~ vantagens dos membros do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- N' 117/85, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n.,. l14j85~Complementar, que dispõe sobre a
instalação de Municípios e dã outras providências.

2.3- ORDEM DO OlA
-Requerimento n'l 107/85, do Senador Nels.o!l
Carneiro, solicitando a retir_ada, em carâter defimtlvo do Projeto de Lei n'l 187/82, de sua autoria, que
in;titui a semana do jovem, e dá outras providências.
Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n'l 184/84, que altera
dispositivos da Lei n.,. 5..682, de 21 de julho de 1971,
modificados pelas Leis n'its 6.697, de 27 de agosto de
1971, 5.781, de 5 de junho de 1972,6.444, de3-deoutubro de 1977 e 6.767, de 20 de dezembro de 1979, e
dã outras providências. Aprovado, em 19 turno.

1.3.3 - Comunfcaçi.o da Presidência
Término do prazo para apresentação de emenda
ao projeto de Resolução n9 9/85.

do Requerimento nct 117/85, lido no Expediente.
após pareceres das comissões competentes.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n.,.
114/85-Complementar, em regime de urgência. Aprovada. Ã Câmara dos Deputados.
Aprovado~

SENADOR GASTÃO MULLER -

Reivindi·

caçôes do Estado de Mato .Grosso no tocante à execução de obras públicas federais, objetivando o desenvolvimento_ daquele Estado.
SENADOR CESAR CALS- Comentários sobre
pronunciamento do Papa João Paulo II, feito na Bélgica, quando condenou a injustiça social, o desemprego, a ditadura e o racismo, por ocasião de seu encontro com operârios bel!as.

2.3.3 - Pesignaçio da Ordem do Dia da pr6xima
sessão:

2.4- ENCERRAMENTO
3-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES.
SOES ANTERIORES
-Do Sr. João Cã.lmon, proferido na sessão de

16-5-85.
-Do Sr. Roberto Campos, proferido na sessão de

16-5-85.
_-Do Sr. Virgílio Távora, proferido na sessão de

2.3.1- Matérias apreciadas ap6s •.Ordem do Dia
-- -Projeto de Lei do Senado n' 92/85-DF, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n.,.
116/85, lido no Expediente, Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À ComisSão de Re-:UãÇão.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9
92/85-DF, em regime de urgência. Aprovada.. à
sanção
-Projeto de Lei do Senado n9 114/85Complementar, em regime de urgência, nos termos

20-5-85.
4 ;--PORTARIAS DO SR. DIRETOR-GERAL
Ncts 28 a 30, de 1985.

5-MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTI·
DOS
7 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES
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Ata da 75!! Sessão, em 21 de Maio de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Enéas Faria e João Lobo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS~ A-CHAM-SE PRESENTES .OS SRS. SENADORES:
.
-Jorge Kalumé'- Mário Mafa - Fdbio Lucena Raimunifo Parente- Odacir Soares- Aloysio ChavesGabriel Hermes - Hélio Gueiros- Américo de Souza - ·

Alberto Silva- Helvidio Nunes- Cesar Cais- Virgl1lo
Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Martins
Filho -Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Cid
Sampafo- Nivaldo Machado- Luiz Cm•alcante- Louriva/ Baptista - Passos Pórto - Jutahy Magalhães Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- Nelson
Carneiro --Roberto Saturnino -Itamar Franco_:_ Murilo Badaró- Gastão Müller .:..._José Fiágel/i- Marcelo
Miranda - Álvaro Dias - Enéas Faria - Carlos Chiarei/i - Octá~io Cardoso.
·
·O SR. PRESIDENTE (JoSé Fragelli)- A lista de J?resença acusa o coinparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regírilental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiCiaffiOs nossos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.
É lido o se,guinte

EXPIIDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei suclo1111do:
N' 111/85 (n' 270/85, na origem); de 17 de maio do
corrente ano, referente ao Projet!) _de Lei da Câmara n9 6,
de 1981 (n9'137{79, na Casa de origem), que fixa em oito
horas a jornada de trabalho dos vigias.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.313, de 17 de
maio de 1985.)

De agradecimento de c:omunicaçio:
N• 114/8.5 (n• 273/85, na origem), de 20 de maio.do
corrente ano, referente às matérias constantes das Mensagens Presidenciais n9s 548, 60,414, 400, 531,475,461,
540,545, 544,567, 546, 570,. 573,574,571,572,569,215,
216, 217 e 218 de 1984; e 46, 246, 214 e 237, de 1985.

AVISO DO MINISTRO-CHEFE
DO GABINETE CIVIL DA
PRESIDENCIA DA REPúBLICA
N9 290/85, de 21 do corrente, e;ncaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério das Relações Exteriores, com a finalidade de instruir o. estudo do Projeto de
Decreto Legislativo n" 8, de 1984 (n9 44/84, na Câmara
dos Deputados), que aprova o_ texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da Repdblica Federativa do Brasil
e o Governo dá Espanha, celebrado em Brasília a 12 de
maiO de 1983.
·
(À Comissão de Relações Exteriores.)
. OFlCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
. CAMARA DOS DEPUTADOS
N9 87/85, de 20 do corrente, comunicando a aprovação, sem emendas, do Proj~o de Lei do Senado fi9
236, de 1979, (n9 3.003-B/80, llaquela Casa), de 3.utoria
do Senador Nelson Carneiro, que revoga o art. 26 da Lei
n9 6.032, deJO-de abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal.
(Projeto enviado à sanção em 20-5-85.)

Do Sf, .l 9·Se.cret~io da Câma~a dos Deputados, encaminhando i reviSão do Senado autOgrafo do seguinte projeto:·

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 27, DE 1985
(n9 2~3/83., na casa de origem)
Define crimes contra o sistema fmanceiro nacional
e contra a ordem econônúc:o_.fin-.ncelra. ·
O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 C~nsi_d_eram-se instituições financeiras, para
os efeitos desta lei, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenha~._como atividade principal ou acessória, a
·coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros; em moeda nacional ou estrangeira, bem como a custódia, em'issão, distribuição,
negociação, intermediação e administraÇão de vaiOres
·mobiliários.
-~arâgrafo único. Equiparam-se às iristituições financeiras as pessoas fisicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, Qe forma permanente ou
eventual.
Dos crimes contra o sistema
rJJianceiro nacional

Art. 29 Fabric<i(Ou pôr em circulação, sem autorização da sociedade emissora, documento representativo
de titulo ou valor mobiliário.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.
Parágrafo únicO ----Na mesma pena incorre quem fabrica ou divulga material de propaganda relativo à circulação de documento referido ne~te artigo.
Art. J9 Divulgar informação falsa ou incompleta
sobre ~ entidades compreendidas no art. ]9 desta lei,
para facilitar a captação de recursos financeiros.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Art. 41' Gerir- fraudulentamente institujção integrada no sistema financeiro nacional, dando causa a sua insolvência, a intervenção, a liquidação extrajudicial oi.J a
.
·
falência. ,
Pena: Reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e multa.
§ )9 Se a gestão é temerâri!il:
·
Pen~: Reclusã_o de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.
§ 29 Incorre nas penas previstas no c::aput e no§ 19
~este__artigo quem, de qualquer modo, tenha concorrido
pa~a a prática de ato de gestão fraudulenta ou temerária.
. Art. 59 Apropriar-se, qua.Iquer das pessoas menciGnadas no ar't. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou
qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou
desviá-lO, em proveito próprio ou alheio.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Parágrafo único. Negociar, qualquer das pessoas
mencionadas no art. 25 desta lei •.título, valor ou qual~
quer outro bem móvel de que tem a posse, sem autori~
:ritÇão.de quem de direito.
Pena: Reclusão de 2 (Qois) a 6 (seis) anos e multa.
Art. 69 Induzir ou manter investidor em erro, relati-vamente ·a operação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-lhe informação falsa, obtendo, para
si ou para outrem, Yantagem ilícita.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Art. 79 Emitii, oferecer ou negocia~, de qualquer
modo, titulas ou valores mobiliãrios:
1- falsos ou falsificados;
·
II- sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das ·constantes
do registro, ou irregularmente registrados;
III- sem lastro ou garantia suficiente, nos termos da
lei;
·
·
I.Y-:-:-:- sem autorizaÇão prévia da autoridade competente, quando legalmente e_xig.ída.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.
Art. 89 Cobrar juro, comissão, taxa ou importância
em dinheiro a qualquer título, sobre serviços ou ope-

rações próprias das entidadeS mencionadas no _art. I'i'
desta lei, em desacordo com a lei.
Pena: ~edusão de I (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 99 Deixar de prestar as informações devjdas a
sócios ou clientes das entidades comPreendidas no art. {9
desta lei, ou prestá-las incompletas ou falsas, cOm o fim
de sonegar vantagens financeiras a eles devidas.
Pena: Reclusão de 2. (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Art. lO. Falsifi-car ou adult6rar, no todo ou em parte, documento de existência necessária ao controle da
atividade própria da entidade abrangida P:elo art. 19 desta lei, com o firri prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: Re_c_iusào de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.
§ (9 Na mesma pen~ incorre quem, para igual fim e
em documento previsto no caput deste artigo, omite ou
faz omitir dado que dele deveria constar, ou nele insere
ou faz inserir dado falso ou diverso do que deveria serregistraQo.
§ 2'i' Na mesma pena incorre quem mantêm contabilidade paralela à exigida pela lei..
Art. I l. Apropriar:·se, qualquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de bem integrante de patrimônio de entidade compreendida no art. 19, oudlbsviâ-lo em
proveito próprio ou alheio.
Pena: Reclusão de 2.(dois) a 6 (seis) anos e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre o interventor, o liquidante ou o síndico que se apropriar de bem referido neste artigo, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio.
Art. 12. Deixar, o ex~administrador das entidades
previstas no art. 19 desta lei, de apresentar, ao interventor, liquidante, ou síndico, nos prazos e condições estabelecidos em lei, as informações, declarações ou documentos. de sua responsabilidade.
Pena: Reclusão de I (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 13. Desviar, qualquer das pessoas mencionadas
ho art. 25 desta lei, bem alcançado pela indisponibilidade legal resultante de intervenÇão, liquidação extrajudicial ou falência de entidade prevista no art. 1q
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Parágrafo Cmico._ ··Na· mesma pena incorre o interventor, o liquidante ou o síndico que se apropriar de bem
abrangido pelo c::aput deste artigo, ou desviá-lo em pro-

ve~~t:l?.ri'À~~~~f!~; em liquidação extrajudicial ou
em falência de entidade compreendida no art. }9 desta
lei, declaração de crédito ou reclamação falsa, ou juntar
a elas titulo falso ou simulado.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a ·8 (oito) anos e multa.
Parâgrafo único. Na mesma pena incorre o exadministrador ou o falido que reconheCer, corno verdaR
deiro, crédito que não o seja.
Art. 15. Manifestar-se falsamente o interventor, o li~
quidante ou o sindico, em qu,alquer documento, a re~pei
to de assunto relativo a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de entidade compreendida no art. 1~
desta lei.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e multa.
Art. 16. Operar nO mercado financeiro de distribuição de títulos e valores mobiliários ou de câmbio, sem
a devida autorização legal.
Pena: Reclusão de I (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Pa~_âgra~<;~ único. Procede:r_ à cobrança de juro, coinissão, taxa ou importância em dinheiro, a qualquer
tíiulo, em desacordo com a lei.
Pena: Reclusão de l (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 17. Tomar ou receber, qualquer das pessoas
mencionadas no art. 25 desta lei, direta ou indiretamente, empréstimo ou adiantamento, ou deferi-lo a outro administrador, a membro de conSelho estatutário, aos respectivos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes, a
presentes na linha colateral até o 29 grau, consagUineos
ou .afins, ou a s~ciedade cujo. controle s9.a por ele exerci~
do, direta ou indiretamente, ou por qualquer dessas pes~
soas.
·
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qu_er autoridade informação, documento oli diligência
relativa à prova dos crimes previstos nesta lei.
§ 19 O não-atendimento à requisiçãO de que trata
este artigo constitui crime de desobediência.
§ 2_9 O sigilo dos serviços e operações financeiras não
pode ser invocado como óbice ao atendimento da requi~
sição prevista no caput deste artigo.
Art. 30. Sem prejuízo do disposto no art. 312 do Código de ~roces~o Penal, aprovado pelo Decreto-lei n9
função,
3.689,.
de_ 3 _de Outubro de J941, a prisão preventiva do
Pena: Reclusão de l (um) a 4 (quatro) anos e multa.
ac~sa_do da p~á~ica de crime previsto nesta lei poderá ser
Art. t 9. Induzir ou manter em erro autQri._d_ad_e:, ~-Q
decfetaaaquanao, em razão da magnitu~e da lesão caunegando informação QU_ prestando informação falsa,
sada pelo fato ou ,do clamor público por ele provocado,
coru o fim de qbter tegistro ou autorização de emissão de
títulos ou valores mobiliários. _
__
----~-- _:-_---- -- esteja c"o~f)_gurada situação _em qu~ a Ii.berdade do Ipesmo co'rttprometa a segurança ou a credibilidade do sistePena: Reclusão de 2 (dois)_ a 8 (oito) anos e multa .
ma financeiro nacional.
Art. 20. Induzir ou manter alguém em erro, median~
Art. 31. Nos crimes previstos nesta lei e punidos
te artifício, ardil, ou qualquer' outro meio fralldulent_o,
com
perUCde reclusão, o réu não poderá prestar fiança
com o fim de obter financiamento.
nem apek\r. ª'ntes de S;Cr recolhido à prisão, ainda que priPena: Reclusão de 2 (dois) a '6 (seis) _anos e multa.,
mário e de bons antecedentes, se estiver configurada si~
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço se
tuação _que autorize a prisão preventiva.
o crime é cometido em detrimento de institujçã.o finan~
ceira oficial ou por ela credenciada para o repasse de fi~
Art. J2.- _ Nos crimes previstos nesta lei, p_Qderâ o Mi_nj~tfQ-d_a_fa_~~!.!lda, ~_o_t_omar conhecimento deles, decre~
nancíamento.
tara prisão administratiVa dos administradOreS daS insti~
Art. 21 Aplicar, em finalidade diversa da prevista
tuíções fíilanceiras definidas no art, I 9_desta lei, por praem lei ou contrato, recurso proveniente de financiamento hâCf-Si.iperiot a 6 (seis) meses nem inferior a 3 (três).
to concedido por instituíçâo financeira oficíal Qll por ins~
Art. 33. Na fixação da pena de multa relativa aos
tituição credenciada para repassá-lo.
crimes cogitados nesta lei, o limite previsto no§ J9 do art.
Pena: Reclusão de 2 (dOis) a 6 (seis) anos e mul~_a.
49
do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n9 2.848,
Art. 22. Atribuir~se, ou atribuir a terceiro, falsa
d~-7-dea~brO def940, pode ser estendido até o di!cuidentidade_, para realização de operação de_ câmbio.
plÕ, se veiífíc~da- a-situação nele cogitada.
Pena: Detenção de I (um.) a 4 (quatro) anos e mu.lta.
Ait. ·34. -Esta ler entre em vigor na data de sua publiParágrafo único. Na mesma pena incorre qUem,
cação.
para o mesmo fim, sonega informação que devia prestar,
Art.
35. Revogam~se as disposições em contrário.
ou presta informação falsa.
· ~---- (À--Cõm[sSâOâe Constituição e Justiça.)
Art. 23. ___ Efctuar operação de câmbio nãoautorizada, com o fim de promover evasão de divisas do
PARECERES
Pa.is.
Pena: Reclusão de 2 (dois)_ a 6 (seis) anos e multa.
PARECER N• 63, DE 1985
Art. 24. Omitir, retardar ou praticar, o funcionário
Comissão de Redação
público, contra disposição expressa de lei, ato de oficio
necessãrio ao regular funcionamento do sistema finanRedação final do Projeto de Lei do Senado n9 228,
ceiro nacional, bem como à preservação dos interesses e
de 1979.
valores da ordem econômico-financeira.
-·Pena: Reclusão de I (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do
Da aplicação da pena e do
Projeto de Lei do Senado n9 228, de 1979, que acrescenta
procedimento criminal
parágrafo ao art.-39_--da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
desta lei, os administradores da!> ~nttdades previstas no
viço
e dá outras providências.
art. 1?, assim Considerados os diretores, gerentes e
Sala de Reuniões das Comissões, em 16 de maio de
membros de conselhos estatutári_os. _
1985.Lenoir Vargas, Presidente- Martins Filho, ReParágrafo único. Equi:param:se aoi-~dmi~i;tf.ãdOres
lator - Saldanha Derzi.
de instituições financeiras os mandatá,rios, gestotes de
negócios ou quaisquer pe.c;soas que atuem em_norn~ ou
ANEXO AO PARECER N• 63, DE 1985
no interesse das instituições previstas riO art. 19 desta lei
ou das pessoas referidas no caput deste artigo.
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 228,
Art. 26. A açào penal, nos crimes previstos nesta lei,
de 1979, que, acrescenta parágrafo ao art. 3Q da Lei
será promovida pelo Minsitério Público Federal.
n? 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo
Parágrafo único. Sem prejufzo do disposto no art.
de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras provi~
268 do Código d\! Processo Penal, aprovado pelo
dências.
Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941, será ad!njfJ"Congresso Nacional decreta:
tida u assistência da Comissãg de Valores Mobiliários-Art. [9 O art. 39 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro
CVM, quando o c_rime tiver sido praticado no âmbitO-~
de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
atividade sujeita à discjplina e à fiscalização da mesma, e
viço e dá outras providências; ·renuínerados j)at'3"3Y e <:J9
do Banco Central do Brasil, quando, fora dessa hipótese,
os atuais_ §§ _29 e 39, passa ~ vigorar acrescido dõ segu!nte
tiver sido cometido na órbita de atividade sujeita à ~ua
p_arágrafo:
,
disciplina e fiscalização.
Art. 27. Quand_o a denúncia n~o fo_r intentada no
•'§
l~' Verificada a rescis~o contratual, os juros
prazo legal, o ofendido poderá representar ao
e .correção monetária serão calculados_ dia-a-dia e
Procurador~Geral da República, para que este a ofereça,
incorporados à conta do trabalhador para levanta~
designe outro 6rg1\o do Ministério Público para oier~cê
menta ou transferência."
la ou determine o arquivamento das peças de inf'ormação
__ _
recebidas.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiArt. 28. Quando, no exercicio de suas atribuições le~
cação.
gais, o Banco Central dQ.Brasil, oti a Comissão de ValoArt. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
res Mobiliários, verificar a ocorrência de crime previsto
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena- quem, em
nome próprio ou como administrador de sociedade, receber o empréstimo ou adiantamento previsto no caput
__
_
deste artigo.
Art. 18. Quebrar, sem justa causa, o sigilo de operação ou serviço de entidade prevista no art. ]9 desta lei,
de que tem ciência em razãõ de oficio, eiripre&o Ou

nesta lei, deverá informar o Ministério Público Federal a
respeito, enviando-lhe os documentos necessários à ç:om~
provação do fato.
__
Parágrafo único. Idêntica conduta deverá ser observada pelo interventor,l_i~uidante ou síndico que, no curso de in.t.erVeõ.ÇãO:"iiquidãção exÚajudicíal ou falência,
verificar a ocorrência de crime de que trata esta lei.
Art. 29. O ôrgão do Ministérío Público Fed,~r_a_l,
sempre que julgar necessário, poderá requesitar de qual-
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PARECER N• 64, DE 1985
Comiss_ijo de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 303,
--de 1980.
~elator_: Senador Saldanha De:rzi
~_A_C_q_mis_~ão apr~enta, em anexo. a redação final do
Projeto de Lei do Senado n9 303. de 1980, que dá nova

redacão ao item IV do art. 4<:> de Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975.
Sala de Reuniões das Comissões, 21 de maio de 1985,
- Le_g_qir Vargas Presidente, Saldanha Derzi Relator Martins Filho.

ANEXO AO PARECER N• 64, DE 1985
Re.dação final do Projeto de Lei do Senado nQ 303,
de 1980, que dá nova redação ao item IV do art. 49 da
Lei n9 6.226, de 14 de julho de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O item IV do art. 49 da Lei n9 6.226, de 14 de
j_ulho .de._ ~97~, que dffipõe sobre a contagem recíproca de
tempo, d_!!:_ -~e~!ÇQ _federal e âe ~tividade privada, pà:fa
efeito de aposentadoria, passa a vigorar com a seguinte
redação:
.. "IV. O tempo de serviço relativo à filiação dos
segurados de que trata o art. 59, item III, da Lei n~
de 26 de agosto de 1960, bem como o dos segurados facultativos, dos domésticos e dos trabalhadores autônomos, somente será contado quando tiver havido recolhimento da contribuição previdenciária correspondente aos perfodos de atividade."

--3~807,

Art. 2'1
cação.
- Art. 3"'

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

PARECER N• 65, DE 1985
Comissão de Redacão
Redaçào final do Projeto de Lei (Jo Senado n9 331,
de 1980.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do
Projeto de Lei do Senado n9 331, de 1980. que erige em
monumento nacional a Çjdade de São Cristóvão, no Es~
tado de Sergipe.
Sala de Reuniões das Comissões, 21 de maio de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente, Saldanha Derzi, RelatorMartins F11ho.

ANEXO AO PARECER N• 65. DE 1985
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 331,
de 1980, que erige em monumento nacional a Cidade
de Silo Cristovão, no Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' Ê erigida em monumento nacional a Cidade
de São Cristóvão, no Estado de Sergipe.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cur;J.o.
A~t. 39 _R,evogam-se as disposições em_ contrário.

PARECER N• 66, DE 1985
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 341,
de 1980,
Relator: Sena,dor Mart_ins Filho
A Comi_ssão apres~J]ta ~ redação fin-al do Projeto de
Lei do Seiiado n9 341,-de 1980, que simplifica e desburocratiza o -processo de operações fiilaiiceiraS, periniHndo
Qt.il!o os-documentos firmados pelas insti_tuições financei-ras- s-eJilin aUteilticados mediante chanà:la mecânica.
-Sala das Comissões, 21 de maio de 1985.- Lenoir
Vargas, Presidente-- Martins Filho, Relator- Octávio
Cardoso.
·

ANEXO AO PARECER N• 66, DE 1985
Redacão final do Projeto de Lei do Senado n9 341,
de 1980, que altera o art. 19 da Lei nQ 5.589, de 3 de
julho de 1970, a fim de permitir a autenticação, mediante chancela mecânica, dos documentos firmados
pelas instituições financeiras.
Q_ Congresso Nacional decreta:
Art. I~" Ocaputdoart.l9daLein.,5.S89,de3dejulho de 1970, alterado pela Lei n9 6.304, de 15 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

.

"Art. 19 Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou obrigações, suas cautelas representati-
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vas, de emissão das sociedades anônimas· de capital

aberto, as duplicatas emitidas ou endossadas pelo
emitente, bem como os contratos de compra e venda
de moeda estrangeira e quaisquer outros documenM
tos firmados pelas instftufçÕes finance1i'as, p-odem
ser autenticados mediante chancela mecânica~ obe-

decidas as normas baixadas pelo Conselho MonetáriO Nacional."
Art.

2~>.

Esta lei entra em vigor_na data de sua publi-

.:aç~o.

Art. J9
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Revogam-se as disposições em contrârio.

EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista N~> 002, de 1985, em :W de maio de 1985
Manifestações da pesar pelo fal~cimento do Execelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa
do Brasil Doutor Tancredo de Almeida Neves.
-do Tribunal de Justiça de Maceió AL;
-da Câmara Municipal de Maribondo - AL;
-da Câmara Municipal de Rio Largo- AL;
-Assembléia Legislatfva d()Estado dã Bahia- BA; ,
-da Câmara Municipal de Almadina - BA;
-da Câmara Municipal de Candeias -_ BA;
_
-da Câmara Municipal de Cardeal da Silva- BA;
-da Câmara dos Vereadores de Condeúba - BA;
-da Câmara de Vereadores de Cruz dãS Almasa

BA-

_:_da Câmara de Municipal de Feira de Santana BA-

...:_da Câmara Municipal de Vereadores de Jacobina
-BA-

- d~ Câmara Municipal de PãUTõ-A_@iiSO~BA; --da Câmara Municipal de Pojuca-:.__ -BA;
-do Diretórío do MoVimento Democrático Brasilei~
ro de Santa Cruz de CabrâHa - BA;
-da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus

-BA;

-da Câmara de Vereadores de São Francisco do
Conde:..... BA;
-da Câmara Municipal de Acopiara- -CE;
-da Câmara Municipal de Fortal-eza- CE;
-da Câmara Municipal de Maranguape- CE;-- da Câmara Municipal de Pacotuba- CE;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Espírit<'
Santo- ES;
-da Câmara Municipal de Conceição da Barra ES·

-da Assembléia Legislativa dO Estado de Goiás GO;

..:..__da Câmara Municipal de Porto Franco ~MA;
-da Câmara Municipal de Aimorês - MG;
-da Loja Maçônica de Belo Horizonte - MG;
-da Câmara Municipal de Governador ValadaresMG·
~da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG;
-da Câmara Municipal de Paraisópolis - MG;
-da Câmara Municipal de Jaciara- MT;
-da Câmara Municipal de Água Clara - MS;
-da Câmara Municipal de Belém - PA;
-da Universidade Federal do Parã- PA;
-da Secretaria de Segurança Pública - PB;
-da Câmara Municipal de Santa Ri ti - PB;
-da Câmara- Municipal de Taperoâ - PB;
-da Câmara Municipal de Assis Chateubriand PR·
__:._ da Câmara Municipal de Capanema - PR;
- da Câmara Municipal de Centenârio do Sul- PR;
-da Câmara Municipal de Nova Esperança_:- PR;
-da Câmara MuniciPal de -PãtO-Brãilco - PR; - -da Câmara Municipal de Rio Negro- PR;
- da Câmara de Vereadores de Bueno Aires - PE;
-da Câmara dos Vereadores de Caetês- PE;
- do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

-~~a Câmara Municipal de Nazaré da Mata -

PE;
- da Câmara Municipal de Ribeirão
PE;
-da Câmara Munícipal de Surubim - PE;
-da União dos Servidores Municipais de Niterói_.c

RJ;
-da Câmara Municipal de Porciúncula- RJ;
-da Câmara Municipal de São João-da ),Jarra- RJ;

-da Câmara Municipal de Messias Targino- RN;
-da Câmara de Vereadores de Gaurama- RS;
-da Câmara- Munícipal de Rondônia - RO;
-da Câmara de V~rea~ores de Capinzal - SC;
-d-a-Câmara Municipal de Amêrico BrasilienseSP;
-da Câmara Municipal de Araraquara - SP;
-da Câmara Municipal de Artur Moreira - SP;
-da Çãmara Municipal de Assis - SP;
--da Câffiaia Municipal de Casa Branca - SP;
- -da Câmara Municipal de Catanduva - SP;
- 9-a Câmara__ M_~J._Jl_jcip~l de D_r111çena - .SP;
-da Câmara Municipal de Bragança Paulista- SP;
-da Câmara Municipal da Estância Turística de
Embu- SP;
-da Câmara Municípal de G8.rça - SP;
-da Câmara Municip.al de Guaimbê - SP;
-da Câmara Municipal de lacri- SP;
-da Câmara Municipal de ltapecerica da Serra SP;
~
~da Câmara Municipal de Jandira - SP;
-da Câmara Municipal de Mirasse! - SP;
-da Câmara Municipal de Mairinque- SP;
"-da Câmara Municipal de Novo Horizonte- SP;
- da Câmara Municipal de Pi rangi - SP;
-da Cãffiara Municipal d~ _Pfrass_u_!l_unga -~ SP;
-da Câmara Muli(cipal de PreSidente Prudente SP;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Pires-.:.._ SP;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP;
-da Câmara Municipal de Rubinéia - SP;
-da Câmara Municipal de Santo André- SP;
-da Câmara Municipal de São Caetano do Sul SP;
~
-~da Câmiira MUnícij,al-de São Cal-los- SP;
-da Câmara Municipal de São João da Boa VistaSP;
-da Câmara Municipal de Sãà Josê dQ Rio PretoSP;
~da Junta de Conciliação e Julgamento do Estado de
São Paulo - SP;
-----do Poder Judiciário do Estado de São Paulo- SP;
-do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
-SP;
-da Câmara Municipal da Estância Balneãria de São
Vicente - SP;
--da Câmara Municipal de Serra - SP;
~da Câmara Municipal de Sorocaba - SP;
-da Çâmara _Municipal de Taciba- S~;
-da Câmara Municipal de Vinhedo- SP.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, projetas de lei que vão ser lidos pel~ Sr.
!~>-Secretário.

São lidoS Os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 126, DE 1985

"ÁCrescenta dfsi)osltiYo à Lei n'~ 5.315, _de ·12_ de
setembro de 1967, com vistas a benefiCiar ÕS integrantes na Marinha Mercante ~e c:s~eclfl~. '_'
Ó_Cong~~s;~ Nacional d~c_reta:
A,rt. li' É acrescentado à alínea c, do§ 29, do art. l9
da Lei n'i' 5.315, de 12 setembro de 1967, o seguinte inciso
V:

"V- o certificado de ter participado de pelo menos duas viagens isoladas em zonas de guerra, mesmo sem comboio."
Art. 2~> -ESül" lei- entraiá em- Vigor na data dC- sua
publicação.
- Art. :39 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
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Trata-se de reconhecer, ainda que muito tempo depois, direitos àqueles que realmente correram perigo na
tarefa de abastecimento em zona de guerra, já que não
comboiados pela Marinha de Guerra.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1985.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.315, DE 12 DE SETEMBRO DE 1967
Regulamenta o_art. 178 da Constituiçio do Brasil,
que_ dispõe sobre os ex-combatentes da II Guerra
Mundial.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. I~> Considera-se ex-combatente, para efeito da
aplicação do artigo 178 da Constituição do Brasil, todo
aquele que tenha participado efetívamente de operações
bélicas,. na Segunda Guerra Mundial, como integrante
da Força do Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e
da Marinha Mercante, e que, no caso -de militar, haja
sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à
vida civil definitivamente.
§ 19 A prova da participação efetiva Cin operações
bélicas será forilecida ao interessado pelos Ministérios
Militares.
§ 2'~ Além da fornecida pelos Ministérios Militares,
constituem, também dados de informação para fazer
prova de ter tomado parte efetiva em operações bélicas:
a) no Exércíto:
I - o diploma da Medalha de Campanha Ou o certificado de ter serviço no Teatro de Operações da ItãJia,
para o componente da Força Expedicionâria Brasileira;
II -o certificado de que tenha participado efetivamente em missÕ<:!:S_ de_ yjgilância e seguranç~ do litQral,
como íntegranie -da- guarnição de ilhas oceânicas ou de
unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumprimento d8:Qüé1ás inlssões._
b) na Aeronãutica:
I -o diploma da Medalha de Campanha da Itália,
para o seu portador, ou o diploma da Cruz de Aviação,
para os tripulantes de aeronaves engajadas em missões
de pa-trulha~
.c) na Marinha de Guerra e Marinha Mercante:
I - o diploma de uma das Medalhas Navais do Mérito de Guerra, para o seu portador, desde de que tenha
sido tripulante de navio de guerra ou mercante, atacados
por inimigos ou -destruidos por acidente, ou que tenha
participado áe -c-oriiboio de transporte de tropas ou de
abastecimentos, ou de missões de patrulha;
I I - o-diploma da Medalha de campanha da Força
Expedicionária Brasileira;
III- o certificado de que tenha participado efetivanl"ente em missões de vigilância e segurança como integrante-da· guarniÇão de ilhas oceânicas;
IV- o certificado de ter participado das operações
especificadas nos itens I e II alínea c, § 29, do presente artigo;
d) certidão fornecida pelo resP.ectivo Ministérig Militar ao ex-combatente integrante de tropa transportada
em navio_S:_ escoltados por navios de guerra.
§ 3<;> A prova de ter servido em Zona de Guerra não
autoriza o geio das vantagens previstas nesta Lei, ressalvado Q preceituado no art. 177, § 1"', da Constituição do
Brasil de l-967, eO díSPOSfo riO§ 2"' dõ art. 1"' deste Lei.

(Às Comissiies de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.}

PRQJETO Í:lE LEI DO SENADO N• 127, DE 1985
Justificação
A idéia ora consubstanciada em projet~ de lei consiste
em incluir, entre os beneficiários do dispoSto no art. 197da Constituição Federal (art. 178, da C F de 1967), via
- Lei n~> 5.315, de 12de setembro de 1967, os integrantes da
Marinha Mercante ao tempo da 2' Grande Guerra que

hajam participado ao menos de duas viagens isoladas em
zonas de guerra, ainda que sem comboio-.

Dispõe sobre a eJI[tensilo dos efeitos das Leis n~>
3.502, d~ 21 de dezem_b!o de 1958 e n9 3.164, de ]'i' de
junho de 1957, ã outros casos, qui especifica, e dá outraS providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. IQ Aplicam-se as -disposições das Leis n9 3502,
de 21 de dezembro de 1958 e n9 3.164, de 1~> de junho de
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1957, aos casos -de_ pessoas que, não sendo servidores
públicos nos termos da definição dos parágrafos l'i' e 21'
do art. }9 da Lei n"' 3.502, retrocítada, tenham-se enri._, qÜ.ecido ilicitamente._ ·
Art. 2~' Apurado o enriquecimento ilícito mediante
denúncia documentada, investigação policial ou administrativa, por confissão ou qualquer outro modo, o Ministério Público Federal ingressará em juizo, no prazo-de
90 (noventa) dias, com a ação de decretação de perda dos
bens arrestados em favor da União, e, se for o caso, com
a denúncia por prática de Crime.
.
§ )9 Esgotado esse prazo, sem a iniciativa do Ministério Público Federal, qualquer cidadão será parte legítima para tomar a iniciativa do procedimento judicial, devendo a União ser cit_ada para integrar o contraditório
na qualidade de litisconsorte da parte autora, bem como
para suprir as omisSões e falhas da inicial e para apresentar e indicar Os documentos ou outros meios de prova de
que disponha.
Art. 311 Além dos casos previstos nas Leis n~' 3.502,
de 21 de dezembro de 1958, e n~> 3.164-, de 11' de junho de
1957, constituem casOs de enriquecimento ilícito, para os
fins desta Lei:
1- possuir património sem lhe demonstrar a _licitJJ.de
da origem, pendente acusação, ainda que em fase de investigação policial, de prática de contrabando, descaminho, lenocínio, jogos proibidos pu quaisquer outras âtividades ilícitas;
II - patrocinar interesse privado, ainda que lícito, perante a administração P6blica, mediante meios desonestos ou fraudulentos.
III- patrocinar interesse privado, ainda que lícito,
perante corpos legislativos, mediante meios desonestos
ou fraudulentos.
Art. 4q Fica alterada a redação da Lei nq 3.502, de
21 de dezembro de 1958, de modo que, no _respectivo texto, se substitua a palavra ...seqUestro~'o pela palavra. ••arresto".
Art. Sq ESta lei entra em vigor na:·data de sua-P~bú~-
cação.
Art. 6'~' Revogam-se as d!sposições em contrâiio.

Justiflcação
Jãsedisse~e_com razão~

que o Brasil é um país dotado de boas (ainda que numerosas em excesso) leis, mas
que se não cumprem. As Leis n\1' 3.502, de Zl de dezembro de 1958, e n'~' 3.164, de li' de ju-nho de 1957, são
bons exemplos de tais leis que, boas ita íri.lCnçào ena feitura, não _têm sido levadas à prática c(inlo~ deviãm sê-lo.
. Apesai' de seus méritos, todavia, forçoso é rec-onhecer
que não são· com-pletas. Objetivam elas punir as pessoas
que, sendo servidores públicos em sentido bem lato, cbmetem atas ilícitoS ·que lhes proporcionam enriquecimento. A primeira :delas ,teve um escopo tão generoso,
no sentido de se fazer instrumento da moralidade e da
normalização do serviço público no Brasil, quC instituiu
a ação popular su_.eletiva da ação a ser movida· pelo órgão público lesado pelo Servidor desonesto. Inf~lizmente
··o povo não chegou a conhecê-la e pô-la em prâtíca devidamente, até hoje.
Talvez pelo fato de serem incompletas- isto é, talv~
pelo fato de contemplarem apenas os ~asos de cnriquecf-mento ilfcito de servidores públicos. O povo se acostumou, ao longo de nossa história social, e prinçipalmente
no curso dos últimos lustros, a ver, no Brasil, o escândalo da impunidade de pessoas que, não sendo, emb'ora, integrantes do serviço-público, de um modo ou de outro'
conseguem enriquecer-se ilicitamente, muitas vezes mediante negócios com o próprio Estado, outras vezes sob
a cumplicidade da omissão dos órgãos estatais.
O projeto que ora oferecemos à-consideração dos nossos dignos pares tem o objetivo de fazer abrangidas pelo
alcance dos dois diplomas legais repressivos acima referidos as pessoas que, embora não sejam servidoras públiCas, adquirem património por meio deatividades ilícitas.
Pensamos que ele tem um sentido socialmente ielevante,
pela sua utilidade e necessidade. Uma lei gue puna o enricjuet:imenfO dos que desenvolvem atividades ilfcitas,
sob o olhar impotente do povo que sOfre e trabalha quase sempre sem colher nem mesmo o resultado de wna
subsistência digna, 'é um iitstrumento que p_odetá ter--a
fortuna de se popularizar e de, desse modo, servir à causa que ê de todos os brasileiros e, portanto, deste Parlamento, de imprimir. um cunho de moralidade_ intrínseca a
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iodas as atividades sociais e económicas que desenvolvem as pessoas em nosso País.
Por isso, esperamos seja este projeto, após devida e
exaustiyame!)te _di~cutido e examinado, _aprovado pelo
Senado e, em seguida, pela Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1985. -Jutahy Maga~
lhães.
.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 3.502, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1953
Regula o seqüestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilicito, por influência ou abuso
do cargo oo função.

Art. li' O servidor público, ou dirigente ou o empregado de autarquia que por influência ou abuso de cargo
ou função, se beneficiar de enriquecimento ilícito, ficará
sujeito ao seqUestro e perda dos_ respectivos bens ou valores.
§ li' A expressirQ.-~·servipor público" compreende todas as pessoas que exercem na União, nos Estados, nos
Territórios, no Distríti:i Federal e nos Municípios quaisquer cargos, fun~ões 01J empregos, ciyis ou militares,
quçt se.farrt_e_l~tivos que_r de nomeaçã,Q ou con~rato, nos
órgãos do Poderes Executivos, Legislativo ou JudiciáriO.
§ 211 Equipara-se ao dirigerite ou- empregado de autarquia, para os fmS da presentetei, o dirigente Ou empregado de sociedade de_ ~.o.nomia mista, de fundação
instituída pelo Poder PUblico, de empresa incorporada
ao património público ou de entidades que receba c apli. q~e _coqt_rib[$-ões parafiscais.
·. c..LEI_No 3.10.4, DE )o DE JUNHO DE 1957
Pre~ quanto ao disposto no parágrafo 31, 2~ parte, do altigo 141, da ConStituiçio F!!deral e dá outras

p~~~~ncias

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

-_-_

-

·· · ·'jÀ; 'é~~i~;5;; d~·Co-:s;i~:d;àd ~·j;;tf~~.) · ' · ' · ·
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão' publicados e remetidos às comissões competentes.
-sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l~>:secretáTiO.
·
---

h lido o seguirite
REQUERIMENTO No lJI, DE I985
Requeremos, na foi'ma regimental, e dea'cordo com.as
tradições da ·casa, as Seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Ministro do Supremo :rribunal Federal,
·
Victor Nunes Leal:
a) inserção em Ata de um voto' de profundo. pesar;
b) apresentação de condolên,cias à .família~ ao Estado de Mínas Gerais.
.
Sala das Sessões, 20 de ·maio de 1985. -·Humberto Lucenll, Lídei-do PMDB. Carlos Cblarelli- Murilo Badaró
- Itamar Franco.

OSR. PRESIDENTE (José _Fragelli)- Este requerimento depende de votação imç:diata, cm. cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores 'q uç: o desejarem.
O Sr. Humhert~ Lucena- Sr._Presjdente, peço a palavra.
Q S.!!c.!'.!U:SIDEN'I:.E_(José fragelli)- Concedo a
pal~vra

aó nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENJ. PRONUNOA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À. REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIOR-.
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento~

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pennanecer-SentadOS. (Pausa.)
Aprovado.
A.. Mesa associa-se às homenagens que estão sendo-_
prestadas ao eminente jurista e jurisco.nsulto Victor Nu-
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nes Leal. Não é preciso ressaltemos as razões pela quais
a Nação lamenta o passamento do seu ilustre filho Ministro do Supremo Tribunal Federal, advogado dos mais
_brilh-ªn1es _e profundo sociólogo, com Um livro que fé:z época neste País~ '-'Coronelismo, Enxada e Voto".
O Ministro e advogado Victor Nunes Leal, realmente,
é cred9r da_admiração nacional e de todas as homenagens qUe lhe- pOSsam ser prestadas pelos Poderes constituídos da Nação, razão pela qual nós nos associamos a
todos aqueles que prestam reverência à_memória de Victor Nunes Leal.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Sobre a Mesa, requerimento que-vai ser lido pelo Sr. !9-Secretãrio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No JI2,,DE I985
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimentO-do advogado ejuri.sta Heleno Fragoso.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
. b) apresentação de condolências à família e ao Estado dQ_ Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1985.- Humberto Lucena-....:..- Murilo Badaró - Carlos Cbiarelli.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação,
o requerimento. (Pausa.)
O Sr. Humberto Lucena --Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação .
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --:. Concedo a
palavra ao nObrê Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
·

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Josê Fragelli ) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados:. (Pausa.)
Está aprovado.
A Mesa tambêm se associa às homenagens que ora
pi'estarifos ao eminente advogado e jurista Dr. Heleno
Fragoso. Vem de:_ser ressaltado o seu grande trabalho em
defesa' dOS difei-tôs humanos, a sua dedicação à causa dos
perseguidos políticos e à causa daqueles que, tendo necessidade da defesa dos seus direitos no forum, não tinham um protetor }urfdico.
Heleno Fragoso foi um jurista de alto quilate e par~i
cularmente um penalista, um profundo conhecedor do
Direito Penal, tendo as suas obras publicadas e sempre
mencionadas p"or advogados nos foros jurídicos, nos tribunais, mostrando a altitude que alcançou o eminente
brasileiro como cultor do direito e defensor da justiça.
Associa-se, assim, a Mesa às homenagens da Casa a
Heleno Fragoso.
.O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a Mensagem n<1 112, de 1985 (nl' 271, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da Repóblica, nos termos
do art. 42, item VI, da Constituição, solicita autorização
para que o GoVerno do Estado do Rio ·de Janeiro possa
elevar, temporariamente, o ·parâmetro estabelecido no
item IIJ do art. 2'l' da Resolução n~> ·62/75, modificada
pela de nl' 93{76, ambas do Senado Federal, de modo a
pennitir o registro de uma emissão de Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, tipo reajustável
(ORTRJ), equivalente a CrS 78.117.802.912 (setenta e
oito bilhões, cento c dezessete milhões, oitocentos e dois
mil, nq_'{ecentos c do~e çn,u:eiros).
A ·matêria-serã despachada às ComisSões de Economia
e de ConstituiÇão -e Justiça.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
recebeu a. Mensagem nl' 113, de 1985 (nl' 272{85, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Reptíblica, nos
termoS do art 42, item VI, da Constituição, e de acordo
com o art. 21' da Resolução n~' 93/76, do Senado Federal,
solicita autodzação para que a Prefeitura Municipal de
Vitória -da ConquiSta (BA), possa contratar operação de
crédito, para os fins que especifica.

Maio de 1985

A matéria será despachada às Comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de Municípios.
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_ Ele~Ç$.tâ_apenas com o Estado, mas é bom que se repercute no Estado. Isso é que ele deveria ter_dito e n~o bem
interpretou.
.. "O Partido est4. "inchando" e a classe média carioca começa, segundo mostram as pesquisas, a considerar que a Frente não demonstra tanto apego as~
sim à moralidade dos costumes políticos."
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dos os projetas. De modo que o Suplente de Senador
João Menezes, de fato, vinha desempenhando, de maneira bastante eficaz, o Programa Grande Carajãs, programa que não s6 é a redenÇão âaquela Região, o MeioNorte do Brasil, digamos assim, que tem grande influência no Nordeste, uma vez que as indústrias de segunda e
terceira gerações também ali se situarão com insumos da
Região Nordestina, como representa uma esper;mça
Isso diz o líder da Frente Liberal, no Rio de Janeiro.
muito grande para a posição do Brasil na su~ balança
çc,omerciaL Quapdo foi escolhido o Primeiro Secretário. Mas, não· é· isso .que quer.o.acentuar, Sr. Presidente; 0
que quero acentuar ê qué parece chegado 0 iri.Stantede a
Executivo do Programa Gtande Carajâs, Dr. Oziél CarO SR. PRESIDENTE (José Fragclli) ~
Aliança
Democrática:__::_
dos
dois
Partidos
em
que
se
dineiro, foi .levado" em conta, inclusive, que, tendo 0- EStaConcedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneivide a Aliança Democrâtica _dar um exemplo ao Pafs e
do do- Maranhão tido a primazia das primeiras indúsro, como Líder.
este só pode partir do Governo do Distrito Fede~al, que
trias na área de alumínio, c_omo a A LU MAR, porque ti. vai ser 0 espelhO para 0 que ocorre em todos os Estados
nha melhor infra-estrutura do porto, enquanto o Porto
O SR. NElSON CARNEIRO (PTB -· RJ. Como
do
País.
de
Vila do Conde, em Belém, ainda não estava em conLíder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revíSllo do
É lamentável, Sr. Presidente, 0 que está. ocorrendo. h
dição de fazei escoamento dos minéríos, seria uma maorador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- preciso- agota um--grito: libertemos 0 Goverilador Josê
neira de se-compensar, colocando um paraense, uma perDepois de um mês em -Brasília, compromissos politiAparecido. Vamos tirar essas peias, essas restrições para
sonalidade paraense na secretaria-Executiva, uma vi::z
c_os me levaram, este fim de semana, ao Rio de Janeiro, e
que, como V. Ex' disse, toda a jaZida está no Estado do
de lá trago duas impreSsões díspares, conflitarites. A pri-- - que ele po"ssa conStituir um Governo _capãz de dar aO
Distrito Federal uma perspectiva ampla de progresso e
Parâ. Mas,_ naturalmente, o Senhor Presidente José Sarmeira, que vejo hoje,e gostaria que o Senãdor Humberto
de desenvolvimento. Acresce que os Partidos polítiCos
ney tem ampla liberdade de escolher os seus auxiliares,
Lucena ouvisse, porque vai depender muito do seu
têm apenas alguns núcleos no Distrito Federal.
atravês da proposta do Sr. Ministro Chefe da SEPLAN.
apoio, está expressa, hoje, no Jornal do Brasil, e di~ o se-0 gran~e cenário onde esses problemas se !esolvem é
Mas, eu não podia deixar, como integrande do Conselho
guinte:
- na Comissão do Distrito Federal do Senado. Portanto,
Executivo do Programa Grande Carajâs, de tão-só dar
,."Economia OuminenSe vai mesmo ganhar um
se.começarmos a ver 0 Distrito Federal dando _um exemmeu testemunho da maneira como o Suplente de Senagrande reforço nos próximos ~eses. Ontem; o Presipio a este País de que a Nova RepíÍblica não se caractCiidor João Menezes estava desempenhando a sua função,
dente José Sarney resolveu acionar as lideranças do
za, principalmente, pela disputa de cargos, pelo. "cabo de
como também mais um motivo por que se havia fixado
Governo no Congresso para que seja aprovado o proguerra" que estamos assistindo, teremos dado um. gran~
uma personalidade nascida no Estado do Parâ.
jeto que detennina o pagamento de royalty aos Esta- ·
o SR. HftLIO GUEffiOS- Muito grato ao valioso
de exemplo a este País.
dos que produzem petróleo na plataforma continenA impressão que·eu trouxe do Rio de Janeiro foi mais
depoimento de v. Ex• a respeito do comportamento dos
taL"
ou menos, em outras palavras, o que disse o Líder ÁJvaparaenses à frente dessa Secretaria-Executiva do Projeto
ro V alie, da Frente Liberal. Essas são, Sr. Presidente, as
Grande Carajãs.
Está no Senado Federal, -Sr. Presidente, o Projeto n~' 4,
Quero-diZer a V. Ex• qUe, como o Dr. João Menezes,
duas impressões que trago e que quero deixar expressas
de 1985, de que é Relator, na Comissão de Justiça, o
desta -tribUna; lióerteriws o Governadóf José Aparecido.
realmente, se afastou do lugar, o Parâ indicou um novo
nobre Senador Martins Filho.
(Muito bem!)
candidato, na pessoa -de um homem sem vinculações parA oportunidade, então, está aberta ao Senado Federal
para atender ao apelo e ao desejo do Presidente José SarO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) _ConcedO atidárias, que é o Dr. Armando Mendes, professoruniverney. Daí o_apelo que dirijO às Lideranças, para que, cola~
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
sitârio, cientista social e econômico da maior qualificação, autor de inúmeros livros sobre a Amazônia, incluborando com o Presidente José Sarney e com a economia
O SR; HltLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia
sive o chamadQ. "A Invenção da Amazônia", que é um
fluminense e de vârios Estados do Brasil, interessados
diagnóstico perfeito sobre todos os nossos problemas. t
o seguinte_discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presinesses royalties, faça aprovar, em regime de urgência, ·
dente, Srs. Senadores:
que o Pará dá uma atenção grande a esse Projeto Caraesse projeto que irá abrir perspectivas não só àquele
Alteio minhB: ~oz, hoje ~este. P~efl4ri4?l para manifestar
jás_._N~Q queremos ser apenas umaalmoxarifado, um deNordeste que é o norte fl~:~riilO.ense,_ o nordeste ainda
eStranheza e meu lamento pelo alijamento do Estado dQ
pósito de riquezas, onde o Brasil chega lá, tira tudo,
mais caStigado que o Nordeste brasileiro e, ao mesmo
Pará, da Secretaiia-Executiva do Projeto Carajâs consu~
manda em frente e não deixa nada em nosso Estado; o
tempo, atenderá à reivindicação de numerosos Estados
ml!do, se__g~~d-~_2--º~!1º--O_fiç~, º-~---Jwj~,- cqm ª-jg~~- __ ProJ~;.to Caraj_ás pode se transformar nisso. No passado,
q~o}!~?~ p~~?I~o na sua <?!~~ ~uE!!!I!.ri!!a. _
cação do. nome do atual.r_g_ponsâ:'!':el p~lo__Escri_tó_ri_o_ d_o______ o ilustre Senador Aloysio Chaves sempre se bateu para
sr. HulnbertO LÕCeila~:..:.:..-Pefmiti-ine-v: ·EXfUffi
Maranhão, _q~:ié~s-ubsTiiUi o paraense, suplente de Senaque a construção_da ferrovia que leva o minério da jazida
dor, Dr. JoãO Menezes-.
aparte?
até a Ponta da madeira, no Maranhão, fizesse pelo meSr. Presid_e_n_le, Srs .. Senadores, não me parece seja des~
nos uma ponte sob.re t? ri<! Tocantin~ que_ fosse ro_doO' SR. NELSON CARNEIRO....::. COffi-ffiuiüi honra.sa maneira que a Nova República, nesta segunda edição,
viária e ferroviâria aó nl.ésmó-teillpO.- - ·vai conseguir mariier ã-confiança e as esperanças que o
Mas o que se viu foi que, apesar de muita promessa, e
O St. Humberto Lucena- Jâ que V. E{{• me chama à
povo pãriense "tinha na primeira edição da Nova _Reapesar de 0 projeto determinar uma ponte rodoferrocolação, eu diria apenas o seguinte-: no meu ponto de-vista pessoal, sou favorâvel a esse projeto, inclusive jâ tive
pública.
viária, a verdade é que apenas se passaram sobre o rio
Tocantins os trilhos de ferro por onde só pode passar o
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, jâ havia
oportunidade de votâ-Io em outra ocasião. Mas, atê hoquase uma tradição de a Secretaria-Executiva do Projeto
trem. Abandonou-se inteiramente o projeto original,
je, o Presidente não me deu qualquer instrução a nível de
Cái'ajâS ser exercida por um paraense. V. Ex•s sabem
alegando-se eventual falta de recursos para depois, enLiderança de Governa· quahfO a propOSição. Mas, já que
muito bem que toda a base fisica do ,Projeto Carajâs é no
tão, se fazer essa ponte rodoferroviária. f: evidente que
V. Ex• lê a notícia publicada no Jornal do Brasil, vou in~
um trem, passando sozinho por cima de um trilho, não
Estado do Parâ: é de lá que se extraem os minérios, a coclusive, provocar o assunto ao PresidCnte Josê Sarney
meçar pelo ferro, mas se seguindo o niquei, o chumbo, o
vai colonizar, não vai ajudar em coisa alguma. Não sei
para que Sua Excelência ÍIXe sua ópiniãõ em torno da
-zinco, o ouro, (ada espécie de minério sai do Estado do
qual é o nome da estrada _de ferro na Austrália, mas há
matéria. Tenho a certeza de que ele terâ a maior sensibi.lidade para resolvê-la.
Pará.
um exemplo típico de uma estrada de ferro na Austrália
que percorre dois ou três míl quilômetros quase de selva
O Si-. César Cais - V. Ex• concederia liin apirte?
-6 sR: NELSON CARNEÜló __:E, quando v·. Ex• fi- .
ç não adianta nada para a colonização daquele País. A
zer, diga dos antecipados aptãuSos de todos os que vivem
O SR. H€LIO GU.EIROS- Concederei o aparte; V.
mesma coisa, o mesmo erro estâ se repetindo com reno Rio de Janeiro e que compreenderri a urgente necessiEx• logo em seguida.
lação à serra de Carajás ...
dade da aprovação desse projeto.
l'Jess_~ projeto, tudo se extrai do Parâ, mas agora signiO Sr. cesar Cais-- V. Ex• permite um aparte?
Sr. Presidente, a outra impressão não é tão favorável,
li_ca gue_a únjc_a participação que o Parâ tinha, que era a
ao contrãrio: O Rio de Janeiro não compreende ess~ "capres~nça de u_m cQnterrâneo _nQsso_ na _Secretaria~
O SR. HI!:LIO GUEIROS- ... estâ se abandonando
bo de guerra" que caracteriza a disputa de cargos para a
Executiva, até essa pequena tradição, modesta tradição,
todo o interesse que o P.d.râ possa ter no Projeto para 'se
constituição do Governo dQ atual Distrito Federal.
v~ _de ser elimina.® por um ato do· Sr. Ministro do Plaatender apenas à circunstância de que é preciso Cavar um
As notíciãs- que chegam, e-são divUlgadãS na velhã. canejamento, referendado com o consentimento do ilustrei
buraco no meu Estado, tirar o minério, exportar para o
pital, são desoladoras, desoladoras para o prestígio, para
Presidente da República José Sarney.
estrangeiro e não deixar coisa alguma no meu Estado.
a imagein da Nova República.
Ouço V. Ex' com prazer.
Tem o aparte o ilustre Senador César Cais.
Hoje, vejo o Correio Bra$iliense ainda divulga a se~
guinte notícia:
O Sr~-cesar-ca~.:=:-Nobre Senador Hétlo GueirOs,
~-Si: c~;;· é~i~~~--o-N~~Té s·en-;:dor HêiiO queirOS;
__
_
___ _ _
_
não vou me envolver propriamene nO assunto específicO,
gostaria, só para esclafecer a V. EX•, de dizer que, de fa.. ''O Deputado Alvaro Valie voltou, ontem, do
__ mas_g_~t~rja_çi_e__ct<!-r__ITl_!:!l_l~~t.~tnY.nho_da maneira correta
to, a estra~~ de__ferr~ foi um projeto executado peta
Rio ···"
- - - e eficiente com que o suplente de Senador e ex-Deputado
Companhia Vale do Rio Doce, que fazia o escoamento
do
minério de ferro por via ferroviária, llaturalrrieilte ã.
João Menezes, do PMDB, desempenha as funções de
A mesma impressão que_ eu trouxe, trouxe o Deputado
Secretário-Executivo do Programa Grande Çarajãs._Na
ponte ferrovíãria. M"a.S; deisde priiUeiio rilomento, foi
Ãlvaro Vale
verdade, -4_esd~ o primeiro momento, com dose de__humilprojetada uma põhte rqd()f~róriá_rja:·_~ fofam -buscados
.. "apreensivo com os rum os da FI-ente Liberal em
dade, ele procurou se inteirar com cada um dos Minis_ recurs_o_s_ no Miois_t~rio_dos-TranspÕrtes, que é quem realseu Estado."
tros que íntCgram ci Coilselh-o e acompanhar de perto tomente deveria financiar a parte de rodovia. Mas poderil!_.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A Presidência
comunica ao plenârio que, de acordo com indicação do
Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar, o Senador
Alfredo Campos integrarâ a--delegação do Congresso
Nacional ao Simpósio Interparlamentar sobre o Desarmamento relativo às Armas COnVencionais, a realiZar-se
na cidade do México, de 28 a 31 de maio corrente.
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dizer a V._ Ex• que o assunto já está, ao que sei, resolvido:

quer dizer, já estão em trabalhos de colocar as vigas em I

na ponte ferTovíãrla,- transformando essa ponte

ferro~

viária em rodoferroviária, corrigirido, sem dúvida, os aspectos que V. Ex' mencionou.
---

0 SR. B:t.LIO CUEIROS- Muito grato pelo esclarecimento de_ V, Ex•, mas que vem confirmara minha denúncia de que apenas foi feita a ferrovia; está por fazer o

caminho da es_tr_ada de rodagem, da mesma_ maneira

tes de ser honrado pelo aparte do Senador Hel_vfdio Nunes, quero frisar que o atual Governo ofendeu, infringiu
o Código de Águas, que determina que não se embarace,
com a construção_ de qualquer represa, a navegabilidade
do rio e com, relação ao Tocantins, a duzentos e poucos
quilômetros de Belêm, ele está bloqueado, barrado, criaram uma parede de concreto e·não passa navegação alguma para lá.
Concedo? aparte ao ilustre Senador Helvídio Nunes.

como também es_tão por ser feitas as eclusas do Tõcan-----O Sr. -Her;ídio N-unes- Nobre Senador Hélio Gueitins, também apenas prometidas_.
ros, sei da Província de Carajás; aquilo que os brasileiros
Màs o que se ieme, nobre Senado_r César Ca_ls, é que
em geral conhecem: uma das maiores e das mais ricas do
aconteça com as eclusas do Tocantins a mesma coisa q1,1~
--mundo. Hã dois anos, aproximadamente, pronunciei
acQnteceu com as eclusas do rio Parpafba, quando se
nesta:Casa' discurso sustentando a neces-sidade de ser amconstríu a Usina da Boa Esperança, Disseram, então,
pliada a área de atendimento do Projeto Carajás ao
que iam constrUir apenas as cabeças das eclusas porque,
Piauí,
a fim de que aquele Estado também fosse benefimals tarde, quando houvesse necessiade de maior trãfe_ciado, ainda que reflexivamente, pelos investimentos mago, -as eclusas seriam const_rl!íd_as. Mas a U~ina da -~oa
ciços do Governo Federal no Pará e no Maranhão. Mas,
Esperança já está em funcionamento há uris 10 anos e
o-que· quero dizer neste instante é que, face às palavras
ninguém fala mais na Có-nsti'-uÇãõ âas eclusas Q_o Paroa_í--·-=proferidas
há pouco pelo Senador Nelson Caneiro, faba, da mesma maneira como daqui a 10 ano"s ninguém
lando em declarações que haviam sido feitas pelo Depuvai falar sobre as eclusas do rio Tocantins, porque oBratado
Álvaro
Valle e solicitando, afinal, a libertação do
sil é o Pais dos fatos consumados; feito, estâ feito! Está
Gov-ernador José Aparecido, não seria O caso~-eminente
acabado e quem quiser que vá Si!: '"queíxaraQbispo", que
Senador Hêlio Gueiios, de estender este apelo em favor
não dá jeito-para cOisa alguma.
tambénl- do Presidente José Sarney? B a pergunta que,
com todo a respeito e, rriais do que respeito, com toda a
O Sr. Virgílio Távora - Senador, permita-me um
~O:i~~~!!!. 4irijo a V. Ex•
aparte ligeiro. (Assentimento do orador.) - Eminente
Senador, vamos discordar de V. Ex• em um ponto: não,
O SR.- HtLIO GUEIROS- Nobre Stnador Helvidio
ninguém pode, mesmo daqui a dez anos, esquecer as
Nunes, V. Ex• inicialmente disse-que o que sabia do Proeclusas das quaiS V. Ex' tanto fala, por uma razão
jeto Carajás ê apenas o que todo-mundo sabe através da
simplísSima~- é- a força motora de- uma idéia.certã.;:"..No.
leitura dos jornais,
Parnaíba, era o desejo de uma população, mas não se iril~
Quero dizer a V. Ex• que, absurdamente, o Pará não
punha em termos econômicos da maneira absolutauu;nte
sabe mais do que V. Ex' porque, por incrível que pareça,
terminativa _como o faz no caso do Pará, no caso das
o Pará não tem coisa alguma a-Vercom o Projeto Grande
eclusas do_ Tucur~í. Essa, a primeira observação que
Carajás.
tinhamos a fazer a V._ Ex' e não sabemos se o tranquili~
Quero também dizer a V. Ex• que tínhamos essa prezando. Em segundo lugar, já qUe -se está falando tanto
sença paraense na Secretária-Executiva do Projeto Caraem pacto, pacto para câ, pacto para acolá, vamOs fazer
jás mas, saindo essa nossa presença de lá, não vai ficar
um pacto: V. Ex•, no Governo, e nós, na Oposição, nos
nada, porque sabe V. Ex• que o Conselho Jnterministereunirmos para que-aidéia não caia no olvido, não caia
rial do Programa Grande Carajás tem .ii seguiilte compono esquecim-ento porque, justamente, as ombreirãs das
sição: prinleiro, MiniStrO-Chefe di:i Secretaria de Planejaeclusas feitas, as stopS..logs, já colocados, é o Governo
mento da Presídéilciii da República, na qualidade de Preque V. Ex~ apóia, com o acicate que terã daqui, da reclasidente - não tem nada _com o Pará; segundo, MinistrO
mação da Oposiçã:õ, -que- fãfa esse--sonho se transformar
das Minas e Ent!rgia, que substitU.Lrá o Presidente em
numa realidade, Fazemos justiça aoS- atuafs-dirigentes da
suas faltas e impedimentos- não tem nada c_om_o Pará;
Nova República: urna obra de tal magnitude e de tal neterceiro, Ministro dos Transportes- não tem nada com
cessidade, não será relegada a um plano secundárío.
o Pará.; quarto, Ministro da Indústria e do Comércio_-Desculpe o aparte, mas é isso que pensamos sobre o asnão fem nada com o Pará; Ministrei da Fazenda, muito
sunto percutido por V. Ex•
-menos; Ministro do Interior- remotamente tem alguma coisa, porque tem a· SUDAM lá; Ministro da AgriO SR. Ht:.LIO G_UElROS- Nobre Senador_Vírgílio
cultura- não tem nada com o _Pará, é do __ Rio Grand.e
Távora, sou muito grato e hom:ado pelo seu aparte. Apedo Sul; Ministro do TrabalhO - também não tem nada
nas quero dizer a V. Ex~ que hâ um ditado japonês que
com o_Pará. Vai_escapar, eventualmente, uma reforma
diz que ..o que _acontece uma vez, há sempre o risco de_
da lei que_You ler para V. Ex• verificar que não foi para
acontecer uma segunda'~.
ampãrar o .atual titular: entra, em nono lugar. o Ministro
Então, como lá em Pamafba já aconteceu a promessa
de Estado Extraordinário para Assuntos Fundíários e
incumpfida, com relação a Tucuruí, é muito provável
Secretário Geral do Conselho de Segurança Nacional. É
que-tambêm aconteça nova_ promessa incumprida. E
evidente que a intenção do decreto foi somente colocar o
quero dizer, ainda, a V. Ex' que essa Nova República,
Gerieral Venturini, porque frisa que, além de ser Miniscom apenas sessenta dias, não pode, evidentemente, retro de Assuntos Fundiários, tein -de ser Secretário do
solver o problema; o que temos a lamentar é que o GoConselho
de Segurança NacionaL
verno anterior, que gastou seis ou sete bilhões de dólares
y_eri[tca~ortanto, V. Ex•, __que ó Par~ é um ilustre descom relação à construção do Tocantins, não se te,nha di~~
conhecido no Projeto Grande Carajás; e não tem coiT:tõ
posto a gastar mais cento e oitenta oU duzentos milhões
"ineter
bedelho" na história, tem que· aceitar tudo
de dólares para construir as ~lusas. Queremos acreditar
como fato consumado. A _c-oisa se --reSolve aqui em
que, nesta Nova República, haja alguma coi~a. mas, advertido pelo provérbio jaPonês, é que estOu a an_tecipar
Brasma, na SEPLAN, vai para lá a ordem, se tem que
que, daqui a dez anos, ninguém mais Vai faiar-na~feCIUsS:s
cumprir e não existe ·um representante do Governo--do
do Tocantins, porQue hoje em dia ningu~m falá maís na:s
Pã.rá~ nen~um _QIJalquer paraC:nse para, ao menos, dizer:
eclusas do Rio Parnaíba.
"Õlb~. o_f_ará está peJ:lsando que_ O_Projeto Carajãs deve
ser "assim ou deve s!;r assado"._
_
.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex' e nós temos, pelo mePortanto, V. Ex• há de compreender que essa injustiça
nos, mais cinc_o anos e sete: meses de mandato._ Durante
dói no Pará e que aquele Estado também só sabe do Prow
esses cinco anos e ,sete meSes, ouvirãO falar, ouvirãO rejeto Carajãs ·através _das notícias dos_ jornais.
clamar, se a Nova República, apresentada como solução
Quanto_ao apelo de V. Ex• para que libertemos o iluspara todos os problemas, ainda este ano, com palmas getre Pr~sidente José Sarney, é evidente que Sua Excelência
rais, não reencetar ess_as Obras. tão necessári~s.
tem toda liberdade, toda liberdade como no caso de São
Paulo, que lhe deu liberdade, mas ele escolheu quatro
O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex' um aparte?
Ministros de São Paulo. Tem liberdade, como o Nordeste deu liberdade a Sua Excelência, até porque ele é hoO SR. H:i!:LIO GUEIROS - Apenas para compleIl!_em do Nordeste, mas Pernambuco ficou com alguns
mentar a resposta a V. Ex•, Senador Virgílio Tâvora, an:-
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Ministérios, a Bahia com outros e o Ceará com outros. t
natural, "ãSsírn riobre Senador Helvídio Nunes, que nós
também tenhamos dado toda liberdade ao Pr~id~nte Jo~
séSarney, mas acreditando que Sua Excelência também
seja sensível aos interesses do Pará.
Tivemos a honra de indicar o Ministério dos Assuntos
Fundiários, mas quero dizer a V. Ex• que não é por isso
que devemos pagar prenda, daqui por diante, de não ter
mais nada porque temos o Ministério dos Assuntos FundíáriOs, agora Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. E mais, não é nov:idade para o Pará ter
Ministro, porque V.Ex:.• sabe que, durante todos os governos da Revolução, o Pará esteve representado no gabinete Ministerial, através do Senhor Jarbas Passarinho.
Portanto, nobre Senador Helvídio Nunes, nós só qUeremos que não nos tirem o que jâ temos, e este é o_s~ntido
do meu pronunciamentO, hoje, no Senado da República,
para que o Pará não perca o que já tem. Não é admissivel
que a Nova República, que veio para melhorar, nos vá
'tirar o que- jâ-nos foi dado pela Velha República,
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

o-sR. Hlt.LIO GUEIROS - Concedo o aparte ao
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benetido Ferreira- Nobre Senador Hélio Gueiros, não há comO discordar de V. Ex• no que diz r~peito
ao Rio Toc_an(ins, porque é o absurdo dos_ ahsu_rdos. Tivemos oportunidade de denunciar aqui, à époCa em que
se cogita vã-da constru<;:ão da famosa estrada de ferro até
o Porto de Itaqui, o absurdo que se cometia contra os interesses brasileiros, em desprezando a navegabilidade. do
Rio Tocantins, a possibilidade de um transporte realmente económico para o Hemisfério Norte, para onde,
efetivamente, 80% das nossas exportações são encamiw
nhadas. Então, não há como discutir o problema de Tucuri.J.í e _das eclusas de Tucuruí. Agora, o que me preocupá- e isso V. Ex~ vai me permitir- é a forma preconceituosa como V. Ex• coloca o prob[ema, contra o fato
--de compor o Conselho do Grande Carajás MinistrOs- qUe
nada têm com o Pará. Não, Ex•. Acho que todos nós,
brasileiros, temos muito a ver com o Pará. Temos muito
porque é uma Unidade da Federação. Fosse ela pobre,
pequena, o que realmente não ocorre, porque é riquíssima e muito grande, mas, de qualquer forma ê uma Unidade da Federação. Logo, V. Ex' cai naquela vala que os
antigos constítuíntes do Ceará cometeram contra 9 _Btasi! - e; V. EX• deve conhecer o problema - em que os
cearenses colocaram na sua Constitutção, de que só poderia ser Governador do Ceará, brasileiro nato, nascido
no Ceará. E, o seu Estado, o bravo povo paraense, deu o
troco, colocando na sua Constituiç1fo qUe poderia ser
Governador do Pará, brasileiro nato, nascido em qualquer Estado da Federação, exceto no Ceará. Vê, V. Ex•,
essa·incongruénda. Hoje é V. Ex• quem está compreconceito contra o resto do Brasil. Seria reminiscências da
ascendência cearense de V. Ex•
O SR. H.f.LIO GUEIROS ~ Nobre Senador Bel].eÇ.ito Ferreira, quero dizer a V. Ex• que quando exemplifiquei os Ministros foi para mostrar que ê preciso que no
ineiõ-de tantó·s MinistroS tenha uma prisença paraenSe.
Naã- Sou- contra as Ministros lá. Deus m.e livre de ser
contra Ministro. Nem contra Ministros, nem contra terceiros escalão!
Desejo êQue nÔ-melo_.deles haja também uma presença
paraense. E acho que isso não é pedir muito quando o
projeto ê todo no meu Estad.P d.o Pará. Nada mais justo
nada mais razoável do que um paraense tambêm nesse
concílio supremo do Conselho do Grande Projeto Carajâs.
Agora, quanto a V. Ex• ter feito essas referências- ás
Constituições estaduais do Parã e do Ceará, eu quero tomar isto como uma pilhéria, porque não me ocorreu que
pelo menos no Estado do Parâ tenha havido esse dispositivo constitucional...
O Sr. Benedito Ferreira- Lamentavelmente, não é pilhéria.
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O SR. HtLIO CUEIROS -.-proibindo cearenses de
serem Governadores do meu Estado. Eu nunca ouvi fa~
lar nessa disposição.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas, V. Ex• tem que acreditar.
O SR. Hl!LIO GUEIROS- Nunca ouvi falar que no
Estado do Ceará também tiVesse essa proibição, de pessoas de fora serem governadores de Estado,
O Sr. Benedito Ferreira- Lamentavelmente, é verdade.
O SR. HtLIO GUEIROS- Acho que tudo isso deve
ser apenas uma brincadeira de V. Ex•
Agora, a Constituição Federal do momento não faz
essa exigência, mas há nela a obrigação do domicílio eleitoral, exigindo que o cidadão para ser candida.to em determinado Estado disponha, pelo menos, de um tempo
mínimo de residência naquele Estado, o que ê uma exigência, a meu ver, muito sensata.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, era estC o lamento que
queria fazer, desse alijamento- do Estado do Pará, de um
lugar onde ele deveria estar e não deveria ter saído.
Embora haja quem não acredite-nOs aj)elos, eu não me
constranjo em fazer aqui Um apelo ao ilustre e eminente
Presidente José Sarney, para que Sua Excelência reveja
essa indicação para o Projeto Carajâs.
O Pará tem o direito de ter uma presença no Projeto
Carajás e sô hã um jeito: é ser na 'iecretaria do Projeto,
porque no Conselho não hã nenhum representante do
Estado do Pará, nem do Governo do Pará. A nossa presença se limitava na Secretaria Executiva desse grande
projeto, que iiiteressa sobremaneira ao meu Estado e aos
paraenses.
Acredito que o Presidente José Sarney não tem aquela
veleidade de dizer que palavra de rei não volta atrás. Sua
Excelência é um Presidente da República muito sensível
às aspirações e necessidades do povo paraense e sendo
um bom vizinho, como é do Estado Maranhão, há de ter
mais afinidade e mais intiniidade parã-Compreender que
o Pará deseja ter uma presença nesse ProJetO.
p apelo que faço a Sua Excelência, no sentido de que
reveja essa indicação e mantenha na Secretaria Executiva
do Projeto Carajâs um paraense, porque ê de direito, é
de justiça, ê o mais razoável que Suã" Excelência poderia
fazer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

e

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Gaivão Modesto - Alexandre Costa
- João_ Lobo - Aderbal Jurema - Carlos Lyra Amaral Peixoto - Alfredo Campos - Amaral Furlan
-Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes- Be-nedito Ferreira- Henrique SantiUo - Mauro Borges
- Roberto Campos- Saldanha Derzi- Roberto Wypych - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Lenoir
Vargas- Alcides Saldanha.
O SR. PRESIDENTE (João Lo_bo) -_A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Projeto de Lei do Senado_ n~' 184, de 1984; e
-Requerimento n~' 107, de 1985.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- A Presidência
comunica aos Srs. Senadores que, por solicitação do Senador Humberto Lucena, e de acordo com entendimentos havidos entre as Lideranças, resolveu transferir, para
data a ser fixada entre 17 e20 de junho próximo, a sessão
especial comemorativa do IV Centenário de Fundação
do Estado da Paraíba, que seria realizada entre os dias
27 e 31 deste mês, conforme Requerimento n~' 52, de
1985, aprovado pelo Plenário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio II)

O SR. PRESIDENTE (João Lob_a)- Em sessão ante-:~
rior foi lido o Requerimento n~' 109, de 1985, de autoria
do Senador Murilo Badaró e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial do Senado, em
data a ser posteriormente marcada, para homenagear a
memória do ex-Senador Gilberto Marinho.
O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em votação o reciuerimento.
Os Srs. Senadores que o aprova, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada. _
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. !~'-Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1985
Altera a redaçào do item IV do artigo 17 da Lei nl'
4.506, de 30 de novembro de 1964, e dá outras proviw
dências.
O Cong-resso Nacional decreta:
Art. l~' O item IV do artigo 17 da Lei n~' 4.506, de 30
de novembro de 1964-, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17.
IV- o salário ou remuneração do contribuinte
licenciado por acidente no trabalho, doença profissional ou por quaisquer das doenças especificadas
no item III, bem como o auxilio-doença, o auxílioacidente e o pecúlio".
Parágrafo único. Os- rendimentos de que trata
este artigo não serão objeto de retenção do imposto
de renda na fonte."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
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efetivamente valores, des.de que em limites razoáveis nessa espécie de trabalho;
II
1ridenização por despedida ou rescisão de con-:
trato de trabalho que não exceder os limites garantidos
pela lei;
III- os proventos de aposentadoria ou reforma
quando motivada pelas moléstias numeradas no item III
do artigo 178 da Lei nl' I. 711, de 28 de outubro de 1952;
IV- as indenizações por acidente no trabalho;
V- os prêmios de seguro de vida em grupo pagos
pelo empregador em benefício dos seus empregados;
VI- os serviços médicos, hospitalares e dentários
mantidos ou pagos pelo empregador em beneficio dos
seus empregados;
VII - a alimentação fornecida gratuitamente pelo
empregador aos seus empregados, ou a diferença entre o
preço cobrado pela alimentação fornecida e o seu valor
de mercado;
VIII - o valor _do transporte gratuito, ou subvencionado, fornecido ou pago pelo empregador em beneficio
dos seus empregados, seus familíares ou dependentes;
IX- os uniformes, roupas ou vestimentas especiais
indispensáveis ao exercício do emprego, cargo ou
função, fornecidos pelo empregador gratuitamente ou a
preços inferiores ao custo;
X -salário-família, (Vetado) e aviso prévio pago em
dinheiro.

-a

(Às. Comissões de c~~;tft~i~ã; .e. j~;i~~ ·; d~'Ffnanças.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- O projeto lido
será públicado e remetido às comissões competentes.
O SR. -PRESIDENTE (João Lobo) Hora do Expediente.
Passa-se à

Estã finda a

ORDEM DO DIA
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Ao excluir do rol dos rendimentos tributados de que
trata o artigo 16 da Lei n9 4.506, de 30 de novembro de
1964, alguns rendimentos diretos e indiretos que, por sua
natureza, merecem essa isenção, o artigo 17 do referido
diploma legal omitiu Os decorrentes de acidente no trabalho, doença profissional, o auxílio-doença, o auxílioacidente e o pecúlio.
Conquanto os titulares desses rendimentos venham,
posteriormente, a se ressarcirem desses tributos, através
das chamadas restituições, a sua taxação, mormente a
que se faz na fonte, é inteiramente descabida e absurda.
O presente projeto visa ãpenas a corrigir essa imoni.alia, fazendo com que pessoas atingidas em sua saúde,
quer por acidente no trabalho, quer por terem sido acometidas de doenças e§:p~cificadas em Lei, deixem de sofrer descontos na fonte ou mesmo de incluir esses rendimentos na declaração do Imposto de Renda.
Não ê justo que pessoas atingidas por certas desgraças
com perspectivas dificultosas de vida •. tenham seus parcos rendimentos mutilados pela voracidade tributária.
Sem que dele decorram prejuízos para o Tesouro Nacional, o projeto que temos a honra de apresentar aos
nossos Pares representa uma providência legislativa que
de há muito se fazia necessária.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1985.- Nivaldo Machado.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e
proventos de qualquer natureza.

Art. 17. Não serão incluídos entre os rendimentos
tributados de que trata o artigo anterior:
I -as gratificações- por quebra de caixa pagas aos tesoureiros e a outros empregados, enquanto manipularem

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido Pelo Sr.
!'?-Secretário.

t

lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 113, DE 1985

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens n"'s 4 a 8 sejam submetidos
ao Plenário em 2"', 3~', 4~', 59 e 6~'lu,gares respectivamente.
Sala das Sessões, em 21 de maio de 1985.- Martins
FilhO.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senaóofes que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, requeiro verificação de võtaçao.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Vai-se proceder
à verificação de- votação requerida pelo nobre Senador
Moacyr Duarte.
Solicito aos Si's. Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa.)
··
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM"' OS SRS SENADORES:
Aderbal Jurem a - Alberto Silva- Atcides Saldanha
~Alexandre Costa- Álvaro Dias- Américo de Sou·
za- C-arlos Lira- Fábio Lucena- Hélio GueirosHumberto Lucena- Itamar Franco- Jaison Barreto
- Luiz Cavalcante---:- Mário Maia - Martins FilhoMauro Borges- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso
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Roberto Campos- Roberto Satur-

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
Benedito Ferreira - Carlos Alberto - Carlos Chiarelli - César Cais - Helv[dio Nunes- Lomanto Júnior- Lourivat Baptista- Luiz Viana- Murilo Badaró - Raimundo Parente - Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra -ao ilobre Senador ftamar Franco, para encaminhar a votaÇão, por cinco minutos.

- Passos Pôrto nino.

ABSTE:M-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Não houve quo-rum. A Presidência vai suspenQer a sessão por dez minutos, fazendo acíonar a campainha, a fim de se proceder a
nova votação.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessdo é reaberta às 15 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
Vai-se repetir a verificação da inversão da Ordem d~
Dia.
SoliCito aos- Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
(Pausa.)
Os Srs. Semidores_jâ podem votar.
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alcides_Saldanha
- Altevir Leal - Álvaro Dias - Amaral PeixotO-Américo de Souza --Carlos Alberto - Carlos Lira Fábio Lucena- Fernando Cardoso- Hélio GueirosHumberto Lucena- Itamar Franco- Jaison Barreto
-João Lobo- Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Martins Filho- Nivaldo Machado- Octávio CardosoRoberto Saturnino - Roberto Wypych - Saldanha
Derzi --Severo Gomes-- Virgílio Távora.
VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Carlos Chiarelli- Cesar Cais- Lenoir Vargas -lomanto JúniOr
- Lourival Baptista - Muri/o Badaró - Raimundo
Parente.
ABSTE:M-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Mauro Borges.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Votaram
SIM. 26 Srs. Senadores e NÃO, 9 Sfs. SenadoreS~
Houve I abstenção.
__
O requerimento _de_ inversão da Ordem do Dia foi
aprovado.
Passa-se, assim, ao Item I da pauta da Ordem do Dia.
Item 1:
Discussão, t..m turno úníco, do Projeto de Lei da
Câmara n9 12, de 1985 (n9 5.272/85, na Casa de origem), que autoriza a desapropriação de ações das
companhias que menciona e a abertura de crédito
especial de até Cr$ 900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e dá outras providências, tendo
PARECER oral da Comissão:
-de Ecoqomia, favorãvel ao projeto e contrário
às emendas apresentadas, nos termos do art.
141, li, 8, do Regimento Interno; e dependendo de Parecer da Comissão de Finanças sobre o_
projeto;
__ _
Dependendo, ainda, da votação do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre recurso
para o plenário de decisão da Presidência".
Em votação o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre o recurso, para o plenário, da decisão da
Presidência, firmada na sessão anterior, e que consis_ti_u___ _
em não aceitar questão de ordem íormulada pelo nobre
Senador Itamar Franco, no sentido de se submeter o
substitutivo de sua autoria à Comissão de Constituição e
Justiça, uma vez que o mesmo recebera parecer contrário
da Comissão de Economia, parecer este. que, regimentalmente, é final.
_
Em votação o parecer da Coinissão de Com~titufção e
Justiça. (Pausa.)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11)

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nesta oportunidade, nós voltamos a defender o nosso
ponto de vista, e é preciso que se diga que não estamos
tentando obstruir o exame pelo Senado da República, do
Projeto do Sulbraslleiro, mas, sim chamar especialmente
a atenção do nobre Líder da Oposição,,Senador Murilo
Badaró, e dos nobres Líderes do PMDB, do Partido da
Frente Liberal, do PDT e do PTB, nesta Casa, para o
que diz O Regimento, que é bastante claro no seu art.
102:

,-"Art. 102. A Comissão de Constituição e Justiça emitirá parecer sobre a constitucionalidade ejuridicidade das emendas oferecidas em Plenário, antes do encaminhamento às Comissõ~ que lhes devam apreciar o mérito, devendo, também,
pronunciar-se sobre o projeto, se não o houver fei~
to."
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli- Fazendo soar
a campainha.)- Solicito silêncio, porque há um orador
nil." tribuna a discorrer sobre matéria em votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, é por
demais iinportante que o Senado da RepúbHca, nesta
tarde, tome uma decisão definitiva sobre aguDo por que
viemos lutando, há muito anos, nesta Casa. t. que cabe à
Comissão de Constituição e Justiça examinar, antes do
encaminhamento às comissões, qualquer substitutivo ou
qualquer einenda apresentada.
Veja, Sr. Presidente, que o art. 102 é bastante claro, e o
nobre Senador Murilo Badarô, que já foi Presidente da
ComISsão de Constituição e Justiça, há de se recordar do
que-diz o artigo 102:

"Art. 102. A Comissão de Constituição e Justiça einítirá parec-er sobre a constitucionalidade eju·
ridicidade das emendas oferecidas em Plenário, antes do encaminhamento às Comissões que lhes devam apreciar o mérito, devendo, também,
pronunciar-se sobre o projeto, se não o houver feito."
Eis, Sr. Presidente, que o parecer do nobre Senador
Octávio Cardoso, é por demais confuso, apesar da inteligência brith:.wte que reconhecemos no nobre representante gaúcho. E leio as notas taquigráficas do parecer do
nobre Senador_ O~távio Cardoso pedindo, maís uma vez,
a atenção dos Srs. Se ti adores. porque, decidindo-se favo~
rável ao parecer do nobre Senador Octávio_Cardoso, nós
teremos aberto um precedente da maior gravidade aqui
no Senado Federal. t que qualquer emenda ou substitutivo apresentados em Plenãrio ficará sempre ao critério
de um homem, gue poderá aprovar ou não o parecer. E
no caso de ele rejeitar, aí que é importante frisar, ele o
faz em nome_d:.l Comissão. E o parecer rejeitando o substitutivo em -nome da Comissão. Impede que esse substitutivo venha a ser analisado pelo Plenário do Senado Federal. t ex atam ente nisto que o nosso Regimento Interno é
sâbió ao" mandar ouvir a Comissão de Constituição e
Justiça.
Aqueles que estão hâ mais tempo no Senado, vão se
recordar que as sessões eram suspensas, para que a Comissão de Constituição e Justiça opinasse sobre o mérito
das emendas apresentadas, para posterior envio às Comissões, fossem elas de Economia ou de Finanças, ou do
próprio Distrito Federal. O que não é poss[vel é se manter ex atam ente esse aspecto, que o Senador se levante em
nome da Comissão e em nome da Comissão dê o seu parecer, sem mesmo qualquer assinatura dos Membros
dessa Comissão. E também não se aplique aquilo que
manda o Regimento Interno, da Casa, de ser ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça.
Ê contraditório por demais o parecer do nobre Senador octávio Card_oso quando S. Ex• diz o seguinte:

... A_.emenda do nobre Senador Uamar_ Franco
deve ter o tratamento como se perante comissões
fosse apresentada,"

Foi apresentada em plenário, e af a primeira inconst!.têncía do seu parecer. Se eu apresentei em plenário, eU- não poderia fazê-lo nas comissões. Meu espaço fisico,
aliás, espaço fisico lembrado pelo Presidente José Fragetti, neste instante, é aqui no Plenário do Seriado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Lembro a V.
Ex• que o seu tempo jã ultrapassou os cinco minutos do
tempo regimental.
Peço a V. Ex• que abrevie o seu pronunciamento.

Ó SR. ITÁMÀR-FRANCO- Se. V. Ex• me permitir,
vou ler apenas o parecer do Senador Octãvio Cardoso,
que é relativamente pequeno, e vou concluir o meu pronunciamento:
..Foi apresentada em plenãrio em decorrência do
regime de urgência, isso combinando com o_a_r:t_. 141
do Regimento Interno com art. 143."
Mesmo tendo em vista o teor desse artigo, a nobre Comissão de Constituição e Justiça deu parecer contrârio.
..Deve-se entender que as emendas apresentadas
não serão apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça ... "
É ex.atamente o inverso. ~a Comissão de Constituição
eJustiça_que tem que se fazer ouvir, para· posterior envio
à Comissão de Economia. Não é, portanto, o parecer do
nobre Senador Octávio Cardoso que esta Casa deve: adotar nesta tarde.
E ete vai mais alêm, Senador Murilo Badar6- eu me
dirijo a V, Ex•, porque V. Ex~ foi o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça- quando se in_voca o art.
143, item 3:

"3 - nos casos das_alíneas b e c do inciso II, será
final o pronunciamento, salvo se 1/3 dos membros
do Senado ou Líderes que representem esse número
solicitarem ao Presidente da Mesa a votação, em
plenário, sem discussão, de emenda aprovada ou rejeitada nas Comissões."
Portanto, é necessário. Vou encerrar, Sr. Presidente,
fazendo um apelo ao Plenário do Senado. Nós não estamos entrando, por enquanto, no mérito do problema do
Sulbrasileiro e do Habitasul, nós estamos entrando no
mérito do Regimento Interno do Senado. Hoje, o Senador de Minas Gerais- amanhã pode ser um substitutivo de V. Ex•- faz. um apelo para que a Comissão de
Constituição e Justiça seja ouvida, antes de qualquer Co_,.
mi'isào, ne.~te caso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Luiz Cavalcante- Peço a palavra, Sr. Presidenencaminhar a votação.
-

tt::- para

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palUVia ao nobre Senador Luiz Cavalcante, pelo PFL.
O SR. LUIZ CAVALCANTE(PFL-AL. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo por confessar que a minha preocupação, pela
sorte _dos conglomerados Sulbrasileiro e Habitasul é
muito menor, do que a minha enorme preocupação pela
sorte dos seus 24 mil funcionários, ãSora sob o risco de
lhes faltar até me'ffilo o pão de cada dja,
Por isso, eu me dispunha a votar favoravelmente à
aprovação do projeto de criação do Banco Meridional,
tal como foi aprovado pela Câmara dos Deputados, No
entanto, na última quinta-feira, o nobre Senador Itamar
Franco, neste Plenário, mostrou~ nos - e fiquei absolutamente convencido - que hã solução melhor para os
empregados, tanto mais que essa melhor solução não re·
corre a esSLI mal disfarçada estatização de dois bancos falidos, estatização, diga-se ainda, que ê tanto mais injustific<'ive[ quando ela se estende a três outras sociedades já
em fase de liquidação extrajudicial.
E por falar em estatização, eis uma fulminante sentença do Presidente Tancredo Neves, constante de todos
os jornais do dia 12 de fevereiro último. Disse o Presirlente:
, "Não podemos contmuar sacrificando a Nação e
o povo para manter um conjunto de empresas estatais que_ têm se mostrado ineficientes e incapazes."
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Assim. o meu voto contrário ao projeto ê como que
urna delegação que recebo do saudoso mineiro de São
João Dei Rey.

Sou, pois, a favor da proposição do Senador Itamar
Franco, achando que ela deve ser encaminhada à Comíssào de Constituição e Justiça, para melhor exame. (Muito bem!)

O Sr. Octâvio Cardoso ~Sr. _Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Octávio Cardoso do PDS, e relator do parecer.
O SR. OCTÁ VlO CARDOSO (PDS- RS. Para en·
caminhar a votação.) -Sr. P_r_esidcnte e-Srs. Senad-ores:
Eu gostaria de retificar, pelo menos, duas afirmações
do nobre Senador Itamar FraOcO, deixando de retificar
aquela em que diz que o meu parec:er foí confuso. Esta
não retificarei, admito qu-e S. Ex• tenha razão.
Mas, retif1carei duas outras: a primeira, diz que um
Senador não pode se levantar em nome da Comissão,
dar um parecer e esse parecer ser tomado como uma d~
cisão. Não foi o que ocorreu. O nobre ViCe-PreSidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Senador NiValdo
Machado, designou a este Senador, Relator da Comissão de_Cornissão e Justiça, para a matéria:~ a prínieii'a
retificação. A segunda é~ d~ que o parecer não teria a assinatura dos demais- memófõs da Comissão. __
Ora, desde que cfleguei a este Senado- é veTdade que
faz pouco tempo- sou sa~edor_de quejamajs os par_eceres orais emitidos neste Plenãr(O, em matéria em regime
de urgência, tiveram a assinatura dos membros das Comissões e invoco o testemuriho desta -Casa, apenas para
dizer que não houve nada de excepcional no que foi feito
naquela quinta-feira.
Tentando ser mais claro hoje do que fui na quiritafeira, devo dizer que não serão apreciados pela Comissão
de Constituição e Justiça, em virtude de haver recebido
parecer contrário da Comissão de Economia, perante a
qual a matéria estava em apreciação e cujo pronuncimento da Comissão de Economia, ii. os termoS- do art.
143, inciso III, do Regimento Interno, deve ser considerado como final.
Esta foi a conclusão do parecer, do Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê_FmgeUi)- Em votação o.
parecer da Comissão de ConstitUição e Justiça, favorável
à decisão da Presidência. __ _
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pelilanecer
sentado_s.(Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Senadores ltamar
Franco, Jutahy Magal_hà~ ~ Moacyr Duarte.
O Sr. Itamar Franco cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai~se proceder a verificação de votação requerida pelo nobre Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (José Fragel!i)- Solicito aos
Srs. Senadores que ocupem--s'euS ruga:res. (PaUsa.) O SR. PRESIDENTE- (José Fragelli)- Como vota
o Líder do PMDB?-,
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Siin.

O SR. PRESIDENTE (José FrageUi)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR. MURIW- BADARÚ -Sim, com questão
aberta à bancada~---_
_
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PFL?
O SR. CARLOS CH!ARELL! --Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Como vota· o
Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURN!NO -Sim.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PTB? (Pausa.)

S. Ex' ~stá ausente.
Os_Srs. Senadores já podem votar.
(PrOcede-se à votação.)
VOTAM "'SIM"' OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurem a - Alberto Silva- Alcides Saldanha
- Alte_vir Leal - Ã!varo Dias - Amaral Furlari Ãmarar Peixto- Amêrico dt:: Souza- Carlos Chiarelli
- Carlos lira - Fábio Lucena - Fernando Cardoso
-Gastão Milller- Hélio Gueiros- Humberto Lucena- Jaison Barreto- João Lobo- Lenoir VargasLomanto Júnior- Lourival Baptista- Mauro Borges
- Murilo Badaró- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso- Passos Pôr to - Raimundo Parente- Roberto
Saturnino - Roberto Wypych - S;Il~nha Derzi-:- Severo Gomes.
VOTAM "NAO" OS SRS. SElVA DORES:

---Benedito Ferreira- Carlos Alberto- César CaisCid Sampaio- Itamar Franco- Jutahy MagalhãesLuiz Cavalcante- Moacyr Duarte- Virgílio Távora.
ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Gabriel Hermes_- Martins Filho_,
O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- Votaram Sim
30 Senadores e Não 9.
Houve 2 abstenções.
Total de-votOs: 41.
Aprovado.
-Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria depende ainda do parecer da Comissão de Finanças.
Solicito do nobre Senador Alcides Saldanha o pareCer
_~a Comissão de Finanças.
PARECER No
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RJ. Para
- proferir parecer)_- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~' 244, de 10 de abril recente, o Senhor Presidente da República submete à -consideração
do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de
Motivos do .Senhor Minis_tro da Fazenda, Projeto de lei
que.. "autoriz_a a desapropriação de ações das companhias que menciona e a abertura de crédito especial de
-até Cr$ 900.000.000.000 (novecentos- bilhões _de cruzeiros)."
Trata-se, mais especificamente, de proposição conhecida como _o Projeto do Sulbrasil~iro.
-Na Exposição de Motivos subscrita pelo Ministro
Dornelles, encontram-se os motivos detenninantes dessa
providência legislativa. Nela colhem-se as informações
de_que o Banco Central do Brasil, em 8 e II de fevereiro
de 1985, promoveu intervenção, com base na Lei n~'
6.024:- de lO de março de 1974, nas se_guintes companhias:
- Conglomerado Sulbrasileiro
-Banco Sulbrasileiro S. A - sob Intervenção
-Banco de Investimento Sulbrasileiro S.A sob intervenç-ão
- Sulbrasileiro S.A., Corretora de Valores Mobiliários- e Câmbio - Sob Intervenção
- Sulbrasileiro S. A., Distribuidora de Títulos e
Valores Mobi{iários- Sob lntefvençào.
Conglomerado Habitasul
-Banco Habitasul S. A. - Sob-Intervenção
::;;.._ Habitasul Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.- Sob Intervenção
- Hubitasul Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. - Sob Intervenção
- Habitasul Leasing S.A., Arrendamento Mercantil - Sob Intervenção.
Pelo que se_ percebe da anáJise dos elementos trazidos
a d~bute, essa intervenção terminaria atingindo a HqUiduçào extrajudic[al dos dois conglomerados financeiros.
·_-Ante os c_lamores çias classes mais representativas da
êconomía sul ina e dos veemente :ipelos das classes de representantes da categoria pi-ofissiOnal dos milhares de
bancários atingidos por esse acontecimento, o Governo,
-ainda preocupado e ao mesmo tempo sensível às danosas
rcpe~cussões que_() pren_u__!!ciadQ..9-~f~_ho da liquidação
extrajudicial dessas Campanhas iria rePresentar para a•

situaÇão ec.onõmica dos Estados do Parunú, Santa Caratina ·e Rio Grande do Sul,- resolveu, em boa hora_encaminhar ao Parlamento, para aqui ser amplamente debatida, uma proposta honesta e séria, consubstanciada no
Projeto de Lei que ora se examina.
Na Câmara dos Deputados os trabalhos referentes a
este assunto foram diuturnos e exaustivos, debruçandose os Senhores Deputados no estudo não só da proposta
inicial, como também das suas diversas alternativas, oferecidas por vârias fontes, todas com o objetivo comum
de se__encontrar a melhor solução para este caso, que não
diz respeito apenas a gaúchos, catarinenses e paranaen·
ses, mas a todos os brasileiros, jã que o sucesso ori o insucesso de parte do sistema bancário se reflete na economia nacional.
Além dos efeitos maléficos do desemprego de mais ou
_menos ::!4.000 funcionári9s, "haveria também graves re• percussõeS- sobre pequenas e médias empresas credoras
dos conglomerados, que ficariam incapazes de resistir a
dificuldades financeiras decorrentes da liquidação extra~
judidal". Daí que não seriam apenas 24.000 desempregados- o que jâ constituiria por si mesmo um cOntingente_ de desafortunados bastante significativo - mas
unút e-xpressiva parcela da população sulina, que viria
,engrossar as estatísticas dos milhões de c_ompatriotas
sem uma fonte _de sustento para si e para suas famílias.
DÕ.s estudos reãifzãdõs na -Câmara dos Deputados resultou afinal a aprovação do Substitutivo que ora examinamos, remetido à revisão do Senado Federal, na conformidade do disposto no art. 58 de nossa Lei FundafneiHal.
Apreciando os termos do referido Substitutivo sob a
ótim financeira, que diz respeito COm as atribuições da
Comissão de Finanças, verificamos que, para a compol'iç~o do. capital inicial autorizado para a constituição do
Banco Meridional do Brasil S.A., sucessor do Sulbrasileiro e do Habitasul, determina-se ã União subscrever e
lntegra!iz_ar CrS_ 900,000.000.000 (nOvecentos bilhões- de
cruzeiros) com recurso& provenientes do crédito especial
aberto segundo o disposto no art. II da Emenda Suóstitutiva em anjlise.
Tal di$pOSitivo, por sua vez, determina:
"Art. 11. FiCa o Poder_ Executivo autorizado a
abrir, à conta de Encargos Gera.is da União-- recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda, crédito especial de Cr$ 900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) para aplicação _na desapropriação de ações de capital do Banco Meridional do
Brasil S.A~
Parágrafo único. Os recursos para atender às despesas
previstas neste artigo serão provenientes da Reserva da
Contingência do Orçamento Geral da União em vigor."
R~gistre--se q~e a proposição, nessa parte,·atende à reg~a constitucional contida no art. 61, § I~', alínea c, a qual
veda a abertura de crédito especial sem autorização legislativa e a indicação da origem dos recursos correspondentes.
Por outro lado, cabe salientar que o Decreto-lei n~'
1.763, de 1980, que deu nova redução, no pãrticular, ao
Decreto-lei n~ 900, de 19_67, autoriza a utilização de recursos da Reserva de Contingênçia para a abertura de
Cf~EW..Ql> ~~.i ais.
Ademais, a referída importância, não obstante possa
parecer vultosa, representa, tão-somente, pequena parcela, correspondende a 8% do tQtal da Reserva de Contingência__consignad<! na Lei Orçamentãria vigente.
E, quanto à real disponibilidade desses recursos para a
Conpensaç1'lo da abertura do mencionado crédito especial, nada mais próprio_ e seguro do q-ue o aval das auto~
ridades financeiras dO Poder Executivo que têm demonstrado zelo e probidade n_o trato dos recursos públicos.
O exame da proposição deixa _evidenciado que o saneamento das finanças da iilstítuiÇào em questão hã de
se concretízar, ensejando que, em futuro próximo, venha
a União a promover, mediante oferta pública, a venda de
ações quea~segurem o controle da companhia, retornando ao Tesouro Nacional os recursos ora transferidos.
Ao projeto foi ápresentado emenda, de autoria do
ilustre senador Saldanha Derzi, visando a criação do
Banço J;lo _pesenvolvimento da Rl'<.gião Centro-Oeste.
Não obstante deva-se reconhecer que a sugestão merece encômios no que pertine à busca de instrumentos capazes de reduzir a.s desigualdades regionais, não nos parece oportuna a sua apres_entação no bojo da presentê
proposição.
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A "matéria em discussão refere-se à autorização para a
desapropriação deaçôes, ao passo que a emenda do ilustre Senador, ora em exame, possui conteúdo diverso,
aplicando-se à hipótese do art. 253, a do Regimento Interno desta Casa.
Por outro lado, reduzindo-se a parcela a ser transferida para a expropriação das ações, a emenda em questão
esvazia o objetivo do Projeto, além de proporcionar aumento de despesa pública, o que contraria o disposto no
§ 19 do art. 65 da Constituição Federal, que não permite
a deliberação sobre emenda a_ qual implique modificação
do montante, da natureza ou do objetivo do Projeto.
·Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto nos termos integrais do Substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Pare_ççr é
favorável.
I

'

----

-

O Sr.Jutahy Magalhães -~r. Prestdente, peço a palaw

I, vra pela ordem.
l

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode
proferir o seu voto, como membro da Comissão, em contráiio.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Mas não_ posso
indagar?
I:: uma decisão da Mesa que eu não posso fazer iodaM
gação~

O __SR. PRESIDENTE _(José Fragelli) -_É claro que
não. Sendo assim, indefiro o requerimento verbal de V.
Ex•
O SR. iTAMAR FRANCO -Sr. Presidente, peço a
_palavfa pai-a discutir,
O SR. PRES(DENTE (José Fragelli)-:- V. Ex• tem
cíncO-ri"linutos para discutir o Parecer dado pelo Nobre
Relator da Comissão de Finanças.

O SR. ITAMAR -FRANCO --=-Gostaria de ter o Parecer e-m mãos para poder diScutir, Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex~ deseja
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
ter o Parecer em mãos?
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
~·- _ _O SR. ITAMAR FRANCO - Exato, Sr. Presidente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pela
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli) -Vou proviM
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
.denciar.
Senadores:
_
_
_
SR. ITAMAR FRANCO.....:.. Sr. Presidente!, não foi
Em seSsão anterior eu tinha levantado uma questão de
possível ouvir o par~. O pa-recer é long_~·
ordem sobre a çircuns~ncia de um Senador, repr~cw_:_
tante de uma Comissão, falar em nome da ComissãQ sem
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se o parecer é
que os demais fossem ouvidos:
__ .:.._ __
·atai, nobre Senador, V. Ex• ouviu o parecere é como fez
A minha questão de ordem é perguntar a V. Ex• como
o nobre Senador Jutahy Magalhães, que pode. ouvindo
é que eu, fazendo parte da Comissão- de Finanças, vou
d Parecer, dar o seu voto.
votar contra este Parecer, que não aceito,
Gostaria de perguntar ao Relator se S. Ex' examinou,
-0 SR. ITAMAR FRANCO- O parecer não foi órial,
sendo da Comissão de Finanças; as repercusSões finanS_r. Presidente, foi por escrito. O Relator leu. O Relator
ceiras das proposições feitas e apresentadas na Câmara
não falou oralmente.
com seu substitutivo, que modifica a proposta governaO SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Lido.
mental.
Desejo saber em quanto representa, em despesa, esse
-O-SR. ITAMAR FRANCO -Salvo melhor entendiaumento com o substitutivo apresentado na Câmara.
mento, o Relator leu o Parecer. Agora se não leu ...
Faço a pergunta como membro da Comissão dCc _Fi.:
nanças, que não fui ouvido, não fui consultado e em meu
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. E~•-Ouviu
nome estão dando _Parecer._
_ --~o parecer e agora tem em mãos o escrito do parecer.

-o

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode,
como membro da Comissão, votar contra o parecer._ _
ar~. parecer ê oral e o voto de V. Ex'- também pode ser

O SR. ITAMAR FRANCO-- Era isso que eu queria
de v. Ex• v. Ex'- não vai brigar comigo porque eu pedi 0
-parecer?

o .SR. JUTAIU'_ MAGAUi;ÃES ~E fa~ei' -~ indao PRESIDENTE (Jose; Fragelli) -~Não. v::Ex'é
gação ao Relator para S. Ext dar explicação em llonle dã.- ----sempre muito imediatista ejã tem o material em mãos.
Comissão. Eu estpu_fazendo uma ind!igação ao Relator,
--O SR. ITAMAR FRANCO -=-sr. Presidente, gostaria
para que o Relator explique quais as implicações finande pedir a V. Ex' que apesar de ter sido oral ou esci-ilo, o
ceiras do substitutivo, em relação ao projeto apresentado
s~u ~eJat<?r__ e_s.quec_eu de_ assinar o pare~er, g?stari~~ enM
·
-- pelo Governo.
=tão, qUitido publicassem Dos A-riãis que o RefatOr, pelo
menos, assinasse o Parecer . .E: apenas a observação que
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)-,- V. Ex• é um
faço a V. Ex•, porque ê regimental.
dos membros da Comissão, pode votar contra o parecer
do .Relator.
-- -'---o SR. PRESIDENTE (JQs~ __FrMellD- V. Ex• estâ
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de instituições financeiras mal administradas quem o _diz não é o representante de Minas Gerais é
o Ministro de Governo da Nova, RepUblica. h igual·
-mente notória a condenação da sociedade à interM
venção do Estado na economia privada, para assumir a Wininlstração de empreendimentos comerciais."
Veja, Sr. Presidente, que é o próprio Ministro de Governo quem chama a atenção para esses aspectos da
maior gravidade. Continuo, Sr. Presidente.
O SR. PRESID~NTE (José Fragelli) - (Faz soar a
campainha.)- Solicito a atenção dos nobres Senadores
para o pronunciamento do nobre Senador ftamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é apenas, ou mais
do que suficiente, o repúdio da sociedade, como diz. o
nobre Ministro de Estado. Desde que aqui cheguei, Sr.
Iiresidente, eleito Pela primeira vez pelo Estado de Minas
Gerais, pelo MDB e posteriormente reeleito pelo
PMDB, tenho escutado a minha Bancada e os meus
Líderes repudiarem exatamente aquilo que pretendem
· fazer nesta- t::irde: injetar recursos do Tes_ouro, no Sist_e_m·a Finanéeiro ·mal administrado, e o que é mais sério,
Sr._ Presidente, mal adminis_trado e jâ com recursos, até
pr-ova em contrário, enViados ao exterior, na ordem de
180 milhões de dólares. Aqui estão, Sr. Presidente, os
funcionáriQs çjp_B_an~o SuLbrasileiro e Habitasul, cujo
substituti'._'o meu não lhes tral nenhum prejufzo; ao contrário, Jhes assegura o mesmo projeto, ou mais ainda,
aquilo que fof ãprovado na Câmara dos Deputados. E
com uma razão mais séria, Sr. Presidente, a qual não a
leVou em Consicleração, o nobre Relator da Comissão de
Finanças, porque a obrigação da Comissão de Finanças
é_examinar transferências de valores para fora do Pafs.
Num rápido passar de olhos neste parceer, não verifico
se foram ou não enviados par::~ o exterior, v-alores, cujo
Relator deixou de observar no seu parecer escrito. Mais
ainda, Sr. Presidente, é preciso chamar a atenção, com
muito respeito, dos nobres funcionários que aqui estão,
-para a qu-e--diz o art. 13~' da Câmara dos Deputados:
"Aos empregados das companhias referidas no
art. l~' desta lei, com contrato de trabalho em vigor
na data de 7 de fevereiro de 1985, fica assegurado estabilidade pelo prazo de um ano, durante o qual só
poderão ser demitidos por justa causa."
Aqui a miriha indagação novamente ao Senador Chiarem, ao Senador Humberto Lucena, ao Senador Murilo
Badaró: o Senhor Presidente da República vai ou não vetar este;utigo? Vai manter ou não a estab"ilidade dos seM
nhores funcior~:ãrios que hoje estão aqui?

Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, jã não digo
nem o Líder da Oposição que, desta vez, tambêm permanece ao lado de injetar recursos ao-Sistema Firianceiro.
Gostaria de _uma confirmação do nobre Líder do Partido
COffi: a cópia na mão. Não é possível_assinar um parecer
O SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Não posso indada Frente Liberal, do PMDB, do PTB, do Uder do PDS
_ or~. Açho quç_ n~~ ê poss~_ve_C - gar?!
que está votando favorável ao projeto de lei, para saber,
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• pode
apenas para uma orientação nossa e talvez para os próO SR. lTAMAR FRANCO - Sr. Presidente, o pareproduzir, oralmente, as suas razões contra o Pat:ece_r,
prios funcionâ.rios, de que se o Senhor Presídente-da Recer não ~ __ oral. Insisto em que Ç__ um parec~r escrito.
como membro da Comissão,
pública vai vetar ou não? Porque nos anos que estou
Sr. Presidente, de acordo com o parecer escrito, no
aqui, e bastaria recordar algumas observações feitas na
O SR. JUTAH_Y_MAGALHÃES- Eu ~(o.u f~emlo .
m_e!J ent~n_di!'fleqto ~oral, nQ,~ V, !;x• ~ i_n.fer~ap!e, qu~_
época pelo saudoso e eminente Uder Nilo Coêlho, quanuma indagação. __ Todo Relator tem que informar, todo
~ na observação do nobre Relator, é pena que S. EX:~ não
do falava em nome do Governo:_ .. Matéria que estou deRelator tem que _acatar as indagações feitas pelos
tenha se referido a outro aspecto da MCnsagem ao Sefendendo aqui, o governo não vai colocar veto". E infemembros da Com_i_s_d_o._
-~nhor l"residente daRepública, do nobre Ministro do Golizmente para o próprio Senador Nilo Coêlho, muitas veVerno, quando ele diz o seguinte: o Relator não pinçou
-zes, o governo c_olocaria vetos. O Senador Virgílio TávoO SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V Ex• se não
essa expressão ou esse parágrafo. Sr. Presidente, nós jã
ra há de se recordar aqui, do problema dos contratos de
me engano está inÜYando. Nas Comis~3es, V· Ex' pode
sabemos o que vai acontecer aqui, mas ê nosso dever ten-- riscos, quando S. Ex• foi e defendeu em nome do Govervotar contra, deduzir as suas razões. Mas, fazer indaM
tar, den~ro do possível, lutar pelo nosso substitutivo.
no,
e o Governo adotou ...
gações?
Vejam O _que diz-, o nobre Ministro, aO ·senhor Presi0 SR. JUTAHY MAGALHÃES_ N6S-es.tamos"êm
dente da República que o Sr. Relator não pinçou. PediM
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí) -Senador ItaPlenário ou nas Comissõ~?
_
_
--ria até à atenção do nobre Relator, do Partido da Frente
mar Franco, o tempO de V. Ex~ já ultrapassou um minuM
.
--~ · ·
--- --Liberal, que é interessado duplamente no projeto, como
tQ.
O SR. PRESIDENTE_ (José Fragelh) - S,~_-Y._E.l'-.!.__, _ _se_nador __e__c_omo gaúcho ao seguinte:
apresentar uma questão de ordem, eu já rçSpondi.
0 SR:ITAMAR FRANCO _:.:·Mas V. Ex.•, Sr. -PreSiM
"Posta a problemática em toda sua amplitudedente, está numa ridigez c_ronomét~ica hoje.
quem o diz é o Ministro deGoverno.l:: Conveniente
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• me descul0 SR. PRESII)ENTE (José Fragelli)- Não tão rígiM pe; ruas V. Ex• não declarou se eu posso ou não fazer
recOf<iã_r ~-nOtório rCp_údio da sOCíedacfe peJa apii:
- da, porque V. Ex.• já excedeu de um minuto.
uma indagação, que é o principal da questão.
cação de recursos governamentãís, na recuperação
c
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O SR. ITAMAR FRANCO.:_ Sr. Presidente, vou ten-

tar nesses sessenta segundos que V. Ex• me permite continuar, pelo menos, questionando esse aspecto, porque é

preciso alertar realmente os funcionários. Primeiro, o
meu substitutivO tilmbém lhes dá essa guarida, mas não
num banco estatal, não num banco em que se vai injet8r
recursos, não de 900 bilhões de cruzeiros, mas muito
mais, Sr. Presidente. Só nas 3 empresas em liqUidação
extrajudicial são mais 500 bilhões de cruzeiros, mais do
que o orçamento da Capital do meu Estado, da prefeitura de Belo Horizonte, que hoje tem para executar com o
seu orçamento 900 bilhões de cruzeiros. E só aqui neste
projeto serão injetados recursos de 900 mais 500 bilhÕes
fora, Sr. Presidente, os 180 milhões de dólares pagos aos
credores internacionais.
E onde a defesa da economia nacional? Onde a defesa
dos Srs. Funcionáfiàs qUe não pOderiam e não podem
estar de acordo? Na próxima discussão-Vou mostrar que
se o Governo vetar cartas patentes desse banco, desses
conglomerados, eles serão vendidos por autorização des~
te projeto, oriUndo da Câniara dôs Df:ptiÚ1dos. ·Então é
preciso que o funcionalismo fique atento, porque hoje
eles estão tinidos, representam uma massa de coação,
uma coação correta junta ao Parlamento, mas não sei se
daqui a um ano, quando muitos deles forem dispensados, dispersados, se terão a mesma força de coação sqbre
o Senado da República ou sobre a Câmara dos Deputa---- -- -dos.
Encerro, portanto, Sr. Presidente, dizendo que o parecer é inconsistente, com o devido respeito para com a_
Comissão de Finan-çaS, para coiltinuar a diScutir o prOje- to jâ que V. Ex', neste momento, infelízmente, Pede que
encerre a minha palavra. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Cesar Cais- Peço a palavra para discutir, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jos.é Fragelli) - Com a palavra o nobre Senador Cesar Cais, para discUtir o parecer.
O SR. CESAR CALS - (PDS - CE. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sempre estive a favor do atendimento ao problema do
conglomerado Sul brasileiro, inclusive em face do desemprego que-poderia causar, mas sempre fui contra:; e critendo que o parecer está falho, quando é favorâvel à manutenção do parágrafo único; artigO ll, que retii'a rCcursos da Reserva de COritingêilCias. E õ relator disse que
era uma pequena parcela da Reserva de Contingência
que, como todos os Srs. Senadores sabem, é colocada no
Orçamento para atender às calamidades públicas ou aumentos eventuais do funcionalismo público. Vejo, por
e"emplo, no Correio Braziliense de hoje, o Ministro da
Desburocratização dizer que uA burocracia emperra a
assistência- à Região Nordeste", e qUe está solicita~do
uma reunião urgente do Grupo Executivo contra Calamidades Públicas, para tentar liberar os recursos necessários ao atendimento-de 900 mil desabrigados no Nordeste._ Mais adiante, o Sr. Ministro _da Desburocratização diz: "até agora ainda não houve a definição do
processo de recuperação do Nordeste". Reconheceu que
mesmo a verba de CrS I, 7 trilhão anunciada para a região, no dia 19 de abril, ainda não chegou aos desabrigados, embora alguns órgãos do Governo já estej:irii oPe·
rando na distribuição de alimentos.
· MaiS.~diante, o Ministro da DesburOcratização diz:
·•a tramitação, de órgão
órgão, de forma que atéaíjâ
morreu todo o mundo ou já se perdeu a safra, por exemplo".
Então, discordo do parágrafo t1nico do.art. 11, porque
esses recursos da Reserva de Contigência não são para
socorrer entidades financeiras mal ãdiDirfiStradãs. (Mui~
to bem!)

em

O Sr. Fâblo Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra,
para discutir.
O SR. PRESID~NTE (JàSê --Ffagell1)-- Conceâó -apalavra ao nobre Senador Fábio Lucena, pelo PMDB.
V. Ex• tem cinco minutos.

O SR. FÁBIO LV CENA (PMDB- AM. Para discutir o parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.,
Srs. Senadores: __ _
~- preciso --ãigüir -se este projeto, em- particular o seu
polémico art. 11, atende ou não às exigências da Constituição em vigor em nosso País.
Já temos discutido à farta os aspectos sociais, politicas
e ·econ6micós dessa questão. QuestãO __tormentOsa, cuja
solução, por estar s~frendo inexplicável adiamento, embora adiamento regini.ental e legal, dentro das normas
internas do Senado Federal, é preciso perquirir-se o Senado estará, ao aprovar ou rejeitar esse projeto, amparado e adargado em dispositivos da Constituição FederaL
Porque voto, Sr. Presidente, a favor desse projeto, não
apenas para atender aos clamores da sociedade do Sul do
meu País, que, neste momento, necessita que o Congresso Nacional confira àquela parte do território brasileiro
um tratamento de eqUidade e não de exceção, como se
quer apregoar, a fim de enfatizar no Senado da República, que -o conceito de ceqüidade é muitO antigo, e vem de
Platão. Significa dar tratamento igual àqueles a quem a
natureza Os fez desiguais. Enfiltizada bem essa questão,
hã de rechaçar os argumentos de que o art. ll, bem
como o seu parágrafo único, não encontra broquéis na
Constituição FederaL Encontra, e o parecer do relator é
muito sábio a_o remeter mencionado artigo à norma
constitucional pertinente à matéria que lhe dâ o amparo
mais amplo e possível.
Dii-o- relãtor: reg~stre-se que a propOsição nessa parte
atende à regra Cósntitucional contida~no art. 61, § 1~', alínea "c" da Co~stituiçã~, a qual veda
c) a abertura de crédito especial ou suplementar
sem prévia autorização legislativa e sem indicação
dos recursos correspondentes;

Ora, o Executivo está pretendendo a autorização legislativa, está íridicando a origem, a fonte dos recursos
orçamentâr_ios correspondentes. Por outro lado, di:zer-se
que a Reserva de Contingência não autoriza a abertura
__d_Qcrédito solicitado pelo Executivo, é, no minimo, raCIO_cinar-api'essB.damente; porqUe está cri~t.i!linamente exP.resso no voto_d_o relato.r, que o Decreto-lei n~> 1.763, de
_ 1980, que deu nova redação, no particular, ao Decretolei nl' 900, de 1968, autoriza a utilização de recursos da
Reserva de Contingência para a abertura de crêditos especiais.
Ora, concluindo, Sr. Presidente, estando o projeto amparado não apenas pelo interesse social, como pelo interesse político e pelo interesse económico, Sobretudo da
sociedade do Rio Grande çiO Sul, e -aqui quem fala é um
homem do Estado do Amazonas, e considerando-se que
a ConstituiÇão .Federal ampara o projeto em toda a sua
contextura, não vejo mais o que discutir sobre a questão,
a não_ ser a discussão inútil sobre o óbvio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O parecer da

Comissão de Finanças é favorável.
Em votaç-.lo o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco cação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proceder à verificação solicit!:]da.
_
Peço aos Srs. Senadores que retomem seus lugares,
para procedermos à verificação -de votação. (Pausa.)
Comó vota o nobre Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Como vota o
nobre Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARó - Sim. Questão aberta
para a Bancada.
O SR. PRESIDENTE (José Frage!H)- Como vCita
no nobre Líder do PFL?
O SR. CARLOS CHIARELLI -Sim.
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O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
nobre Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim.
O SR._ PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
nobre Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO- Sim, cOm restrições.

O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Os Srs. Senadores já podem votar.
(Proc:de-se à

vot~ção.)

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:

Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alcides Saldanha
- Aloysio Chaves - Altevir Leal - Álvaro Dias Amaral Peixoto- Américo de Souza -Carlos Alberto
-Carlos Chiarelti- Carlos Lira- Enéas Faria -Fábio Lucena- Fernando Cardoso- Gastão MilllerHélio Gueiros - Henrique Santillo - Humberto Lucena~ J.aison Bar:reto_- João Lobo- Jorge Bornhausen
- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Làurival Baptista- Mário Maia- Martins Filho- Mauro BorgesMurilo Badaró- Nelson Carneiro- Nivaldo Machado - Octávio Cardoso - Passos Pôrto - Raimundo
Parente- Roberto Saturnino - Roberto Wypych Saldanha Derzi - Severo Gomes.
VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES:

CesarCals- Helvídío Nunes -Itamar Franco -Jutahy Magalhães - Luiz Cavalc<J.nte ~ Luiz Viana_VirgTiio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Votaram Sim
37 Senadores e Não 07.

Não houve abstenções.
O parecer foi aprovado.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em disc_ussão. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir.
V. Ex' dispõe de 15 mióutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis·
cutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
V. Ex• permitindo, vamos discutir agora o projeto globalmente, pois, em seguida,_ V. Ex' irá colocá-lo em votação. Não ê verdade?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli ) que cabe a V. Ex•

t: um direito

O SR. ITAMAR FRANCO- S:i-. Presidente, vou começar reCordando ao meu Partido que, durante a Comissão do Comércio do Brasil com o LeSte Europeu, tão
bem relatada pelo eminente Senador Virgflio Távora,
houve uma exclamação do advogado Dr. Assis Paim,
que deixou o meu Partido, o PMDB, estarrecido, e o Senador Virgílio Távora há de se recordar do fato. Quando
da discussão daquilo que se denominou a ComiSsão das
Polonetas, o procurador do Dr. Assis Paim, depois de
historiar alguns aspectos que envolviam aquele senhor,
disse que, em determinado dia, não tendo aquele senhor
condições físicas e mentais, ele havia conseguido levantar, num só dia, de Tesouro Nacional, cerca de 30 bilhões de cruzei_ros, na época significando 30 milhões de
dólares.

E é inter_e-ssante que o meu Partido, quebrando todo o
seu princípio doutrinário, quebrando tudo aquilo que
defendeu ao longo dos anos, e talvez nesse início da
Nova República, início que nós todos, democratas, esperávamos que fosse realmente um novo regime, uma nova
ordem económica, infelizmente nós estamos assistindo Q_
que _se pret~nde e vai _se conseguir, tud9 indica, que nesta
tarde o Senado da República injete, Sr. Presidente Enéas
Faria, alguns bilhões de cruzeiros em uma entidade financeira que causou tantos males, não à ec-onomia gaúcha, mas ao próprio sistema financeiro brasileiro. Mas é
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preciso recordar aos Srs. Senadores, pelo menos àqueles
que no momento estão prestando atenção, e particularmente àqueles mais nacionalistas, para o que diz o art. lO
do Projeto da Câmara dos Deputados.
"Superadas as dificuldades da economia regional
e consolidado_ o .Banco Meridional do Brasil S/A,
de modo que 'possa operar eficazmente, em regime
de competição e de liberdade de iniciativa, o Poder
Executivo poderá promover a venda - veja Senador Virgílio Távora ....;;;; PoderA· o Poder ExecQtivo
. promover a venda - repito - mediante afeita
pública de açõe,s que assegUrem o controle da com-

panhia."

·

E aqui vate a pena recordar que, melhor .do que o projeto da Câmara dos Deputados, .o projeto do Govern9
ampliava, riaquilo que ele dizia que poderia vender à iniciativa privada, no fut}.lrO, essas ações. E, ao çontfário
"do que diz·o meU prezado amigo eminente Senador Fábio Lucena, ninguém está discutindo aqui inutilmente. S.~ .
Ex• lembrOu o princípio da eqUidade e eu· prefiro
lembrár o principio da eqUidade já não como advogado
ilustre que S. Ex• é, mas aquele pdncfpio que aprendi nas
minhas aulas de Teoria de Administração, tanto na Fundação Getúlio Vargas c01l]O na minha Escola de. Engenharia, que ·eqUidade é justiça cpm um pouquinho de
boa vonta:de.
Mas veja, Sr. Presidente, o art. 10 do pfojeto da Câmara dos Deputados fala que se pode promover a venda,
mediante a oferta pública. Mas o GoverP.o, -no seii prOje~·
to, foi mais ::ilém, e mais cauteloso, ao contrário da Câmara dos Deputados, quando diz:
·
"O P'oder Executivo poderá promover a venda." Mas
como?
·
§ li' Se não houver licitante, a oferta públic~ serã renovada por períodos não sUperiores a 3 meses,
até que as ações encontrem valor.
§ 2P As âções refei'idas ne~te artigo n.ão poderão ser adquiridas- e aqui é iinp,ortante, Sr. Presidente- por pessoas jurídicas de ditei to público ou ·
sociedades sob seu domínio, nem por pessoas naturais ou jurídicas residentes ou domiciliadas n_o exte..
rior."
·
O projeto da Câmara· dos Deputados, Sr. Presidente,
não impede que, amanhã. estrangeiros venham a comprar-esse banco. Dir-se-á que a legislação brasileira impede; se impedisse, o Governo. não teria ess-e·CiffiiaâOde
colocar no projeto, enviado ao Congresso NaciOnal, os§
39 e.§ 21' impedindo, exatan'lente, que o controle de.sses
conglomerados viesse amanhã a cair erri mãos d~ estrangeiros.
Mas o que é mais grave, Sr. Presidente, é que diz o art.
11, aqui jã lembrado:
•'Fica OPoder Executivo autocizado a. abrir, à
Conta de Encargos Gerais da União, recursos sob. a
supervisão do MiniStério da Fazenda, crêdito especial de até 900 bilhões de cruzeiros, para aplicaç~o
na desapropriação de ações do capital e na constituição do capital do Banco Meridional do Brasil

S/A:''
E diz de onde ele vai obter esses recursos. Mas veja, Si'.
Presidente, o que diz o art, 12, e é lamentável que a Opo~
sição, ne.sta Casa; a .exceção de alguns nobres Srs. Senadores, nã.o atente para isso, e que o .Próprio Líder da
Oposição nesta Casa, ·a meU: nobre companheiro de representação das Minas Gerais, Senador Murilo Badaró.
:venha também dar o seu Voto favorável e não usar a sua
loquacidade, a sua inteligência no combate a este artjgo
que aqui está. Que artigo esse, qu~ talvez seja desconhecido dos Srs. funcionários?
.. Fica a União e empresas da administração di reta e indireta autorizadas a vender,_até 900 bilhões de
cruzeiros, de ações de .sua propriedade, de companhias de cujo capital participa até da Reserva de
Contingência do Orçamento Geral da União.''
.
E aqui, há poucos dias, tentava o Senador Severo Go. mes uma Comi~sãQ Parlamentar de Inquérito para quê?
Para evitar que a Venda de ações da Companhia Vale do
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Rio Doce d~caracterizasse a monopólio, o con'troJe do
. Governo.
É verdade, Sr. Pr~idente, que no parágrafo aqui se diz
que esse controle a União não perderá. Mas de onde vai
se tirar esse dinheiro, 900 bilhões? Aqui se diz que será
Reserva de Contingência. Não, Sr. Presidente! Não é da
-Reserva dt;: Contingência mas sim da venda de ações da
nossa administração direta e indireta. Amanhã poderemos vender ações da Companhia Vale do Rio Doee, .
como também vender aÇões do Banco ·do Brasil, c também poderemos vender ações da própria A,çominas,
·quem sabe, Sr. Presidente, de qualquer organismo desde
que ele pertença à administraÇão diretª" e indireta, uma
administração indireta que o Congresso N~cional ~equer
pode controlar, _porque ele só aprova o Orçamen.to Fiscal, não aprovando o orçamento das empre~as estatais;
não aprovarido o orçamento da Previdência Social,
·quando hoje tudo isso é regido pelo Conselho Monetário
Nacional. E a Câmara Alta, vai votar ·esse projeto. Qual
é o receio'? Qual é o medo? O que é que atenta contra os
princípios -.democráticos que o Plenário do· Senado da
-República, a Câmara Alta, ne'ste momento Câmara Revisora, porque no sistema bicameral nós somos a Câmara Revisora, não somo~ apenas o povo na sua regionali~
dade: Não, neste mo_mento, nós s~mos a Câmara Revisora de"um projeto aprov~do na Câmara dos Qeputados,
qu~ precisaria ser· meditado. É por isso que queríamos a
argUição da Comissão dç Çonstituição e"Justiça, porque
este projeto· está eh:'ado de inconstitucionalidade.

O Sr. ~!_tÔ.hy MagalhãeS--:. Perm~te V. Ex~ um aparte?
O SR. ITAMAR ·FRANtó - Antes de continuar,
Para mOstrar que o projeto está ·eivado de inconstitucionalidade, é com muito prazer que ouço V. Ex~. Senador
Jutahy Magalhães.

O Sr. JUtaliy Magalhães _,_ Nobre Senador Itamar
Franco, V. ~x~ vem procurando demónstrar, por todos
bs meios, Com vários argumentos, o erro que estamos cometendo, nesta data, votando esse projetÇ>, sem uma discussão, inclusive, mais ampla, sem que· o Senado tenha
condições' de examinar o projeto sob diversos aspec~os.
-·V. Ex•·aporlfao aSTnéderênciãs~dO seu Partido, por exemplo, votàtido. Nós poderíanlós mostrar, tambêm, e falo
aqui apartea"ndo, tomando "um pouco do seu tempo, por~
que estou tomando uma posiÇão contrária ·à liriha da
majoria do· meu PartidO, por issO não estou discutindo
em nome-·do meu Partido, mas tomando uma atitude cxclusiva'mente pessoal. Mas eu lembraria, por e;<_<;,rilplo, o
programa do meu Partido, o programa da Frente Liberal, que fala contra a estatização, e eStamos todos votando, aqui, a favor de uma estatização. Eritão, V. Ex• indaga aos Líderes da Maioria de hoj~ se O· Presidente da_ República vai vetar ou não esse projeto, e ninguém fala .. Por
quê'? Porque estão esperando, e· vamos colocar entre aspaS, que·o"Presidente "cumpra com o seu dever", entre
aspas;' de vetar o projeto, no tocante à .estatização, no tocante à estabilidade no emprego do funcionalismo, e todos esses aspectos pólêniicos. Então, estamos aqui nos livrando de um abacaxi - vamos chamar assim - para
ve:r se o Executivo toma as atítudes que nós deveríamos
tomar aqui, -neste instante. Por isso, quero congratularme com V, E:x• e dizer, também, conforme o Senador César Calsjâ-falou, que essa ReserVa.de·Contin'gêrlciâ está
· comprometida; nós não podemos dar a verba de contingência como garantia para essa lei que nós estamos Votando, porque a verba d.e contingência já está compro·
me.tida. E nós estamos, aqui, é votando, praticamente,
uma emissão de moeda ou, então, estamos dando um
a vai em branco para a União vender as ações da.s e:rnpre~
sas estatais que desejar. IssO nós estamos votando no es.curo. Jnfçlizmen~e, essa é ·a realidade.
O SR. ITAMAR FRANCO- .Senador Jutahy M.agalhães ...

- (> SR. PRESIDENT.E ·(i::Oêas Fariã." ·FazendO -soãr a
campainha.) -:-- Senador Itamar Franco, a Mesa deseja
c.omunicar,a'V. Ex• que lhe restam 2 minutos.
O SR. ITAMAR FRAN~O- Sr. Presidente, eu pedi,
inicialmente •. que me fossem descontai:ios 5 mi.nutos do

Senador Saldanha Derzi, que discutia aqui o projeto,
p;1rticularmente comigo: e pediria a boa vontade de V.
Ex•, jovem Senador da República, que representa aqui o
~tado do Paranâ. Creio que mais 5 minutos não vão alterar a provável aprovação desse projeto. Pediria, portanto, vênia, à V. Ex•, para que me fossem concedidos
mais 5 minutos. Sr·. Presidente, ainda há pouco eu dizia
que o Senador Jutahy Magalhães volta a dizer exatamen~
te o <juê'? E V. Ex•, nobre Senador, tem inteira razão.
Ninguém vai tirar da ReServa de Contingência coisa alguma. Nós vamos te~;: que vender ações para cobrir 900
bilhões ..Porque ê isso que dita o "projeto, é isso que dá o
projeto.
··-... _
Mas Oque é _mais sério, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e no no~so entendimento, salvo melhor interpretação
dos juristas da Casa, e ainda não ouvi, volto a dizer·, a
palavra do eminente jurista das Minas Gerais, que foi
Presidente da Comi.s.são de Constituição e Justiça, nem
do Senador Carlos Chiarelli, que cessada a intervenção ...
O

·sr. Muriio Badaró- Permite V. Ex~ um aparte'?

O SR. ITAMAR FRANtO- Senador Murilo Badaró vou perder meus dois miriut.os, rilas é ·com prazer
imenso que oUvirei V. Ex~
O St. Murilo Badató- Neste caso,
tear V. Exf

p~efiro

não apar-·

O SR. ITAMAR FRANCO- É uma alegria ouvir V.
Ex•
_ O Sr. Murilo liadaró - Eu não aparteio V. Ex• e,
oportunamente, no encaminhamento, eu darei as razões:

O SR. ITAMAR FRANCO- Seria uma alegria ouvir
V. Ex•

,

O Sr. Murilo Bada~ó....:. É uma honra para ·mim, t'ambêm, mas nesse caso a Casa se sentirá mais gratificada
ouvindo-o, no tempq que resta a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO -Tenho a certeza de que
ficafá mais gratificada ainda ouvindo, em seguida, V.

Ex•
O Sr. Murilo Badaró ;_ V. Ex.• ainda tem quatro minutos, aproveite-o bem.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Vou aproveitarj sirn.
Veja, Sr .. Presidente, que cessada a intervenção, e com
O aporte do Govern<?, do Tesouro, ou· da venda de _ações,
eu perguntaria aos Srs,-juristas da Casa - é vejo aqui o
nosso eminente Senador Helvídio Nunes, nosso professor d.e Djreitó nesta Casa- se cessada a InterVenção, Se. nado r Helvídio Nunes, se se poderia ou não_aplicar o art.
15.3,' se não me engano,§ 39·ôa Constituição Federal, em
que aqueles .que lá inve"stiram dinheiro em debêntures, na ·
coril]:rra de letraS de câmbio, saneaçio o_ bao,ço p_elo Go·verno_, se essas pessoas físicas ou jurídicas nãO teriam o
direito, i~edtatamcnte, de recorrer ao banco, para pedir
retorno daquilo que lá empregaram. Por que o que diz o
arL 153, § 39, e não sou eu que vou dizer a V. Ex•, e nem
recordar aos eminentes juristas da Çasa, quando ele diz:
"~ lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a cpfSajulgada,''

Isto, Srs. Senadores, está. na Constituição, nesta Cons. :titlli9~0 'que nós queremos mudar, que o PMDB, parti·
.cularment.e, pretende, através de uma nova constituinte,
alterar essa Const,ituiç.ão, que foi outorgada nesse regime
autoritário, mas que por enquanto lâ está. E é preciso,
então, respeitar o art. 153, § 39. e_ por isso, Sr. Pr~idente,
que ninguém responde, Quem sabe, o .Senador Carlos
Chiarem vai responder daqui a pouco as minhas interpelações.
Veta o Senhor Presidente da República o problema do
funciona·]ismo'? Vetarão Senhor Presidente. da República
os aspectos inconstitucionais existentes nesse projeto'?
Essa é uma indagação democrática, Sr. Presidente. Anti~
gamente se diZia o seguinte: que nós aqui estávamos vo~ ·
tando sem saber o que o Palácio do Planalto deçjdiria.
Agora, pelo que sei, há um conselho político. Ainda hã
poucos dias, nós votávamos uma emenda à Cum;ti~
tuição, em que se discutia o problema de dois _turno_s.

discutia-se eleiçà_ci_ preSidC::Ocii.iJ! E essa discuss~o foi feita
com o Senhor Presidente da República. Ou serâ, S-r. Presidente, que já no in'ício da Nova República querem dei-

xar o Senhor Presidente da Repúb!ica mal perante _a opinião pública, e pãSsãndo, comO dísse o Senador Jutahy
Magalhães, o Congresso Nacion~l comO bonzinho perante os funcionãrlos? Para que o Presidente da República, amanhã, possa vetar. E diz o Senador M urilo Badaró
que é uma atribuição! Quem disse que não é? Mas.se as
lideranças, Senador Muri!o Badaró, se o regime é derflo-

crático, se essas lideranças aqui estão defendendo, se as
lideranças tiveram o acordo co-m o Senhor Presidente da
República, se discutiram corri o Senhor P~esidente da
República, por certo elas poderiam orientar as nossas
·bancadas do que pensa a·Senhor Presidente da Repúbli~
ca a respeitp. Num regime 3.tifõiiffifi0-fechado, tudó
bem, mas num regime aberto, não. Isso não ê pos~Ivel. .
Sr. Presidente, vou atender as_ ponderações de V. EX•!
mais uma vez dlzerido, em particular, que Õ meu projeto
visava manter a liquidação extrajudicial, conforme o
próprio Governo reconhece em três conglomerados.
Dava a devida garantia aos Srs. funcinârios, mas não
criando um banco estatal, os colocando 'em entidades fi~
nanceiras do Governo, e abria uma tinha de crédito à
economia gaúcha não sQ para as pessoas ffsicas, mas
para as pessoas jurídicas. Sr. _Pre~qertte, ning~ém~ sabe
- esta é que é a verdade- e tentei saber através de um
requerimento di: informações ..:... Ilirlillêm· sabe. O que
realmente aconteceu com esses conglomerados, o Habi~
tasul e o Sulbrasileiro. Mas, ao se abrir a linha de crédi~
to, ao obrigar essa gente a ir ao Conselho Monetârio, ao
obrígar essa gente a ir ao Banco Central do Brasil, teríamos jà descoberto quais fóram o's- recursos realmente
aplicados em bCnefício da economia gaócha, ou quais fOram os recursos.aplicados em benefíciâs deles mesmo;_ou .
quais foram oS recursos _;b quê é muito- mais gr<ive--: _
pagos ao capital ·estrangeiro.
Aqui, portanto; a nossa defesa. E, para ~ncerrar: o
Governo Poderia, se quÍsesse, usar o Decreto~lei n~
1.342, de 28 de_ agosto de_ 1974, o Gõverno Cj_ue usa
decreto~lei como usou, agora, na Nova República um ·
decreto~lei para aumentar o endividamento externo do
Brasil, quando diz:
·
"Faculta a aplicação de rf:cursos da reseryã mo~
netária objetivando assegurar ·a normalidade dos
mercados financeiros e de capitais, ou resguardar os
legítimos interesses dos depositantes, in-vestidores e
demais crédores,· acionistas e sóCios niii-lõ'ritádaS·.
Esses recursos governamentais podem ser aplicados na recomposição do património de ·instituições
finanCeiras, com o saneamento dos seus ati vos e dessas eiltidades, mediante as cessões de traÔsferência
de crêditos, direitos e ações a serem efetiv3das pelos·
respectivos titulares ao Banco Central do Brasil ou a
terceiros."
·
Portanto, Sr. Presidente, encerro agradecendo a benevolência de V. Ex', e dizendo que o Senado da República
dev_eria ser, realmente, neste instante, a Câmara Reviso~
ra dos a tos da Câmara dos Deputados. Era o que tinha a
dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria) continua em discussàoL (Pausa.)
-
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presídenie,.i}eço ã"pal:i~
vra.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pelo PTB.

Ó SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. 'Presidente: Srs. Senadores:
·
Acompanhei, deSde 1933, na Assembléia. Naciofüil
Constituinte, os trabilhos pa'rlamentares como cronista
parlamentar .. Mais tarde, por mercê do eleitorado baia~
no, ingressei rra Câmara dós Deputados, e por favor de
,Deus e da solidariedade do poVo fluminense, ainda me
encontro nesta Casa.
Nesta longa trajetória, Sr. Presidente, é a primeira vez,
e Deus permita que seja a última, <}ue o Senado Federal é

convocado para votar um projeto em sua íntegra, sabendo, previamente, que o Presidente o vetará, em parte. Antigamente, os partidos que apoiavam o Governo a'ssu·
miam a responsabilidade das disposições ingtatas. Hoje,
não. Yamos__atribuir ao Presidente da República, que os
partidºs situaCionistas apóiam, _a responsabilidade de arcar com os ônus da impopularidade. Este registrC:~ ê o re~
gistro da minha experiência e não da minha crítica.
Sr. Presidente, sou a fávor do dispositivo que assegura
a estabílida,de dos empregados, mas coerentemente, porq_ue votei contra a instituição do Fundo de Garantia por'
Telnpo de Serviço, e tendo votado contra aquele disposi~
tlvo estou coerente, hoje, 'quando voto pelá estabilidade,
lamentando apenas que não se rest'aure a antiga e ampla
estabilidad~.

Ainda no caso de greve, no projeto do nobre SenadorAloysio Chaves, inexplicavelmente esquecid<? nas gavetas da Câmara dos Deputados, numa hora em que se
anuncia· qúe o Governo ~estuda- um projeto de greve,
quando o Senado Federal jâ deu uma valiosa contribuição, lá está uma emenda de minha autoria, ap,rovada
pelo Senado Federal, assegurando aos· grevistas, quais~
quer que fossem, 9 direito de uma estabilidade mínima
de..quatro meses, já que maior não foi possível apr.ovar-.
De modo que a minha posição neste projeto nã9 tem
nenhuma transigência Com as min-h-aS- convicções, nem
com a orientação que tenho traçado na minha vida par~
lamentar. Mas, Sr. Presidente, por isso mesmo não com~
preendo que se vã aprovar 'na íntengra o projeto e princi~ ·
palmente aquelas letras do art. I~', que induem no coo~
glomerádo as empresas que estão em liquidaç~o extraju·
diciaL
Leio, hoje, nos jornais, que o antigo Ministro do Pia~
nejamento, a quem não me ligo a nenhum laço de amiza~
- de pessoal, que apenas encontrei sodalmente em algu~ __
mas opcirfuilldadçs, vai ser convocado e pode ser até leK
_vado à barra dos tribunais. Por quê? Porque teria cola·
borado para o~ desniandos ou desacertos da Cor!)aBrastel, da Delfin, qualquer que seja essas empresas.
Pois exatamente outro m~smo caso, o dessas campa~
nhias que estão em liquidação judicial, nós vamos, tra:n~
_qiiilamente, afrontando tudo o que dissemos até hoje naquela República tão combatida; vamos, nesta ~ova Re~
pública que quer acabar com a corrupção, aprovar dispositivos que são Idênticos àqueles que combatemos ou~
trora.
Sr. Presidente, tinha enviado à Mesa um' pedido de
destaque para estas letras f e g do ri~> I do art. 11', e a letra
e. ainda do art. l" mas, o nobre Senador Moacjtr Duarte
já havia apresen.tado anteriormente requ_erimento s~me
lharite; r.etirei o meu requerim~nto, e quero deixar claro,
ainda uma vez, a minha posição. Votarei com restriç;ões
ao projeto que está ein debate, porque sou contra esta .
ilusão que se.vai dar a estes rapazes quç: aqui estão, espe- ·
rando gue o proj~to ~provado amanhã seja lei, quando
todos sabemos, não há um só entre nós que não saiba,
d~e- ele ser~-:_~t~~~fl'!_ ~arte_ pelo Presidente da_R.epúbli-.
Voto, também, Sr .. Presidente, com 'restrições, porque
não dou o meu aplauso aos erros que levaram à liquí.:-dação extrajudicial dessas empresas, como não dei ja~
mais, em nenhum instante, âs mesmas empr_esas que, _no
passado, procederam da mesma forma. .
·
Esta é a minha posição, e eu queria deiXar expressa
neSte· momento •.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. i>_RES~D~NTE (Josê Fraielli) ~ Encerrada a.
discussão-.
- ·
·
.
S_Qbrt! i mesa. ·requei-ilnentos qu~ serão lidos pC:lo Sr.
]~>~Secretário.

São ·lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 114, DE 1985
Reque·iro, nos termos do art. 347,.b do Regimento Interno, destaque para votação, em separado, das letras f e
g do n~' I do art. 19 do projeto.
Sala das Sessões, em 21 .de maio de 1985. - Moacyr
Duarte.

REQUERIMENTO N9 115, DE 1985
Requeiro, nos termos do art. 347, b, do Regimento ln~
terno, destaque para votação, em separado, da· letra e do
n9 II do art. li' do projeto.
Sala das Sessões, em 2 I de maio de 1985. - Moacyr
Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Em votação o
'
primeiro requerimento lido.

O Sr. Fábio I.;ucena- Sr. Presidente, peço a. palavra
para encaminhar a .vot.ação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena, para encami~
nhar a votação.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presiden'te, Srs. Senadores;
·
É preciso entender, e o eminente autor do requerimen~
to o _entende com precisão, que as empresas sob inter~
venção, constantes do item 1, fazem parte do conglomerado Sulbrasileiro e do conglomerado Habitasul. E a li~
quidação ocorre por força de lei; e essas empresas em liquidação fazem parte igualinente dos mencionados con~
glomerados.
Logo, Sr. Presidente, não vejo, salvo melhor juizo, evi. dentemente', senão o objetivo de pretender~se obnubilar
a dec:lsão do Senado, em se querendo esté\belecer desta~
'ques para os dispositivos mencionados.
Disse eu, hâ poucO, que depois de tanta, discussã~? só
caberia discutir a respeito do óbvio. E, agOra, direi que a
discussão pode travar~se em· torno' do' ~bvio ululante,
poiS, se o que se pretende é Uma solução para o problema
em sua totalidade, 1)-?o se pode admitir,.a não ser sob a
iffij,osição de um raciOCifliO atormentado pela falta de visão clara da questão, não se pode admitir que a :;olução
que se quer para um problema global Possa ser aventada
çomo solução em partes parã o mesmo problema. Assim,
Sr. Presidente, há que se manter os itens impugnados,
so~ pena de se fazer_derr9gar a int~!W~O do Poder Execu~
tivo de atender aos legítimos intereSses das sociedades re~
presentadas pelo três Estados sulistas; porque, ou se re~
solVe -o problema ·num todo, ou o problema deixa de ser
resólVído.
·
Estj! é o meu entendimento a respeito do assunto. E o
apelo que faço à Aliança Democ_rátic·a e ao Partido DeK
mocrático Social é no sentido de que dêem o seu aval, o
seu endosso, a esses itens que estão sendo destacados,
porque há a ilttervenção, há a liquidação, mas há, por
força de lei, e as empresas sob intervenção e eni liquidação fazem parte do m.~mo conglomerado.
Não cab'e aqui argüir que outros grupos de picareta·
gem financeira neste Pais encontram~se em JiquiCfaÇãõ Ou
em regime de i11tervenção. Não ê: o caso de ·se misturar
Corôa~Brastel, com todo_o respeito' a quem fez a mistura
química, com o caso dos dois conglomerados sob" exame.
Porque não nós consta que Corôa~Brastel ou outros empreendimentos. sejam vincUlados aos conglomerados
~ gaúchos, sob cujo destino o Senado vai decidir nesta tar•

de.
O que não Se viu rc~.:aamar, nem estrar~ .. ar, foi a denún-.
cia, ontem aqui apresentada pelo eniinente Senador Ale~
xandre Costa, segundo a quaf o -Executivo teria inje~ado,
. ~em a audiência do Congresso Nacional, a astronômica
importância de I trtlhão- e 800 bilhões de cruzeiros effi
apenas dois bancos paulistas.
Ora, Sr. Presidente, ... ·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

O tempo de

V. Ex• está esgotado.

O SR. FÁBIO LUCENA - C~ácluo, Sr. Presidente,
pára afirmar que não se pode, neste caso, fazer a disso~
ciação da parte do todo, porque o que está em exame é o
todo, e, se quisermos transformá~ lo em partes, estaremos
'prejudicando a globalidade intencional do Governo e da
soCiedade brasileira e, em particular, da sociedade com~
posta pelos três Estados do Sul.
Eram as considerações que eu tinha a fazer. (Muito
bem!)·
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O Sr. Moacyr D~;~arte - Sr. Presidente, peço a palavra, como autor do pedido de destaque, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte, para encaminhar a votação.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
__
Todos nós sabemos que na Mensagem original do Põder Executivo, encaminhada ao Congresso Nacional,
nãõ estavain Incluídos o Sul brasileiro- Crédito Imobiliário SfA, o Sulbrasileiro- São Paulo, Crédito ImobiliárioS/A e o Habitasul- Crédito Imobiliário S/A,
porque essas três instituições se encontravam em estágio
de liqilidaçã'o extrajudicial. Está provado, assim, que
não era intenção do Poder Executivo promover o sanêilR
menta dessas três instítuições. E é público e notório ...

O Sr. Fábio Lucena- Permita-me V. Ex' um aparte,
só wn esclarecimento?
O SR. MOACYR _DUARTE mento é que não permite.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção II)

Eu permito·, o Regi-

O SR. PRESIDENTE (José F_ragelli)- Não pode haR
ver apartes no encaminhamento de V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena- Perdoe-me V. Ex• e perdoeRme
o Regimento.
O SR. MOACYR DYARTE- Ora,_ Sr. Presidente, é
p6blico e notório, e ·se comenta à boca pequena, que o
Senhor Presidente da Rep6blica vetará essas allneas que
estão incluídas no substitutivo da Câmara Federal_. Daí,
Sr. Presidente, a procedência do pedido de destaque, a
sua validade, porque, se essas três entidades financeiras
fazem parte dos conglomerados Habitasul e Sulbrasileiro, tem que ser ressaltado que as demais instituições integrantes desses conglomerados não se encontravam em
estâgio de liquidação extrajudicial. E tanto procede o pedido de destaque, que a Mensagem Presidencial abre um
cr!dito da ocdem de 900 bilh9es de cruzeiros, destin~dos
ao saneamento dos dois conglomerados. E _temos que
atentar para o fato que é o próprio Ministério da FazenR
da, através de declarações à imprensa do SubsecretárioGeral, daquele Ministério, que condena o comportamen~
to da Câmara dos Deputados, alegando que a inclusão
dessas três instituiÇões financeiras irá ixtrã.polar os re-cursos destinados ao saneamento dos dois conglomerados, porquanto somente essas três instituições- estão comum passivo ·superior a 200 bilhões de cruzeiros.
Procede assim, Sr. Presidente, em que pese o respeito
que tenho pelo eminente Senador do Amazonas, Fábio
Lucena, procede assim o meu pedido de destaque para a
votação da emenda apresentada pelo Senador Nelson
Carneiro. Mesmo porque sabemos, de antemão, que o
Senado, ao apoiar a toque de caixa a men_s_agem gõvernaR
mental, tem um objetivo único, sobretudq porque,
abstendo-se do cumprimento de suas obrigações preCí-puas, que era a de revisar algumas enormidades, in_cluídas no projeto origirial, teme o Senado Federal que, ao
emendar a proposição governamental nesta Casa do
Congresso, ela tenha que retornar à Câmara Federal, e
certamente haverá delongas na manifestação daquela
Casa congressual, e o Habitasul e o Sulbrasileiro, todos
sabemos, têm pressa na solução- pelo menos é O que se
sabe- das s:uas conhecidas e proclamadas dificuldades.
Por esta razão, Sr. Presidente, o Senado Federal irá
abdicar do seu direitO, da sua prerrogativa de revisionar
aquilo que foi feito na-Câmara dos D~putados. ao incluir
no bojo do projeto enormidades como esta que a emenda
do eminente Senado~; Nelson Carnei_~;o _pretende expungir do projeto governam'ental.

Sr. Presidente, se o Senado abdicar desse direito, certamente, ao que se sabe, o Presidente da República aporá o seu veto parcial a esse dispositivo. Como se sabe,
aporá também a outros dispositivos contidos no projeto,
que o maculam e o tornam, Sr. Presidente, para _conheci_me_l_lto ~est~ _'t'Jação_. u_m _privil_égio gritant~ _face às dificuldades po-r Que atravessa o erãrio e face à discriminação que se está tendo com outras regiões do nosso
País. (Muito bem!)

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Em votação o
Requerimento n9 114, de 1985, anteriormente lido.
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa:)
Rejeitado.

-O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- V. Ex• tem a
palavra, pela ordem.

O Sr. Itamar Fraoco- Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Moacyr Duarte- Peço -verificação, Sr. Presi-den.te.
O SR. PRESlDENTE (José Fragelli) - Será feita a
verificação solicitada pelos nobres Senadores.
O SR.J>li.ES!!>ENlE (José Fragelli) ,-Vamos proceder à nova votação. Na forma regimental, a votação será
nominal.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

O SR. MURILO BADARÚ- Não, com voto aberto
parã-a Bancada.
---0 SR. P_RESID~NTE (José Fragelli) -Como_vota_o
Líder do PFL? -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDT?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Não.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota a
Líder do PTB?

O SR.

NELSON CARNEIRO -

Sim.

Q SR. PR~SIDENTE (José Fr:agelli)- Os Srs. Senadores jâ po~em vo~ar. (Pausa.}

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Amaral Peixoto- Carlos Alberto
--CeSãr-Cals- Itan1:3.r Franco _::)o!Jé Un-s -_Jl!taQy
Magalhães- Luiz Cavalcante-:- Luíz Viana-:....._ Nelson
Carneir(l- Passos Pôrto- Virgílio Távora.
VOTAM "N/IO" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva - -Alcides Saldanha - Altevir Leal -:Álvaro Dias- Carlos Chtarelli- Carlos Lira - Enéas
Faria~ Fábio Lucena- Gastão MUller- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes- Henrique SantiUo- Humberto Lucena - Jaison Barreto -João Calmon -João
_Lobo- _Jorge I;lornhausen- Loman_tQ)únior- Lourival Baptista- Mário Maia- Martins Filho- Mauro
Borges- Murilo Badaró- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso - Raimundo Parente - Roberto Wypych
-·Saldanha Derzi- Severo Gomes.
ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Aloysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) "Sim" 12 Senadores e "Não" 29.
Houve uma abstenção.
Total de votos 42.
Foi rejeitado o requerimento,

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Vai-se proceder à verificação, solicitada pelo nobre Senador Itamar
Franco.
O Sr. Moacyr Duarte- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MOACYR DUARTE (Pos·- RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no painel eletrônico constou o nome do Senador José Lins
como tendo votado e, ao que me consta, S. Ex• não se
encontra no rlenãrio, está em São Paulo.

O -SR~- PRESIDENTE (José Fragelli)- Deve haver
algum engano. Mas V. Ex• hã de concordar que mesmo
tendo havido esse engano, ele não influiu no resultado da
votação. E V. Ex•, como grande jurista que é, sabe que
quando há uma falha desta, não tendo havido e não havendo p~ejutzo, não s~ p~de anular a votação.
O SR. MOACYR DUARTE- Sr. Presidente, sou um
discípulo de V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, qual é o segundo requerimento?

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Llder do PDS'!

O SR. CARWS CHIARELU -

O Sr. Itamar Franco- Peço verificação, Sr. Presidente_

Votaram

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Fragelli)- Passa-se à votação do Requerimento n~ 115, de 1985, anteriormente
lido.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- O segundo requerimento jã foi lido e votado, nobre Senador.
Requereu-se verificação de votação, nós vamos proceder à verificação de votação. Mas, para que V. Ex• tenha
conhecimento, lerei novamente o requeiimento do nobre
Senador Moacyr Duarte.
"Requeiro, nos termos do art. 347-b, do Regimento Interno, destaque para votação em separado
da letra 4t• do n~ 12, do art. I~ do projeto."
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares
para a verificação de votação.
Como vota o nobre Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PDS?
O SR._MU~JLO BADARO - Não. Questão aberta
para o Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Como vota o
Líder do PFL?

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Não.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Líder do PQT? _
O SR. ROBERTO SATURNINO- Não.
O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Como vota _o
Líder do PTB?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Sim.

O_ SR. PRESIQENTE (José Fragelli) _- Solicito aos
Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para exercerem o voto.
Os Srs. ~enadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
VOTAM ..SIM .. OS SRS. SENADORES:
Amaral PeiXotO- Carlos Lira- César Cais -_Hen: _
rique Santillo- Itamar Franco- Jutahy Magalhãesluiz Viana - Nelson Carneiro - Passos Pôrto Virgílio Távora.
VOTAM .. NAO" OS SRS. SENADORES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alcides Saldanha
- Altevir Leal- Álvaro Dias- Carlos Alberto- Carlos Chiare IIi- Enéas Faria- Fábio Lucena- Fernando Ca.rdoso- G~stão MUller- Hélio Gueiros- Hum-
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berto Lucena- Jaison Barreto- João Calmon -João
Lobo -Jorge Bornhauser- Lo manto Júnior- Lourival Baptista - Mário Maia- Martins filho- Moacyr
Duarte- Murilo Badaró- Nivaldo Machado- Octávio Cardoso - Raimundo Parente-- Roberto Saturnino - Roberto Wypych - Saldanha Derzi - Severo
G_omes.
-

ABSTtM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

sapropriâr no interesse público. Não havia necessidade
de solicitar autorização ao Poder Legislativo. Isso faz
parte da competência, inscrita na Constituição, do Poder
ExecutivO. Atravês desse expediente, começaram as violações à Constituição que, passando pelo art. 163, violenta as consciências de quantos neste País pretendem se
constituir numa tríncheira de luta contra a invasão do
Estado ~do'2:íl_li~ da iniciativa privada.__

Cria-se um Banco Meridional, uma nova entidade esM
tataÇem. meio a uni movimento de opiriião Pública destinado a combater extamente o propósito intervencionista. E premia, com este ato, a administração incompetente, na área privada.
Violenta a Constituição, porque não é defeso, não é
lícito, não ê permitido ao Congresso Nacionai,-Iegislando sobre matéria financeira, criar empregos, criar novas
entidades, estabelecer novas despesas, como prevê o art.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se ago61' Toca_ na reserva de contingência, como bem aqui sara à votação em turno único do projeto.
lientaram os Srs. Senadores do N ardeste, e, para resolver
O Sr.-Hutiilierto Lucena- Peço a palavra, Sr. Presio problema, que certamente vai ocorrer, com um enorme
dente. para encaminhar a votação.
deSfiilque que atingírâ a reserva de contingência, que tem
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a - - destinação específica em lei, criou-se, atravês de uma sugestão do Deputado Flávio Marcílio e por proposta tampalavra ao nobre Senador Humberto Lucena. para encabém ~o Senado, uma al,ltorização para venda das ações
minhar a votação.
de empresas estatais. Mesmo assim, Sr. Presidente, a a uM
torização tornouMse inepta no projeto, porque devendo
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
ser compulsória, transformou-se numa faculdade que
O SEGUINTE DISCURSO.QU!I,.ENTREGUE À
certamente não S!!_rá cumprida, eis q~e as empresas estaREVISÃO DO ORA15071-;- SERA PUBLICÁ DO
taiS e as empresas públicas do Brasil, quase sempre não
costumam sequer Obedecer aos ditames c às regras da lei,
POSTERIORMENTE.
quanto mais do Poder Executivo.
O Sr. Murilo Badarô- Sr. Presidente, peço a palavra
--Com relação ao problema da estabilidade, cria-se uma
para encaminhar a votação.
exceção que vai provocar, se convalidada pela sanção do
Poder Executivo, um desencadear de ações, buscando o
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
pri ncípto da isonomia para a estabilidade de quantos trapalavra, para encaminhar a volação, ao nobre Senador
balham, não só nas empresas públicas do Governo, mas
Murilo Badaró.
de todas as empresas em geral. Não ê que estejamos contrários a essas reivindicações trabalhistas, que são jUstas.
O SR. MURILO BAD-ARÓ (PDS- MG. Para encaMas o parágrafo segundo do art. 13 cria um monstrengo
minhar a votação. Sem revisão do orado-r.)- Sr. Presijurídico ao agregar, às cartas patentes a serem vendidas,
dente. Srs. Senadores:
-direitos trabalhistas que estão inseridos como inalienáProvavelmente, eu diria certamente, a Velha RepúbliM
veis nesse projeto. Isso tudo, Sr. Presidente, nos colocou
ca não teria submetido o COngresso a· um constrangiM
numa posição muito delicada.
menta tão grande quanto este, dc_que resultou a votação
Criou-se no Brasil, nos últimos anos, um certo vezo
do projeto denominado Sulbrasilciro.
relaÇãO ao veto governamental. Nos tempos passacom
De fato, Sr. Presidente, nada mais estnmho do que a
não se vetava porque o Governo se desgastava. EnM
dos,
remessa para as duas Casas do COngresso Nacíonal de
tão, o -desgaste Cra· só do Poder Legislativo e nós todos,
uma proposta de proposição de lei, destinada a solucioMaioria e Minoria, ao aprovarmos aqui as nossas pronar um assunto que estava ·dentro das estritas competênposições, as poucas proposições que votamos nas duas
cias do Poder Executivo. FêMici, certamente, com o objeCasas
d-o Congresso quase sempre enContravam, da partivo de agradar a opinião pública, mas não deixou de tote do Executivo, veto definitivo. O que era mais grave,
mar uma atitude escapista, quando estava no seu dever
era o veto ã11tecipado, era a orientação às Lideranças, a
solucionar no ~mbito do próprio Poder Executivo.
mesma que, certamente. agora, socorre a Liderança do
E tanto isso é verdade, Sr. Presidente, que este projeto
Governo. Não deixar que os projetas prosperem, não
em tramitação demorada. sofrida, dramática, não raro
deixar
que eles sejam aprovados na Câmara e no Senado,
submetido a pressões as mais desencontradas durante o
para que o Poder Executivo não se desgaste_ vetando.
curso da discussão em que foraln apresentados cerca de
Quando,
Sr. Presidente, cm que república, em que pafs
onze sub.stitutivos. Para se ver a c_omplexidade e o quanu-sn.t uma-prerrogativa constitucional é sintoma de desto é intrincada a matéria. neste intenerário, o Poder Exegaste
ou
de
desprestígio'? Vetar é atribuição privativa do
cutivo, agindo dentro das suas prerrogativas, resolveu
Presidente da República, conforme _determina o art. 81
caso idêntico ao problema do Sul brasileiro, atribuindo a
da
Constituição.
duas instituições finaiiCciras di.São Paulo recursos abunE assim considerando que a Bancada do PDS ficou
dantes, o dobro até desses que estão previstos no prejeto,
diante de uma situação de extrema delicadeza: não podepara resolver problemas de crises emergentes no Sistema
ria deixar de c.onhcl.!er as nobres razões dos seus.:_compaFinanceiro Nacional.
nheí!O.S gaúçhos, dos seu~ bravos companheiros gaúchos
Não há criticas a fazer, Sr. Presidente, à atitude do Po- que quando falavam, representavam, de uma maneira
der Executivo. porque está dentre as suas atribuições e
bastante expressiva, os sentimentos que dominavam as
inserido dentre os seus deveres a obrigação de cuidar
para que o sistema não entre cm colapso. Fez-se uma
__três provfnciasdo Cone Sul, Paraná, Santa Catarina e
barretada com chapéu alheio, e_usand.o o Poder LegislaRio_Grandc do Sul. Em segundo lugar, não poderia a
tivo. Como bem assinalou o jornal O Estado de S. Paulo,
Bancada do PDS desconhecer o problema das pequenas,
d<:iS~miCro e das médi3.s empresas gaúchas, catarinf:i1ses-e
montou-se uma armadllha para nela apanhar o Congres- paranaenses, que foram atingidas brutalmente pela inaM
so.
E aí está o resultado_._Sr. Presidente. ACamara, apesar
dimpJéncia do cõnglomerado SulbrasHeiro. Em terceiro
lugar, n?o _poderia a Bancada do PDS desconhecer a sidos esforços inauditos dos seus componentes, da boa
tuação de mais de _duas dezenas de milhares de funciovontade dos Deputados gaúchos, todos eles premidos e
nários_que se viram, de uma hora para outr~. diante do
tangidos por uma pressão rigorOsamente correta_ das
fantasma _do ~esemprego, da fome, da angústi~, da perM
suas bases, eis que o problema do Sulbrasileiro atingia
plcxidadc, no momento em que a economia do Pais não
viceralmente o cerne da economia, princípalmente o setinha condições para reabsorver uma massa._ tão grande
ter que gravita em torno das pequenas e médias empre·de funcionários. Finalmente, não seria Hcíto ao Poder
sas. Apesar de tudo isso, a Câmara não foi Capaz de en~
Legislativo, nem à nossa Bancada, desconhecer que, na
centrar uma solução melhor: do que o próprio projeto do
esteira do problema surgido com o Banco Sulbrasileiro,
Governo, em si já muito ruim:
poderia estar envolvido todo. o sistema financeiro nacioComeço, Sr. Presidente, pela própria redundância do
nal, e certamente não podíamos pactuar com esse risco.
art. I'>'. Já faz parte da atribuição do_Poder Executivo deAloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ..SIM" 10 Senadores e "NÃO" 30.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 41
O requerimento foi rejeit-ado.

Votaram
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Então, Sr. Presidente, a Bancada do Partido Democrático Social decidiu deixar a questão aberta e compreendendo que, s_e devolvêssemos à Câmara dos Deputados esse projeto, estaríamos tranformando esse assunM
to numa interminável novela, eis que a Câmara não poderia _decidiMlo antes do _recesso de julho, e certamente
não o faria depois, face as eleições municipais aí, às portas_ Compreendendo isso, ê que decidimos não criar
qualquer tipo de embaraço à votação. Manifestamõs os
nossos reparos, colocamos nossos embargos, fazemos as
nossas críticas, mas vamos permitir, do ponto de vista regimental, que se vote o projeto. A questão é aberta, votarã a favor ou contra quem assim o desejar.
Mas é importante, Sr. Presidente, que fique este episódio como uma lição, para que o Governo não busque o
aplauso fácil ou não acene para manifestações populistas, deixando de cumprir aquilo que é o seu dever. Esse
assunto jà deveria estar solucionado há muito tempo,
sem submeter o Congresso Nacional a esse desnecessário
desgaste que o Poder Executivo sobre ele fez projetar.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Roberto SatUrnino- Sr. Presidente, peço a palaM
vra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO SATURNINO (?DT- RJ. ?ara
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Em rápidas palavras, vou descordar do ponto de vista
expresso pelo Senador Murilo Badaró.
Efetivamente, o Poder Executivo tinha legalmente
atribuições, tinha delegação legal pra tomar essas decisões sem consultar o Congresso Nacional. Entretanto,
pessoalmente e em nome do meu Partido, quero louvar a
atitude__do.Governo, louvara atitude do Poder Executivo
por consultar a vontade do Congresso Nacional a respeito desse caso que é polémico e fatalnwnte terá desdobramento em outros casos análogos, que Por aí virão. Compreendo, aplaudo e louvo a iniciativa do Governo de
consultar a vontade do Congresso Nacional que representa, mal ou bem a opinião pública desta Pais.
Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento
em que o Poder Ex~utivo tomou essa atitude louvàvel,
penso que deve acatar integralmente a vontade do Congresso Nacional. Se amanhã o Presidente da República,
através do mecanismo do veto, modificar substancialmente esse projeto, que é o resultado da vontade do Congresso Nacional, então, toda essa atitude louvável terá
desaparecido, e tudo poderá se configurar como um gesto demagógico, alguma coisa que foi feita para figurar,
mas não foi feita para valer. Admito até, Sr. Presidente,
que um ou outro veto seja aposto, desde que não se modifique a substância, os princípios do projeto. Retirar
uma ou duas empresas que estão em regime de liquidação extrajudiciul, não ferindo os princípios essenciais,
a essência do projeto, até ê admissivel. Agora, vetar o artigo da garantia do emprego ou o artigo que institui a esM
tatização e a socialização des_s_c_banco e desse conjunto
de empresa<; financeiras é ferir a vontade do CongresSo
Nacional. Então, por que consultar o Congresso Nacional para, amanhã, exatamente, desfazer aquilo que o
Congresso Nacional decidia, depois de discutir profunda
e exaustivamente, porque esse projeto esteve em pauta
durante muitas semanas na Câmara dos Deputados e
aq_uí.
O princípio da garan.tia de eriiprego é um principio important~_ que o nosso Partido tem afirmado. Eu mesmo
tenho um projeto de lei garantindo o emprego por um
prazo de çiois anos em todos os casos de incorporação,
de fusão, de intervenção de empresas. Porque esta ê uma
das formas que tem sido adotadapara tirar isto queê um
direito do empregado: que é o seu trabalho, a sua oport_unidade de trabalho. Assim como o princípio da estatiM
zação, temos afirmado aqut, repetidas vezes, não haver
saída para a crise eoonômica que o Pdís atravessa, se não
houver_a ~ocialização do sistema bancário. Este é o ponto fundamental para a resolução da gravíssima Cris'e econõmica que o Brasil enfrenta hoje.
Então, se o Ç_~?_ngresso assim decidiu, ficará, a meu ver,
realmente muito ínadequado_- para não usar uma expressão mais forte- e .será mesmo uma negação de tudo
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aquilo que o Poder Executivo, que o Gove'rno pretendeu

dar, como demonstraçãq de espírito democrático, consultando o Congresso; tudo isso será desfeito na medida
em que o Presidente da República, amanhã, vete um,
dois ou três artigos qüe altere, na substância, os princípios consagrados pela vontade do Congresso, depois de
ampla, profunda e exaustiva- discussão do caso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Chiarem, Líder do
PFL.
O SR. CARLOS CHlARELLJ (PFL - RS. Para en·
caminhar a votação. Sem rwisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas algumas considerações, no final desta longa
jornada legislativa que envolveu toda a questão referente
aos sistemas financeiros regionais. Em primeiro lugar,
Sr. Presidente, ouviu-se várias vezes-=a- afirmativa, nesta
Casa, de que se estava arriscando a tomar uma decisão a
toque de caixa. Hoje, completamos 104 dias, Sr. Presidente, que houve a decisão de decretar a intervenção n_o
Sistema Sulbrasileiro, 103 dias que o mesmo ocorreu
com o grupo Habitasul. Pode ser que, para alguém, esse
tempo seja muito diminuto, mas seguramente para o Rio
Grande do Sul, para a comunidade gaúcha, para os trabalhadores, é um largo tempo de sofrimento e de angústia, Sr. Presidente, e que hoje;- neste momento e nesta hora, pela decisão desta Casa, está prestes a se concluir. Entendemos que se teve a oportunidade maiúscula, democrática, aberta, disponível, participativa de discutir, à saciedade, a matéria.
Dizia-se-aqui, pela voz de ilustre Líder do PDS, que 1 I
substitutivos trafegaram-- no itioerá_tio- desse projeto,
emendas sem conta~ Tudo foi examinado com o devido
cuidado, tudo foi (evado ao conhecimento da sociedade,
tudo teve a oportunidade de repercutir atravês das páginas e dos meios de comunicação eletrônica, para que o
País inteiro tomasse consciência e ciência da matêria.
O Senado, há 9, 10 dias, debruça-se sobre a questão.
Ouviram-se os pareceres. Aqui tivemos questões de ordem, tivemos um largo debate regimental, aqui se deu a
palavra a quem dela quis fazer uso, para que pudesse
questionar as questões fundamentais, com absoluta liberalidade no tempo, sem limitações, sem restrições, p·ara
que pudesse contestar as proposições existentes. Mas, alguns fatos gostaríamos apenas de reafirmar, nesse momento final de votação, não apenas como Líder do Partido da Frente Liberal, mas me permitam os meus companheiros de Bancada, comu Senador do Rio G_ra_ode,
como gaúcho. Está no texto--do projeto original enviado
pelo Executivo, que custaria muito mais para a Nação,
para cada cidadão, que seria muito mais oneroso, militomais sangrento, muito mais contundente e anti-social se
se optasse pelo caminho trágíco_da liquidação ou da falência, pagaria muito mais a socledade brasileira. Seria
muito mais gravosa a conta da funerária do que será a
conta do hospital que vai restabelecer a saúde desses sistemas financeiros que pertencem não a- uma ou duas pessoas, mas que pertencem a comunidades regionais significativas. São mais de 600 mil pessoas inclusive micro,
pequenas e médias empresas e -inClusive pessoas ffsic"âS
envolvidas nesta questão.
Os especuladores retiraram seus recursos antecipadamente, os que deixaram seus recursos foram aqueles que
acreditaram· na serledade, na confiabilidade do sistema
financeiro, no controle e_ na -fiscalização que correspon-:..
dia ao Banco Central realizar.
Por isso, a medida é altamente louvável no plano social, ê altamente democrático o precedente do_ _debate
parlamentar, não se trata de escapismo, trata-se, sobretudo, da viabilidade que se estabelece neste momento do
processo político brasileiro, do processo institucional de
o Congresso poder manifestar-se. Mais do que isso, do
Congresso poder deliberar.
Digo-lhe mais, Sr. Presidente, não há esmoi~--~ se~_ fei-_
ta, pede-se o_apoio finanCeiro para que se possa restitUir
esse recurso, em praz_o devidamente marcado, com juros
e c-orr_e_ç_ão m one_tãri_a_.
.._
Confiamos na capactdade de trabalho, confiamos na
credibilidade da nova instituição e confiamos, sobretudo, que ela será capaz de ressurgir plena, eficaz, com-petente e vigorosa ressarcindo este apoio fina-nceirO transi-
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tório que vem dos co'rres públicos, mas que voltará também aos cofres públicos em tempo hábil e de forma devidamente c_orrigida, sem que se pese sobre os ombros da
Nação. Mais do que isto, falou-seno emprego. Por isso ê
importante que sobre o emprego se faça uma consideração ainda que superficial, ainda que a vol d'Oiseau.
Cada emprego criado no setor agrícola no Brasil, hoje,
custa 85 milhões de cruzeiros; Cada emprego hoje criado
no setor industrial, sobretudo aquele setor sofisticado,
custa mais de 200 milhões de cruz;~iros; para preserva-r25
mil empregos que já são vínculos históricos, que é tempo
de serviço, que é tempo de vida, nós vamos emprestar,
não vamos gastar, nós vamos incentiVar, investir, não ter
despesas da ordem d'e pouoo·mais de 35 milhões que voltarão restituídos. A medida -é socialmente adequada; a
medida ê politicamente aconselhável; a medida é tecnicamente defensável.
t{:iór isso, Sr. Presidente, é por isso, fundamentalmente, deixando bem claro, ademais, de que não cabe aqui a
discussão sobre a_ etapa subseqUente.
.O SR. PRESIDENTE (Jos~· Fragelli. Fazendo soar ã
campainha.)- O tempo de V. Ex' para encaminhar está
esgotado, __

O SR. CARWS CHIARELU- Já concluo, Sr. Presidente.
· Não importa, nesta hora, ter laivos de mediunidade legisferante, como diz o Senador_ Fábio Lucena. Não nos
cabe aqui ter premonições sobre a decisão que incumbirá, em etapas SubseqUentes ao Poder Executivo, O que
importa, nesfa hora, ê registrar o compromisso que existe de respeito ao aspecto substancial da decisão do Legislativo; o que importa, neste momento, é registrar que o
Legislativo delibera livre.e sobe:ranamente. E que ao deliberar livre e soberanamente, fazendo justiça, e adotando
a posição mais adequada não apenas em favor do Rio
Grande, mas em favor do País, haverá de aprovar o projeto no s·eu texto original ou seja nos termos concretos
em que ele veio da Câmara dos Deputados.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB_:_ Rl. Para encaminhar a votação. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senad_ores:
Quero somar o meu louvor ao do nobre Senador Sa-.
turnino Braga. Realmente, com a devida vênia do nobre
Líder do PDS, não merece críticas o Senhor Presidente
d~ República por submeter ao Congresso Nacional o
projeto em exame.
_
Deus permita que essa seja uma norma de agora por
_ diarite. Que todas as iniciativas de tal relevância sejam
submetidas ao voto do __Congresso Nacional, porque somente assim o Congresso Nacional poderá manifestar,
como está fazendo publicamente, o seu aplauso, as suas
divergência e levar ao conhecimento da Nação os vários
detalhes que marcam esse projeto.
Sr. Presidente, a minha posição é conhecida neste_ caso. Insurgi-me contra um dispositivo, e dâi ter apresentado uma emenda que foi rejeitada pelo Plenário, mas sempre afirmei que o meu voto era a favor do projeto com
restrições. Não seÍldo possível aprovar essas restrições,
rendo-me ao interesse maior que o projeto representa,
que é atender a economia dos três Est~dos sulinos, o Paraná~ Santa- Catatina e Rio Grande do Sul, as suas populã"çôes, a-s SUas classes empresariaís, as suas cla-sses indus- 1
triais_, a_os c_ontriOuintes hum[ldes daqueles conglomerados.
Espero que seja este, Sr. Presidente, o último dos episódios lamentáveis pela falta de fiscalização do Banco
central para as atividades dos bancos nacionais, pa:ra

que não tenhamos de votar projetas semelhantes de ago·
rapar diante. Meu voto, por isso, ê favorável ao projeto,
jâ que as restrições que mantenho não podem ser votadas em separado.
O SR.._ PRESIDENTE: (Josê Fragelli)- Em votação o
projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Moacyr Duarte cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Será feita a
verificação solicitada pelo nobre Senador Moacyr Duarte.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares
para procedermos à nova verificãção de votação. (Pausa.)
Como vota o Sr. Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUÇENA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelti) ~Como vota o
Sr. Líder do PDS?
O SR. MURILO BADARÓ aberta para a Bancada.

Não, com questão

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Como vota o
Líder do PFL?

O SR. CARLOS CHIARELLI -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (los~ Fragelli)- Como vota o
Sr. Líder do PDT? _
O SR. ROBERTO SATURNINO -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Como vota o
Sr. Líder do PTB?
O SR. NELSON ÇARNEIRO -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
{Procede-se à votação)

VOTAM .. SIM .. OS SRS. SENADOJlES:
Aderbal Jurema- Alberto Silva- Alcides Saldanha
-Alfredo Campos- Aloysio Chaves- Altevir LealÁlvaro Dias- Amaral Peixoto- Américo de SouzaCarlos Alberto - Carlos Chiarelli- Carlos Lira- Cesar Cais - Enêas Faria - Fábio Lucena - Fernando
Cardoso - Gastão Miíller - Hélio Gueiros - Henrique Santillo- Humberto Lucena- Jaison BarretoJoão Ca!mon- João Lobo- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Lo manto Júnior- Lourival BaptistaMarcelo Miranda - Marcondes Gadelha - Mário
Maia- Mauro Borges- Nelson Carneiro~ Niv_ald_o
Machado - Octávio Cardoso- Pa:ssos Pôrto- Raimund_o Parente- Roberto Saturn!_no- Roberto Wypych-:- Saldanha Derzi- Severo Gomes- Virgílio Tá- vora.
__ VOTAM ..NÃO .. OS SRS. SENADORFS:
Itamar Franco - Jutahy Magalhães - Luiz Cavalcante- Luiz Viana- Moacyr Duarte- Muri!o Badaró.

O SR. !'RESIDENTE (los~ Fragelli) "Sim" 41 Senadores t;,"Não 6.
Não houve abstenções.
Total de votos: 47.
Aprovado.
_
A ·matéria vai à sanção.

Votaram

h o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 12, de 1985
(N~' 5.272/SS, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza a desapropriação de ações das companhias que menciona e a abertura de crédito especial de
até Cr$ 900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.

l~'

propr~ar

Fica o Poder Executivo autorizado a_ desaas ações representativas do capital das_ seguintes
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companhias sob intervenção ou liquidação procedidãs
pelo Banco Centrai do Brasil, previstas na Lei n9 6.024,
de 13 de março de 1974:
I - Conglomerado Sulbrasileiro:
a) Banco Sulbrasileíro S/A - sob intervenção;
b) Banco Investimento Sulbrasileiro S/A- sob intervenção;

c) Sulbrasileiro Crêdito Financiamento e InvestimentoS/A -sob intervenção;
d) Sulbrasileiro S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio- sob intervenção;
c) SulbrasHeiro S/A Distrituidora de Títulos e Valores Mobiliários - sob intervenção;
f) Sul brasileiro Crédito ImobiliárioS/A- em liquidação extrajudicial;
.
g) Sulbrasileiro S.P. _Crédito JmobiliãríO SfA- em
liquidação extrajudicial.
II - Conglomerado Habitasul:
a) Banco Habitasul S/A- sob inter."enção;
b) Habitasul Corretora de -Títulos e Valores Mobiliários S/A - sob intervenção;
c) Habitasul Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A -sob intervenção;
d) Habitasul Leasing SJA -arrendamento mercantil - sob intervenção;
e) Habitasul Crédito Imobiliário SfA- em liquidação extrajudicial.
Art. 2~ A União será, desde logo, imitida na posse
das ações desapropriadas, mediant_e depósito do valor do
património líquido dessas ações, determinado com base
em balanço levantado pelo interventor, na data da publicação do decreto de desapropriação, certificado por auditor independente, acrescido do valor estimado dos
bens intangíveis.
Parágrafo único. -Na coriipanhia em que o valor do
património líquido for negativo, o depósito previsto neste artigo será de I (um) cruzeiro para cada 100.000 (cem
mil) ações ou fração.
Art. 39 A União Federal, uma vez imitida na posse
das ações desapropriadas, exercerá todos os direitos inerentes à sua condição de acionista, inclusive o de votar,
em Assembléia Geral, o saneamento financeiro da sociedade. mediante reconhecimento da perda de capital social, o agrupamento de ações, o aumento de capital social, o exercício ou cessão de direito de preferência para
subscrição de aumento de capital, a transformação, incorporação, fusão ou cisão, e qualquer outra alteração
do estatuto social.
Art. 49 Os conglomerados referidos no art. }9 desta
lei serão fundidos em instituição finariCeira pública federal, sob a forma de sociedade de economia mista, como
definida pelo art. 22 e parágrafos da Lei ní' 4.595, de 31
de dezembro de 1964, com a denominaçã-o de Banco Merid'ional do Brasil SjA.
Parágrafo único. As companhias pertencentes aos
conglomerados de que trata o art~ }9 desta lei, que por
sua natureza não puderem ser incorporadas pelo Banco
Meridional do Brasil SfA, serão c-õ'nsídCradas sUas subsidiárias.
Art. 59 O capital inicial autofízaáõ-do Banco Meridional do Brasil S/A é de CrS 1.600.000.000.000 (um trilhão e seiscentos bilhões de cruzeiros), ficando, desde já,
a União autorizada a subscrever e a integralizar CrS
900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros) com
recursos provenientes do crêdito aberto no art. ll desta
lei, sendo as demais ações subscritas e integralizadas nos
termos do art. 99
Parágrafo único. A União deterá, no mfnimo, 51%
(cinqUenta e um por cento) dãs açôes ordinárias do Banco Meridional do Brasil S/A,_ ficando assegurada a manutenção de, no mínimo, 60% (s-essenta por cento) das
cartas patentes e agências bancárias das empresas referidas no art. 1~ desta lei.
Art. 69 O Banco Meridional do Brasil S/A terá sede
na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do
Sul, sendo administrado por um Conselho de Administração, composto de 6 (seis) membros e uma Diretoria,
composta de 5 (cirico) membfos, sendo 1 (umYPresidente
e 4 (quatro) diretores.
§ 1'1' Os membros do Conselho de Administração e
da Diretoria serão escolhidos dentre cidadãos de ilibada
conduta e reconhecida competência, sendo nomeados
pelo Presidente da Repdblica.
§ 2í' Em cada uma das companhias, um dos administradores será eleito por seus funcionários, através de su-
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frágio livre, direto e secr_eto, cuj~s normas serão defini~
das de comum acordo entre a direção do Banco, os fundonários e o respectivo sindicato profissional.
Art. 79 Com a posse dos novos administradores, o
Banco Central do Brasil declarará a cessação da intervenção, mantidos os seguintes efeitos:
r:...._ prosseguimento dos inquéritos para apuração da
responsabilidade de administradores_ e membros do Con·
~elho Fiscal, nos termos dos arts. 41 a49, da Lei n9 6.024,
de 13 de marco de 1974;
I I - manutenção da indisponibilidade dos bens dos
administradores, bem como da inexigibilidade dos créditos de que forem titulares junto às companhias em intervenção ou em liquidação, até final apuração das suas res·
- --pCh1Siibílidàôes.
Art. 89 Os débitos dos conglomerados, existentes à
data das inter."enções, relativos a depósitos a prazo, bem
como os decorrentes de letras de câmbio e debêntures,
emitidas ou aceitas pelas- instituições, assim como de
aplicações de curto prazo ou de mercado aberto, serão
pagos de uma só vez, sem correção monetária e sem juro~, decorrido o prazo de I (um) ano da public!lção do
-ãecreto de desapropriação da"s ações.
Art. 99 Os _débitos referidos no artigo anterior poderão ser liquidados, em relação a cada credor e com a sua
concordância, segundo a seguinte forma alternativa:
J- 40% (quarenta por cento)_ serão convertidos em
ações do Banco Meridional do Brasil SfA;
H- 60% (sessenta por cento) serão pagos em dinheiro, corrigidos monetariamente, da data da intervenção
até a data do vencimento, com base na variação das
Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional OR TN, observados os seguintes prazos, contados da
da.ta da conversão prevista no incíso anterior:
a) 20% (vinte por cento) em 90 (noventa) dias;
b) 40% (quarenta por cento) em 4 (quatro) parcelas,
iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 120
(cento e vinte) dias.
Art. lU. ,'Superadas as dificuldades da economia regiOnal e consolidado o Banco Meridional do Brasil SjA,
de modo que possa operar e(icazmente em regime de
competição e_ de liberdade de iniciativa, o Poder Executivo poderá promover a venda, mediante oferta pública,
de ações que assegurem o controle da companhia.
Art. 1t. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
à conta de Encargos Gerais da União- Recursos sob a

Supervisão do Ministério da Fazend~._ crédito especial de
até CrS 900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzeiros), para aplicação na desapropriação de ações do.caPital e na constituição do capital do Banco Meridional do
Brasil SfA.
Parágrafo único. Os recursos para atender às despesas previstas neste artigo serão provenientes da Reserva
de Contingência do Orçamento Geral da União em vigor.
Art. 12. Ficam a União e empresas da Administração direta e indireta autorizadas a vender até o mont~te de Cr$ 900.000.000.000 (novecentos bilhões de cruzciirós) de ações de sua propriedade, de companhias de
cojo capital participem, a crédito da Reserva de ContingênCia--do Orçamento Geral da União.
Parágrafo único. A venda de que trata o caput deste
artig·o não poderá comprometer o controle acionário do
-Governo, quando se tratar de companhia de economia
mista de que detenha a maioria do capital com direito a
voto.
Art. 13. Aos empregados das companhias referidas
no art. !9 desta Lei, com contrato de trabalho em vigor
na data de 7 de fevereiro de 1985, fica assegurada estabilidade pelo prazo de I (um) ano, durante o qual só poderão ser demitidos por justa causa.
§ l9 _Na hipótese áe veilda de cartas patentes- e-res~
pectivas agências, os funcionários nelas lotados serão
transferidos às empresas adquirentes, com direito à estabilidade prevista no caput deste artigo considerados os
nOvos effipregadores como sucessores para efeito de aplicação da legislação trabalhista.
§ 29 Os funcionários demitidos das instituições a
partir de 7 de fevereiro de 1985, sem justa causa, serão
reintegrados em suas funções, com todos os direitos que
lhes cabiam na data da demissão.
-ArL 14. Os recursos 1a ao1antados pelo Banco Central do Brasil, qu.e não tiverem sido utilizados na subscrição de ações, serão devolvidos à União, corrigidos
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monetariamente segundo a variação das ORTN, em for·
ma fixada pelo Conselho Monetãrio Nacional.
Art. 15. Fica vedada ao Banco Meridional do Brasil
Sf A exercer atividades em campos e modalidades operacionais próprios dos bancos de desenvolvimento.
Parágrafo úniCo. O disposto neste artigo não se aplica em caso de associação, fusão ou incorporação com
bancos regionais ejou estatais de desenvolvimento, e
dentro dos limites geográficos de suas áreas de atuação.
Art. 16. Apurada, em inquêrito administrativo, nos
termos do art. 41, da Lei n9 6.024, de 13 de março de
1974, a responsabilídade de ex-administradores, por
dano ao Erário, assim entendidos, inclusive, os prejuizos
decorrentes dos atas que tenham concorrido para aplicação de recursos públicos, o Ministro da Fazenda poderá declarar o perdimento dos bens dos responsáveis, para
ressarcimento da União.
Art. 17. Esta LeL entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. _18. Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Sr. Presidente,

peço a palavra para uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para uma
declaração de voto.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Estou encaminhando à Mesa, por escrito, declaração
de voto, dando as razões pelas quais votei contrariamente ao projeto. E peço a V. Ex• que a considere como lido
e m-ande publicar a declaração na Integra.
DOCUMENTO A QUE SE REFEREOSR.JU.
TAHY MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DECLARAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente, Senhores Senadores.
A Co~stit~ção brasileira, no capítulo da Ordem EconômiCa·e -Só-clal; consagra a liberdade de iniciativa como
um dos princípios basilares do regime democrático, ao
contrário do que ocorre em países que perfilham o
princípio do coletivismo econômico. Adota-se no Brasil,
Se~hor Presidente, um regime que, sem sombra de dúvida, privilegia a inícíativa privada e confere ao Estado
participação apenas suoletiva.
Com efeito, após incluída no art. 160, inciso 1, a liberdade de iniciativa como um dos postulados fundamen·
tais, que tem por finalídade alcançar o desenvolvimento
econômíco e a justiça social, estatui-se no art. 170 que
""às empresas privadas compete, preferencialmente, com
estímulo e apoio do Estado, organizar e e.'<plorar as atividades económicas", equ~."apenasem caráter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará
rliretamente a atividade económica".
Esta diretriz é tão marcante, que, mesmo nas hipóteses
nas quais a presença do Estado no sistema produtivo é
iJldispensável, o-Texto Supremo determina que as empresas públicas e sociedades de economia mista reger-seão pelas normas aj)iicãveis às empresas privadas, inclusi·
ve quanto ao direito do trabalho e ao das obrigações,
justamente para impedir um desequilíbrio na competição, em detrimento do setor privado da economia. E é
fácil aquilatar o sentido desta limitação constitucional: é
que ao Estado cabe tão-somente apoiar e estimular as
empresas privadas.
Ora, seria um contra-senso se as emp~as do Estado
desfrutass~ de favores_ e privilégios especiais.
Mas, Senhor Presidente, como que reforçando nossa
índole de liberdade social e econômica, o art. 163, ainda
de nossa Lei Fundamental, estabelece qu~. "são facultadas a intervenção no domínio económico e o monopólio
de determinada indústria ou atividade, mediante lei fede-ral, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, ... ".
Quer dizer. a ingerência do Estado no domínio econômico só deve ocorrer em caráter excepcional e quando
for indispensável, e assim mesmo apenas em duas hip(lteses: P?r motivo de segurança nacional ou para organizar
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setor que não possa desenvolver-se eficazmente no em-

bate das forças livres de mercado.
Faço estas considerações iniciais a propósito do inusitado projeto de lei do Gov~rno _sobre__ a estatização do
Grupo Sul brasileiro e do Conglomerado Habitasul. Relembro esses textos constitucionais, para dizer que este
malsinado projeto, sobre ser uma afronta a esses comandos jurídícos, fere a consciência da Nação, sobretudo
quando todos sabem_os que ele se destina basicamente a
salvar grupos particulares falidos.
E tanto mais soa estranha essa esdrúxula proposta,
quando o próprio Governo,- confessando que ela não
atende aos interesses nacionais, chama a atenção, no
item õ da Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda, qu~ "ê notório o repúdio da sociedade pela aplicação
de recursos governamentais na recuperação de instituições financeiras mal admioiSti"adas" e qu~ ...é igualmente notória a condenação da sociedade à intervenção
, do Estado na economia privada para assumir a administração de empreendimentos comerciais".
Se assim é, e realmente assim acontece, por que fazêlo? Por que dar seqíii!ncia a um projeto que vai de encontro ao caráter nacional?
Esta atitude do Poder Executivo só pode ser entendida
i como tibieza ou então para transferir a responsabilidade
: da decisão final ao Congresso, lavando as mãos, como
_no célebre caso bíblico.
Eu é que flão- quero corilpacfuar com essá frãma, que
se destina a beneficiar uns poucos em detrimento de muitos, que vão pagar os prejufzos.
Aliás, a inconstitucionalidade deste projeto foi comentada pelo eminente jurista Manoel Gonçalves Ferreira
Filho, em depoimento ao jornal O Estado de S. Paulo,
edição de l4 de abril recente, quando assinalou:
,, ..Convém ainda registrar o fato de que, indiscutivelmente, o setor financeíro da economia acha-se
devidamente organizado e cumprindo plenamente
seus objetivciS, matéria essa incontrovetsa.
Em assim sendo- conclui o renomado constitucionalista -não seria lícito ao Estado extrapolar o
campo de sua atuaçã.o para operar na área da iniciativa privada, eriquanlo ·esta estiver atendendo satisfatorfamente o mercad-º consumido( de seus produtos ou de seus serviços, ... "
Com relação ao projeto orginal do Governo, ouvi ai: gumas vozes argumentando que a estatização era provis6ria. Respondia, então, que em nosso País nada é mais
definitivo do que o proviSório no serviço público. Eu es~
tava certo. Tão certo que vejo agora no substitutiVo
aprovado pela Câmara dos Deputados que a União, segundo a regra do parágrafo !mico do art. SQ, deterá no
mínimo 51% das ações ordinárias do Cognominado Banco Meridional, sucessor dos conglomerados falidos.
Lamentavelmente, esta definitividade não está só no
aspecto legaL J;: que nada é mais temerário do que tentar
_soer.&_uer instituição de crédito de conceitQ advti1'so.
Outro aspecto que gostaria de focalizar é o relativc
aos 24.000 funcionários desses grupos. Não me compra·
zo com a desd,ita alheia. Ao contrário, como repreSentante de uma grande parcela do povo brasileiro, enchome de tristeza ao verificar as estatísticas- de desemprego
no Brasil. Outras formas existiam de evitar que os funcionários do Sulbrasileiro ficassem desamparados, Já temos precedentes nestes casos.
--Manifesto-me, em tese, fàvorável à garantia de empre~o, mas como política de caráter geral, pois não é possível considerar justa uma medida que privilegie uma pe-
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quena parcela dos trabalhado(es brasileiros, A luta pelos
mesmos ·direitos em breve poderá eclodir em várias empresas esiatais, e Vamos ver quais as providências do Go- ·
verno.
Alerto, ainda, para o fato de que hâ quem cons_idere,
como o fez publicamente o Instituto dos Advogados de
São Paulo, que a aprovação do projeto...implicará no dir_eito de todos os investidores das organizações CoroaBrastel, Haspa, Delfin e Brãsilinvest ingressarem em juízo, pleiteando, pelos princípioS didntegr"aÇãó ã:ria:t6gícã:" e
da isonomia jurídica, idêntico tratamento".
Por derradeiro, quero referir-me aos recursos previstos para a chamad~. "operação Sulbrasileíro". São 900
bilhões de cruzeiros que querem arrancar do orçamento
fiscaL
Do ponto de viSta jurl'dico-formal, nada teria a objetar, em princípio, porquanto-o Decreto-lei n9 L763, de
1980, prevê que os recursos da Reserva de Contingência
'podem Stà oferecidos como compensação para abertura
de créditos especiais. Ocorre, porêm, que o art. 43 da Lei
nQ 4.320; de 1964, dispõe que esses recursos hão de estar
disponíveis, vale dizer, recursos não comprometidos,
como é o caso dos da Reserva de Contingência, consignados pela lei orçamentária vigente.
E por _que afirmo que os recursos da Reserva de Con_tingênci~ estão comprometidos? Porque essa dotação se
aestina precipuamente a prever recursos para Oaumento·
do funcionalismo, eiS que à éPoca da elaboração do
areamento a lei de aumento, como curial, ainda não enti-ara em-vigor. ATfrriiOC:J.U:é: ess:a.Vérba é insuficiente, porque ela ficou a salvo de dois cortes de despesa determinados pelos Decretos-leis n'~s 2.212 e 2.276/85. Asseguro
que a Reserva de Contingência está comprometida, porquanto o déficit Público é ãlgo Incontroverso e notório.
O qUe se pretende, na realidil.de, é obter do Congresso
Nacional uma co-responsabilidade para a emissão de
mais moeda, injustificadamente, o que, por certo, contribuirá para realimentar o processo inflacionário, Se esta
proposta do Governo vier a ser aprovada.
Portanto, neste particular, o projeto só atende ao disposto nas regras constitucionais do art. 61, que regulam
a abertur~ de créditos especiais, apenas formalmente, jâ
que o Governo não dispõe de recursos financeiros descomprometidos, pois o quadro económico mostrado
pelo Senhor MiniStro da Faz~nda, no dia 8 próximo passado, no plenário da Cámara dos Deputados, não deixa
margem a _dúvidas.
_
Por estas e outras razões manifesteí:--me através de
apartes e declarações contra esta proposição. Daí a declaração do voto que faço neste instante, manifestando
ineu voto contrário ao Projeto de Lei da Câmara n\'
12/85, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
Sala das S~ssôes,
. - Jutahy Magalhães.
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, peço a palavra
como llder.

o sR~ PRESIDENTE -(J0sê FrageÜi) - Concedo a
palavra ao npbre Senador Virgílio Távora, como Lfder.
__Q_SR. VIRG!UO TÁVORA PRONf./NCIA O
DISCf./RSO Qf.!E, ENTREGf./E À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ Pf./BUCADO POSTERIOR·
MENTE.
~O

SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 4:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei·
do Senado n9 26, de 1979, de autoria do Senador
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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_ Juridicidade; e
-de Legislação Social, Favorável,

Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. Senadotes que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Apràvado.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, é manifesta a
falta de quorum e eu requeiro verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- É!, evidente a
falta de quorum em plenário. Em virtude da indisporiibilidade de tempo para a aplicação do disposto no art. 327,
inciso 611, do Regimento Interno, as demais matérias da
Ordem do Dia, todas em fase de votação, constituídas
dos Projetas de Lei do Senado n<~s 26/79,2,340, 18 e320,
de 1980; Requerimentos n9s 57 e 58, de 1985, ficam com
a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinâria.
O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n9 9, de 1985, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, que altera o dispositivo do
Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela
Resolução nQ 93, de 1970.
Ao prõjeto não foram oferecidas emendas de acordo
com disposto no Regimento Interno, a matéria serã despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.

Ó SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinâ.ria das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 107, de
1985, do Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em carâ.ter definitivo, do Projeto de lei do Senado n 9
18'7, de 1982, de sua autoria, que institui a Semana do Jovem, e dâ outras providências.

-2Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei do Senado nQ 184, de 1984, de autoria do Senador Mauro Borges, que altera dispositivos da Lei n'i' 5.682, de 21 de julho
de 1971, modificados pelas Leis n9s 5.697, de 27 de agosJQ de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972,6.4-44, de 3 de
outubro_de 1977 e6.767, de20 de dezembro de 1979,edá
outras _providências, tendo
PARECERES, sob n'i's 5 e 6, de 1985, das Comissões:
- - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicídade, e, quanto ao mérito, favorável; e
- -do Distrito Federal, favorável.

O SR. PRESIDENTE (Enéas Faria)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos._}

Ata da 761}. Sessão, em 21de maio de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinãria, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Martins Filho
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRE'
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume--Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
~cena Raimundo Parente ---Gaivão Modesto -

Odacir Soares - Aloysio Chaves- Gabriel HermesHélio Guciros- Alexandie COsta - Amêrico de S_ouza
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Cé- _
s~r _Çals-:- Virgílio Távora --Carlos Alberto- Mo!lcyr

bÜarte- Martins Filho- Humbertô LUcena- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Nivaldo Machado ~Carlos Lyra- Luiz CavalcanteLourival Baptista- Passos POrto - Jutahy Magalhães
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-

Lomanto Júnior -

Luiz Viana -

JoãÕ Calmon -

Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardos-o
-Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo - Mauro Borges ~Gastão MI1Her - Roberto

Campos -José Fragellí....:. Marctlo Miranda -Saldanha Derzi- Roberto Wypych- Álvaro Dias - Enêas
Faria- Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir ·
Vargas- Carlos Chiarelli -Alcides Saldanha- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSsos trabalhos.
O Sr. J9-Secretário irã pfõceder à leitura do Expedien~e.

.t lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM No 276
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nadonal.
__
_
______ _
Tenho a honra de solicitar a Vossas Excelências a retirada. para reexame, da Mensagem n~ 433; de 23 de novembro de 1983, relativa ao Projeto de Lei da Câmara n"'
124, de 1984 (n"' 2.770, de 1983, na Casa de origem}, que
..dispõe sobre a atualizaçlo monetâria das importâncias
devidas pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, simplifica trâmites processuais, e dâ outras providências...
Brasília, em 21 de maio de 1985. --José Sarney.
O "SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência defere a solicitação e determina o envio do Projeto de
Lei da Câmara n"' 124/84; ao arquivo.

PARECERES
PARECERES N•S 67 E 68, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 93, de 1985,
que "reajusta os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Fe-deral, bem como os das pensões, e dá outras providên-

cias".
PARECER N• 67, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Martins FiJho
O Projeto de Lei em exalne, apresentado pela Comissão Diretora, tem por objetivo reajustar os valores de
vencimentos, proventos e pensões dos servídores ativos e
inativoS do Senado Federal, a partir de l~ de janefro do
corrente ano.
A Proposição em tela estabelece o reajustamento de
75% (setenta e cinco por-CCntO) sobre os valores lixados
pela Lei n\'7.260, de 3 de dezembro de 1984, que determinou o reajuste dos vencimentos, proventos dos servido·
res em atividade, inatíVidade e das pensões, a partir de l"'
de julho de 1984.
A medida, atendendo ao principio da paridade a que
alude o art. 98 da ConstitUição Federal, segue _os parâmetros estabelecidos pelo Decreto-lei n"' 2.204, de 7 de
dezembro de 1984, o qual concedeu reajustamento aos
Servidores do Poder Executivo.
Ressalte-se, ademais, que resultaram alterados, no
mesmo índice percentual, os valores dos proventos pagos
em decorrência de aposentadoria fundada no art_. 430 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Além de dispor sobre a concessão da Gratificação de
Nível Superior, segundo as diretrizes do Decreto-lei n"'
1.820, de 11 de dezembro de 1980, a providência elva
para CrS 8.300,00 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor
do salãrio-familia.
__
_
Evidencia-se, assim, a perfeita harmonia entre as disposições sugeridas pelo Projeto e a sistemática adotada
quando do reajustamento das remunerações dos servidores do Poder Executivo Federal, o que nos leva a reconhecer a sua constitucionalidade a par da inexistência de
qualquer vício jurfdico_que pudesse ser suscitado e qur
viesse a impedir a sua aprovação por esta Casa.

Somos, pois, pela tramitação da matéria porque não
atentatória aos princípios constitucionais pertinentes e
afinado com as diretrizes jurídicas que regulam a matéria.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1985.- José lgnádÕ Ferreira, Presidente- Martins Fillio, Relator- Alberto Silva_- Nivaldo Machado- Hélio Gueiros- Lulz
Cã-ialcante - Octávio Cardoso - Carlos Alberto.
PARECER No 68, DE 1985
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Martins Filho
A providência em tela, oferecída pela Comissão Diretora desta Casa, visa a conceder re<ljustamento dos valo~
res de vencimentos, proventos e pensões dos servidores
do Senado Feder_al em atividade ou jã na inatividacle, a
aplicar-se a partir do dia l"' de janeiro do ano em curso.
A medida harmoniza-se com as diretrizes adotadas re~ lativamente aos servidores civis do Poder Executivo Federal, quer no que concerne ao quantitativo, quer no que
pertine a aspectos de natureza administrativa.
Assim é que, atualizados os valores em 75% (setenta e
cinco por cento), elevou--se, também, o salário-famflia
para CrS 8.300,00 (oito mil e trezentos cruzeiros.)
- Em-·razão da sistemática funcional adotada pelo
Decieto~leí n9 1.820, de l1 de dezembro de 1980, a proposiçãO em anâlise, em seu art. 29, passã a autorizar aos
servidores inVeStidos em cargo em comissão ou função
"de confiança do Grupo DAS-100, a percepção da gratificação de nível superior a que alude aquele diploma legal.
Tratando-se de proposição que atenâe aos parâmetros
jurídico-administrativos e resultando estabelecida pelo
Projeto a origem dos recursos necessários à implementação da medida, os quais advirão das dotações deste órgão previstas no Orçamento Geral da União, opinamos
pela sua aprovação.
-Sala das Comissões, 16 de maio de 1985.--: Lomanto
Júnior, Presidente- Martins Filho, Relator- Saldanha
Derzi - Roberto Campos - João Calmon - Octávlo
Cardoso- Gastilo Müller- Jutahy Magalhães- José
Lins - Albano Franco - Roberto Saturnino.
PARECERES NoS 69, 70, 71 E 72, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado o.9 99, de 1985,
que "Sistematiza as ações do Governo Federal, no
Nordeste, no que tange aos problemas das águas".
PARECER No 69, DE 1985
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador José Lins, tem por objetivo estabelecer uma sistemãticã- uniforme e continuada para as ações do Governo Federal,
no Nord_este. no que diz respeito ao aproveitamento racional e disciplinado dos recursos hídricos da Região.
Com efeito, o grande_ proble"ma do Nordeste é justamente este: o aproveitamento racional das águas, ora es-cassas durante alguns anos, ora excessivas, como ocorre
atualmente, a ponto de pequenas cidades, como ltaiçaba, no Ceará., e Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, terem sido inteiramente tragadas pelos rios Jaguaribe e Paraíba no Norte.
Por outro lado, dispersos e atê mesmo pulverizados
em diversos programas, afetos, na sua maior parte, ao
Ministério do Interior, existem inúmeros projetas que,
.'longe de vetores de uma ação coordenada e globalizante,
concorrem p·ara que os recursos destinados à Região se
enredem em emaranhados burocráticos, com prejuízos e
desgastes desnecessários.
O Projeto em exame, longe de representar uma inge.r~cia _indevida na_íniciativa do Poder Ex..ecutívo, institui
um plano que, ao mobilizar e coordenar a aplicação dess_e_s recursos jã previstos na Lei Meios, torna a ação governamental mais racional e dirigida à grande finalidade
de soerguimento e integração da Região Nordeste ao
contex.to dq desenvolvimento brasileiro.
Pqr _putrQ lado, não refoge o Projeto às exigências legais e regimentais.
Em decorrência, somos de parecer que o Projeto, por
se amoldar às normas constitucionais, jurídicas e regimentais, merece a aprovação desta -Con:iissão.
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No que tange ao mérito, sem embargo da análise em
profundidade e extensão que o saberemos objeto por
parte das doutas Comissões de Minas e Energia, Agricultura e Fi_Ol!,nças, não vemos óbice ao seu acolhimento.
Este o_ meu parecer.
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1985. -José Inácio Ferreira, Presidente- Aderbal Jurema, RelatorAlfredo Campos - Nelson Carneiro -::--- Lulz Cavalcante
- Hélio Gueiros- Nivaldo Machado - Moacir .Duarte.
PARECER N• 70, DE 1985
Da Com~ssão de Minas e Energia
Relator: Senador Gabriel Hennes
É submetido ao exame desta douta Comissão de Minas e Energia o Projeto do Senado n9 99, de 1985.
A-proposição, de autoria do ilustre Senador José Lins,
sistematiza as ações do Governo Federal, no Nordeste,
no que tange aos problemas das águas.
Essa sistematização far-se-â mediante a criação no Ministério do Interior; ·do Plano de Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos e Combate às Secas do NordestePLANORDESTE.
No que concerne às ações do Governo Federal, o Plano envolverá:
· a) o estudo captação, regularização e distribuição dos
recursos. de água;
b) a utilização de água, seja para o abastecimento das
populações, seja para reduzir os efeitos das secas sobre a
agricultura e a economia em geral; e
c) a redução dos efeitos danosos das enchentes na Região.
De acordo com o Projeto sob exame, o PLANORDESTE _compreenderâ os seguintes programas:
I - Estudos Hidrológicos;
II - Planejamento do Uso das Águas;
III- Obras Públicas de Irrigação e Uso Geral das Águas;
IV -Abastecimento Urbano;
V- Operação e Manutenção de Obras Públicas Hidráulicas.
Além dos referidos programas a proposição em seu artigo 16, cria o Programa de Açào Integrada dos Ministérios do Nordeste - PAIMNE, coordenado pela SEPLAN e que definirá as ações e Programas dos Ministérios em apoio ao desenvolvimento da Região.
A matéria examinada é acompanhada de justificação
do ilustre autor cujo teor em parte transcrito, ressalta os
devados méritos_ dessa proposta:

. "Ora, enchentes e secas são fenômenos contrãáOS. Ainda há POuco, viemos de sofrer 5 (cinco)
anos de falta de chuva e, em seguida, castigam-nos
jâ, 2 (dois) anos de invernos torrenciais,
É claro, portanto, que no Nordeste não falta âgua. Falta, sim, uma polftica consistente de captação, regularização, distribuição e utilização_ dos
recursos hídricos disponíveis.
Prova cabal disso ê que, enquanto hã dois anos,
mais de 400 (quatrocentas) cidades da Região sofriam sede ou bebiam, de até 100 quilómetros de distância, água transportada sem qualquer possibilidade de higiene, em caminhões ou em trens, hoje, outras tantas cidades estão sendo vítimas de catastróficas inundações.
Este projeto de lei não visa, assim, senão estabelecer as
bases de uma sistemática para tratar a questão que estâ
na base dessas contradições e dessa dualidade de problemas, que podem e devem ser resolvidos conjuntamente.
O projeto pretende, justamente, ordenar as ações
do Governo Federal no que tange à retenção e ao
aproveitamento dos recursos hídricos, problema cuJaS SOluções são mais que conf}ecidas, mas que tem
sido descuradas continuadamente.
As linhas de ação aqui preconizadas e até os program:as indicados, nada têm de novos. São linhas jâ
testadas, longamente reivindicadas e tidas pela população como indispensãveís. Aliâs, não hâ outro
cainlnho, apesar da indiferença com que as mesmas
soluções vêm sendo tratadas e at~ desmoralizadas
pela falta de recursos. E para tudo isso concorre a
falta de uma norma legal adequada."
Não obstante tratar-se de proposição que não acrescentanenhuma riovidade no que tange à implementação
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de novos programas na área de recursos hidricos, a sua
virtude deve-se ao se_u_ potçncial de ordenação de uma
série de programas já existentes sob a égid~ do Governo
Federal, de forma a maximizar o combate-às calamida~
des sofridas pelo povo nordestino, de amplos reflexos na
economia Nacional.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1983.- Albaiio
Franco, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Severo
Gomes - Hélio Gueiros.
PARECER N• 71, m: 1985
Da COmissão de Agricultura

Relator: Senador Martins Filho.
O projeto de lei ora examinado, de autoria do eminenw
te Senador José Lins, sistematiza, através do_s 24 artigos
que integram seu texto, as ações do Governo Federal, no
Nordeste, no que diz respeito aos problemas das águas.
A primeíra disposição contida no texto da proposição
(art. I~>) é a criação, no Ministério do Interior, do Plano
de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e Combate
às Secas do Nordeste- PLANO ROESTE_- destinado
a sistematizar e ordenar as ações do Gover_õ_o Federal no
que concerne:
I - ao estudo, captação, regularização e distribuição
dos recursos de água;
II - à utilização da á:gua, seja para o abastecimento
das populações, seja para reduzir os efeitOs das secas
sobre a agricultura e a economia em geral;
III - à redução dos efeitos danosos das enchentes na
__
,região.
São previstos os seguintes programas (att._ 29) para o
PLANORDESTE:
I - Estudos Hidrológicos;
I I - Planejamento do Uso das Águas;
III- Obras Públicas de Irrigação e Uso Geral das Á·
guas;
IV- Abastecimento Urbano;
_
V- Obras de Captação de Águas e Uso Ágrfcola Privado;
--VI- Operação e Manutenção de Obras___ Públicas Hidráulicas.
A definição e delimitação desses programas estão ex"
plicitamente ftxadas em seqtlência (do art. 39 ao 15).
Os seis p-rogramaS em -referêricia são designados pelo
título comum de PLANORDESTE e pelo número de ordem, de I a VI.
Além dos_ programas referidos, fica criado (art. 16) o
Programa de Ação Integrada dos Ministérios do No_rdeste- PAIMNE. A esse programa, cuja elaboração serã coordenada pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República- SEPLAN, ouvida a SUDENE,
incumbe definir as ações e programas dos Ministérios em
apoio ao desenvolvimento do Nordeste, aí compreendidos, entre outros:
a- reforma agrária e- regularização de: t_erras;
b- planejamento agrícola;
c- extensão rural e assistência creditícia ao pequeno
produtor;
d- cooper.:ttivismo;
e - pesquisa agropecuâria;
f - estradas vicinais;
g- eletrificaçãO rural;
h- educação;
i - saúde;
_
j - assistência à pequena e mêdia empresa industrial;
1- agroindústria.
§ 2~> Os recursos do PAIMNE serão cQ_nsignados nó
Orçamento da União, aos vários Ministérios a que se
vinculam as atividades referidas no parágrafo anterior.
Art. 17. Incumbe à SUDENE:
I - a coordenação geral dos programas previstos no
art. 2~> desta lei;
II -executar, díreta ou indiretamentc, o PLANORDESTE I e o PLANORDESTE II;
III -assessorar a SEPLAN na elaboração do PAlM·
NE. nos termos do previsto no parágrafo I'i' do artigo 15
desta lei;
IV- coordenar e acompanhar a execução do PAI MNE atravês de convênios assinados com os Ministêrios
interessados e os Estados;
V- executar, através de convênios com os Municípios, o programa previsto nos parágrafos 2"' e 3~> do artigo 6"' desta Lei.
O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS - e a Companhia de Desenvolvimento do

Vale do São Francisco- CODEVASF- colaborarão,
dentro de atribuições previstas no texto do projeto (arts.
18 e 19), na dimimização desses diferentes projetas.
As ações de emergência contra as secas, enChentes e
outras calamidades, serão programadas e executadas
pela SUDENE (art. 20)_ "em cooperação direta com os
EstadoS afetados;·com os Orgãos Federais e com o apoio
das Unidades das Forças Armadas localizadas na região".
Fica estabelecido, também (art. 21), que;, "a partir da
publicação desta lei, os recursos do Governo Federal,
destinados a objetivos ligados aos programas nela previstos, serão aplicados sob estrita observância deste diploma legal". E a partir do exercício.seguinte à publiCaçâo (§único do art. 21)•. "o Orçamento Federal consignará explicitamente, através dos Ministérios próprios, os
recursos que destinar a cada um dos programas por ele
criados".
Está amda determinado (art. 22), qu~. '""o PLANORDESTE ajustará suas açôes aos objetivos que o Programa de Reforma Agrária estabelecer para a Região".
A justificação do Projeto ê longa, circunstancial e ob- jetiva. Repete em parte, é verdade, muito do que todosjã
conhecemos a propósito dos fatores que geram as antigas carências que emprestam ao Nordeste a caracte:rística inconf_undív~l de área subdesenvolvida --mas, nem
por isso deixa de atingir seu objetivo principal que ê evidepciar numa linguagem nova a urgência do amplo esforço que o Poder Público precisa deflagar, com a racionalidade de severa programação abrangente de trabalho,
para mudar a face da vida das populações e da história
no Nordeste do_Brasil, anulando o desnível regional existeQte que já compromete o equilíbrio social e económico
do País inteiro e atinge a própria imagem do que se pode
chamar a civilização brasileira.
YiVimos um novo_ momento da história política deste
País - diz o texto justificador ---:;:."momento que reclama a participação de todos os segmentos da sociedade civil. Nesse contexto, a questão regional tem que ser entendida na sua dimensão nacional, na qual são realçadas as
desigualdades gritantes q1;1e precisam ser urgentemente
reduzidas".
No NOrdeste- prossegue o arrazoado justificador"está a parcela mais pobre da população brasileira. Se
, caminhos existem ê hora de buscá-los para integrá-la na
Ieconomia do País, tornando esta, ao mesmo tempo mais
. forte, mais justa e mais solidária". E observa qu~. ''os 17
milhões de habitantes do sertão precisam ter condições
adequadas de trabalho e de renda, para participarem da
criaçãO da riqueza e do bem estar nacional. O iristrumento de trabalho que lhes cabe'utilizar é a terra, mas não a
terra sem água". Porque o acesso à água - explica "passa inexoravelmente, pelo acesso à terra mas, no
Nordeste, a terra seca é apenas uma dádiva ilusória, que
não nos levará nem à justiça social e nem à redenção econômica".
A douta Comissão de Constituição e Justiça aprovado
a 15 de maio corrente, parecer prolatado pelo ilustre Senador-Aderbal Jurem a, reconheceu a inexistência de óbices à tramitação do projeto, quanto à constitucionalidade e i uridicídade.
Sobre o mérito da proposição diremos preliminarmente que e1ã sistematiza as ãções do Governo Federal, no
Nordeste--;. "no que tange os problemas das águas" sem inc;idir na prática viciosa ~e criar novas estruturas
buwcráticas, sempre onerosas e complicadoras, face ao
trabalho imediato e objetivo que precisa ser posto em
prática-· naquela Região, por uma questão elementar de
justiça racial e de interesse público.
_
A proposição traça planos, indica rumos e delimita
atribuiÇões a diferentes órgãos da administração piiblica,
já existentes.
Aspecto a realçar na colocação que o projeto faz da
problemática nordestina é a prio"ridade que empresta à
ocupação produtiva da terra, o que vem a signifiCa{o-itecessãriõ fórfuleciméntõ da atividade agrícola na região
com a ressalva de isso não poderá ocorrer sem o prêvio
equacionamento, logo adotadas as múltiplas providências necessárias, para "o Velho e crónico problema das secasque ali sempre detêm e inutiliza o esforço humano,
como a história nos mostra.
Ressalte--se, ainda, que o projeto prevê uma articulação precisa de recursos e de ações, sem cair no terreno
estéril das generalidades e das utopias. Seus bons objeti-
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vos políticos emergem no contexto de uma segura construção técnica.
Argumenta·se-á, talvez, que o aumento nacional está
marcado pela preSença de grandes e graves problemas-e a simples leitura dos jornais diários nos dizem quai5'
são eles- _e haveria por isso mesmo, presumível inoportunidade para adoção e execução de políticas como essa
de que trata o projeto examinado. Políticas que sempre
tem o seu custo fmanceiro e econômico lacto sensu.
Achamos que ocorre o oposto. A amplitude e a pro·
fundidade dos atuais problemas que entravam a trajetória do Brasil nos caminhos do tempo e da história nos
está dando, justamente, o necessário choque traumático
para a tomada de decisões, só possíveis em momentos de
crise como o atual.
Coincidência, ou não, com as mudanças políticas que
vêm ocorrendo em nosso País, nos últimos meses- admitimos que em nenhuma outra fase da vida republicana
formou-se consciência geral tão clara e tão viva sobre o
Nordeste e seus dramas ecológicos, sociais e econômicos,
quanto agora. Chegamos, pois, ao momento inadiável
da ação.
A existência desse estado de espírito no Legislativo, na
Administração Federal e na própria opinião póblica ·é
uma promissora garantia de êxito para nossa ação nos
moldes da que está prevista no projeto de lei de que ora
nos ocupamos. Vamos, pois, aprová-lo, qa certeza dessa
esperança.
Na -limitada órbita em que cabe a esta Comissão de
Agricultura do Senado Federal examinar a presente matéria é pacífico -para nós, o reconhecimento de sua extrema oportunidade, motivo pelo qual opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n~' 99/85, por atender
ao interesse da Região Nordeste, em particular e ao interesse-do Brasil-Nação, em sentido amplo.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1985.- Benetido
Ferreira, Presidente - Martins Filho, Relator - Josf
Lins, sem voto - Moacyr Duarte.
PARECER N• 72, DE 1985
Da Comlssio ~ Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhiles
Trata-se de Projeto oferecido pelo ilustre Senador Jos~
Lins, visando à sistematização da linha de ação a ser
adotada pelo Poder Executivo Federal no Nordeste relativamente ao aproveitamento e retenção dos recursos
hídricos da Região.
Institui a medida o Plano de Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos e Combate às Secas do Nordeste PL;\NORDESTE, destinado a ordenar a ação federal
no estudo, à captação, regularização e distribuição dos
recursos da água, à sua utilização para o abastecimento
de populações e à redução dos efeitos das enchentes.
Em sua minuciosa justificação, esclarece o eminente
Relator, verbis:
.. "As linhas de ação aqui preconizadas e até os
prOgramas indicados, nada têm de novos. São linhas já testadas, longamente reivindicadas e tidas
pela população como indispensáveis. Aliás, não há
outro caminho, apesar da indiferença com que as
mesmas soluções vêm sendo tratadas e até desmoralizadas pela falta de recursos. E para tudo isso concorre a falta de .recursos. E para tudo isso concorre a
falta de uma norma legal adequada.
Deve acresce_ntar-se que este projeto de lei embora não trate do sistema de incentivos fiscais --outro
assunto que precisa ser revisto, urgentemente - ele
é, por si só, capaz de dar nova dinâmica aos organismos federais criados para a Região como é o caso
do DNOCS, da CODEVASF e da própria SUDENE, hoje tristemente esvaziados.
Com esta lei, o Governo Federal voltará à assumir diretamente, uma parcela substancial da obrigação de sua presei1ça efetiva no Nordeste, hâ tanto
exercitada quase só e, exclusivamente, nas emergências Ou por ações indiretas, que é o caminho mais fáeH de dividir e descomprometer a sua inalienável
responsabilidade, frente a uma das questões que
mrus traumatizam o povo nordestino e que mais comovem a Nação.
Uma lei de desenvolvimento dos recursos hídricos da Região não pode, aliás, se limitar à previsão
de barragens públicas e à contenção de cheias.
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Só terã objetividade se for igual e vigorosamente
dirigida para o uso desses recursos nas suas diversas
finalidades sociais e ec_onõmicas. Dentre estas, avul-

ta em importância o co-nsumo humano, aí compreendido o abastecimento das cidades, inclusive
para utilização industrial e a sua aplicação para a
transformação da agricultura e .. da pecuária em atividades com índices ·cte segurança aceitáveis. Nesse
sentido, o mh'Jimo que podemos _desejar, e que possamos produzir para nos alimentarmos e para ali-

mentar as nossas indústrias, sem recorrer a impOrtações sistemáticas de bens que podemos produzir,
com a irrigação, a índices de produtividade superiores aos de outras regiões. Em 1978jâ importâvamos,
do sul do País, o equivalente a mais de cinco bilhões
de dólares, parte substancial disso correspondend-o
a insumos e a produtos agropçcuârios "in natura"
ou industrializados. A irrigação ê utri.a técnica uni~
Versai. O Nordeste é, porém, uma das poucas áreas
do mundQ que, necessitando e podendo, pratica~
mente não a utilizam."
Evidencia~se a necessidade de um plano de ação emergencial para que deixem de se repetir os periódicos flagelos que se abatem sobre a Região Nordeste.
Ora vê-se a população nordestina s_ob os rigores das
secas, ora atingida por cheias que arrasam lavouras e
provocam vultosos prejuízos. _
_
_
A proposição, em síntese; objetiva a coordenar, dentro
de um planejamento integrado, as ações a cargo do Exe~
cutivo na solução dos graves problemas que atingem o
Nordeste brasileiro.
No que concerne às finanças estatais, registre-se a participação do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste do
Brasil nos financiamentos de Projetas privados e naqueles vinculados no PROHIDRO.
Quanto aos dispêndios relacionados a Projetas e obras
pertinentes ao Poder Público, origina-se os respectivos
recursos de Orçamento da União que, a partir do próximo exercício, destinai"á verbas a cada programa. através
do Ministério ao qual esteja vinculado.
Os efeitos sócio-ec'onômicos que embasam o Projeto a
par da inexistência de óbice de natureza jurídico~
financeiro, levam-nos a opinar pela sua aprovação, no
âmbito das atribuições desta Comissão.
Sala das Corilissões, em 16 de maio de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator
-Saldanha Derzi - Martins Filho --Octávio Cardoso
--João Calmon- Roberto Campos- Gastão MüllerAlbano Franco - Roberto Saturnlno - José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Sobre a
mesa requerimentos que sei"ão lidos pelo Sr. 19Secretáfio.
-

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO No 116, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art..37l, alínea
. "b" do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Se~
nado n9 92, de 1985- DF, de iniciativa do Senho.r Presidente da República, que dispõe sobre vencimentos c vantagens dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Sala das Sess_ões, 21 de maio de 1985. -Humberto Luw
cena - Carlos Chiarelli - Murilo Badaró.

REQUERIMENTO No-117, DE 1985
Requeremos urgênciã,-nos termos do art. "371, alínea
. "b" do Regiinento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 114, de 1985, que dispõe sobre a instalação de
municípios e dá outras proVIdências.
Sala das Sessões, 21 de maio_de 1985.- Murilo Dadaró - Fibio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Os i-equerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, item II do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item l:
Votação, em turno úriico, do Requerimento n9
107, de 1985, do Senador NelsOn Carneiro, solici-

tando a retirada, em carãter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado n9 187, de 1982, de sua autoria,
que institui a Semana do Jovem, e dá ou-tras providências.
__Em votação._
Os Srs. Seiiadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n<? 187 f82 será definitivamente arquivado.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de lei
do Senado n~' 184, de 1984, de autoria do Senador
Mauro Borges, que altera dispositivos da Lei n<?
5.682, de 21 de julho de 1971, modificados pelas
Leis n9s 5.697, de 27 Oe agosto de 1971, 5.78f, de 5
de junho de 1972, 6.444, de 3 de outubro de 1977 e
6.767, di10-de dezembro de 1979, e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n9s 5 e 6, de 1985, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,juridicidade, e, quanto ao mérito, favorãvel; e
---:do Distrito Feder~I, favorável.
Em discussao.
Os Srs. Se.nado~es qUe o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia
para o segundo turno regimental.
Ê o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEIJIO SENADO No 184, DE 1984
Altera dispositivos da Lei ni' 5.682, de 21 de julho
de 1971, modJficados pelas Leis n9s 5.697, de 27 de
agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972, 6.444,
de 3 de outubro de 1977, e 6. 767, de 20 de dezembro
de 1979, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Passam a ter a seguinte redação os artigos
1O, 22, 46, 58, 98 e 123 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de
1971, com suas alterações posteriores:
"Art. lO. Nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal deverão ser pela forma designada Comis.sà_es para as unidades administrativas ou Zonas
Eleitorais existentes na respectiVa área territorial."
. "Art. 22.
1-

.................. ~----·

11- ·~··· ··-·--·------·······-·--··-·111- .............. ······· ···-······· ... .

IV- .................................... .
§ J9 Distrito Federal e em Município com mais
de 1 (um) milhão de habitantes, cada unidade administrativa ou Zona Eleitoral serâ equiparada a Município, para efeito de organização partidária."
. "Art. 46.
. .. -...................... .
I - .......................................
H -Os Delegados dos Estados,. Distrito Federal
e-Terrifõi1os Federais.
III- ........................... , ....'".,
''Art. 58. ···········-·-····-····-~-··--··
§ lP No Distrito Federa] e nos·Territ6rios Federais, a inexistência do Líder __de B_ancada será suprida por mais um vogal ria--Comíssão Executiva.
§ 81' Aplicam-se ao Distrito Federal, no que
couber, os dispositivos contidos nos§§ 19 e 79 deste
artigo."
"Art. 98. . ...... ····-·-··· .....-...... ·•·
Parãgrafo único. O Diretório Regional do Distrito Federal serâ contemplado com a menor quota
destinada à Seção Regional de Estado."
.. "Art. 123. São vãlidas, para todos os efeitos legais, as filiações partidârias feitas em fichas, desde
que estas sejam encaminhadas, no prazo de 3Q_dias,
aos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, para o
"visto" e arquivamento de uma das vias pelo Juiz
EleitoraL"
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Art. 29 aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as disposições dos artigos 69, 79, 10 e parãgrafo único, 38, 39 e § 39, 55 da Lei n~' 5.682, de 21 de julho de
1971, com ·a_ redação que lhe deu a Lei n' 6. 767, de 20 de
dez~mbro de 1979.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Ar:t. 49 Rev.ogam-se as disposições em contrârio.

O SR: PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria da Ordem do Dia, vai~se passar à apreciação do
Requerimento n9 116, lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado NP 92, de 1985-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nl' 92,_de 1985-DF, de iniciativa do Senhor
Presidt:nte da República, que dispõe sobre venci~
mentos e vantagens dos membros do Ministério
Público junta ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (dependendo de pareceres da_s Ce>_~issões de
Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças_)_.
Solicito ao nobre Senador Nivaldo Machado o
cer da Comissão de Constituição e Justiça.

pare~

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
proferir o parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 251, de 07 de maio atual, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República dirige-se ao
Senado Federal, nos termos do art. 51 da Constituição,
submetendo_à deliberação desta Casa o anexo projeto de
lei que. "dispõe sobre vencimentos e vantagens dos
membros do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal".
Ôrgào integrante da organização do Tribunal de Con~
tas, na conformidade do disposto na Lei n~' 5.538, de
1968, (art. J9}, ao Ministério Público compete a. defesa
dos interesses __ da Administração e da Fazenda Pública
do Distrito Federal e, nas sessões plenãrias da Corte de
Contas, sua manifestação é obrigatória nos processos de
tomada de contas e de concessões de aposentadorias, refonnas e pensões, segundo as prescrições do art. 19 da
Lei Orgânica supramencionada.
Mais não necessãrio dizer da importância dessa insti~
tuição, bastalido salientar apenas que o seu aparelha~
mento e o amparo de seus integrantes pelo Poder Público, notadamente na outorg:;~. dos mesmos padrões de re~
muneração dos componentes de outras repartições simi~
lares, é medida que se impõe, daí a providência legislativa tomada pelo Governo, ora em discussão.
Destaco, para uma perfeita compreensão da matéria,
o seguinte tópico da Exposição de Motivos n9 299/85, do
Senhor Governadõr"-ao Distrito Federal. Diz Sua Excelência:

e

,." ... o anexo projeto de lei visa ajustar os vencimentos e variüi8;ens devidos aos 4 (guatro} membro.s do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal aos termos do Decreto-lei nP 2.267, de 13.3.85,
pelo qual se reajustou a remuneração do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios."
PoJtanto, o de que se cogita ê tão-somente dar tratamento iSOnômico . a- aútoridades que desempenham
funções semelhantes, por isso que os valores consignados
na tãbela arlexa ao Decreio-lel ns> 2.267/85 e os valores
propostos no prOjeto de lo:i são exatamente iguais.
Sob os prisinasjurfdico, constitucional e regimental, o
projeto não merece reparo,jâ que foram resguardadas as
Qiretriús de no.Ssa Lei Fundamental quanto aos princf~
pios que regem a remuneração_ 9os cargos públicos e, es~
pecialmente, quanto:
- à legitimidade de iniciativa éXclusiva do Presidente
da República (CF, art. 57 - IV);
.
- à competência legislativa do Senado Federal (art.
17. § I');
- à atribuição desta Casa do CongreSso (art. 42~V}; e
- ao processo legislativo (art. 46 - III).
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Ante o exposto, opmo pela aprovação do projeto, por
constitucional, jurídico e regimental e de boa técnica legislativa e, no mérito, oporturio e conveniente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauro _Borges, para proferir o
parecer da Comissão_do_Di:!trito Federal.
.6 SR. MÁURO BORGES (PMDB- GO. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esta proposição pretende que, a exemplo do que foi legislado para o Ministério Público Militar, Ministério
Púbtico do Trabalho, Ministêrio Público do Distríto Federal e Território, a teor do disposto no Decreto-lei n9
2.257, de 13-3-85, o vencimento, a gratificação de representação e a gratificação de desempenho dos cargos do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal sejam ajustados aoS mesmos Valores atribuídos aos do s_eu congénere Distrital, tendo em Conta a
similitude de atribuições, encargos e prerrogativas.
Originãrio do Poder Ex...ecutivo, o projeto soQ exame
foi encaminhad-o a eSta Casa em maio do corrente ano,
em consonância com a regra constitucional que prevê
competência privativa ao Senado para legislar para o
Distrl.to" Federal sobre serviços p6blicos e pessoal de sua
administração.
A busca desta justa igualdade de tratamento vai até o
requisito da vigência dos efeitos finariceiros;· que, a
exemplo da norma· que lhe serve de modelo, retroagem à
data da publicação do Decreto-lei n9 2.267, de 1985,_jâ _
,citado, ou seja, 13 de março do ano em curso.
Do ponto de vista de nossa competência estabelecida
no art. 105, inciso J, alíne~_. "a", do Regimento Interno,
julgamos procedente o reajuste proposto pelo Senhor
Presidente da Repóblica, quanto à remuneração das autoridades que relaciona no projeto em foco, já que os va-·
!ores nela previstos correspondem aos atribu[dos aos do
Procurador~Geral e de Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Feder:al e Territórios.
Em face dessas considerações, nosso parecer é pelo
acolhimento do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para proferir
o parecer da ComisSão de Finanças_.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com base no
disposto no art. 51, combinado com o art. 42, inciso V,
d_o Texto Fundamental, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep6blica encaminha ao exame desta Casa,
anexo à Mensagem n9 102, de 1985 (n9 251/85, na origem), projeto de lei, qu~. "dispõe sobre vencimentos e
vantagens dos membros do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do _Distrito Federal".
A proposição não cria cargos. Consoante explicita o
teor da Exposição de Motivos n9 299, de 6 de maio deste
ano, do Exm~ Sr. Governador do Distrito Federal, o
projeto 'tem por finalidade ajustar os vencimentos e vantagens devidos aos 4 (quatro) membros do respectivo
Ministério Público aos termos do De.creto-Leí"ri9 2.267,
de 1985, qüe reajuStOu -a-remuneração dos membros do
Minlstêrio Público do Distrito Federal e dos Territóríos.
Comparando-se o texto do projeto com a legislaçãO
que lhe serve de paradigma, observa-se que hã equivalência de valores, tanto no que se refere a vencimento quarito no que concerne à repre.'>entação mensal e, ainda, no
que respeita ao acrés_cimo da gratificação de desempenho
da função essencial à prestação jurisdicional.
NaCOnformidã:dc do inciso v·u dO art. IOS'do Regimento Interno, cabe a esta Comissão opinar sobre ma~
téria que influa na despesa pública ou no património do
DistritO FederaL Quanto a este particular, nada obsta
que possa impedir a aprovação do projeto, porquanto a
despesa decorrente de sua (u_tura aplicação correrá à
conta das dotações consignadas no Orçamento do Distrito l'cderal, em nada alterando este posicionamento o
fato de que os efeitos _financeiros, Por questãO de isonomia, retroagem à data do _tefetido Decreto-lei n9
2267/85, isto é, a 14-3-85.
. ..
' Pelas razões expostas, manifestamo-nos pela aprovação do projeto.
_
__
Completada a instrução_ da matéria, passa.:se à cliscussão do projeto, em tu_mo únkQ:Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusR
. são.

Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (PauSa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. P_R_ES_I_D_ENTE (Martins Filha)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que será lido pelo
Sr. 1~' Secretário.

E lido o seguinte

PARECER N• 73, DE 1985
(Da Comissão de Redaçio)
Redação final do Projeto de Lei do Senado

n~

92,

de 19115-pF.
Relator: Senador Octávio Cardoso.

A Comissão apresenta, em anexo, a redação final do
Projeto de Lei do Senado n~ 92, de 1985-DF, que dispõe
sobre o vencimento e vantagens dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dp Distrito
Federal.
Sala de Reuniões das Comissões, 21 de maio de 1985.
-Américo de Souza, Presidente :.._ ·oed.vlo Cardoso,
Relator - josé hmácl~ Ferrelrã. - -- ANEXO AO PARECER No 73, DE 1985
Redaçio Onal do Projeto de Lel do Senado g9 92,
de 198S-pF, que dispõe sobre o vencimento e vantagens dos membros do Ministério Público junto ao Tri~
bunal de Contas do Dlstrlt~ Federal.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 Os vencimentos e respectiva representação
dos cargos do ~inisté!_io Público jy_nto ao "(ribunal de
Contas do Distrito Federal SãO os constantes da Tabela
anexa, mantidos os atuais direitos e vantagens.
Art; 29 ~acrescida de 30 (trinta) pontos percentuais
a gratificação de desempenho de função essencial à prestação jurisdicional devida -aos membros.do Ministério
Público de que trata o art. 19
Art. 31' A despesa decorrente da execução desta lei
correrá à conta das dotações consignadas no Orçamento
do Distrito Federal.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos financeirOs a 14 (quatorze) de março de 1985.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
TABELA. A QUE SE REFERE O ART. to
Cargo
Procurador-Geral
Procurador

Veocimento
Crf
2.307.656
l.535.961

Representaçio

_80%
70%

O SR. PRESIDENTl: (M~lfiins FilOO) --"Em discus-

são a rOOaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-~
são.Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentad05. (Pausa.)
Aprovada.
A ~ãtéríã vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - PassaRse,
agora, à apreciação do Requerimento n9 117, lido no Ex~
pediente, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n9
114, de l985~Complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
__ Di~llssão, em turno único, d_o Pr9ietó de Lei do
Senado n9" 114, de 1985-Complementar, de autoria
dos Senadores Fábio Lucena e Raímundo ~arente,
que Çlispõe SObre a instalação de municípios e dá outras prOvidências (dependeiido de pareceres das Comissões de Con'stituição e Justiça e de Municípios) .

Maio de 1985

Solicito ao nobre Senador Moacyr Duarte o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto em epígrafe, de autoría dos nobres Senadores f<!bio Lucena e Raimundo Parente, objetiva convalidar uma situação de fato existente em vários· Estados,
nota:damente no Estado do Amazonas, onde foram criados, em 1981, pela Emenda Constitucional n912, àCons~
tituição Estadual, 27 Municípios, sem que se seguissem,
à risca, as exigências da Lei Complementar n9 01, de9 de
novembro de 1967.
Em 15 desses Municípios foram realizadas, em 1982,
devidamente autorizadas pela Justiça Eleitoral, as
eleições para a escolha de seus Prefeitos, V ice-Prefeitos e
Vereadores, seguida de posse e do exercício das demais
prerrogativas inerentes à autonomia municipal, consagradas no artigo 15 da Carta Magna.
Paralelamente, o Estado tomou as providências para
que fossem instalados nesses Municípios órgãos encarregados de segu_ca_nç_a, educação, saúde, e, sobretuda,_do
Poder Judiciário, erigindoRos em Comarcas.
QUando já se encontravam na plenitude do exercício
de sua autonomia, foram estes administradores munici. pais, legalmente eleitos e empossados, no pleno exercício
de suas atribuições, surpreendidos com a declaração de
inconstitucionalidade da Emenda Consütucional n9
12(81, à Constituição Estadual, bem como do Decreto
n9 6.158/'ifl, que-a-regulamentou.
Surge, em decorrência, a indagação:
Até- que ponto a declaração de inconstitucionalidade
invalida os atos praticados durante a vigência dos diplomas legais inquinados de vício d_e que trata a sentenças
declaratória?
Themístocles Brandão Cavalcante, em sua obra. ••Do
Controle da Constitucionalidade", afirma:
.... A realidade é que a declaração de inconstitucionalidade não importa por si só na ineficãcia da
lei, mas na sua não-aplicação ao caso concreto, sal*
vo quando houl'er manifestado do Senado, o que importará na suspensão da própria lei" (grifo nosso).
Trata-se de assunto polêmico, é verdade, mas o certo é
que a invalidade da lei só se configura com o ato formal
de suspensão, emanado do Senado.
Uma outra indagação que se formula é sobre a invali~
dação dos efeitos dos diplomas legais argUidos de inconstitucionais.
É ainda o ilustre Profc;:ssor Themístocles Brandão Cavalcante que esclãrece este ponto ao asseverar:
'"'Em outras palavras, a lei inquinada da eiva de
inconstitucionalidade, como tal declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não tem invalidados os
seus efeitos e o seu caráter de regra coercit_iva senão
após a decisão do Senado."
Tornar inválidos os efeitos da Emenda Constitucional
n"' t_2L8l,~c0ilsub_~tanciados na prãticã de Cõmplex.os atOs
administrativos emanados dos. Poderes inerentes à autonomia municipal, consagrada, como vimos: peta art.- 15
da Ca.rta_Magna, ê atentar contra o:. fundamentos do Dirêlto; cuja expressão, a norma escrita, não visa a prejudicar, mas a atendei-os rtX:lamos da sociedade a que de
destina.
Os atos inc_:_rentes à autonomia municipal, i9spirados
nos preceitos constitucionais alu.didos, forãm- praticados
-e origin-aram efeitos irreverSfveis, atosjurídicos exorllados da perfeição exigid-ª pelo artigo 153, § 3~', da -Lei
Maior.
Atém da manutenção desses atos, o projeto procura
resguardar os princfpios básicos da autonomia munici_
pal, aludidos.
Por tudo isso, acolhemos o projeto como constitucioR
na!, jurfdico e de_ boa técnica legislativa.
Este o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martjrís Fi_lho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado, para proR
ferir o parecer da Comissão de Municípios.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL - PE. Para
erilitir parecer-.}...:_ Sr. -Presidente, Srs. Senadores~
O p-fojeto soQ_exame, de autoria dos nobres Senadores
Raimundo Parente e Fábio Lucena, objetiva tornar sub-
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sistente a instahicão de Munidpios criados até 31 de dezembro de 1981, sem observância das exigências da Lei
Complementar nll I, de 9 de noven:bro de 1967.
Ao passar pelo rigoroso crivo da Comissão de COnstituição e Justiça, ficou evidenciado que uma situação de
fato irreversível originou-se com a instalação de 15
(quinze) Municípios no Estado do Amazonas, e~ 1?82~
criados que foram pela Emenda n" 12/81, à Constituição
EstaduaL
Antes dessa instalação, por determinação do Tribunal
Regional Eleitoral, foram realizad~s eleições para a esc~- _
lha dos seus Prefeitos, Vice-Prefeltos e Vereadores, SImultaneamente às realizadas em todo o País.
Empossados os eleitos, passaram esses Municlpios_a _
exercitar todas as atribuições legais e constitucionaís que
consubstanciam a autonomia municipal.
Por outro lado, o Estado do Amazonas, através de _
medidas legais, reformulou sua divisão judiciária.• erigindo esses novos Municípios em Comarcas, suprmdo-os,
ao mesmo tempo, dos serviços essencia~s. como 6rgã~ de
segurança, de saúde, de educação_ e auxthares da Justiça.
Tudo isso demandou despesas, estruturação de órgãos, expedição_ de diplomas legais pór parte_d? Esta?o.e
dos Municípios, e, o que ê-mais relevante, c:>r_t~mou dtrettos e obrigações não só para: as -pessoasjurídíca_s aludidas, como também para terceiros com os quais aquelas
entidades estabeleceram relações de direito.
Por tudo isso, por envolver a convalidação de toda
uma gama de atosjurídico-administrat_ivos que fa~orece
rarn grande parte da população ail_lazS'nense, C~JO:S anseios de emancipação devem ser respeitados, optnamos,
no mérito, pela aprovação do projeto.
Este o parecer, Si'. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Martins_ Filho_) - O parecer
da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto.
O parecer-da ComisSãO de Municípios é favorãvel.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão.
(Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dtscus-

sã~ncerrada a discussão, passa-se à votaÇãO dã" inatéria
que, nos termos do inciso II, letr'J.. •_•a••, ~o art. 322, d'? _
Regimento Interno, depende, para a sua aprova~ão, do
voto favorãvel da maioria absoluta da compOSIÇãO da
Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico.
T!!ndo havido, entretanto, acordo das Lideranças, a
matéria deverã ser submetida ao Plenário pelo pr_ocesso
simbólico.
- Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
- ---A matéria vai à Comissão de Redaçào.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rcdaç_ão, que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 74, DE 1985
(Da Comissão de Redação)
Redação r'mal do PrO}eto de Lei do Senado n'1114,
de 1985 - Complementar.

Relator: Senador Martins Filho
A Comissão apresenta, em an-exo, -a redação final do

Projeto de Lei do _Senado n'i' 114, de 1985 - Complementar, que dispõe sobre a instalação de Municípios e dá
outras providências.
Sala de Reuniões das Comissões, 21 de maio de 1985.
- Lenoir Vargas, Presidente - Martin' FUho, Relator

-

Octbio Cardoso.
ANEXO AO PARECER N' 74, DE 1985
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n~> 114,
de 1985 - Complementar, que dispõe sobre a instalaçãO de Munidplos e dá outras proyfdênclas.

O Con_greSso Nacional decreta:
Art. 1~> São considerados instalados, para todos os
efeitos, os Municípios criados até 31 de dezembro de
1981, por via de redivisão territorial, sem observância do
disposto na Lei Complementar n~> 1, de 9 de novembro
de 1967, alterada pela Lei Compleffientar n~> 28, de 18 de
novembro de 1975, desde que, através de eleição autorizada pela Justiça Eleitoral, tenha ocorrido a diplomação
e posse do~~respectivos Prefeitos, Vire-Prefeitos e Vereadores.
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disJ:!osições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
-A matêria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Esgotada a
matéria coitstante- da Ordem do Dia.
Há _orad_or~ _inscritos.
Concedo ã palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIQO (PTB - RJ. !'renuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Arraial do Cabo é um dos pontos mais pitor_escos e
atraentes do município flt.irriinense de Cabo Frio,
justificando-se também pela afabilidade do seu povo e a
atração que exerce sobre as correntes turfsticas.
Cabe, entretanto, fazer reparo à situação em que se encontra uma das suas praias mais atranetes, vítima da poluição, constituindo-se essa agressão à Praia dos Anjos
um verdadeiro atentado contra a natureza.
Pa-rte dessa poluição deocrre da descarga de esgotos
domésticos, cabendo à Prefeitura Municipal de Cabo
Frio resolver o Prol:fleiilii, tanto mais guanto, com asolução dos problemas locais, é possível enfrentar a campanha que começa a desenvolver-se de emancipação desse Distrito.
Mas os agentes poluidores não são apenas os dejet~s
urbanos, sendo também culpados pela agressão à 9uahdade de vida local os navios que atracam no Arratal do
Cabo, bem como os botes de pescadores,lançand~ restos
sobre a praia, sem procurar enterrã-los, como sena dese-jável.
É_necessário que a Secretaria do Meio Ambiente, órgão do Ministério do Interior, entenda-se com. as. autoridades de vigilância costeira, no sentido de repnm1r as deficientes condições operacionais dos navios, notadamente no que tange à fã.vagem dos porões, quando descarregam grande quantidade de óleo no mar, arrastado para a
praia.
Semelhante vigilância merece a operação dos botes de
pese~. orientando-se os pescadores quanto à importâ~cia
da preservação dos recursos marinhos e das belezas !tto·
râneas, e instruindo-se sobre como operar corretam_ente
os seus· barcos, tornando sua atividade mais produtt~a e
rendosa, sem prejuízo para a qualidade do meio ambiente.

Nesse particular, pedimos especial atenção da Supe·
rintendência do Desenvolvimento da Pesca, que precisa,
tambén1 fiscalizar o exercício dessa atividade do ponto
de vista 'da preservação e da defesa ambientais, rium entendimento mais franco e contínuo com a Secretaria do
Meio Ambiente. Esses dois órgãos, embora pertencentes
a Ministérios diferentes, nãO devem- agir dissociados,
mas atendendo a uma necessária complementariedade de

es~~:r:_dcnd~-~os

justQs reclamos que recebemos do fluminense Ernensto Rafael Canedo, esperamos que essas
autoridades não se descuidem da defesa no meio ambiente no belo Arraial do_Cabo, Distrito de Cabo Frio.
Era o que tfnhamos a dizer; Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Miíller.
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O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr_ Presidente, Srs. Senadores:
Vive-se, não hã dúvida, nestes primeiros dias da Nova
República uma verdadeira tragédia. O inesperado e até
imprevisível estado de saúde do Presidente Tancredo Neves, tumultuou, totalmente, o Brasil.
Mato Grosso, por exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já tinha reivindicado, junto ao Presidente Tancredo Neves, uma série de obras públicas que virão beneficiaf-ffiliilo Oilosso Estado. Ele, dentrC? do possível, pro·
meteu estudar e resolver os problemas cruciais de Mato
Grosso, visando sempre, o seu progresso e o desenvolvimento.
M8t0 Cú·oSi"o é a -õova fronteira, não só agrícola, do
Brasil, mas, também em outros setores da economia.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existem certos fatores básicos para que isso se torne realidade. Por ex.emplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitou-se ao Presidente Tancrçdo Neves e vamos fazê-lo, se houver necessidade, ao Presidente José Sarney, que é vital para Mato
-Grosso o asfaltamento total da rodovia CuiabáSantarém, escoadouro natural da produção do Norte de
Mato Grosso para o mar, através do grande porto de
Santarém.
Pediu-se Sr. Presidente, Srs. Senador'?s, que se asfaltasse a rod.ovia-070- CUiabá-Barra do Garça·s-BrasfliaCampinho (na Bahia) permitindo outra saída para o
mar, no caso o oceano Atlântico. Solicitou-se, tambêm,
o asfaltamento da rodovia Jataí, em Goiás, a São Félix
do Araguaia, em Mato Grosso, beneficiando a chamada
região do médio Araguaia, facilitando o escoamento da
ímensa produ-ção agrfcola da região. Nessa mesma área,
ped:iU-se ao Presidente Tancredo Neves, que não p~i
tissepara a obra das Eclusas de Tucuruí, que transforma
os rios Araguaia e Tocantins numa grande hidrovia que
chegarã até Torixoréu, em Mato Grosso e Balisa, em
Goiãs, beneficiando sobremodo os dois Estados.
Conversamos, outrossim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com ·Tancredo Neves, alertando-o sobre o problema
energético de Mato Grosso, provando a ele que se está à
beira de um colapso total do fornecimento de energia
elétrica. Propõe-se, na oportunidade várias alternativas,
ou seja, a construção de um -chamado. ••Jinhão", obra de
emergência, ligando mais uma vez, o sistema de Mato
Grosso ao sistema nacional de distribuição de energia
elétrica, através de Fumas e Três Marias.
Salientou-se da neCessidade de se construir a usina, urgentemente, do Rio Manso, bem como a de Couto Magalhães, perto de Alto A ragu aia, no rio de mesmo nome
e que serã lima usina interestadual, beneficiando, grandemente, a Mato Grosso e Goiás.
Lembrou-se que havia ainda o problema energético
do, intitulado por nós, ... Nortào" de Mato Grosso onde
está sendo gerada dezenas de comunidades, cidades, etc,
principalmente produzidas pela fronteira agrfcola, pecuária, ri1ã.dereira e de garimpos. Dissemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nessa imensa região da Amazônia, dcver-se-ia pensar num sistema aparte de geração de
energia elétrica.
Apresentou-se ao Presidente Tancredo Neves. sugestões para o problema fundiãrio, bem como de segurança
interna, nessa imensa região Amazônica e do Vale do
Araguaia, com a instalação ali de tropas do Exército, da
Marinha (lagos e rios) e da Aeronáutica, pois, naquelas
regiões a presença das forças armadas é, praticamente,
nula, no sentido de cooperar com a segurança da população da região.
Falou-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na questão
agrícola, ou seja, há necessidade do Governo Federal,
cooperar de forma mais efetiva com os produtores agrlcolas e pecuários. evitando a descrença, o desânimo desses heróicos patrícios.
Discutiu-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores,. o problema da saúde pública e deu-se ênfase a subnutnção e o da
malfiria,_ o _pior flagelo daqueles que se embrenham na
área Amazônica, principalmente, num trabalho notável
de bandeirantismo.
Falou-se, outrossim, sobre o problema educaci~:mal,
dando realce ao ensino agrícola, das escolas profissionalizantes e a consolidação da universidade, como fator de
cultura para a população de Mato Grosso.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, colocamos o
Presidente Tancredo Neves, com maiores conhecimentos
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que já os tinha, com ·maiores detalhes sobre os problem~s

de Mato GrosSO.Fomos, Sr.. Presidente, Srs. Senadores, ao Presidente
Tancredo Neves e vamos ao Presidente Sarney, não sOmente para·pedir nome'ações ou coisa que o 'valha, fomos
e vamos solicitar melhor.es condições para Mato Grasso,
com a cooperação do Governo Federal, poder atingir
maiores patamares de deserivolvimento que, finalmente,
será uma parcela do progreSso geral do Brasil. Temos
certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que sendo· ouvidos, os nossos apelos, terão ressonância__ e Mato Gros~o ·
assim contfibuirã muito para que tenhamos no Brasrl,
um nova era, como disse Tancredo Neves,_ uma. Nov~
República.
_
• _ _ __
Era o que tinha a dizer, Sr. 'Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- COncedo a
palavra o nobre Senador Cêsar Ca1s.

O SR. Ce8AR CALS (PDS- CE. Pronuncia o se-.
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: desejo comentar hoje o oportuno e esclarecido pronunciamento do Papa João Paulo II, na Bélgicâ, quando, num
encontro com operários, condenou a injustiça ·social, o
desemprego, a ditadura e o racismo.
Reproduzo suas pala·vras, conforme texto publicado
nos jornãiS, segündO- OS ·quaiS João Paulo II a~ pfonunciou com toda ênfase:
·
-"Não ao escândalo dO des_emprego, que priva os
trabalhadores de seu maior direito: o direito de ganhar o
pão de cada âia."
____ _
-Não a todos os tipos de totalitarismo; seja lrit.posto-·
por nações, pelo poder do dinheiro ou poddeologias."
-"Não ao racismo e à xenofobia, mesmo em suas
formas íÍlsidiosas que impedem o reconhecimento ·da· especifidade cultural e religiosa. dos trabalhadores imigrantes e dos refugiados políticos."
João Paulo II condenou tambêm o sistema capitalista
selvage~ preocupado apenas com o lucro mas tambêm ·
"ideologias materialistas e atêias que Iili:>nopõlizam a
·
luta pe:la justiça social".
Srs. Senadores, creio que o Papa JOão II, como "Homem do Mundo" e guia espiritual do maior.con~ingente
populacional, bem interpretou o -pensamento dos pafses
em desenvolvimento que precisam se desenvolver dentro
de regimes que lhes assegure a au_todeterminação e onde
se deva implantar uma soêiedade soberana, justa e sqJi.:
dãria.
·
Mas, ao mesmo t_e_mpo que ouvia e lia as palavras prOnunciadas pelo sumo pontífice, que tão viva impress~o
causou nos brasileiros por oc·asião dC sua visita ao Brasil,
vinha a minha ni.ente o sofrimento dos nordestinos e dos
brasileiros que necessitam- trabãlhar para dar uma vida
digna à s'ua família 1 e procurava,_aprêensivo, as voze~fau~
torizadas da Nova R~pública um sinal de esperança de
medidas fomentadOJ:I\5 de emprego de mão~de-obra.
Ao contrárío, as· medidas que se 3.nunciavam era de
cocte de .obras já IniCiadas, paralisações de atiVidad~
produtivas por falta de,crédito e ao mesmo teinpo a dJ-:_
vulgação de manifestos de partídários das ideologias materialistas Crue "empobrecem a luta pelajustiça social". -_-·
Na mesma ocasião os jornais publicam detalhes da
política económica do Governo que são o .. figurino" da. quele desejado pelo FMI. que vai agravar·a recessão já
existente nO Brasil, e simultaneamente, publicam detalhes de greves que misturam reivindicações legítimas dos
trabalhadores com instrumentos políticos ameaçadores
de se cair n·um clima de violência.
Louvo a intenção de um "pacto polítiCo" do Presideryte J_osê Sarney, mas que c;le s~ja defensor das inst.ituições
verdadeiramente democráticas, de se implantar no Brasil
um sistema écoO.ômico que não vâ ao extremo de dar
predominância a ação do Estado sobre o homem que o
pacto político e social condene o racisino, o totalitarismo, a xenofobia, "as especulações e investimentos _que
não pi-avenham do trabalho", que busque como prioridade a criação de empr~gos para uma população emergente que precisa trabalhar, e que no BrasilSolidariedade sejâ realmente uma palavra-chave.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem1)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, voU encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinâria de amanhã a seguinte

Votação, em turno único, do ~equerimento_·n'l' 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371 e, do Regimento Interno, urgência para o Ofício S/2, de 1985, do
Governador.~dp Esta-do do Rio Grande do N-orte, soliCitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito extern-o 1;10 valor de cinqUenta milhões
de dólares.

-Votação, em turno único, do Requerimento n'l' 58; de
de autoria dos Líderes Gastão MUller ~ Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regi~
menta Inte!no, urgência para o- OfíciO -n9 Sj8, de 1985,
atraVés .do qual o Prefeito municipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aqu~la prefeitura poss'a realizar operação de empréstimo externo nOvalor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
·
dólares.)
1985~

~ ~3

'

....;. de Constituicão e Justiça, 1~> Pronunciamento: pela
inconstitucio"nalidade; 2'l' Pronunciamento: (reexame solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.
7
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Votação, -êm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'l' 26, de:.I979. de autor.ia _do Senador' Orestes
Quércia; cjúe.acn!scenta parágrafOs ao Art.::-517 da Co.n~
saUdação das Leis do Trabalho, tendo.
PARECERES, sob n9s 184 e 185, de 1984 das Comissões:
- d~ Constituição e _Justiça, pela-ConstitUcionalidade
e J.uridicidade; e
·
-de_ Legislação SOcial, Favorãvel.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senacl.o n"' 2, d~ 1980, de_ autoria do Senador liumb~rto Lu~na, qtie dispõe sobre a escola e a n~meação dos diri. gentes das fundações de Ensino Superior, tendo
PARECERES, so~ n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionalidade
e juridicidade, coffi voto vencido, em seperado do Sena~'
dór Moacyr Dalla; e ·
--de Educação e Cultura, Favorável.

Votã.ção -6iri" prirrieiro turno"; do Projeto de Lei do Se. nado n9 3_40, de 1980, d_e autoria da Senadora Eunic.e Michiles, _que acrescenta parâgnifo ún-ico ao _art. 373_ da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com Prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, têndo
PARÊCERES, sob n~'s 445 a 447, de 1984, das Comissõe~:

-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade
· .
e juridicidade;
.
-de Legislação ~ocial, favorável; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, .do Sen~dor, Jorge Kalume.
6
Votação, em pritneiro turrio (apreciação preliminar da
Constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regi-.
menta"- interno), do Projeto de" Lei do Senado n'l' 18 de
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico, tendo
PÁRECERES, sob n"' ·1.032, de 19~0 e n~>415, de 1984,
da Comiss~o.

Votação-; em prim.eiro turno (apreciação preliminar da
ju:r'idicidade, nos termos do art. 296, do Regimento I nterno), do Projeto de Lei do Senado n"' 320, de 1980, de
aUtoria do Senador Pedro Simon, que fevoga a Lei n~>
--=--6.815, de 19 de agosto de 1980, que.defme a situaçã,ojuri~
dica do estrangeiro no Brasil, cria: o Conselho Nacional
de Imigração e dá outr.as providências, tendo
PARECER, sob nl' 1.144, de 1981, da ComisSão:
-~e Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Levant'!·se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR,
JOÃO CALMON NA SESSÃO DE I6-5-85 )i;
QUE, ENT.REGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SI!. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pronuncia o
seg_uinte_ discUrso-:}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, é um dos' dias mais felizes da minha vida parlamentar, porque estou encaminhando à Mesa um projeto
de lei que estabelece padrões mfnimos de remuneração
para--o Magistério.
OS níveis de salários dos professores leigos e até mesmo dos professores diplomados, em nosso País, principalmente do interior do Norte_ e do Nordeste, cobrem de
vergonha a pOssa Pátria.
Na Bahia, qUando era governada pelo Sr. Roberto
Santos, ex-Reitor da Univ~rsidade Federal daquele Estado e hoje Presidente do Cõnsetho N acíonal de Desenvol':'
vimenio Científico e tecnológico, qüando comentei que
uma professora primária municipal leiga recebia, naquela época, ·menos de I00 cruzeiros por mês, o eminente
educador que estava à frente do Poder Executi'{o da terra gloriosa que viu nascer Rui Barbosa: declarou-me textualmente:
"Seilador, eu desejo fazer mais uó:ta ·revelação
para V: Ex• incluir em seu rePertório: no.interiOi:--da
Bahia, hã centenas de mocinhas que Qão .aulas grat~itamen-te, durante muitos meses, alimentando" a
.doce_esperança de um dia vi_rem a ser i_ncluídas nas
folhas de pagamento ...
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, Srs. senâdores, eu encaminho hoje à Mesa, projeto de lei, cujo texto
passarei a ler:
Art. }'l' A remuneração mensal de qualquer
professor· do ensino regular ou .do ensino especial,
mesmo dos contratados para exercer as suas ativida-·
des. na área municipal, não será' infefior ao salãrio
mínimo regional, ainda que em caso de professo_r
leigo .
. Parâgfafo único. Qua·ndo o professor for portador da titulação correspondente ao exigido pará. o
grau de ensino eq1 que leciona, nos termos da Lei n~>
5.692, de 1971, seu salãrio mensal não serã, em hipótese alguma, inferior a três vezes o salário minimo
regional.
Art. 2'l' As entidades de Direito Público e Privado que remuneram professores em níveis inferiores ao fixado pela prese_nte Lei terão o prazo de um
ano, contaâo a. partir da data de sua promulgação,
para àdequar a folha de pagamento aos níveis míni.mos aqüi dispostos,
Art. 3'l' Aplica-se a presente Lei a todos aqueles
que desenpenhatem ati"9idades típicas de Magistério, Ministrando ensino regular ou especial.
Art. 41' Revo&am-se as d_isposições em corttrário."
·
O Sr. Virgílio Távbra- Eminente Senador, V. Ex• me
permite l1m aparte?
OSR. JOÃO CALMON- Co.p1 muitO pra:zer, nobre
Senad.or VirgílíO ~ávo~a.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

Maio de 1985

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador João Calmon, a grande carência de remuneração que nós encontramos no Brasil é, justamente, no professOrado municípal. Corho este Projeto; erri· fâo boa hora. apresentado
por V. Ex', pode enfrentar este problema? Não podemos
legislar Sobre o MunicíPiO.
·
O SR. JOÃO CALMON -, Eu tive 0 cuidado, nobre
Senador Virgílio Távora, de focalizar este- Problema no
art. 29, ao estabelecer quC:- "as entidades de Direito Público e Privado que remuneram o professor em níveis ínferiores ao fixado pela presehte Lei, terão o prazo de um.
ano, contado a partir da data de sua promulgação, para
adequar a foiha de pagamento aos níveis mínimos aêJ.ui
dispostos".
.
O Sr. Virgílio Távora - Permit~~nos in~ístii', nobre
Senador João _Ca!mon. A pergunta que lhe fizemos tem
uma pertinência muito 8;rand~ Porque não há possibilidades de Municípios que conheço, que Carlos Alberto
conhece, que Hélio Gueiros conhece, ...
O SR. JOÃO CALMON -· E que eu conheço ...
O_Sr,'Virgi1io TávOra- .•• que o Senador Ni~aldo conhece, no interior do_.nossô:J;:stado, que poSsam pagar
este salário,...
·
. O SR. JOÃÚ CAL~ON _- Um _!aiári_o ritínimo ...
O Sr. V~rgílio'Távora- ••• um salário mínimo a tão
curto prazo. Há Municípios,· eminente Senador João
Calmon, no Nordeste, (}ue o atual salário de CrS 332.000
representa mais do que duas. vezes o estipêndio da prof.essora m.elhor remunerada. Não acreditamos, com toda
a sinceridade, e fazemos votos para que mecanismos outros depois compensatórioS Sejam criados pelas finanças
de alguns daquel~ pequenos Municípios do interior do
Norte, Nordt;5te e consigam. atend.er a essa jusfíssimã,
não é justa: é justíssima -decisão de. V. Ex• em remunerar,
pelo Minimu Minimorum, ess~ o~rd!os'dosaber. M_as
apresentamos a sitUação existent~. Não é que deveria
existir. Desculpe pelo aparte.
O SR. JOÃO CALMON --.Y. Ex' me dâ a oportunidade de formular uma indagação: para que existe neste
País. uma léi que fixa o salário~míOimo, seni ixcluk nenhum segmento da sociedade brasileira? Vamos admitir
que pfecisamente·o segmento que trabalha na área do 19
grau, na área estadual e na área municipaf, fique excluído da lei que estabelece o salário mínimo, que Mrfl satisfaz as necessidades mínimas do ser humano.no Brasil?
Sr. Virgílio Távora- Emine.nte Senador, V. Ex• per. tence a um Estado que está passando .de pobre para remediado. V:EX' estã: àiCiõdnando firil" iiiii BáiSffdif'erert- .
te. Caia das nuvens se lhe disermos que não só professores, mãs há Estados -já não é nem municípios - eni
que, hoje· em dia, parte considerável do seu funcionalismo ganha menos do que o salário míriímo; como o nosso
Ceará·. Não é Município rião. Por isto foi" que chamamos
a atenção de V. Ex~ A idêia ~maravilhosa, deve ser persegUida, mas nós temOs dúvida de como levar aos meno~
res Municípios do -iiiterior do· Brasil esse dispositivo e
fazê-lo cumprir, sem um aparte de recursos ·da União.·.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Virgílio
Távora, a sabedoria chiriesa tem um provérblo que
merece ser repetido:
"Se nós tivermos de empreender uma marcha de
mil milhas, deveremos dar, iõgO, o primeiro passo."
Não é possível, nobre-Senador VirgíJio Távora, qu('
um parlamentar brasileiro continue a se cobrir de vergo
nha quando sai do nosso País e, ao ser indagado quanh
ganha a professora de mais modesta remUneração, elt.
seja ·obrigado a aizer, par~ ficar em paz com a sua consciência, para não mentir. qlie, em vários MuniCípios, uma professora leiga ganha menos de um dólar por mês.
Nobre Senador Virgflio Távora, é necessário lutar contra
essa ignomínia que tanto nos humilha.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Aí, não exager~os~
Esta. é uma afirmativa de V. Ex~
·
O SR. JOÃO CALMON -

E é verdadeira.

O Sr. Virgmo Tál'ora- Nobré Senador, veja que um
dólar vale 6 mil cruzeiros.
·

O SR. JOÃO CALMON ros.

Exato, sã'o 6 mil cr~zei

O Sr. Virgílio Tál'ora - Enfão, se V. Ex• diz que
permite-nos, agora, interrompô-lo, já que nos citou tan~
to - há Municípios em· que a professora gariha· 6 mil
cruzeiros, vamos Pôr os pés na terra. Como.• d~ nolte
para o dia, dar um prazo de um ano, para este Município
passar de uma remuneração de 6 mil cruzeiros para 333
mil cruzeiros? V. Ex• há de concordar que a ressalva que
fíZemos-diindo apOio ao projeto de v. Ex•ê para chamá- .
lo à realidade quanto ao auxilio que esse Município tein
qUe ter, se realmente V. Ex• deseja que 'esta norma geral
justa, para a qual todos nós damo.s aPoio, seja levada a
'cabo e realmente não fiqucz a _idéí3. apenas no papel. ~e.
· , V. Ex• diz que hã Municípios, em que a professora ganha
menos de seis mil cruzeirOs, eminente Senador, Paladino
da_ Educação. ieconheça que passar num ano de 6 ·para
333 mil crUzeiros- salário m[niino atual- é realmente
· um pulo colossal; não estamos dizendo que não merece;
merece, está muit~ certo: Agora, vamos ver cõmo fazer ..J ·
O SR. JOÃO CALMON -Nobre Senador Virgílio
Távora, ~u convido V. Ex• a ir à Comissão de Educaçãoe Cultura do SenadO Federal, e ouvir depoimentôs de
dois Secretários de EducaçãO, um de Alagoas, que é o
Estado segundo. produtor de açucar deste País, logo depois de São Paulo, e outro, do Estado do Rio Grande do
Norte, tão brilhantemerite representado, neste plenário,
pelo nosso eminente colega Moacyr Duarte. Ambos os
secretáriaS reVelam nos seus depoimentos- a suas v~zes
estão gravadas na Comissão, de Educação e Cultura do
- San~;tdo Federal - que professoras primárias leigas dos
Municípios de seus respect-ivos Es'tados não ganhavam,
em 1983, nem sequer 6.000 cruzeiros por mês.-Di'ante
desSa situãCão; eminente Senador Virgílio Tavora, o que
deVemo·s Jazer? Esperar que chegue o Ano 2000, para
que se aprove neste País uma lei eliminãndo essa remuneração desumana?·
O Sr. Virgi1Io Távora- Dar dinheiro a_os MunicíPios
e a:os Estados carentes para que possam pagar esse justo
salário mínimo a. que V. Ex• se refere. Mas sem' dar re_cursos ...
O· SR. jQÃO CALMON - Hâ recurs~s. emin'ente
Senador, que constam da Constituição da Repúbtic~ Federativa do Brasil. V. Ex• aprovou uma emenda em dezembro d~ 1983 estabelecendo a obrigatoriedade da destinação -de- B-%-,·no -mínimo, da receita de impostos federais, nunca menos de 25%' da receita dos impostos esta- duais e municipais para o ensino. Cumprida essa emenda, os Municípios e os Estados poderão remunerar, pelo
menos, corii um_salârío mínimo, que já é sob muitoS ãspectos um salário de fome, as professorinhas leigas e
pelo menos 3 s~l.ários mínim~s _a quem tem respon~abil~
dade de ensinar as primeiras letras às nossas crianças.

_ O Sr. Vi.rgílio Táy-º_rJ._.::- Eminente Senador, não há a
menor dúvi_Qa qu~n_t_o à justeza çle sua causa. bissemos
QUe tínhamos que ver os meios para pagar...
O SR. JOÃO CALMON- Ós meios estão estabeleci~
dos na Con_stituição, nobre Senador.
0 S~·- Vº'gílio_ Tál'ora - ... porque o que existe ê que
_atualmente d~afia qualquC?r contestação nossa afirmativa. V. Ex• mesmo disse que havia Secretários de'Estado
que, depondo perante a Comissão de Educação do Sena.:
·do, Ün!Jam dito __ que_"em $_eus_Municípios a professoria:tha g~nhav'! f!lef!?S de 1 dólar". E e,sses prefeitos, eminente Senador João Calmon, não são sádicos para pagaM
r~_l!:l is~o. Se ~_ãq_ pagam mais é porQue não têm dinheiro;
_são Municípios paupérrimos, Municípios muito diferentes de Municípios do Brasil desenvolvido. São daqueles
M unicí.pios dos cafundós do Judas onde, praticament~, o
que ·existe de receita é a qu~ta do Fundo de Participação
do.s Municípios e a parcela do ICM; nada mais de rendas
próprias. Ele não possui quase nada.
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O SR. JOÃO CALMON --senador Virgílio Táv~ra, ·
os recursos existe~ e não estão sendo alocados, porq'ue
está sendo impunemente violada a C,anstituição, que foi
modificada com o voto de V. Ex•
O Sr. Virgílio Tál'ora - Então V. Ex•- está ótimol
·Age primeiro, porque dísSe que estamos na Nova República. Faça; ainda é hora de fazer.
O Sr. Nivaldo Machado- Permite V.

Ex~

um a,parte?

O SR. JOÃO CALMON -·Concedo o aparte ao
nobre Senador Nivaldo Machado.
. O Sr. Nil'aldo Machado- Senador João Calmon, 'não
poSso deix;:tr de louvar V. Ex• na oportunidade em que
submete à consideração soberana do Coilgresso Nacional, inicialmente a~ravés do Senado, projeto de lei abri-'
gando que se cumpra uma determinação que já devia ser
rigorosairtente cumprida,_ por motivo de ordem êiica, por
todos os que tenham seu serviço, ·qualquer pessoa. Se o
Governo Federal obriga a empresa par.ticular a. pagar a
seus trabalhadores um salário mínimo que, como disse
V. Ex• e na verdade o é, salário praticamente de fome,
n~o se entende que o Poder Pú~li~o não tome essa provi~
déncia em relaçãO aos sCus servidOres. Daí por que merecerido como merece encômio.s a sua iniciativa; gostaria
de dizer que quando fiz pa_rte da Comissão Constitucional, que em Perqambuco adaptou a Constituição de Pernambuco à Federal de 1967 propus, e foi aprovada
emenda, determinando que nehum servidor público poderia receber remuneração inferior à do salário mínimo.
Na verdade, a partir daí, os funcionários do Estado recebem, no mínimo; um sillái--io mínimo, por Direito Cons. titucional, éonquistado àquela época. A realidade de que
"existem prefeituras que não podem pagar, talvez, nem a
metade desse mínimo, não pode_ ser contestada. O Senador Virgílio Távora lembrou esse fato, mas é necessário
que _cada. Prefeito, mesnio diante das dificuldades do
Erãrio, pond_ere que há um dispositivO constitucional
aprovado pelo Congresso Nacional, de autoria de V. Ex•
que estabelece q!Je q% do Orçamento da U oião sejam
aplicados na educação pública. De forma que, trazendo·
· a V. Ex.' os meus aplausos pela iniciativa, posso informar
tàmbêm que talv~z o Governo Federal, através de prog~ama imp~ementado por corivênio, pudesse suplementar os recursos a nível municipaL Parece-me atê que, em
certa fase, isso ocorreu ultimamente· no País; o Mini·s~
féria di.spunha de recursos e esses recursos eram repassados às Prefeituras que complementariam, em conseqUência, o pagamento de melhor .salário às professoras, porque, na verdade, é uma vergonha e uma humilhação que
não se remunere: condignamente a professora, que tem

u-ma miss-ão-tão nobn:; e tão- importante.
O Sr. Virgílio Tál'ora .:_ Os Governadores de 78 a S2
fizeram esse. convênio com â- MEC, inclusive o exM
_Governador de sua terra, hoje Ministro da Educação,
Senador Nivaldo.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•
Senador Nivaldo Machado. Obviamente, quando o Município não tiver capacidãde de cumprir a lei que obriga
a pagar pelo menos· o salário mínimo, o Estado, cumprindo o que determina a Constituição, destinando 25%
da sua receita de impostos para a manutenção e desen·
volvimento do ensino, poderá promover a suplemenM
tação dessas verbas.
Um dos títulos de glória da minha vida ã ser amigo do
Senador Virgílio Távora, desde que ele foi Governador
do Estado do Ceará. Certa vez, e invoco a memória do
eminente homem público,- fui convidado para falar no
centenário da Cidade de Sobral. Fiquei profundamente
chocado, em Sobral, ao constatar que, não no nível estadual e devo proclamar isso em honra ao Senador Virgílio
Távora, mas, ·em nível municipal, uma professora ganha~
va uma remuneração muito inferior à de um presidiário
que havia assassinado, roubado, estuprado. Este recebia
do Estado, de graça, casa, comida, vestuário, roupa lavada e ainda um salário quando trabalhava e, obviamente, .
os presidiários n!=ste Pals trabalham quase sempre.
O Sr. Virgmo Távora- Veja V. Ex• Sobral é o segun. do"Município em renda do Estado- imagine os pe;quenininhos.
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O SR. JOÃO CALMON - Díante dessa clamOrosa
situação, em"inente Senador VirgíJio Távora, cabe a nós,
legisladores, dar pelo menos o primeiro passo. O primei~
ro passo é o me:u projeto de lei, já que a Constituição que
é a Lei Maior, que é a Carta Magna, estabelece a necessidade da destinação de 25% da receita de impostos estaduais e municipais para manutenção e desenvolvimento
do ensino.

O Sr. Virgílio Tâvora- Mas, eminente Senad_or, nós
estamos dando apoio ao seu projeto,
O SR. JOÃO CALMON- Não está simdo cumprido
o artigo da Constituição. Estã sendo impunemente violado, como já destaquei. UQ1 dos Estados da Federação
brasileira estâ destinando à manutenção e desenvolvimento do ensino, não 25% de sua receita de impostos,
mas apenas 6%.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOÃO CALMON- Ouço, caril muita horira,
o aparte do nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador João Calmon,
V. Ex• faz muito bem em lançar esse projeto de lei estabelecendo a obrigato~íedade desse salário mínimo para
os professores. Realmente é indecente•••
O SR. JOÃO CALMON -~o adjetivo adequado.
O Sr. Hélio Gueiros- ... que num País como o nosso
alguém no serviço público seja o_brigado a trabalhar percebendo menos do que o salário mínimo. ~ uma coisa
que causa vergonha, como disse V. Ex' há pouco. Eu
também participo, nobre Senador João_ Calmon, da
preocupação do nobre Senador Virgílio Távora com relação à incapacidade de muitos municfpios brasileiros de
atenderem a essa exigência do salário mínimO. Infelizmente, no Brasil, muito se fala nesta tal reforma tributária, mas muito pouco se faz para que realmente os estados e municípios dependam menos da União do que
acontece hoje. Se os estados e municípios tivessem renda
suficiente para atender às suas necessidades, nobre Senador João Calmon, eu creio que tudo ficaria mais fácil,
porque se descentralizariam as coisas no Brasil. É incdvel que o Prefeito de CrUzeíro_do Sul, ou do Chuí ou seja
lã onde for, para resolver um pequeno problema tenha
que vir aqui a Brasília pleitear recursos, verbas, porque
tudo está nas mãos da União. Se a União distribuísse
melhor esse pão para todos os brasileiros, seria muíto
mais fácil resolvermos os problemas, cada estado e cada
município. lrJfelizmente, porém, isso não acontece. Desde o tempo do Sr. João Goulart, nobre Senador João
Calmon, que eu ouço falar que a União deve suplementar recursos para que os estados e municípios paguem a
escola de primeiro e segundo graus em todo o Brasil.
Mas nós jâ estamos hã mais de vinte e tantos anos__do_
Governo do Sr. João Goulart, e a conversa é a mesma:
os estados e os municípiOs não têm recursos para enfrentar essa despesa, e V. Ex•sabe muito bem que a autoridade mais requerida e requisitada ê aquela que está perto,
que ê o Governador e o Pi-efeito. EsSes é que são instados
pela população para fazer as nomeações, para criar as escolas. Eles criam as escolas, nomeiam as professoras,
mas não têm condições de pagar esse salário. De modo,
nobre Senador João Calmon, que dando todo meu'apoio
a mais essa patriótica iniciativa de V. Exb 9, eu achava
que nós deveríamos tambêm fazer um apelo à União
para que suplemente essas :verbas. Esse salârio--educação
não tem nada com a União, que apenas o arrecada. Esses
que dizem que a União está distribuindo para os estados
e municípios, na verdade, que estã pagando são os empresários. A União entra com uma pequena parte, mas o
grosso dessa arrecadação que é redistribuída para os estados e municípios é uma contribuição do empresariado
brasileiro e não propriamente da União. Dou todO o
meu apoio ao brado de V. Ex-' e espero que o GOverrio
seja sc:m;ível a essa situação dos estados e municípios.
Acredito, nobre Senador João Calmon, que ninguém
paga um dólar porque tem prazer em pagar um dólar ao
professor. Se não paga mais, nobre SenadOr João Calmoo, ê porque realmente nesse caso, eu acho que não pode; se puder pagar mais, ele vai pagar mais. O adminis-
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trador estadual e municipal também é humano, ti sensível, e sabe que é uma coisa indecente, imoral, iníqua e
imperdoável, um salário dessa natureza. Vamos exigir o
pagamento do salário mínimo não só para· a professora,
como para qualquer outro servidor estadual e municipal,
mas vamos dar os recursos aos estados e municípios.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Hélio
GueiroS, muito õbdiido pela sua preciosa ColaborilÇão.
DevQ lembrar que todo patrão sempre alega que não
paga um salãrio melhor porque não pode. O administrador privado age dessa maneira, o administrador público,
também. O que nós deveríamos fazer, ao mesmo tempo
em que preconizamos o respeito ao que determina a
Constítuição do nosso País, ê promover um estudo sobre
o reordenamento da yida municip-al deste País.
Nobre Sen~dor Hélio Gueiros, V. Ex• sal?e, melhor do
que eu-; que se implantoU: ao longo dos útUmos anos, a
indústria de criação de novos municípios, para fazerem
jUs à cota do Fundo de Participação dos estado_s e municípios. Possuímos, hoje, mais de quatro mil municípiOS. Hã Municípios sem nenhuma justifiêâtiva parii"te-rem autonomia. Nós deveremos todos nos unir, não para
fazer apelo ao Governo Federal, mas para exigir o cumprimento do dever de respeitar o que determina a Constituição.
---v. Ex• abra os_jornaís de hoje e verã matérias com este
título: "Mac_iel con~egue v~rba de um trilhão I? quinfientos bilhões para melhorar 19 e 2'i' graus".-I5aqui, Obviament_e, podem sair recursos para que os estados e municípios não continuem a pagar salários de fome, salários
vergonhosos aos seus professores de l'i' grau.
O Sr.

Ci~

Campaio- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOÃO CALMON- Ouço, com prazer e muita
honra, o nobre Senador Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio - Senador João Calmon, tem inteiro fundamento a observação de V. Ex'. Mas é preciso
que nós, parlamentares, batamos no peito e reconheçamos a nossa mea culpa, por que neste país, nos últini.os
anos, o Ministro do Planejamento afanou .QS recursos de
todos os fundos do BrasiL Para se dar um e~emplo, basta
ver o Fundo para Telecomunicações, 30% das contas telefônicas de todo o BrasiL A princípio, eles deveriam desenvolver o sistema de Comunicações; depois foram incorporados ao Tesouro. E assim foram feito_-s_com todos
os fl).ndos nacionais. N ôs não precisamos faZer apelos ao
GoYern_o__Federal, nós precisamos determinar condições
para o Governo Federal cumprir. Aqui em cima da minha mesa, Senador João Calmon, estã um projeto _de reforma tdbutâría que levei hoje para a minha Comissão
que, infelizmente, não se reuniu por falta de número.
Esse projetO de reforina tributária acaba de ser concluído_ por um grupo de técnicos que, ao meu lado, elaborou
esse projeto. Nele estabelece um Piso mínirilo para a req;j_t_a__d_e cada. mupicípio e de cada estado. Existem recursos neste País para tudo: foram feitaS obras vultosas que
não rendem e não renderão tão cedo. Mais ainda, ocorrem distorções no Sistema Tributário Brasileiro, Senador João Calmon, de estarrecer: as grandes empresas
multinacionais instaladas no Brsil, aqueles que agora estão comprando as empresas nacionais; nesta: época de
çrise, por uma fortuna, não pagam imposto de renda.
Entre as quinhentas maiores empresas no Brasil, Senador João Calmon, uma boa parte delas, não paga imposto de renda e apresenta prejuízos. E assistirilOs isto in_diferentes, nem sequer fiscalizamos a contabilidade dessas
empreSas Portanto, tem-se meiOs para botar recursos.
Vamos aprovar uma reforma tributária. Está aqui a
emenda. Comprometa·se o Senado a aprová-la, que as
rendas serão melhor distribuídas e essas empresas pagarão impostos. Na realidade, o que é de lamentar é que as
'normas, os incentivos e as diligências feitas pelos própri'Os dirigentes brasi1eiros buscavam assegurar a essas
erifp-resas quase a imunidade fiscal. Existem empresas
enormes, cuja matêria-prima é água e um sabor sintêtico,
que se espalham hoje pelo Brasil afora, vendendo essa ãgu_ª gelada,_ não pagam impostos, apresentam prejufzos
todo ano, mas compram por bilhões de cruzeiros empresas nacionais que fazíam a mesm-ã-COiS~f erriâiferentes_-estados do Brasil. V. Ex' tem razão:· o Pais não suporta e

nem pode suportar que uma professora, que deve formar
a nossa mocidade, que deve preparar os jovens que amanhã construirão este País, que essa mulher ganha seis mil
cruzeiros. Isso dá para comprar um par de chinelos para
freqüentar a escola sem ser descalça. Portanto, nobre Senador João Calmon, estou de inro acordo com V. Ex'.
Mas batamos no peito em meaculpa. É preciso que o
Congresso Nacional modifique a legislação vigente, acabe com aquele escândalo que por vinte anos carreou recursos dos estados e dos municípios para o Governo Fe·
dera!, estabeleça normas que obriguem o Governo, na
realidade, a cumprir o seu dever de governo sério, honesto e justo, atendendo às necessidades mínimas de educação e do preparo da_população brasileira. Nuito obrigado a V. Ex~

O Sr._YlrgíJio Távora - Eminente Senador, antes de
terminar gostaríamos de dar uma achega ao discurso de
V. Ex'

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Cid Sampaio, agradeço a V. Ex' o aparte com que tanto enrique-ceu o meu pronunciamento. Desejo louvar o enfoque
que V. Ex• deu, citando a necessid_ade da aprovação de
uma nova reforma tributária neste País,jã que os estados
e municípios recebem apenas migalhas dos tributos arrecadados_ __na_s unidades da Federação e nos Municípios.
Preside esta Sessão o nobre Senador Passos Pôrto, autor de um projeto de reforma tributária que foi boicotado e sabotado da maneira mais criminosa pelo gênio do
mal que era Ministro do Planejamento, Delfim Netto.
Lembro-me bem do desabafo do eminente Senador Passos Pôrto, massacrado horas a fio na SEPLAN pelo seu
titular, o Ministro Delfim Netto. S. Ex•chegou a um certo momento, di~nt~.da p~pectiva de ver o seu projeto de
reforma tributária transformado numa minirreforma tributária e, finalmente, uma minirreforma tributária, o
eminent~repres_entante de Sergipe chegou a perder a paciência. Está registrado na imprensa brasileira o incisivo
'desabafo do nObie Senador Passos Pôrto. Se, realmente,
reallzarmos no Brasil uma correta reforma tributária, se
os MuniCípiOs não ficarem com apenas 4 ou 5% dos tri·
but.Qs Já ~r.t;eadadp_s, se os Estados recebem a parte que
lhes ê devida, se restabelecermos a Federação que foi
destroçada nos últimos anos, haverá dinheiro para garantirmos o salãrio mínimo para as professoras leigas e o
piSo de 3 salários mínimos para as professoras diplomadas do Primeiro Grau, no nível estadual e no nível municipaL
Nobre Senador Virgí1io Távora, temo que não possa
Ouvir o aparte de V. Ex' devido à implacável luz vermelha da Mesa ...
O Sr. Virgt1oTáovora- s6 um segundo ... Nobre Senador, veja V. Ex• que todos nós estamos de acordo com o
seu projeto. Agora, vamos ajudar a arranjar realmente
meios._ V. Ex• agora está apoiando o Governo. Não sabemos se estâ bem no Governo, porque com a experiência
que temos, não nos permitimos fazer afirmações tão categóricas. Então, com o prestígio que temos, vamos fazer
com que o Governo Federal_ aplique os 13% constitucionais à educação e os governos estaduais, 25%. Há uma
forma muito fácil de o Governo Federal obrigar os estaduais a procederem assim:...ou fazem isto ou não assinamos convênio com a educação, com vocês", por exemplo. Esta era a achega que queríamos fazer ao final do
seu discurso.
O SR. JOÃO CALMON -

Preciosa achega ...

O Sr. Virgílio Tli'ovora- Somos a favor, mas vamos
atrás dos meios para que a idéia, ou melhor, o preceito
legal não fique só no papel.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• uma aparte?
O SR. JOÃO CALMON -Após responder o aparte
do nobre Senador Virgílio TáVora, se a Presidência permitir.
Eu gostaria, a propósito do aparte do nobre Senador
Virgílio Távora, de ler cinco linhas do jornal O Gl_obo, de
hoje:
"Em relação à liberação dos recursos de 25%_ do
orçamento do ministério, decretos do ex-Presidente
João Figueiredo e do atual GoVerno, que determinaram a retenção de um quarto do orçamento de to-
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dos os ministérios, o Ministro da Fazenda alegou
deficuldades técnicas. Não ê fãcil, segundo explicou
Dornelles a Maciel, eliminar os resUltados de decreto, mas, acenou com suplementações orçamentárias
para sanar os efeitos do corte."
Deus meu! O Ministro da Fazenda invoca um simples
decreto, ignorando a existência de um artigo da Constituição da República Federativa do Brasil sobre a mesma
matéria, A Nova- República não poderia nem sequer ter
cortado lO% do Orçamento do Ministério d.a Educação.
Agora, não é p6Ssível que o Ministro da Fazenda invoque a existência de um decreto para não liberar as verbas
que são devidas, por imperativo constituCional, ao Ministério da Educação. Não sei se_ o nobre Presidente permitiria um último aparte ao nobre Senador Benedito
Ferreira.
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lizar, para faze:r, enfim, a sonhada justiça fisCal. V. Ex'
me desculpe, mas tem os meus aplausos, o meu apoio na
-stJa campanha. PrecisamOs buscar mais e riiais recursos
para a educação, porque é o único meio de viábi1izarmos
__g_Braslf, vez que, da forma que aí está, com essa carica_tura de um ens.ino que nós temos, nós estamos f~_endo
bacharéis para serein desajustados sociais. Muito obriga·· -do a V. Ext

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex',
-'=-'nobre Senador Benedito Ferreira. Estou certo que o
nobre Senador Passos Pôrto, quando descer da Presidência, que ele tanto dignifica e tanto honra, vai ter oportunidade de contesta_r a sua afirmação de que os Municípios estão -recebenâo 20% do_s tributo~ lá arrec~dados.

O Sr. Benedltq Ferreira- Não, dã mais de 20%!
O Sr. Benedito Ferreira- Sei que o Presidente ê um
O SR. JÜÃO CAL-MON- Sr. Presidente, Srs. Senahomem versado na matéria, até porque é autor de uma
dores. eu encerro este pronunciamento, lembrando que a
emenda constitucional que vem em busca de JJma soluta ~nl--faVOr de mais verbas paia a educação não colução à reforma tributária. Mas o nobr~ Sena.d.or.l_oão
meçouo neste -século-. No século pasSado; Um parlamentar
Calmon é o paladino da educ;_aç~to, ifiequivoçariiente,
inglês interpelou um educador:
nesta Casa, e ainda há pouco ouvíamos, como açl.endo _ao
.. ''Por q_ue é.que vocês_vivem pedindo sempre-mais
seu discurso, a afirmação de que precisamos de uma reverbas pãra a educação, onerando o contribuinte de
forma tributária. Ora, nobre Senador, nós precisamos é
de uma reforma fiscal e não de reforma tributária. Na
f!l~nei~a i!Jsuportãvel?"
- ReSposlà do_edJ,!cadõr ioglês ao parlamentar:
realidade, o Brasil nunca teve um sistema fiscal tribu. ~'Nós-estamos'-pedináo mais verbas para a edutário objeto de um planejamento prévio, se não a partir
caÇão, a--firrfde que os estudantes de hoje não to~
de 67. Desde o seu descobrjme~tot_!lÓS tivemos apenas
-Quem --rogo ria Inglaterra de amanhã."
tributos, até a Derrama, por exemplo, que veio do garana, do_árab_e, que é o sistema em que o sheik cobra dos
.
ê,_.g._que poderá acontecer no Brasil, Sr. Presidenseus tribais, tivemos-implantada aqui no Brasil. Isso porte, Srs. Senadores.
que o sistema tributário_sernpiefoi a__tabal_hoado. Agora,
(M_uito bem! Palmas.)
esse reaü::jo, essa orquestraÇão de que os municípios são
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROos coitadinhos! Ora, Senador João Calmon, não é bem
BERTO CAMPOS, NA SESSÃO DE /6-5-85 E
verdade. Até 1965, da renda tiibutãria glObal brasileira,
"QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
os municípios recebiam 8%, Atualmente, após a Emenda
SERIA PIJBLICADO POSTERIORMENTE.
Passos Pôrto, eles estão recebendo mais de 20%. Os Estados, sim, porque no sistema anterior, quando havia o
SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT. PronunImposto de Vendas e Consignações, eles tinham uma
cia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs! Senadoparticipação da ordem de 48%, mais do que a própria
res:
União, e atualmente os estados entre 36_e 40% da receita
Há-ttes-ooisas básLcas nurna democracia: o rodízio da
tributãtia global do País. Agora, o que houve nessa reliderança, o voto e a oposição. Sem esta, há perda de
forma, e esse realmente é um mecanismo difícil de serrecriatividade
e deflagara-se uma dinâmica de abusos.
solvido, foi a retirada da H_s~Iização na partiCipaÇãO da
Cobra-se do E:DS uma oposição mais vigorosa. Mas o
multa, que tornava o ato de fiscalização uma coisa
Partido sofria de três inibições: primeiro, o recato respeiodienta para o contribuinte, porque estimulava a apli~
toso que cercou a tragédia humana de Tancredo Neves;
cação ou o auto de__inf{aÇão de qualquer_ maneira, porsegundo, o fato de que a oposição prospera com os erros
que, na realidade, o_fiscal se locupletava com isso. Mas
do Governo e na conjuntura _crítica que atravessamos-ê
nós não criamos, como sucedâneo, nenhum outro DJ-eca:_
~melhor encorajar acertos que propagandizar os erros;
nisiiio Que- estimUle--a Tiscalização._Daí por que, embora
terceiro,
ainda em processo de for_ma_ção, o Governo não
tenhamos uma das maiores-cargas- tributárias do mu~do,
- úelineou um programa concreto de açào. Foi e!~ prejudinós não temos um índice de crescimento de receita cOm-êãdo, aHãS, -pela própria natureza da campanha sucespatível com as aHquotas que aíistão em vigor. Resultasória. De todas _aquelas a que assisti, foi a mais slogãnica
do: aumenta-se a alíquota, premia-se o sonegador e
-e a menos programática, A população não exigiu prograpenalizam-se as empresas honestas. Então, o que se pre;;.·
mas
dos candidatos e não os analisou._Os temas foram
cisa pensar, antes de falar em reforma ttibut~_ria, é a_tergraveS, porém, teleológicos. Nossa alimentação intelec=se ao fato de que, primeiro, "ãtüa]mente nós temos um
tual nos meses de campanha fol um catálogo de aspisistema tributário que aceita pequenas ·coiTeçõeS, aâmito
rações e não um prOgrama de ação.
que há algumas pequenas correções a serem feifas, mas
Três documentos surgiram recentemente, que passa~
só agora no Brasil nós estamos c"aminhando para a jusram
da fase do slogan a, algQ mais concreto: as c::liretrizes
tiça tributária, para a justiça fiscal, UII!a vez que o_ Imdo Presidente Tancredo Neves, no belo discurso lido
posto de Renda, que há dez anos era 1/4 da receita glopelo
Presidente José Samey, na priffieira reunião dQ_G_abal da União, hoje já representa mais de 50%. E sabe V,
binete, que contêm algumas diretrizes mais específicas; o
Ex' que a única forma de fazer justiça fiscal é_atrav~ do
·
prifiléiro-discurso
presidencial do Presidente José Sarimposto direto, no caso, o lmposro de Renda. Por tudo
ne)', em reunião do Gabinete; e, finalmente, odiagnóstiisso, é que me assusta. Eu peço desculpas por estar me
co financeiro apresentado pelo Ministro Francii:ic_o Dor~
alongando, mas o assunto é tão importante, ele fala tão
rie1les à Câmara Federal. É sobre este último documento
de perto a todos nós, ele significa a conünuidade de em1:)Ue me-debruçaJ"ei.
_
prego e de desenvolvimento neste País, porque, se puserCom a objetí\rtdade que deve ter uma oposição resmos mais carga tributária em ·cima dos que pjlgam imponsável, pois oposição não é molecagem, começarei por
posto, tenha V. Ex• a certeza, nós vali! O~ faZer como
- índicar os pontos positivOs: primeiro, o esforço de n:saquele comprador de ovos que foi comprando ovo e
pondo em cima do burro: não, cabe mais.um, cabe mais _-,_ __ fa:llraçtro da verdade fiscal; segundo, o reconhecimento
----da
falência do Estado intervencionista, que avançou de-_
um, atê que o burro deitou com_aCã:tgat::"cjUebrou toda a
-mais- fora de suas responsabilidades tradicionais e cum-carga de ovos. Então, vê V. Ex•, nós temos que insistir:
-priu,- de menos, -suas responsabilidades sociais.
primeiro, melhorar o mecanismo de fascã.lii~ção; segun~
do, ter em conta que os muniCípiOS- estão reCebendo du__as __
- O~Pr~ü:fe-nT~ cas-tCilo l}ianco. CostutP~va fala~ na importância das três ver·d-ad~s; a verd.ade cambial;ã· verdivezes e meia o que recebia-m há 20 anos. Mas em. verdade, temos que considerar .que os enç__argos dos municípios
de fiscal e a verdade tarifária. Do G-ovetQo passado hercrescem sobremaneira com essa urbanização avassalado- .
d.am.os ~ _ver~ade cambial, praticada que foi_ e reafirmada
ra que aí está. Mas, antes de falarr.n_~- em reforma tribuiw tUa I qoverno,Ulna po~_ítica d_~- faxas cambiais realfstária, nós temos que criar aqui no Congresso NaG_ional
ta~ com r~~lt.id~ faYo~~s ~oOfe ã _bala~_ça co_~e~
cial. O Mfnistro_Fr_anciSCO-Dori1elles -nos troUxeuriia imuma refqrma fiscal, criar um mecanism-o onde o fiscal, o
~~--~~ca:nte coi1Ji'ib iJ.iCão: b.us~ou_. apr_oximar-se honesta~
agente de tribulos tenha realmentç motivação para fts~a-
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mçnte da verdade fiscal. Seu pronunciamento, na Câmara dos Deputados, troux..e dois avanços importantes: o
primeiro, uma visão coordenada do déficit conjunto dos
cinco orçamentOs; o fiscal, o monetário, o previdenciãrio, o .das estatais e o dos Estados e Municípios. Segundo •. um grau de transparência nas contas públicas a
que -não estávamos habituados. E críou, evidentemente,
certos problemas para a desventurada classe dos economistas - cultores da arte infeliz de alcançar .a miséria
com o auxilio da estatística - pois arguiam os jovens
economistas que tinham os uma ''in"flação inerciai". Fora
zerado o déficít operaciOnal do setor público, restando
apenas o déficit fmanceiro da correção monetãría da
dívida.
A solução seria, então- diziam- o confisco da dívi~
da _e não a_ aus_teridade das_gast_os. Estavam -í.li.tdidos.
Existe um déficit operacional monoton-amente convencional e aborrecidamente inf1acíonário, 5%- a 6% pelo
menos, do Produto Interno Bruto._
Dir-se-á que déficits operaciOnáis dessa magnitude
existem em outros países como o Japão e os Estados
Unidos. Mas, há alguns animais mais iguais que os outros. O Japão tem poupança interna capaz de financiar o
déficit com folga sufiCiente para sustentar a expansão
dos investimentos privados e exportar capitais. E os Estados Unidos captam a poupança alheia, pagando-a em
sua _própria moeda .
Parabéns ao Ministro Francisco Dornelles pelo seu esJorço de transparência fiscal. Inquieta-me apenas a nota
de roçlap_é n'i' 6 da ~ãbula a pensa ao seu discurso, que nos
explica que o conceito usado foi o do déficit de caixa que •
excluí a parcela -financiada pelo sistema bancãrio, pelo
setor externo e pelas empreiteiras fiõãnciadoras das empresas públicas.
Trata-se, portanto, de sangria de caixa que não espelha a dimensão total dqs compromissos assumidos. A
verdade fiscal se torna, assim, uma semiverdade. Mas é
um avanço em relação ao hermetismo anterior.
Lamento, de õutro lado, registrar um regresSo em relação à terceira das verdades a que se referia Castello
Btanco - a verdade tar_ifária. O _çontrole de preços que,
-corri O sabemos, amarra os efeitos sem controlar as causas, implicou também a paralisação de reajustamentos
de preços e tarifas administradas. Dentro de estreitos limites, pode-se esperar que também seja uma provocação
às empresas coptroladas para economizarem gastos e aumentarem sua eficiência; mas é iritpfovãvel que isso
. ocorra em esc_ala apreciável, atê porque monopólios não
- sofrem desafios competitivos. O _r_esultado final serâ o
,
__
aumento do déficit futuro.
Já os jornais noticiam declarações do Secretário-Geral
dO MinistériO das Minas e Energia, Paulo Richer, de que
no setor elétrico, em__d_ecorrênçia do_adiamento do reajuste tarifário, o déficit poderã chegar a 500 bilhões de
cruzeiros em maio, ao passo que o congelamento temporário dos preços de petróleo acarretaria um déficit operacional para a PETR0)3RÁS da ardem de 1 Jrilhão de
300 _bilhões de cruzeiros.
No balanço-final das trêS_verdades, resta_que temos a
-verdade cambial, uma semiverdade fi"scal e uma inverdade- fadfária,
·Passemos à segunda das constatações do Ministro
Dornelles: o fracasso do Estado intervencionista. A falência do Estado não _é um fenôiTieno especificamente
brasiteiro. i: mundial. Em todo o mundo não coletivista
há um desapontamento e fadiga em relação aQ, "Estado
empresãrio" e ainda um reconht<eiemto de que o welfare
state, díspendendo em descompasso com o crescimento
da base produtiva, acabou comprometendo a dinâmica
da criação de renda e empregos. A Chin~ Comunista
anunciou_ que as empresas estatais deverão, doravante,
submeter-se ao test~.dQ mc;:rcado,__e s1,1a sobrevivência ficará condicionada a que prestem os serviços essenCiais e
atendam bem às necessidades da comunidade. Países de
-regime soéíálistit, como ·a Espa.riha. iniciam um programa de desestatização, admitindo mesmo que essa desestatização se faça através de Joint ventures com multinacioilais: O Lide~ Sac_~al_ista de Esquerda,_ <J:IafPalme, da
'S}!'éCia, determino~ _a venda de empresas estalais nO valor de I70 milhões _de dólares. A Fiança sociã.lista começa a se_ arfepe[i'der da sua~úria ·estãtizante n·aTãs~ii1i
cial do sociãiismo romântico, e, encabuladamente, autorizou a venda de subsidiâria da Saint Gobain. O Japão
ac"aba de PriYatlz.ir o seU fuõ_n-opõlio de telecomunicaç~es na Nippon Telegraph and Telephone Company,
1
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convencido de que o governo deve haurir recursos não
da venda de produtos e sim da tributação das empresas
produtivas. A Alemanha in'iciou um processo de desesta~
tização, até agora ao nfvel de 300 milhões de dólares, incluindo sua empresa de einergia, a veba? A Inglaterra jã
liquidou empresas estatais no valor de 8 bilhões de dólares, induindo empresas do ramo do petróleo e telecomunicações.
.
Somente com a venda de ações da TELECOM, o mo-

nopólio de telecomunicações, alcançou uma receita de
4,9 bilhões de dólares. E, com o tempo, vai privatizar
mais dois gigantes: a British Airways e a British Gas. At~
a Itália, rneus senhores, com longa tradição estatizante,
que vem da era de Muss.olini, começa vender à Olivetti,
peças do império deficitário da holding estatal IRI após
amargar no ano passado um déficit de 5 bilhões de dólares no complexo industrial estatal. O Brasil não está
atrãs nos déficits, mas está atrasado na desestatização.
Segundo os d_ados-do Ministro Dornelles, o déficit de
caixa das estatais, em 1985, está estimado em 20 ti'ilhões
de cruzeiros, sem incluir, como já disse, os finanCiaiii.'éó._
tos do sistema bancáriõlntei'no, os do setor externo e os
créditos de empreiteiros e fornecedores_. Agregue-se a
isto o efeito defasado da contenção de tarifa::; e teremos
um retrato horripilante dos desmandos do Estado em-

dois anos, para corrigir o déficit, e ele é hoje muito maior
do que antes.
Sim, metis Senhores, a receita gera a sua própria des-pesa.
Passemos- a outro aspecto da interessante fala do l\1_injstr_9: - o con_vite à reflexão e o pedido de cooperação
do Congresso na solução da crise.
Alinha o Ministro quatro alternativas para a superação do desequilíbrio do setor público: redução de despesas; aumento de receita,; aumento da dívida püO!ica;
emisSão de moeda.
Discordando um bocadinho do ilustre Ministro, eu diria qUe as alternativas não são quatro; são Cinc-o e ni.elO.
Além das quatros alternativas, existe_ uma quinta: ã desestatização, pela venda de ações ou de empresas, às ve~zes, com duplo beneficio: ingresso de receita alívio de
encargos da cobertura de déficits.
A desmobilização auxilia também na redução da dívida externa, hoje concentrada nas estatais.

A outra alternativa, Pãra compleiar o Câbafístico nú=mero cinco e meio _ê_ mais duvidas~ trata-se da captação
de recursos externos. Bizarrarnente, vejo eçonomist~s de
esquerda exigindo qJ.!e o Governo obtenha, dos bancos
estrangeiros, recursos adicionais de empréstimo ou, então, a capitalização dos jurõs. Ora, imaginei que os ecopresário:··
~
--nomistas âe esQuerda quisessem diminUir nOSSa depen-O Estado assistencial, meus senhores, está também em
--dén_cía_em relação ao exteriQr. Doce engano. O que quecrise no mundo todo, Em alguns casos, como a Holanda
rem mesmo é aumentar a nossa dependência, pois outro
e até recentemente na Inglaterra, a generosidade na comnão seria o resultado de empréstimos adicionais o-u da
pensação do desemprego desencorajava a busca de emcapitalização de juros. Além do mais, essa especulação ê
pregos. Nos Estados Unidos, o cresqmento exagerado
teórica. O recurso a financiamentos externos não é hoje
das despesas médicãs criou um- déficit estro:fllral quase_ iropção acessível._ O mercado financeiro intero.acional nos
redutíveL
está trancado pelo excessivo endividamento, desacompaNa Alemanha, a soma de salários e beneflclOs ele_vou
nhado de programas q_orretivos_, coerentes e confiáveis.
os salários reais a- urif ponfõ de perda de _c_Ompetividade
Resta, entretanto, uma meia solução: o ingressO de capino 'merç.ac{o externo.
·
tais _de_ risco. Este, sim, representa genuína incorporação
Ao í-eç_oiüte<:'er a falêníca do Estado empresário, Dorde poupança, enquanto que o endividamento é mero alu"t nelles. revela' estar aprendendÕ as lições da experiência
.. g_l,l_t11 _da poupança· estrangeira.
mundíál, talvez consciente do .aforis_m()_bismarql!J-ª-nõ:
·.. o. investimento direto, além de não criar obrigações
"As nações-inteligentes aprendem da experiência alheik. ~
contratuais de pagamento, traz tecnolog-ia, gera empre"as naçôes medíocres apredem da sua própria experiência;
gos e _enseja acesso aos mercados externos. Ganhamos
.e a.s..naçôes estultas jamais 'aprendem.
divisa de dois lados: pelo ingresso de capitais e pelas divisas de exportação.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• me permite uma-lio· que faz o Brasil entretanto, meus senhores? Proíbe a
·
geira observação.
vinda de capitais para toda a eletrônlca .dig_hal a semiO SR. ROBERTO CAMl'QS._-oc pois não.
·condutores, ou seja, para toda a indústria moderna de
alta tecnologia, e cogita de estender essa insensatez à bio~
O Sr llenedito Ferreira - Nobre Senador Roberto
Campos, a sua lucidez, a sua tarimba, enfim, é, sem dúvi- --~genética e à química fina. Além disso, vamos ªo extremo
de expulsar os capitais já existentes, mesmo quando mida alguma algo que exige de todos nós ouvi-lo até em sinoritãrios. Trata-se _de uma conspiração obscurantista.
lêncio porque, realmente são lições que este plenário-rePrecisamos de psicanalistas para entendermos essa escebe. Eu, de_ minha parte, confesso, muito tenho aprenditranha
deformação mental de um País que prefere o aludo com V. Ex• Mas eu estou realmente achando curiosO
da_ poupança à incorporação da poupança; prefere
guel
é- que de certa forma V. Ex• hoje•. ''fala· de corOa na casa -'ter senhOrios a ter sócios, esqUeCidO de que somos donos
de enforcado", porque dentro de duas horas dest.a Casa
dos inveStidores e serviçais do_s credores,
. _~
está convocada para promover mais uma estatização.
Re_tomemos, agora, o fia da raciocínio~ Se a·s alternatiEsse r-eparo, essa conSideraÇão que eu queria inserir tfo
vas
são'
mais·
númérosas
do
que_
as
emrõCiada_s
pelo
Mitexto do discurso de__V. Ex•
---- ~
- nistro Dornelles, nem todas as soluções solucionam. É
O SR. ROBERTO_ CAMPOS - Muito obrigado, Sr.
importante distinguir entre opções de _ajustamento e
Senador. Reconheço a afinidade de nossos pensamentos:
opções de acomodação.
No Brasil, o problema do _Estado assistenciaLn_ãp é o
Só existem, a rigor, três opções de ajustamento: corte
exagero de beneficióS, é-o âesconYp3.sso~aluaria_l entre
de despesas, aumento de impostos_ e desest_atização. As
contribuições e beneflcios, tudo agruvado_por problemas
duas outras alternativas do Ministro, emissão de papelestruturais profundos, como aposentadoria Põt- tem-po
moeda e aumento da dívida pública, são opções de acode serviço e a múltiPla aposentadoria, coisas desconhec_imodação; postergam o problema, agravando-o mais tardas na maioria dOs- países.
_---de.
Com lQ_IJyável (ranqtteza, 9 Ministro aponta o déficit
Como llJ!JitO bem disse o Minis_t:ro, a emissão provoca
de 4,5 trilhões decruzeüos na conta do SINPAS, coberta
.=d_lret&-mente <!ioflação, e a venda de título_s a provoCã-Inpelo Banco do Brasil, o que, aparentemente, não inclui o
díretamente,. ao pressionar as taxas de jurOs nó mercado
endividamento vis-à-vis dos bancos privados.
financeiro.
Não sei sC: o austero Mioistro da Fazenda foi cQnslllta- _____ A diferenÇa entr~. "opções de ajustamento" e. "_opções
do pelo Ministro da Previdência Social, queanuftCiou rede acomodação" foi dramaticamente iluS(rada_ rec_t;:!!te.~
centemente um reajustamento de_l13% do INPC floS_Ç~- _
rrr~ote. Dura_nte:_a d~cªda~ do~ ~0, o_end_ivt9amento exJ:C!f~
nefícios doS aposentados, apareritemente sem exigir neno foi uma acomodação, através daquãibuscamos eSca~
nhum cálculo atuarial e sem esclarecer se,e.s!iªS dç:~spesas
par às agruras do aju,s_tame_n_Lo_e_à perda da renda real
jã estão in_clu(Q.?s_no_ m~çro défici!j::!ta.d~, o.u se cons_t~_i10posta pela crise_ de petróleo. Na década dos _80, cessatuem um nov-o vaiam!:nto d~fic.it~ri_o. _
~
~"
qa·a.a..~:õn;lod.ação externa, a_vâlvula de escape foi o endiDepoiS, comentarei a vulneraOi!idade d_aquilo que
vidamento interno. Financiamento e não ajustamento
chamo a Lei de Say da_ administração pública, que com_ _
.
_
tem sido o nOsso lema._
plementa a Lei de ParkinsOn da burOcr~cia·. - · ··
.HQ}é, irleUS seiíhores, B.s sOluções de -aCOmodação es_~
Dizia o economista francês Jean Baptiste Say _que a
tão_ ç_x'ª--Y_ridas~ tem_o_s que nos_ concentrar nas ~oluções _de
oferta cria a sua própria procura.
ajustamento, e elas devem Ser hierarquizadas prioritaria:
Na administração pública os iri'lpóstos- e- as cOnüi~
mente. A primeira e absoluta prioridade ê o corte de desbuições geram sua:S próprias despesas. Assim, a cota de
pesas; nisso é indispensável a colabOração do Minjstf;rio
contribuição da Previdência Social foi aumentada, hã
do Planejamento, pois se à Fa~enda cabe controlar o flu~
1
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xo de caixa, ao Planejamento cabe hierarquizar prioridades. O que até agora temos ouvido do Planejainento são
programas de dispêndio social, certamente meritórios,
n:ias que agravaião o déficit, se ao maior engajamento do
Estado, na área social, não corresponder um desengajamento em Olltras áreas.
-A. s~8u-nd~ Pn~rid~de deve ser a formulação e execução de um programa de desestatização, sem a sabotagem tecnocrática dos que querem preservar cargos e
mordomias.
Além da venda pública de ações em bolsa, coordenada
pela Comissão de Valores Mobiliários, o mêtodo mais
simples é a licitação pública das empresas a serem desestatizadas: licitação- aberta a quaisquer investidores.
O valor de uma empresa não é um investimento realizado, pois o Governo, habitualmente, sobreinves_te_ ou
investe mal, e sim a estimativa do mercado quanto à sua
rentabilidade efetiva ou potencial.
A terceira prioridade reside na apresentação de prograq-las de mefl}oria de arre_cadação, pela correção devazamentos.
So~te__çm quarto lugar - e nisso concordo plena~
mente com o Senador Benedito Ferreira ...:.. viria o aumento da carga fiScal, pois não queremos que o iinPosto
Sirva, sifuplesmente, para criar sua própria despesa.
- - ~ACreOTtõ Que -o PDS_não recusará, face à crise nacional, em colaborar_ para soluções de ajustamento, em
vez de sOluções de_ acomodação. Mas só o fará, se Coilvencido_Q_~_quç_foi estabelecida um? hi~rarquia de medidas preparatórias, conforme ·aquelas que antes eu me referi.
- ___ fjote-se qu~- o ~ínistro_~à Fazenda deu pouca ênfase
a um ponto importante - a reforma fiscal. Não basta
que o Governo Fe<Jer~I §C desmobilize. ~ preciso, também, que se descentralize.
Acredito que o que proponho seja feito é aquilo que o
Ministro gostaria de fazer, com_o bom senso que o caracteriza, mas que não sei se poderá fazer, tendo em vista o
estranho coquetel ideológico de que se compõe o Ministério; cOquetel cuja fórmula e dosagem só era conhecida
pelo seu genial fabricante, o Presidente Tancredo Neves.
Valho-me da oportunidade para reverenciar sua memória, com sentida emoção, pois por-ele nutria ma:is do
que amizade, afeto; mais do que simpatia, respeito. Respeito suficiente para poderm9s dh_'ergir, e que dispens~
Va aduLação e adeslsmo.'
Sublinho o r~alismq_com que o ~inis~ro versou dois
temas, habitualmente tratados com cascat~nte demogo~
gía: os Ju-ros- i ritern OS e a -dívida- externa. O fabricante dos
Juros altos é o set_~ público, que oferece taxas altas para
vender _seus tit_ql os~.$.Uga os recursos bancários por depôsitôs compulsórios; estatizou mais de 60% do sistema
bancário e __ mais da metade dos empréstini.os.
Alguns impetuosos economistas atribulam os juros int.ernos altos aos alt.os juros externo~ ~ à necessida~~ de
captar empr!!stimó~'- Ora, deixamos de captar f:mpréstimos, os juros extern·os cafram, e os juros internos subiram, exatamente proque o vilão da peça contitlua o mesmo, o deficit do setor público.
__
Em matéria de divida externa, a posição do Ministro~
sóbrla e fialista. A "transrerênda de culpa para bodes expiatórios externos- o Fundo Monetário Internacional
e as multinacionais - tornou-se um esporte nacional,
uma espécie d~, ~·fitO.:ãe pii.Oerdade" do machismo nacionalista. Mesmo homens ilustres e respeitáveis, como o
Governador_ de São Pau! o, pra_ticam esse esporte infantil.
Quem o ouVe,_concluirâ qiieas multinacionais são dani~
---nhaS e espofíadoras. Agora que as maiores delas, do
ramo automobilístico, estão paradas, senão invadidas
por-grevistas, seiitirâ ele, final, que o Estado de São Paulo proclamou a sua independência, nãO carecendo mais
do__ICM QU dos empregos que advinham dessas empre~_
sas...
__
· O Ministro. ehunciOu prinCípiÕÚazoâveiS de-bã.rganha
e_ negoic~ção com o FMI, entidade_de que o Brasil é
membro fundador. N"urica cOnsegui entençier, meus SeOfi(lfes_, 9- C~rne Oa disputa. Combater a inflação ~pro
gramas pr-oblema-brasileiro, e não é nada mal que o
FMI ta:inl;lém assíffi 9 entenda. Conter o deficít público é
interesSe brasjle-irp, Para salVar da asfixiá. o Setor priv:ido, e se há convergência de interesses com o FMI, tanto
mefhof:-saiiàr"O- desequilíbrio externo ê- questão de hon- ra pafa o Brasil, pois_ não desejamos ser contínuo:;. "gigolôs,__, do sistema financeiro internacional; ainda aqui não
vejo conflito com o FMI. Ver a retomada do crescimento
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brasileiro é interesse e esperança de toda a comunidade
financeira internacional, desde que baseado, fundamentalmente, em nossa poupança interna, pois que já abusamos de empréstimos externos e eles se tornaram indisponíveis.
O slogan. "Romper com o FMI" reflete nosso desejo
subconsciente de brigar com a lógica econômica. 1:: músi~
ca de filme antigo. Ouvi-a, vãrias vezes, em meus 46 anoS
de vida pública. A última encenação do filme foi no fim
do Governo Kubitschek, quanto rompemos espetacularmente com o FMI, numa explosão de machismo nacionalista.
Obviamente, a bancarrota veio logo. Em março de
1961, eu era enviado à Europa e o Embaixador Moreira
Salles a Washington, pelo Presidente Jânio Quadros,
para negociarmos consolidação de dívidas. Isto exigiu
prévio reatamento das relações com· o FMI, pois os governos e bancos credores insistiam na monitoração dessa
entidade.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Exc• um aparte?

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Exf.lembra muito bem.
A valentia brasileira, em romper com o FMI, gerou
aquilo que talvez foi mais que lesivo e que daõõso aos interesses brasileiros, porque V. Ex• mais d'o-que niriguêm,
versado como é no mundo das finanças, faz lembrar bem
das tristemente famosas operaÇões de SWAP, que foi a
terapêutica miraculosa que se inventou para atrair dólares, para atra1r investimentos, para suprir as nossas necessidades e desequilíbrio do Balanço de Pagamentos.
Agora, por exemplo, nós temos aí- Cujos reSultados só
Deus sabe- ternos o resultado da famosa e famigerada
63. Famosa e famigerada porque tornaram-na, através
de artifícios, deixando a corr~ão cambial sempre abaixo
da correção monetária interna, de maneira tal que levou
o setor produtivo a endividar-se para fazer internação de
dólares. E o resultado aí esUí"essa cascata;- não que ser
aqui o arauto das desgraças que no meu pessimismojâ se
nos avizinham - o problema do Sulbrasileiro parece
que é um começo de cantiga, um cOmeço de toadã.. Nãosei até quando o sistema financeiro nacional vai resisitir
a esses nossos desacertos e, sobretudo, à~ repercussões
politicas negativas desses gestos de valerltia dãquelesque, realmente, não têm condições de brigar porque lhes
falta razão. Muito obrigado a V. -EX• --

0 SR. ROBERTO CAMPOS- O Senador Benedito
Ferreira tem toda a razão. Passei junto com o Professor
Bulhões dois anos, tentando liquidar os swaps, que eram
uma rol agem de dívida a curtíssimo prazo, e pagando as
promessas de venda de câmbio que tinham sido, no fim
da década de 50, a maneira cabocl~ de emitir dólares.
O Presidente Alfonsín, da Argentina, encenou, recentemente o filme machista e parece estar arrependido. Está hoje implantando um programa de austeridade após
ter compreendido, afinal, que não se briga com a lógica
económica, que o controle da inflação não ê necessário
por causa do FMI e sím porque a Argentina se desintegrará, como nação, se a inflação continuar no patamar
em que estã. Os que pleiteiam a solução de ruptura, felizmente rejeitada pelo ilustre ministro, não esclarecem
para que querem usar essa nova liberdade. Será para livremente acelerar a inflação? Será para aumentar o déficit público? Serã para alargar a estatização, fonte de corrupção e ineficiência? Será para exportar menos deixando de aproveitar capacidade ociosa e alcançar economias
de escala? Será para retomar o crescimento, coisa que seria dificultada e não facilitada pela cessaÇão do financiamento internacional? Bem se houve o ministro em negociar pacientemente e argUir racionalmente, ao invés de
brigar infantilmente,
Não hã, infelizmente, Srs. Senadores, soluções mágicas, ainda que o povo espere magias e se embale com slogans. Os homens responsáveis deste País que ensina a
distinção entre aspirações e possibilidades, realizações
possíveis e desejos inatingíveis.
Há vários caminhos para se chegar à inflação mas
para sair dela só existe uma vereda estreita. Quando o
Ministro da Fazenda e seu colega do Planejamento no_s
trouxerem, aqui ao Senado, as opções de ajuste, criteriosamente hieráquizadas, segundo propus, estou certo que
encontrarão no PDS um Partido de Oposição construtiva. Pois estamos todos no mesmo barco, e só os mari-
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!"Jheiros bêbados se tranqUilizam porque estão na popa e
O furo está do outro lado, na proa do navio.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! (Muito bem!
Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG!UO TÁVORA NA SESSÃO DE 20.5.85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS -CE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore~:
Dois assUntos nos trazem a esta tribuna: o primeiro, é
daqueles que nos confrange a alma. Faleceu, hoje, uma
grande mulhe-r, D. Albaniza Rocha Sarazate, que encheu
a vida pública de nosso estado, pela firmeza de suas atitudes, pelo apoio que deu a seu marido, e pela justa diTeção que imprimiu aos órgãoS de comunicação, o jornal
O Povo, as Rádios AM FJ\.j, O Pol'o, que tanto e tanto
influíram na conformação da opinião pública fortalezense e porque- não dizer, de todo o Estado _do Ceará.
Maior é a nossa emoção neste momento ao nos declararmos constrangidos em falar sobre uma criatura que
foi nossa colega de infância, cujo pai, amigo íntimo de
nosso genitor, naquele tempo da Pátria velha, tempo em
que ser Oposição, sim, era um ato de heroísmo, sempre
jUntos marc_haram nos _momt:ntos fpgidios de sucesso, e
naqueles quase intermináveis de agruras.
De_lâ _a_ço_n_h~rnos, sempre incentivando o pai, e denodado Demóclito Rocha, fundador do jornal há pouco
citado. Empastelamentos não abatiam o ânimo daquele
lutador e ele tinha sempre junto a si, essa mulher que,
junto com Creuza, sua companheira de vida, faziam-no
criar novas forças dentro das adversidades que não eram
poucas.
Muitos anos depois, voltando a nossa terra, para nos
iniciar na vida pública, tornamos a encontrá-la. Partícipe
de todos os acontecimentos que, de 1945 a esta parte,
houve_na vida pública cearense, casada com esse homem
que foi um dos pontos de orgulho da história moderna
política de nossa terra, o nosso ex-colega, Senador Paulo
Sarazarte, legou ela, a to~os os cearenses, um exemplo
de fortaleza, de altivez e de firmeza em suas convicções
democráticas.
Neste exato momento em que, por coincidênCia, ela
está baixando à sepultura, de longe, deixamos a nossa
homenagem comovida e uma saudade que não tem fim.
O segundo assunto a que nos referíamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e que é de urgência, diz respeito a
alerta aqui jã dado, desta tribuna, quando voltamos do
Ceará a 3 do corrente:
Durante três dias, de caminhonete, de avião, de carro
de boi, de canoa, depois de havermos percorrido as zonas alagadas do estado e os subúrbios de Fortaleza, no
dia 3 de maio dizíamos a este Plenário:
, " ..-.num apelo ao Senhor Presidente da República, vimos solicitar que, além da responsabilidade
que teni como Primeiro Mandatário do País. Sua
ExcelênCia, filho da terra, ligado àquela região, conhecedor que deve ser, pelos anos e mais anos vividos na ârea, de nossas necessidades, de nossos anseios, de nossas reivindicações, tome realmente esse
problema do_Nordeste bem a peito, e não se quíe,
"apenas, pelas informações oficiais, que ponha, por
outro lado, seus dirigentes de órgãos bem atentos
dentro da área, acima das paixões partidárias, para
que seja menor a desventura daqueles que tanto sofrem."
E apelar ao Sr. Ministro do Interior, assim nos expressávamos:
,. "Pensamos estar interpretando o sentimento da
imensa maioria daqueles sofridos conterrâneos do
Cearã e Estados vizinhos, se nos dirigindo ao Sr. Ministro do Interior que, segundo as últimas notícias
est~ prestes a deixar àquela época- o duplo comando que possui, ficando só na pasta chamada Pasta
das Calamidades~ S. Ex• antes de mais nada, não vã
atrás da conversa de que o dirigente deve ficar no
centro das decisões e tomar conhecimento dos relatórios oficiais e apenas sobre eles promanar suas resoluções. Também não somente utilize helicópteros
que estão pululando na região, pelo menos em nosso
Estado. E jovem como é, com saúde, faça o que um
homem jâ de idade mais avançada realizou: Vá por
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terra, converse com as lideranças locais, seja de um
partido QU de outro, as lideranças civis, apartidárias
e verifique a revolta, o desconforto e o desânimo
existente na alma daquele que S. Ex• interpelar.
Isto dizíamos no dia 3 de maio. Recebemos depois e
não poucos questionamentos, inclusive na nossa terra,
dizendo que estávamos dramatizando situações com fins
Põlüicos, coisa que nunca fizemos, a consciência nos diz.
Se.nhores, o Sr. Minístro da Desburocratização foi à
nossa terra receber, semana passada, mais precisamente
no dia 17 do __corrente, há dias atrás, ajusta homenagem
que o Cearáihe presta, na primeira viagem ao torrão natal.
Vamos ler, para conhecimento deste Plenário, para
que fique registrado nestes Anais, as afirmativas de S.
Ex• Quem mais insuspeito para no jornal O Povo, isso
afirmar, do_que justamente um auxiliar direto de Sua Excelência o Senhor Presidente da República?
.. Lustosa: Ajuda ao Nordeste é lenta e insuficiente."
, "Acho o atendimento que está sendo dispensado
ao Nordeste, com relação às enchentes, insuficiente
e lento."
Acrescentou, ainda, Lustosa:
.. "Se _o Governo Federal não cumprir com o Nordeste 0- que prometeu, serei um dos primeiros críticos deste comportamento, mesmo sendo um dos
membros integrantes desta Nova República. Na Assembléia Legislativa ... "
O mesmo jornal ainda diz, estamos apenas lendo:
" ... Paulo Lirstosa ouviu as queixas dos parlamentares em relação ao atendimento às vítimas das
enchentes e ao que foi destruído no Cearã (e5tradas,
barragens, açudes e cidades) tendo prometido que
· continuará mostrando esta situação ao Presidente
José Sarney.
.
"
Lamentou, porem ...
E aí é o ponto que vamos citar com toda a ênfase,
aquilo que deste plenário solicitamos, tanto ao Ministro
quanto ao Presidente ter bem em conta " ... que as informações que chegam ao Presidente
da República não sejam estas talvez porque os Governadores do Nordeste queirem poupar Q "chefe"
de aborrecimento. Disse inclusive que Gonzaga
Mota é um dos que se comunica com o Presidente
da República, afirmando que o atendimento está
num grau de 90 a 100%. ''
O Sr. César Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Pois não, eminente
Senador Cêsar Cais.
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Távora,
sou testemunha quando da presença do Ministro Renaldo Costa CoQto e, diga-se de passagem, nós todos apreciamos a marieira como S. Ex• fez um relato suCinto das
calamidades, das enchentes no Nordeste, e sua disponibilidade de buscar uma solução, de recolher essas soluções_ para- o Programa de Recuperação do Nordeste,
que serã apresentado esta semana ao Presidente José
Sarney. Por isso acho muito oportuno o pronunciamento de V, Ex• Sou testemunha- como disse- de como
V. Ex• alertou o jovem e talentoso Ministro Roberto
Costa Couto de que S. Ex• não s~ !ouvasse só por informações oficiais e que buscasse o contato direto... V. Ex•
disse até o _seguinte: "O olho do dono ê que engorda o
cavalo". De maneira que quero, neste momento, trazer o
testemunho em apoio ao que V. Ex• está dizendo._ Neste
fim de semana, eu fui, por terra, a quatro municípios do
médio Jaguaribe, Acopiara, Jucá, Quixelô e Iguatu, regtão que praticamente não sofreu a calamidade da enchente, mas sofreu as conseqUências do inverno. O que
V. Ex• disse eu constatei in loco. Em Iguatu, por exemplo, houve um ato, uma solenidade de distribuição de sementes para o replantio. Os agricultores se deslocaram
dezenas de quilômetros para receber a semente para oreplantio e recebem cada agricultor dez quilos, quando eles
perderam dezenas de hectares. Dez quilos! A revolta era
enorme em lguatu. Uma solenidade, com o secretário de
Estado e rádios transmitindo. Depois, os pronunciamentos, no rádio, eram todos contra o sistema de atendimento a essas populações. Todos contra. Quer dizer. ou faz
bem feito ou é melhor não fazer, porque causa revolta.
Vir dezenas de quilômetros para receber 10 quilos de se-
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mente, cada agricUltor! No caso de Acopiara, não houve

enchentes- V. Ex• sabe que Acopiara ~lugar elevado.
Mas só do distrito de Truçu, arrombaram vinte e três
açudes, levaram 70 quilômetros de lavoura; no município, foram destruídas 200 casas. Não é o muniCfpio das
calamidades, que está nas calamidades, que está no plano de emergência. Então, é necessário que,-an(Cs que es-se

plano de emergência se faça, o Ministro tenha conhecimento de depoimentos como o de V. Ex• que está aqui
novamente chamando a atenção, para que não faça um
atendimento a conta-gotas. O pessoal está desesperançado. Desesperançado é a palavra. De todo modo, como
disse. V. Ex' louvo a coragem e a sinceridade do _Ministro

da Desburocratizaç_ã_o, quando, mesmo fazendo parte in·
tegrante do Governo, vem de público dizer que o_ atendiw
menta está fora de hora, e está insuficiente. De modo
que considero.- como V. Ex• disse em seu pronunciaw
menta- urgente, porque é nessa semana que se decide o
plano e na pura expressão de um poUtico, como V. Ex•
que já tem longa experiência de vivência das dificuldades
do Ceará e do Nordeste.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Agradecemos, eminente Senador César Cais, o depoimento de V. Ex• tanto
mais valioso, quanto lastreado por um passado de um
homem sinónimo de trabalho em prol da terra e, do ouw
tro lado, sustentado por uma observação local e atuatiw
zada do problema.
RealmeRte, não estamos aqui para fazer demagogia;
não estamos aqui para criticar niD.guém: Estainos aqui
para chamar a atenção do que está havendo: em linguagem comum, a teoria é uma coisa e a prática é outra.
Diz o Jornal:
"Fernando Mota e Erasmo Alencar" - Srs. _São eles
Deputados que apóiam o Governo lá - "entre outros,
afirmaram que não há atendimento nenhum" -aí é um
exagero, há !i!&Um ..
"Ao tomar conhecimento de que o Governõ- do
Ceará não informa com precisão ao Pr~sidente da
República o que se passa no Estado, o deputado
Fernando Mota ponderou que, então, o Governador é "cowresponsável pelo que está acontecendo".
«Estou me protificando a ajudar o Estado, ratificou Paulo Lustosa, lamentando que o Governo do
Estado prefere tomar medidas isoladas."
Entre parêntese, o Governador e o ilustre Ministro da
Desburocratização são da mesma Aliança, um do PFL e
'o outro deve estar no PMDB, não sabemos bem. ,
'Aqui, apenas citainos este ponto para -mostrar a
iset:tção das declarações. Um Ministro de EstaQo, que é
aliado de Slta Excelência, e mostra que realmente, aqui,
não há nem ataque ao Governador, não nos interessa a
pessoa de S. Ex•, que realmente alguma coisa estâ sendo
pintada de uma maneira ~executada de outra._Mas, podia ser engano do jornal, quer dizer O Povo. O repórter
que ouvira declaração podia ter tomado as palavras do
Sr. Ministro e dado uma veêmc:ncia as a mesmas. Mas, o
Diário do Nordeste diz coisa semelhante sobre a ajuda,
tu'do declarações de S. Ex•, o Sr. Ministro da Desburo~
cratização.
..Sobre a ajuda do Governo aos desabrigados das
enchentes no Ceãrá, o Ministro da Desburocratização disse que há inforrilações contraditórias cõni
r'Clação a esse assunto: A população do interior do
Estado e as Lideranças políticas reclamam d.i morosidade na liberação de recursos, inclusive para atendimento emergencial, e do outro lado, o Governa-
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dor Gonzaga Mota nos vários contactos que tem
mantidos com o Presidente José Sarney, afirma ao
Presidente que a liberação dos recursos tem ocorri~
do de maneira satisfatória.
Diante disso, nós ficamos numa dificuldade enorme de
procurar estabelecer efetiva veracidade no ponto em que
estaria colocada a questão, porque está havendo um tratamento muito educado do próprio Governador ou o
atendimento, realmente, estaria sendo plenamente satisfatório."
Não modificamos o português tal qual publicado. Passaremos adiante: para o jornal T~ibuna do Ceará, cujo
Diretor, aliás, nosso suplente no Senado, não nega estímulo ao Governo do Estado:
O Ministro da Desburocratização, Paulo Lustosa
da Costa, disse ao desembarcar ontem no .. Pinto
Martins" que estava vindo ao Ceará, em visista sen~
timental para rever parentes, amigos e correligioIiãrios, mas sobretudo para avaliar o que efetivamente está ocorrendo sobre a liberação de recursos
para os flagelados das cheias. Estamos com duas informações contraditórias: a população no interior
do Estado e as lideranças polfticas reclamando da limitação e morosidade dos recursos, inclusive para o
atendimento emergencial. Por outro lado, fruto das
informaçÕes do governador Gon:Zaga Mota ao Presidente José Sat:ney dão conta que a liberação tem
ocorrido de maneira satisfatória com 90 a 100 por
cento do atendimento.
RECURSOS
Isso - prossegue ele - fica difícil de verificar a
veracidade dos fatos para se apurar a questão, se
realmente estâ havendo um tratamento muito educado do Governador para com o Presidente ou esses
recursos não estão sendo suficientes. Estou disposto, na qualidade de membro da Comissão Int~rmi
nisterial de Defesa Civil, levar ao Presidente da República um relato fidedigno objetivo" sincero e· honesto do que efetivamente está ocorrendo para que
todas as medidas sejam devidamente agilizadas. A
minha postura em torno de defesa do Nordeste não
altera em nada,. "Serei inclusive, um próprio crítico
das ações do Governo caso as ações nlro ocorram
dentro daquilo que foi comproni.isSõ- do próprio
Governo.
Senhores, antes disso, em face disso, depois disso,
justifica-se ou não o apelo que fizemos ao Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro do Interior, para
que mandassem alguêm da sua confiança verificar o que
estã sucedendo em todo Nordeste. Não estamos aqui servindo de promotor público para acusar ações de ninguém, e nem nos interessa isso. Interessa, sim, que haja
um atendimento real, objetivo, desses homens que, em
número de ·mais de um milhão, sofrem os efeitos das calamidades das enchentes, nos diferentes Estados da Região, onde, segundo estamos informados, onde, segundo
ouVimos, a situação é muito pouco diferente do que da
nossa terra, haja vista as declarações mais do que enfáticas, quase desesperadas do eininente Governador do Estado vizinho, do Piauí.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizem qÜe estamos na
Nova República, com novos métodos, novos horizontes
abertos, novos desejos de partipação da comunidade nas
decisões governamentais. Está na hora de pôr à prova es-
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sas boas intenções. Pede-se muito pouco. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, S. Ex•, o Sr. Mi~
nistro do Interior, através de depoimento de observadores de sua confiança que vão lá, não de helicóptero~
como dissemos, percorrendo num dia, 10, 12, 14, 15 municípios, mas por terra, de caminhonete e, rios lugares
que não puderem chegar por este meio, de carro de boi,
de canoa, nas cidades ilhadas, nas cidades isoladas, pela
caudal que se despencou nos diferentes vales da região, e
vejam, realmente, o que está sucedendo- terão base segura de avaliação. Este é o apelo que fazemos, e no caso,
confinnado, por declarações, mais do que insuspeitas, de
um Ministro pertencente ao atual Governo, um Ministro
que faz parte da Administração José Sarney, além dotestemunho altamente credenciado do ex-Ministro C~r
Cais que, vindo de nossa terra ontem, teve ensejo, de ln
loco, verificar que, desculpe-nos a repetição, a teoria é
- uma coisa, a prática é outra. Os letreiros falam em trilhões, a realidade, oxalá, que ao menos se traduzam em
bilhões mas imediatamente. Jã seremos muito felizes.
Era o que trnhamos a dizer. (Muito bem!)
PORTARIA No 28, DE 1985
O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Sena-

do Federal, resolve:
Designar Dario Abranches Viotti, Assessor Parlamen~
tar, CLT, Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, e
Paulo Irineu Portes, Técnico Legislativo, para, sob apresidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes nos Processos fl9s 005558 85 9 e 006286 85 2, nos termos do arti~
go 48-i e§ 1~' do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 20 de maio de 1985. - Lourival Zagonel dos SantOs, Diretor-Geral.
PORTARIA N' 29, DE 1985
O DiretorwGeral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, Resolve:
Designar DariO Abranches Viotti, ASsessor Parlamen::
tar, CLT, Ubaldo Gonçalves, Técnico Legislativo, e
Paulo Irineu Portes, Técnico Legislativo, para, sob apresidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicânciã incumbida de apurar os fatos constantes no Processo n9 007419 85 6, nos termos do arti,go 481 e § l~"do
Regulamento Administrativo.
Senad~ Federal, em 20 de maio de 1985.- Lourival
Zagonel dos Santos, Diretoi:Geral.
PORTARIA N• 30, DE 1985
O Diretor-Geral, no uso de suas atribuições regulamentares, Resolve:
1_- Designar os servidores: Humberto Leal Vieira,
GranVille Garcia de Oliveira, Marcelo Chagas Muniz,
Djalma José Pereira da Costa, do Senado Federal,
Cantíd_io Lima Vieira, do PRODASEN e João de Morais Silva, do CEGRAF, para, sob a coordenação do pri~
mciro, e sem prejuízo de suas funções, estudar a inte-graçãO dos serviços médicos assistenciais do Senado Fe·
.dera!, PRODASEN e CEG RAF, propondo medidas de_
racionalização dos serviços de assistência médica e social, bem como indicar fontes de financiamento para a
referida assistência. II - Revogar a Portaria n' 43/84.
Senado Federal, em 20 de maio de 1985.- Lourival
Zagonel dos Santos.
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1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR NELSON CARNEiRO-Defesa do

I. I - ABERTURA

!.2-' EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.2- Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado n"' 129/85, de autoria

do Sr. Senador Nelson Carneiro, qu-e introduz modificação na ConsolidaÇãO das Leis do Trabalho, com
vistas a vedar a concessão de férias a empregado em
período que coincida com sua convocação para servir

nojúri.
_-Projeto de Lei do Senado n'i' f3ú/85, ·autoria
do Sr. Senador Carlos AlbertO, que altera a redação
dos artigos 116, 145 e 146, e insere o artigo 151 na Lei
n"' 1.7 II, de 28 de outubro de 1952.

-de

1.2.3- Leitura de Resoluções
- N~' 9/85, que prorrogapor 90 dias o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n~ 2, de 1985, destinada a investigar e
analisar as causas que determinam a intervenção nq
Banco Sul brasileiro S.A. e no Habitasul.
- N~' 10/85, que prorroga por 90- dias o piazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n'i' 99, de 1982, destinada a investigar
a crise na Previdência soaar Brasileira.
- N<1 11 /85, que prorroga por 90 di_as o prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resoi~:~ção n~' 52, de 1980, destinada a investigar
o funcionamento do Mercado Financeiro do País.

1.2.4- Comunicação
Do Sr. Senador Claudionor Roriz, referente ao seu
afastamento do exercício do mandato de Senador
pelo Estado de Rondônia, a fim de assumir o cargo
de Secretário de Estado.

1.2.5- Requerimento
N'~' 118/85, de autoria do Sr. Senador Murilo Badaró, solicitando dispensa-de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei do Senado_
n'~' 93/85, de autoria da Comissão Diretora, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessàQ seguinte.
Aprovado.

estabelecimento de uma mesma data para o reajuste
de todas as categorias salariais.
SENADOR HELIO GUEIROS-Alijamento de
representante pataense da Secretaria ExecutiVa do
Projeto Grande Carajâs. Apelo ao Presidente daRepública no sentido da imediata revogação do
Decreto-Lei n'~' 1.473, para permitir a reínfegraç'ão da
posse ao Estado_ do Pará de terras devolutas às margens de rodovia federal naquele Estado.
SENADOR MURILO BADARcJ. como UderPropósitos que animam S. Ex• para o desempenho
da Liderança do PDS_no Senado.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como
Líder- Pronunciamento do orador que o antecedeu
na tribuna.

1.2.7- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n'~' 131(85, de autoria do
Sr. Senador Raimundo Parente, que cria o Fundo de
Recreação Turística e determina outras. providências.
1.2.8 - Comunicação da Presidência
Convocação de s~sào ~traordinária a realizar=-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.9 -

Comunicação

Do Sr. Senador Alfredo Campos, que se ausentará
do País.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n'~' 57/85, requerendo urgência
para o Oficio Sf2, de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
__ .d_o_Senado Federal para realizar operaÇão de crédito.
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada_ p_()r falta de quorum.
- Reci:u-eriÕlento n'~' 58/85, solicitando urgência
para o Ofício SfS, de 1985, através do qual o Prefeito
Municipal de Anápolis (GO), solicita autorizaçã-o do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo externo no valor de US$
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares.)
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 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 quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'~' 340/80, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votação adiada por falta
de qoorum.
~Projeto de Lei do Senado n' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria C?SPecial do músico. (Apreciação
preliminar da constitucionalidade.) 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 estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dâ outras providência_s. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 -Discursos após ll Ordem do Dia

SENADOR JAISON BARRETO-Conclusões
de encontro promovido pelo Diretório Municipal do
PMDB de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina,
consubstanciadas nl,i, ••quta de São Miguel", contendo as principais reivindicações catarinenses ao Governo federal.
SENADOR LOURIVALBAPTISTA- Artigo do
Jornal do Brasil, edição do último dia 20, intitulado
"Um varão mineiro", de autoria do diplomata José
.Guilherme Merquior, homenageando a Bilac Pinto.
SENADOR NELSON CARNEIRO-Moção da
Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos
- RJ, solicitando a rejeição da Resolução n'~' 991, do
Conselho Monetário Nacional, referente à tomada
de empréstimos pelos municípios.

SENADOR

GASTXO

MOLLER-

Pronunciamento do Ministro Marco Maciel, em
reunião ministerial do dia 7 de maio corrente, sobre a
problemática educacional brasileira.

SENADOR

ITAMAR

FRANCO-

Aproveitamento múltiplo dos rios brasileiros.

SENADOR NIVALDO MACHADOSolenidade de posse do Eng' José Reinaldo Carneiro
Tavares na Superintendência da SUDENE.
1.3..2 - Designação da Ordem do Dia da pr6xima
sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
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2-ATA DA 78•SESSÃO,EM22DEMAIO DE
1985

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Comunicação

- Do Sr. Senador Severo Gomes, qiii! Se àiiSentará do País.
2.2.2 - Comunicação da Presidência

-Recebimento das Mensagens n~s 116 e 117/85
(n9s 279 e 280/_85, na origem), pelas quais o Senhor
Presidente da República solicita autorização do Senado Federal para que as Prefeituras Munkipais de
Jacaref e Vinhedo (SP), possam contratar operações
de crédíto, para os fins que especificam.

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado nl' 93/85_, que reajusta
os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado F~d.cral, bem
como os das pensões e dá outras providências. Aprovado. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~> 8/85, que ci"ia o pecúlio
dos servidores do Senado Federal. Aprovado. À Comissão de Redação,

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n9 2fJ7, de 1984 (nl' 418/84, na origem), de 12 de novembro de 1984, pela qual o Senhor
P~:esidente da RepúbHca submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Raymundo Nonnato
Loyola de Castro, Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Repúbfica
Democrática Popular do .Jê.men. Retirado d~: pauta
pelo Sr. Presidente.
-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n9 10[/85 (nl' 247/85, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz
Philippe Vieira de Mello para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
destinada a Magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva. Retirado da pauta pelo Sr. Presidente.

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Lei do Sena_çl.o nl'
93/85, constante do primeiro item da Ordem do Dia
da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerime~to nQ _120/85. A Câmara dos De_putados.

2.3.2- Designaçio da Ordem do Dia da pr6xima
sessão

2.4- ENCERRAMEN.TO
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Humberto Lucena, proferido
na sessão de 21-5~85.
-Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na
sessão de 21-5-85.

4- ATO DO PRESIDENTE
-

N• 84, de 1985.

5-INSTITUTO DE PREVIDtNC!A DOS
CONGRESSISTAS
-.Atà de reunião do Conselho Deliberativo.
-Resolução n~" 6, de 1985.-

6-MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES

Ata da 77' Sessão, em 22 de maio de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinãria, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. José Fragelli,
Passos Pôrto e Martins Filho
ÀS 14 HORASE.JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS..SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia - Euniç.e Michiles Fábio Luçena- Clau<lionor Roriz- Gaivão Mod.e&to
- Odacir Soares- Aloysio Chaves - Gabriel Herq:~es
- Hélio Gueii"Os· - João Castelo - Alberto Sílva Hetvídio Nunes- João Lobo -Cesar Cais -José Lins
-:- VirgíJio Távora- Carlos Alberto- Moacyr Duarte

- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha- Milton Cabral- Cid Sampaio- Nivaldo
Machado - Guilherme Palmeira- Luiz CavalcanteAlbano Franco - Lourival Baptista - Passos PôrtoJutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana.. João Calmon -.José Ignãcio Ferreira- Moacyr Dalla
-Nelson Carneiro -Itamar FÍ-anco- Murilo Badaró
- Alfredo Campos - Benedito Ferreira -·Henrique
Santillo - Mauro Borges - Benedito Canelas - Gastão.. Mt;iller- José Frageili- Roberto Wypych- Álva-

ro Dias Chiarelli -

Enéas Faria - Jaison Barreto - Carlos
Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de44 Srs:: Seri3.dores. Havendo nlimero regímental, declaro aberta a sessão.

te.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra"bã.lhos.
O Sr. l~>-Secretário irá proceder à leitura do Expedien-
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Ê lido o seguinte

PARECERES N•s 75 E 76, DE 1985
&bre o Projeto de Resolução nll 1, de 1985, que
'.'dispõe sobre a incorporação, aos proventos de apo-sentadoria dos Servidores inativos do Senado Federal,
da Gratificação de Nhel Superior e dá outras providências".

PARECER N• 75, DE 1985
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Sei!ador Martins Filho
O Projeto de Res_olução sobre o qual somos chamados
a opinar é de autoria dado uta Comissão Diretora ante-·-

rior e tem por escopo estender aos aposentados a Gnitífi- ,
cação de Nível Superior, iristftllfda pela Lei n~> 6.323, de
14 de abril de 1976.
·
Ao justificar a proposição seUs ilustres autores expenderam dentre outros os seguintes arguinentos;

PARECER N• 76, DE 1985
Da Comissio de Finanças
Relator:

Sen~dor

Gastão Müller

Trata-se·do. exame de Projeto de Resolução apresentaM
do pela Comissão DiretOra desta Casa~ dispondo sobre a
incorporação aos proventos dC aposentadoria de serviM
dores do Senado Federal da Gratificação de Nível Superior, instituída pela Lei' nl' 6.323, de 14 de abril de 1976.
De ress8ltarMse que a Proposição em". tela foi oferecida
após consultas formuladas à Consultoria ·aérâl e ao
Conselho de Administração, no sentido de que se solves~
.se· a dúvida em tomo da eficácia plena ou aut'oex.ecutoriedade da Lei nl' 7.814, de 16 de abril de 1984,
aos funcionários aposentadOs deste órgão do Poder Legislativo Fede~aL ·
Entenden'do o ConSelho de Administração ser necessãria a edição de veículo riormatfVo próprio a fim de se aplicar os C:iítêrios fixado na lei supra-referida aos servidores inativos do Senado Federal, com tal posicionamento concordou a Comissão Diretora, havendo por
bem propor à apreciação do Plenário o presente Projeto
de Resolução.
Sobre a medida manifestou~s-e_peta-Sua constituciona·
lidade a Comissão áe ConstituiÇão e Justiça.
Cabe-nos, nesta oportunidade, a apreciação da ma~
têria à luz _das normas jurídico-financeiras, nos termos-·
do art. 10& do Regimento Interno.

t393

. 3.2 -. Por o·utro lado, estipula o§ 2"' do art. 7"' da Lei n~"
4.266/63, re~erindo-se à quC?ta perceiltual do saláriofamma à taxa de seu custeio, qu~. "a qualquer alteração
n-0 Valor de uma das percentagens deverã corresponder
proporcionalmente a da outra, de modo a que seja assegurado o pcerf~ito equilíbrio do éusteio do sistema, no regime de repartição anual" (grifo noSso).
Ora, o projeto aumenta quatro vezes o Valor de cada
quota do salário-famífia enquanto apenas duplica a taxa
de contribui~ão, desatendendo àquele requisito legal sem
alterá-lo previamente, ·o que configura injuridicidade,
por quebra de siSterriática.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto,
por inconstitucional e injurídica.

A providência, em síntese, __visaa estenàer ao funcionalismo em inatividade do Seilado o beneficio concedido
aos servidores em idêntica situação do Poder Executivo.
A Gratificação a ser incorporada aos proventos foi
instituída pelo Decreto-lei n~" 1.455, de 13 de fevereiro de
1976, cuja aplicação ao Quadro Funcional deu-se com o
advento da Lei nl' 6.323, de 1976, já menciOnada.
-A- então chamad.:i. Gratificação de Produtividade, de-ferida aos integrantes das Categorias de Nível Superior,
veio a se incorporar aos proventos dos aposentados do
Poder Executivo desde que, no ato de aposentação, estivessem percebendo· a citada vantagem nos termos do
Decreto-lei n9 1.709, de 31 de outubro de 1979.
Em atenção a esse pará metro editou o Senado Federal
a Resolução n~' 21, de 1980, a qual outorgou idêntico tratamento aos servidores desta Casa..
·
. A sugestão ora em análise, por sua vez, objetiva a formalização jurfdica de ampliação da vantagem aos aposentados anteriormente à edição da mencionada Reso__,__ll,!_çâo_n! 21, atendendo ao princípio da' paridade d_e trata·mento aos ~ervidores dos Três Poderes, consoante aregra expressa contida no art. 98 do texto constitucionaL
Os efeitos financeiros da medida não importam vultosos recursos-, razão pela qual poÇerão eles ser cobertos
pela d9t~ção própria do Senado Federal prevista na lei
orçamentária em vigor.
·
Pelas razõ_es ~XP_95_t?s, somos pela apmVação do Proj~
to em questão.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1985 ......... Lomanto
Júnior, Presidente- Gastilo Müller, ~elator- Saldanha Derzi --.:..Qdii_l:io Cardoso - Rob,erto Campos João Calmon - Ma_~tins Filho -_ Jptahy Magalhies Albano Franco - Roberto Saturnino - José Lins.

EXPEDIENTE
PARECERES

a) _que: t~do em vista _o preceit.uado no art. 102, § 2~'
da ConstJt~tção, o Senado editou a Resolução n'i' 21, de
1980, estendendo a pré-falada gratificação, apenas, aos
aposentados que-·a esti.vessem percebendo quando êm atividade;
b) posterio.rmente, o Decreto-lei n'i' 7.184, de 16 de
abril de 1984, estendeu a mencionada incorporação a todos os aposentados;
·
c) ~ ·decorrência dos preceitos constitucionaiS qu~
determmam um tratamento paritário entre os servidores
dos Três Poderes da República deve o senado adotar o
mesmo comportamento, daf a apresentação do Projeto
em tela.
Deflui do processado que hÕuve certa dúvida no tocante à auto-aplicabilidade ou não do diploma aos a·posentados do Senado. Sobre a matéria opinou, no entanto, o Conselho de Administração da Casa, tendo como
relator o Dr. Pedro Cavalcanti, que em seu parecer exauriu a matéria, concluindo_ pela necessidade da apresen. tação do ProJeto de Resolução.
Feitos estes esclarecimentos, riecessãrios, no nosso entender, _manifestamo-noS,. Sob o asPecto jUrfdicoconstitucfonal~ pela aprovação da Proposição.
• Sala d<;> Comis.sões,_15 ~~_maio de 1985. ~Jo~i lgO-á-cto, Ferre1ra1 Presidente -_Martins Filho, Relator- AJ..
berto Silva - Nivaldo Machado- Hélio Gueiros - Luiz
Cavalcante - Octã_vio- CardosO ~ Moacyr Duarte.
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Sala das Comissões, em 15 de maio de 1985.- José
lgnácio Ferreira, Presidente,- Moacyr l;)uarte, Relator .
-Hélio Gueiros- Martins Filho .,- Luiz Cavalcante Nelson Carneiro (sem voto)- Nivaldo Machado- AI~
fredo Cainpos.

PARECERES N's 78 E 79, DE 1985

J984

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~" 166,de
(n'? 1.769~1J, de 1983, na Casa de origem),que "autoriza a reversão ao Estado de Mato Grosso do. terreno que menciona".

PARECER N• 78, DE 1985
Da Comissio de Agricultura
Rel,tor: Senador Jorge Kalume
Pelo presente projeto de lei, o Poder Ex~cutivo ê autorizado a promover a reversão, ao Estado de Mato Grosso,_do terreno com ârea de dez hectares, situado no Campo de Demonstração, no Municfpio de Várzea Grande,
naquele Estado.
A área em apreço fora doada à .União Federal, mediante a Escritura de 23 de janeiro de 1949, ret"üicada e
rati"fic-ada ein 25-de-julho de 1976 e transcrita sob o n~>
7.188, no Livro n~> 2, do Cartó~io de RegistrO de Imóveis
da Çomarca de Cuibã, em 10 de julho de 1978.
Na C~mara dos Deputados·, a proposição foi aprovada e nenhum óbice lhe pode ser oposto, tendo em vista
que a reversão está sendo proposta pelo próprio Poder
~XC01tvo, Por intermêdib do Ministro da Fazenda'cuja exposição de motivos êjunta:da para justificar a providência. _
_"
_O terreno, há_ muito, foi inVãd1do por terCeiros, crian~
do dificuldades poi sua regularização. Isso fez ~om que a
União se desinteressasse pela área doada.
_
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto
de lei.
__ Sala _das Comissões, em 29" de novembro de 1984.João Castelo, Presideilte -Jorge Kalume, Relator Mauro Borges- Moacyr Duarte:

PARECER N• 77, DE 1985
~

Co_!!ilil!!o de Ç~nstituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~>199, de 1983, que "eleva·
o valor do salárlo~famflia do trabalhador e a taxa
· para o seu cuSii!i0''··
Relator: Senador Moacyr Duarte
O ProjetQ____S,Q.b exame, de aut~ria do ilustre Senador
Nels_on Carneiro, deva de 5% (cinco por cento) para 20%,
(vinte por'ce~to} _Q__'Z"<l:~or ~e ~ada quota do salãrio-famítia
e pãra 8% (oito p01: cento) a taxa de CllSteio do benefício:
2... Na JustificaçãcJ", diz O Autor;, •• ... estabelecendo a
lei em vigoi-.que o seu vàlor coi-responde a cinco por cimtb do salárío mínimo e estando este acentuadamente defasado em refação a tudo, claro está que o salãrio.tende a
tambêm ficar irrisório, .inSuficiente atê mesmo para as
despesas mais elementares do trabalhador ou do filho,
Daf a necessidade de atualizar o seu vajor tal como aqui
se pleiteia".
3. Tomando posição no debate sob a naturezajurídica_ do salário-família, pond~ra Emílio Gopçalves (in
"Razões de Famflia no Direito do Trabalho", São Paulo, Sugestões Literârias, I• ed., 1979; pãg. 87). " ... dada a
sua destinação, mais acertado nos parece considerâ-lo
como prestação de natureza assistenCial". No mesmo
sentido preleciona Arnaldo Susseki!ld: ,, "O ·salãrío-- família de que trata a -~ei n~> 4.266, nãO pÕssui natureza
salarial, é um ·supleniênto devido com o salário de natureza
asslstencial, e não complemento ou parcela integrante
dele.("Instituiçõ_es ·d_e Direito do Tra~alho", vol. I, pág.
__ ;-429!_if!_~P· cit., _p_á_S:· _?~). Qbserv~_. .ai~da_,, o mesmo Emílio
Gonçalves,:. "a irttegração do salário-família na Previdência Socíaf._por força dã Lei n~> 5.890;
nada Veio infirmar a natui:"eza de prestação de cunho assistencial do
salârio-famflia, uma vez que os -sistemas de proteção social, no mundo inteiro, constituem üni iniSiO de medidas
de Previdência Social e lnedidas assistenCiais" (ib., pâgs

em

~

87-88).

3.1 . O Projeto pretende atender ao disposto no parágrafo único do ~!.~:...!_~5 da Constítu.iç!o, elevando para
8% (oito por cento) a taxa de Custeio do benefício, atualmente de.4% (quatro por cento), por força do art. Jl'. da
Lei n~" 6.136/74. Ocorre que tal taxa tem natUreza para. fi_scal e, pois, financeira, estaildo, dessart-e, sua alteração
reservada à iniciativa do Presidente da República, em
virtude do que est~tui o art. 57, item I, da ConStituição.

PARECER No 79, DE 1985
~~- Co~o d~ Finanças

Relator: Senador

Rob~o

CampQs

A proposição em exame, encaminhada pelo Poder
Executivo, ilos lermos do art. 5 I da Constituiç_ão Federal, tem por ~copo conceder autorização para Ctue seja
revertido ao Estado de Mato Grosso o terreno doado a
União Federal, situado no Município de Várzea Grande.
=

Na Câmara.dos Deputados resultou a sugestão acolhi-d-a -pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura .e Política Rur.al e de Finanças, que recomendaram a sua aprovação em plenário.
·
EnViada- a nlatérfã- a· revisão df:sta Casa, consoante
preceitO contido no art. 58 da Lei Fundamental, cabenos, n~sta oportunidade sua apreciação sob o -~nfoque financeuo, uma vez _que sobre o mérit_o J? se_ pronunciou a
Coiníssão de Agricultura.
De ressaltar-se que o imóveil em questão, com ãrea de
10 ha {dez hectares) fora transferido, por doação doEs~
tado? à União, através da Lei EstadUal n9 S, de 1948 e da
Escntura Pública de 13 de janeiro de 1949, re-ratificada
em 25 de Julho de 1979, transcrita no Regtstro de Imóvel
da Comarca de Cutabá e aceita pela donatãria.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !I)

Destinava-se o mencioiiado- terreno à instalação de

Laboratório e demais dependências da DiVisão de Def.~
sa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura.
Todavia, o decurso do tempo fez com que o citado
imóvel passasse a ser ocupado por terceiros a ponto de
dificultar a regularização da área, acrescendo-se o fato
de haver a Prefeitura Municipal de Várzea Grande autorizado lotea.mento no local, outorgando as respectivas
escrituras
_
_____ _
Ocorrendo desinteresse da União pelo terreno em
apreço, consoante expressa manifestação do Ministério
da Agricultura, do Serviço do Património da União e da

~=~~~~~~a ~e~:! ~~~~~~;r~o s~:u~~~"!~~~i~~~g: ~~:-

PARECER N'1 81, DE 1985

Da Comissão de Constituição e_ Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n~' 54, de 1984, (n~' 880-C,
de 1979, na Câmara dos Deputados), que "dá nova
redação aos artigos ]'i' e 49 da Lei n~' 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a conces~-=---s~ ~e -~~~tê~~~_judic_!!r!a ~~s E:~i_ta~-~-s~'·
Relator: Senador Alfredo Campos

bu?C:~:~:~e ~;fj~~~~i~=f~n!~~s~:n~~j~~~~~í;r;;~~=~

ele mesmo, não visulumbramos óbice ao acolhimento da

cessitados inovando nos seguintes pontos a legislação viProposição.
ge'!'lte; a) estende aos municípios o dever da assistência
• No âmbito jurfdico-financejr?, ~d~ma_is, nenhum obs--judiciária; b) determina que os poderes públicos federal,
ta~ulo pode ~er oposto à p~ovtdencra, razão_ pela qual
estadual, muniçipal e a OAB mantenham um serviço oropmamos pe a S?~~aprovaç 0 ·
• ------ -- - ----------ganiza-do para-tal finalidade; c) aprimora a definição do
Sala d.a~ Comts~oes, em 16 de maiO de 1985. - Lo-"pobre" e simplifica o exercíciO do direito conferido à
ae úsUfrUir aS-s"istêOCia júdícíâría:-manto Jumor, ~restdente ~Roberto Cam~, Relator_J~tahy Magalhaes-: Saldanha Derzi- Jose Lins- OcOs propósitos do projeto são altamente louváveis.
~vio '?.ardoso - Joao Calmon- Mart.ln~ Filho- GasComo diria o jurista João Bonuná, "que hoje se considetio Muller- Albauq Franco- Roberto Satumlno.
ra a assistência judiciária COriló uni-direito fundamental
do homem. O direito à Justiça é tão impiesciiidível como
o direitO à vida, à segurança pessoal, à liberdade, à educação, à subsistência e à propriedade. Não é um dirdfo
PARECER N• 80, DE 1985
do cidadão. É um direito"-da homem." (Citado em artigo
do Desembargador Cunha Peixoto na .. Revista da Faculdade_de Direito", Universidade de Miniis Geiais, oUDa Comissio de Finanças, sobre o Projeto de Lei
tubro de 1979).
da Câmara n9 238, de 1984 (n'i' 1.770-B, de 1983, na
A ConstituiÇão brasileira é das únicas, em todo o
origem), que "autoriza a reversilo ao Municfplo de
mundo, a abrigar no seu contexto, desde 1934, o direito
Jacarezinho, Estado do Paraná, do terreno que ~;Den
do necessitado à assistência jUdiciária. E. na legislação
ciona".
comum, tal direito é de'ieras amplo, tornando-se possível
praticamente em qualquer processo, seja civil, penal, traRelator: Senador Jutahy Magalhies
balhista ou militar.
No entanto, tal tipo de assistência, pelo testemunho
O Projeto em tela, encaminhado pelo Poder Executidos que militam nos Fóruns, é mais teórico que prático,
vo, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, visa a
à
exceção,
talvez, dos_feilos processados na Justiça do
autorizar a reversão do terreno que menciona ao MuTrabalho_, na_qual o assalariado pobre é amparado pelos
nicfpio de Jacarezinho no Estado do Paraná.
rigores da Lei n~' 5-.584, de 26 de junho de 1970. AbaNa Câmara dos Deputados resultou a proposição acota:nça da Justiça nem sempre se mantêm equilibrada,
lhida, após as manifestações das doutas Comissões de
quando
uma das partes representa a pobreza dos que ne-ConstitUição e Justiça, de TrariSportes e de Finanças.
cessitam da asslstênda judiciária.)\s aluais Defensarias
Encaminhada_a_esta_Ca_s_a_r_~visora, em atenção ao art.
Públicas não têm estrutura suficiente para atender, em
51 da Lei Fundamental, cabe~nos, nesta oportunidade, o
relação às partes pobres, o processamento de uma Jusexame da matéria sob o enfoque financeir_o, consoante
tiça rápida e eficiente.
estabelece o art. 108 do Regimento Interno.
O projeto sob exame, entre outros méritos, desburocratiza o ingresso d_o pobr_e na Justiça, aceitando como
O terreno, cuja rCvc:rsão l01 requerida pc:la municipaliboa, até prova em contrário - e sob pena de pesada
dade em questão, fora doad_o à União, consoante a Lei
multa-, a sua simples afirmação na petição inicial, "de
Municipal n~" 307, de 27 de abril de 1958, e aceito pela
que não está em condiç_ões de pagar as custas do procesdonatária mediante o Decreto fi9 44.832, de 8 de novembro de 1958.
-SO _e 0$ honorá!ios .de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família".
Destinando-se à construção de um aeroporto! ~-R!ep
A- criação e manutenção de serviços organizados,
2
cionado imóvel, com área de 713.900 m , não folu.Titiza-como-pleiteia a proposição, seriam naturalmente o ideal
do até então pela União Federal que, através d~ Mif!is--colimado, mas tais reivindicações_esb~mam_na sistemâtitêrio da AerOnáutica, do Serviço do PatrimôniQ_dª-_U_~ ~-ca-de um regime federativo por mais contraditório que o
nião e da Secretaria Gcbral do Ministério da Fazenda, aseja, cOmo o brasileiro.
nuiu à reVersão do mesmo ao Município, que no lOcal
A lei ordinária, cumprindo a preceituação do art. 153,
pretende instalar um Parque InUustrial.
§ 32 da Constituição Federal - "Serâ concedida assistência
judicíáfia gratuita aoS necessitados, na forma da
A medida, cuja autorização legislativa se pretende, obLei" -~ pode determinar que os Estados atendam a essa
jetiva a regularizar a sitUaÇãõ do imóvel que, por mais de
preceituação, como o faz a Lei n~' 1.060, de 1950. Não
27 anos, acha-se na titularidade da União para desti'pode, porém, obrigar a que os Estado_s e Municípios
nação certa; e que, até o momento, permanece inaproveicriem e mantenham órgãos_ pú_!J!icos para tais fins.
·
tado.

-parte

Havendo interesse por parte do MunicípiO etri reãVCr a
titularidade jurídica do mesmo, face à necessidade de se
abrigar, nõ local, área destinada à instalação de indús-tria, não vemos óbice aQ acolhimento da proposição.
Face ao interesse da comunidade dC Jacarezinho e a anuência da União Federal em que se reverta o terreno àquelà Municipalidade, a par da inexistência de obstáculo
no campo jurídico-financeirO; Opinamos pela aprovação
do projeto em exame.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1985. - l.omanto
•Júnior, Pr~sidente - .Jutaby Magalhil.es, Relator - Roberto Campos - Saldanha Derzi - Martins Fllho - Oc1 távio Cardoso João Calmon - Gastio MUller -AleI xandre Costa Albano Franco - Roberto Saturnino '.J..e Llos.

a

As unidades-federativas, de um modo geral, jâ mantêm suas DefenSOrias PUblicas, nos moldes que lhes. convenha mantê-las, de acordo com as suas disponibilidades
financeiras. A Lei federal, _COfltUdo, não pode tecnicamente- num regime fedeiativo- determinar-a-uma
unidade da Federação qUe elabore lei estadual que lhe
crie despesas talvez inviáveis de execuçãn.
No Brasil, no âmbito federal e com abrangência nacional, a Justiça MHítar é o único organismo que mantém
um serviço organizàdo de Defensaria Pública, com advogados concursados em seus quadros de carreira. Para
tanto, recebe as verbas que lhe são destina,das no Orçamento da União. Para os demais setoresjudiciãrios, porêm, deixa~se a assistência a cargo dos Estados ou dos
advogados filiados à OAB, o que parece ser uma atitude
omissiva da União. N ii llipótese de uma dessas causas
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chegar aos nossos Tribun~is Superiores Civis, quem se
_encarregaria da defesa da parte necessitada?
Em relação aos Muilicípios, não teria cabimento que
fossem ohrigados a manter Defensarias Públicas qu:dndo
não existe, entre nós, a Justiça municipal. As causas processadas ou são federais ou estaduais, nunca municipais.
No âmbito estadual, as Defensorins existentes provavelmente se mantêm, total ou parcialmente com os resulta~
dos das custas cobradas pela Justiça; no âmbito munici~
pai, não ocorreria essa fonte de custeio, injustificando-Se
que_ se_ onerem os cofres municipais com as despesas de
causas processadas na Justiça Estadual ou na Justiça Federal.
--A OAB, a seu turno, ê uma entidade corporativa de direito público interno, a qual, em todo o País, por intermédio de seus membros, já presta a assis_ttlncia reclamada pelo projeto, em caráler supletivo. Onde não existia a
Defensaria _Pública, notadamente no interior do Pais
~caberá a i_nçlicação à Ordem dos Advogados, por suas
Seções Estaduais ou Subseções Municipais"(§ 2~' do art.
-sv-da Lei no;o l.060J50), e onde a OAB não se faç:d _r~pre~
sentar, '""o próprio Juiz fará a nomeação do advogado
que patrocin;.~rá a causa do ne_cessitado"-(§ 39 do dispositivo citado).
A OAB já possui, sob inspiração do 1rüràesse pú6Tíco,
serviços organizados para a assistênciã j Udicíárill grãiulta; mas, mesmo que os não possuisse, não poderia ser
coagida ~ criá-!os e mantê-los, jâ que se trata de uma en~
tidade a que não se pode determinar que crie despesas ao
-seu custeio, mormente quando não se lhe oferecem fontes de recursos.
A observar-se, ainda, que o texto da Lei n~' 1.060/50,
anexado ao projeto como documentação relativa à legislação citada, sofreu alteração que escapou ao autor. A
Lei n'i' 6.654/79, acrescentou-lhe o seguinte parágrado ao
seu art. 4o;t:
-"§ 31' A apresentação da Carteira de Trabalho
e ~revid,ência Social, devidamente legalizada, onde
o Juiz verificará a necessidade da parte, substituirá
os atestados exigidos nos parágrafos 19 e 2~' deste artigo."
O projeto aprovado pela Câmara, portanto, enira em
Conf)Tto c:otn esse mencionado § 3~' do art. 4~' da _Lei
1.060(50,- bem como igualmente e~ termos técriicos,
com o parágrafo único do art. 29 da mesma Lei. Este último dispositiVõ define o necessitado, o que já faz o projeto(§ )'i' do art. 49 proposto); e o primeiro, acima transcrí~
to refere--se à documentação que o projeto deseja eliminar.
Todas as ressalvas até aqui feitas,_ contudo, visani. à
busca de uma solução que viabilize a aprovação do projeto, dada a importância do interesse público por ele defendido. Oportuno lembrar que os constituintes de 1934,
refletindo grande sensibilidade para o problema, obtiveram a seg-uinte preceituação no inciso 32 do artigo I 13 da
Constítuição entãO aprovada e promulgada:

••A União-e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito,
órgãos especiais e assegurando a isenção de emolu~
mentos, custas, taxas e selos."
A criação- dos órgãos especiais, por conseguínfe, foi
uma determinação da Carta Magna, lamentavelmente
omitida nas Constituições que se seguiram:
Pela Constituição vigente, porêm, é defesa a inicia:.iva
pãrlamentar_ em projetas que disponham sobre matéria
financeira, _errem cargos, funções ou empregOS públicos,
pertencendo também ao Presidente da República a competência privativa para .. dispor sobre a estruturação,
atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal" (artigos 57, I e II, 65 e 81, V, da Constituição).
A proposição, ao determinar que o poder público federal ''mantenha um serviço organizado" de assistência
judiciária, está invadindo área de competência que a
atual Constituição reserva ao Presidente da República.
No entanto, acredito que se possa superar tal obstáculo
- que, a rigor, não devia existir contra ·um Poder Legislativo - , amenizando-se as expres'sões que Con1PõerU o
texto do projeto. Em outros termos: ao invês de se determin_ar com ca_râter obrigatório, pode-se empregar express~o autorizativa, a servir como orientação para o
ExecUtivo.
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Isto posto, opino pela aprovação do PLC nl' 54/84,
com as seguintes Emendas:

EMENDA No 1-CCJ
Dê~se

à ementa do projeto a seguinte redação;

"Dá nova redução a disposilivoS da Lei n'l l.06õ,"-

de

s· de fevereiro de 1950, com as alterações poste-

riores, que estabelece riOrmas para- á -concess-ão- d-e

assistência j~Jdiciária aos neG.eSsitados."

- ---

EMENDA No 2'CCJ
Dê-se ao art. 1~" da Lei n~' 1.060/50,
do projeto, a seguinte redação:

proposto no arf: f_'1

"Art. l"' Os poderes póblicos federal e estadual, independentemente da colaboração que possam receber dos Municípios e OaOrdem dos Advogados do Brasil, concederão assistência judiciãria
aos necessitados, nos termos da Presente lei, devendo manter serviços organizados para tal finalidade."
EMENDA No 3-CCJ
Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:
..Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio, especialmente o parãgrafo único do art. 29 e
o parágrafo 3~ do art. ~da Lei n9J.060, ·ae S_de fevereiro de 1950."
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1985. -José
Ignici9 Ferreira, Presidente- Alfredo Campos, Relator
- Luiz Cavalcante - Hélio Guelros - Moacyr Duarte,
com restrições quanto à redação da Emenda n9 3 - Nl~
Yaldo Machado- Aderbal Jurema- Nelson Canielro.
PARECERES Nos 82 E 83, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei da Câmara p9 33, de 1984
(na origem, n9 2.103-B, de 1976), que "revigora, por
180 (cento e oitenta) dias dispositivo do Decretg..Jel n9
194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre· a
apltcaçilo da leglslaçio sobre ~ Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço às entidades de fins mantróplcos".
PARECER N' 82, DE 1985
Da Comissio de Legislaçio Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães

n9 T1í4)6:7 abriu um prazo de 30-dias
para que essas entidades manifestassem seu pedido de
dispensa da obrigatoriedade daqueles depósitos. O prazo,- obviamente, foi muito curto e a conseqüência foi que _
numerosas interessadas não tiveram tempo-de requerer.
Logo após, fõí-sancioriada a Lei ns> 5.406, de 1968, com o
mesmo objetivo, mas incidindo no mesmo erro,-quanto à
exigUidade de prazo.
-A- presente proposta, acreditamos nós, resolve a questão 2;0 revigorar aquele favor por 180 dias, tempo sufiÇiente, para que; divulgada amplamente a medida, todas
as.entidades,.possam se manifestar.
Assim, pelas suas finalidades meritórias, o projeto re-Cebe nosso integral apoio, motivo pelo qual opinamos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 14 de junho de 1984. --Almir
- Pinto, Presidente eventual- Jutahy Magalhles, Relator
--' Joio Lúcio - Joio Calmo11 - José lgn,clo.

~-,_--Lro-ecreto:reí

----

-

--

--PARECER No 83, de 198S
Da Comissão d-; Flnanças
Relãfor:· Senador Roberto Campos
-·De a1,1toda" do ilus_tre, Deputado Nelson Marchezan,
vem a exame desta Comissão o presente projeto de lei,
·que propõ~ ~Yrestabelecimento d~ vigência do disposto
no parágrafo único-do art.l9 do Decreto-lei nt 194, de24
- - de fevereiro de 1967,
-- --- 2~~--0 mencionado dispositivo, que ora se pretenderevigorar, estabelece prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da faculdade prevista no citado art. 19 do Decreto-lei
ns> 194/67, pela qual as entidades Qe fins fúantrópicos,
nas- conôições ali estabelecidas, poderiam ser dispensadas da obrigatoriedade do depósito mensal correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para
cada empregado, optante ou não, consoante o disposto
no art. .29, e seu parágrafo único, da Lei ns> 5.107, de

Quinta-feira 23

1395

do imóvel onde residir quando da. prestação_ do ser~
viç_o~_-durante a vigência do contrato."
O art. 458, que trata da remuneração, no título IV, do
Contrato Indivldlfal-do-Ti'abalho, assim dispõe:
•• Além do pagamento em dinheiro,
compreendem-se no salário, para todos os efeitos le~
gais, a alimentação, a habitação, vestuário ou ou~
tras prestações in natura, que a empresa, por força
do.contrato ou do costume, fornecer habitualmente
ao empregado. Em caso algum será permitido o pa~
gamento com bebidas alcoólicas ou drogas noci~
vas."
O § 19 refere-se aos valores in natura e o § 2s> avestuários, equiparrieittos--e o-utros a-cesSóriOS.
Daí o Projeto, que, completando o art. 458, refere-se à
habitação. A proposição está redigida em termos que
mereceu aprovação. É o meu vota~Sala das Comissões, em 26 de miliçO de 1981.- Raimundo Parente, Presidente -Jalson Barreto, Relator~
Nelson_ Carneiro - Al_ndr ,Pinto - Eunice Michiles Humberto Lucina - Gabr-iel Hermes -Franco Montoro
PARECER N• 85, DE 1985
Da QuDissão de Finanças
Relator: Senador Gastão MUller

Na forma regimental, vem a exame da COmissão de
Finariças o P!ojeto de Lei da Câmara que acrescenta parágrafo ao artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho.
A proposiÇão ê de iniciativa do ilustre Deputado Nílson Gibson, que destaca, em sua justificativa:
..Os aluguéis pagos cOnsthuem prestação in riatura e devem integrar a remuneração do empregado
para efeito do cálculo das reparações devidas.
Porque ê salário, o valor correspondente à habitação f9rneciaa, integra a remuneração do emprega1966.
do para os efeitos legais. E essa integração há de
3. Alega o Autor, na Justificação do Projeto, que o
fazer-se no percentual próprio de Sua- integração
referido prazo foi insuficiente para o implemento dobecomo componente do salãrio.
nefíciO, daí por que várias das entidades aptas a sua
fruição deixaram de exercer o direitO que lhes fora faculNci caso de dispensa do empregado, por exem-·
tado, pelo decurso de prazo legal, cujas implicações de
pio, à indenização que lhe é devida, deverA ser inte-ordem burocrática não puderam ser concretizadas a temgrado o valOr da parcela correspondente ao. aluguel
po.
,
de sua habitação, durante o contrato de trabalho."
A insuficiência dessa marco t~mporal, posteriormente
Na Câmara dos Deputados, a matêria çbtevc aproconstatada, motivou o legislador a reabrir, por novos 30_
vação do Plenãrio, após tramitar pelas Comissões de
(trinta) dias, o prazo para aproveitamento do beneficio,
Constituição e Justiça, dei Trabalho e Legislação Social c
nos termos do art. 19 da Lei n9 5.406, de 9-4-68.
- - de Finanças.
Ainda assim, houve escassez de prazo, com o que iniíJã no Senado Federal, opinou favoravelmente a cOmeras entidades de fins filantrópicos ficaram à margem .
missão de Legislação Social.
do beneficio conc_e_dido.
Ao inserir o § 39 ao artigo 458 da CLT para que, nas
4. Nessas condições, a proposição ora examinada,
reparaçõeS devidas a empregado, conste a parcela refe-objetivando revigorar, por 180 (cento e oitenta) dia,s, o
rente ao aluguel da residência, busca o projeto incluir o
diSpositivo em qUeStão, pi'OpOf-éiOna, a prazo de razoáaluguel no cálculo da indenização, em caso de dispensa.
vel, flexibilidade. nova oportunidade de gozo do benefíTrata~se, como se vê, de providência de amplo alcancio às entidades que, eventualmente, não o tenham aproce, que visa a amparar o empregado na hipótese de desveitado.
pedida do emprego, revestindo--se de grande justiça e
Desse modo, a medida proposta consubstancia senso
considerável aperfeiçoamento da Legislação Consolidade justiça e finS soçialmente relevantes, em face do que,
da.
inexístíndo, ademais, óbices de natureza financeira, soNo âmbito da competência desta Comissão, nada temos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
mos a opor ao projeto.
__
Sala das ConiísSões, em 16 de maio de 1985. -LoÀ vista do exposto, manifes~aino~-nos pela aprovacão
manto Júnior, Presidente- Roberto Campos, Relatordo Proje!o de Lei da Cânl~r~ n9 58, d_e 1980.
Jutahy Magalhães- Saldanha Derzi- Joio CalmouSala das ComissÕes, em 16 de maio de 1985. - LoMartin' Filbo - Gastio Müller - Roberto Saturtllno - ~
manto
Júnior, Presidente~ G~tlo MWier, Relator:_Virgílio Távora- José Uns- Alexandre CoSta- AlbaJoão Calmon- Oct8.vlo CardOso- Jo• Llns- Salda~
no Franco.
nha Derzi- Ro_!)~__ç~m__P:9s- M~~ Fllbo- Jutaby
Magalhies - -Albanq Franco - Roberto Satumlno.
PARECERES N<>s 84 E 85, DE 1985

Apresentado pelo ilustre Qeputado Nelson Marchezan, visa o projetO em estudo a reabrir, por 180 dias, o
prazo estabelecido pelo Decreto-lei n9 194, de 1967, para
que as entidades de fins fi1antr6picos possam requerer a
dispensa de efetuar depósitos bancãrios nas cóntas de
seus empregados não optantes pelo Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
· Le"mbra ,o emínente autor do projeto, na "JustifiCatiVa", que é indisfarçável' o- relevante papel que essas enti~
dades repre~entam em favor da comunidade, voltadas
que são para a prestação de inestimáveis serviÇos, nas
á.reas da assistência religiosa, educacioôaf ou mêdicohospltalar, aos mais necessitados.
_
Não temos a menor dúvida em perfilhar as louváveis
razões do autor, Realmente, e a isso já nOs referimos em
parecer recentes, as entidades de fins filantrópicos atuam
como coadjuvantes, e, às vezes, até como protagonistas
principais, no grande esforço governamental de _proporcionar, a todos brasileiros, aqueles serviços fundamentais à prOpria sobrevivênciâ.
·
A medida que o projeto contempla ê da maior razoabilidade. Como se sabe, todos os empregadores estão
obrigados a depositar, mensalmente, 8% dos salários pagos nas contas vínculadas ao Fundo de Garantia. Sendo
Sobre o Projeto de Lei da Câmua ns> 58, de 198U
o empregado optante, esses depósitos paSsam a integrar
que "acreseenta parágrafo ao art. 458 da Consolio seu patrimônio. Não sendo_optantes, entretanto, os vadação das Leis do Trabalho".
lores d'epositados passam a constituir uma espêcie de
-PARECER N' 84, DE 1985
provisão, disponível pelas empresas, destinada a custear
Da CO-ridssão de Legislação S~clal
as indenizações trabalhistas- dos empregadOS- diSpensa~
dos sem justa causa.
Relator: Senador Nelson Carneiro
Como as entidades filantrópicas São, na maioria das
A Câmara dos Deputados sugere que se inclua como§
vezes, carentes de recursos, pois sobrevivem às custas de
39 do art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho, o
doações e subvenções, o v"!-Ior daqueles depósitos caucio· seguinte texto:
nados representa dinheiro que poderia estar sendo utili-"
zado nos seus programás assistenciais, ou mesmo, quem · _
~ "lnt~gra a _remuneração do empregado, para tosabe, aplicado em investimentOs de boa rentabilidade. dos os efeitos, os aluguéis pagos pelo· empregador,

PARECERES~''

l!ó, lf7 E 88, DE 1985

Da Comfssio d1>_ Dlstrlt~ Federal, !Obre o Ofido
"S" D' 26, de 1982_ (Ofido GP D' 488, de7-10-82) do
Senhor PresideDti do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, encaminbando ao Senadq ;Federal o Relatório e demais peçu do processo sobre a aproTaçlo
das contas do Governo_ do D!!trltq Federal relativo
ao execíclo de 1?81.
Relator: se·õad.Of Guiffiüme Palmeira
Na sessão especíal realizada a 20 de setembro de 1982,
para ~umprir o -disposto,-no art. 28 da Lei n' 5.538/68 o

DIÁRIO
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TribLmal de Contas do Dístrito F~deral aprovou o rela~
tório e o projeto de parecer prévio (elaborados pelo

NACIONAL (Seção II)

Na têrceira parte, o relatório faz a análise retrospectiva do período de 1974 a 1981, das adminístrações diretas
e indiret1~as Fundações. ·

Cons'elheiro-Substittito Raimuil.do de Menezes Vieira)
"'elativos às contas do Governo do DF, exercício de 1981.
C:orrcspondência do Presidente da Corte _de Contas
encaminha a esta Casa do Congresso o processado com
o parecer prévio que tem o seguínte teor:

•·o Tribunal de Contas do Distrito

DO~CONGRESSO

Federal, ten-

do apreciado as contas apresentadas pelo Governo
do Distrito Federal, referentes ao exercício de 1981,
em cumprimento do disposto nos art. 42, inciso V, .
da Constituição Federal, e 28 da Lei n9 5.538, de 22
de novembro de 1968, verific-ou que as Inesmas:
a) qt..tanto' à composição, obedeceram _às norm·as gerais de Direito F:inanceiro, instituídas _p~1ã
Lei nY 4.320, de 17 de março de 1964, e demais disposições pertinentes; --b) estão corretas;
c). evidenciam procedimentos orçamentários, fi~
nanceiros e administrativos em geral revestidos de
correção, da inesma forma quanto às a:perações ·
extra-orçamentárias;
d) refletem, com relação à execução orçamentária da receita e da despesa, a obediêt'!cia aos limites estabelecidos na Ui de Orçrunento e ~utori
zações legislativas, o mesino acontecendo quanto à
abertura de créditos suplementares.
A apreciaçãO das contas em apreço não envolve
exame dt,i responsabilidade pessa:al de cada um dos_
administradores do Complexo Administrativo do
Distrito Fedenil, cujas contas são obje~9 de julgamerito individu-al e exclusivO-desta Corte, na forma
da Lei e de acordo com as normas pertinentes.
Ante o exposto, este Tribunal é de parecer que as
Contas do Excelentíssimo. Sen_hor Governador do
Distrito Federal, Aimé AJcebrades Silveira Lamaison, alusivas ao exer~ício finariceiro de 1981, merecem ser· aprovadas."
Na primeira parte do relatório é abordada a extensão
da jurisdição do tribunal de Contas d.o Distrito Federal
aos Territórios Federais. Estuda o conceito, os-tipos c:: a
finalidade da jurisdição; a competência, as exceções do
monopólio j urisdiclo-l).al, a jurisdição especial do Trib"unal de Contas, o processo da tomada de contas, o problema específico de cada Território Fed~ral, bem como as
disposições Legislativas.
.
·
A segunda parte do relatório se pcupa da análise das
contas de 1981 como eJÇiiênc;ia constitucional. Então, examina o orcam._ento-programa, a execuç"ão do orç_amento, a exa:ução financeira, as variàções do patrimônio, os
Fundos Especiais, a Consolidação das Contas, a apre-sentaçã?- sumãria_dos r_~1,1l!Jl9g_s _e os _balanços.

Fíriãlment!!, a quarta parte é dedicada às consideraÇõés finaís e ao projeto de parecer prêvio.
Evidencia-se, portanto, a seriedade e a profundidade
do trabalho encetado pelo Tribunal de Contas. E, como
a primeira parte é de característica eminen_temente reflexiva, convém a este Orgão técnico verificar o exame das
contas, as quais são constituídas dos Balanços da Administração Direta, acompanhados do Anexo I -Análise
d_o Ati v o; Anexo II -Análise do Passivo, ~_An~_x<?.J_II
Inventário Patrimonial; e o Balanço Consolidadç do
Co!flplexo Administrativo do Distrito Fe_9e_ral.
Assim, os assuntos analisados integram cínco volume-s, a s-S.hci':-1"' volume- Balanços da Administração
Centralizada; 2"' volume- Anexo 1- Análise do Ativ_o;
3'i' volume- Anexo I I - Análise do Passivo; 4Y volume
- Anexo III- Inventário Florestal; 59 volume- BalanÇo Consolidado do Complexo Administrativo do Distrito Federal.
.
Aprovado pel_a Lei n'i' 6.873, de 03 de dezemb_r.o de
1980, o orçamento do DF, para o exercício de 1981 estima a receita em Cr$ 24.273.660,000,00 e fixa a despesa
em igual quantitativo. Desse montante,_ Cr$
21.921.?8~.000,00 correspond~m à Administração Direta e Cr$ 2.352.075.000,00 à_ Administração lndü:eta e
Fundações.
,
Por fontes e em resumo, a rec_eita "do_ tesouro (receitas
correntes e de capitais) se compõrtou da seguinte forma:
Receitas Correntes
Receita Tributária ...... ,_. .... Cr$ 7598:201.000,00
Receita Patrimonial ._,., ... ~· ~ CrS
392.781.000,00
Receita Industrial ............ Cr$
28.500.000,00
Transferên~ias Correntes ..... ; Cr$ 11.940.909.000,00
Receitas Diversas ......... , .. _Cr$
396.700.000,00
Subtotal . . . . . . . . . . .
_. CrS 20.357.091.000,00
Receitas de Capital
Alienaçà"o
de bens
Móveis
Imóveis ....... _•. -.-.......... ~-· .. Cr$
2.000,00
Transferências.de Capital . ,_, ~-· CrS 1.564.491.000,00
Outras Receitas de Capital .... Cr$
·
1.000,00
Subtotal ........ , .. ~. , ....... CrS 2.564.494.000,00
Total ....................... CrS 21.921.581.000,00
Receitas dos Órgãos da Administração lndireta e Fundações
Receitas Correntes _, ..... _, . , . -. CrS 2.18_7_.375.000,00. ·
Receitª,s de Çapital .......... Cr$
164.700.000,00
Total ....................... ~ CrS 2.352.075.000,00
Total Geral da Receita .... , .. Cr$ 24.273.660.000,00
O desdobramento da despesa pode ser avaliado da forma que s"egue, ~or funções:

Função

Administração
Centralizada

176.326.000,00
Legislativa .-·.-:-.•... ~· ·-·--·-·--· ·-·~ ..... _...
I 1.677.000,00
Judiciâria . ·-· . ,_, ..... r~
·~-~·
-~~·
Administração e Planejamento ... , ....... , .
.- 4.556.255.000,00
Agricultu-ra ............._........ .
465.297.000,00
Defesa Nacion3.1 e Segurançã-Pública
Pública ........... , ......... ,_, .. , ...... .
2246.967.000,00
.s_69J.549.000,00
Educação e Cultura .................. -. .•.....• ·-·. ---~-~ "'
Habitação e Urbanismo .. ." .................. .
2.490.154.000,00
Indústria, Comércio e ServiçOs- ....-~,.;-;:: ..
~ 60.008.000,00
Saúde eSanean:iento ....... : . ......... :. -... .;.~--.- ...... : ..
3.494.428.000,00
Trabalho, Assistência e Previáencia
PreviPência. ,_,. ·
·
, ....•........•.•.....
1.235.768.000,00
~ 141.156.000,00
Transporte ........................ _._..• _. ·-~ .. .

Administração
Descentralizada

••••• '

••••••

•••

••

Soma ....... -:·~ ...... -. .... :- ....... -...... .
Reserva de Contingência , ................. .

TOTAL ........................................... "' .CrS
O orçamento em exan;te. consignou para as unidades
Orçamentárias do Distrito Federal, recursos totalizando
os Cr$ 21.171.585.000~00, como se vê: ·
CrS

Tribunal _de_ Contas do Distrito
Federar ............ ~ ......... .

176.326.000,00

240.534.000,00
284.790.000,00
1.730.000,00
10.000.000,00
504.185.000,0Q

~~ ~

1.142.806.000,00
- 18.360.000,00
149.670.000,00

21.171.585.()(}(!,00
750.000.000,00

2.352.1!75.000,00

21.921.585.000,00

2.352.075.000,00

Gabinete do Governador ..
OepartameÍ"lto de Turismo
Departamento de Educação Física,
Esportes e Recreação ........... ·
Conselho Penitenciário do Distrito
Federal .. , ............... ·~-·.,

135.158.000,00
56.650.000,00
65.165.000,00
11.677.000,00
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Procuradoria Geral
Secretaria do Governo
Administração da Cidade Satélite
do Núcleo Bandeirante
___ Região Administrativa II -Gama
Região Administrativa III Taguatinga
.......•..
Região Administrativa IV Brazlândia
, .......•..
Região Administmtiva V
Sobradinho .......... .
Região _Administrativa v~ ·_
Planaltina ...
Administração
do
Setor
Residencial, IndUstria e
Abastecimento .
Secretaria de Administração . ,
Tnstítu"to de Desenvolvimento de
Recursos Humanos
Secretaria de Finanças
Secretaria de Educação e Cultura .
. Secretaria de. Saúde ... ·-··--- ....
Instituto de Saúde do Distrito
Federal
- Secretaria _di::_St:rviços- SoCíaís ,
Se'Cretaria de ViaçãO i Obras ...
Secretaria de Serviços Públicos
Administração
·da
Estação
Rodoviária de Brasila ....... ; ..
Servi.ço Autónomo de Limpeza
Urbana ............ ,
Secretaria
de · Agricultura
Produção ..
Secretaria de Segurança Pública
Polícia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal
............... _..
TOTAL ..

. 131.985.000,00
631.437.000,00
36.896.000,00
65.848.000,00
133.241.000,00
26.292.000,00
46.44 7.000,00
29.700.000,00

44.625.000,00
1.119.855.000,00
62.405.000,00
2.686.614.000,00 .
5.554.470.000,00
3.316.375.000,00
60.453.000,00
]}5.500.000,00
2.093.374.000,00
739.879.000,00
45.821.000,00
332.592.000,00
468.655.000,00
929.349.000.00
1.132.189.000,00
70i.607 .000,00

..........Cri 21.171.585.0oo,OO

As entidades da Administração Indireta e Fundações
do Distrito FedeJ:.al foram beneficiadas com as seguintes
dotações:

.crs
Companhia do Desenvolvimento
do Planalto Central ...... .
Companhia · Urbanizadora
da
Nova Capital do Brasil
Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal
Departamento .de Trânsito do
Distrito Federal ..... .
Empiesa ele Assistê.nda Técnica e
Extensão Rural .
Fundação Cultural do Distrito
Federal ... , . ,
Fundaç_ão Hospitalar- do Distrito
F'ederar ... ,.-........ , ........ .
Fundação do Serviço Social do
Distrito Federal ...... ~ ....... .
Fundação Zoobotânica do Distrito
Federal ...... .
TOTAL ....

~

240.534.000,00
504.185.000,00
1.400.000,00

- 150.0Çl0.000,00
54.690.000,00
10.000.000,00
1.142,806.000,00
18.360.000,00

230.Ioo:ooo.oo

.... ·~· C<§ 2.352.075.000,00

-o- exame da lei orçamentária para 1981 deixa claro que
o Governador do Distrito Federal foi ·autorizado a praticar os seguintes atos:
a) abrir créditos suplementares até o limite d.e 40% da
receita orçada, fazendo uso dos recursos previstos no art.
43, § I 'i', da L_ç:i nY 4.320/64;
b) tomar medidas necessárias para ajustar os dispênÇlios a9 efetivo comportamento da receita;
c) re-alizar operações de crédito, por antedpação da·receita, obede_cido o limite previsto na Constituiçãoi
rl) durante o exercício, -iricorporãr- os--Ci-éditos sUple·
mentares concedidos pela União ao· Orçamento,
observando-se os valores e a destinação programâtica;
_ e) aprovar, até 3'1 de dezembro de 1980, quadros de
detalhamento dos projetas e atividades, que integram o
orçamento.
·
Fazem parte da Lei Orçamentária, integrando os anexos que a acom-panham, os elementos relacionados a se-
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guio, os quais atendem às exigências da Lei n"' 4.320, de

17 de março de 1964:
a) resumo geral e quadro discriminativo da receita prevista por categorias econômicas, por fontes e por rubri.
cas, até subaHneas;
b) programa de trabalho do Governo, através de demonstrativos de funções, programas e subprõgramas:
por projetas e atividades, por categorias,econômicas, e
conforme as fontes de recurso;
c) demonstrativos da despesa •. com recursos do 'Tesouro: por fontes de recursos, segundo os projetas e ati vida-.
des e conforme as categorias econômicas; por funções,
consolidando projetas e atividades, segundo as categorias econômicas e conforme o vínculo com os-recursos; e
resumo geral da despesa por categorias econôm"icas, a
nível de subelemento e item;
d) _demonstrativos diversos da despesa por órgãos e unidades orçamentárias, separadamente: por funções,
programas e subprogramas, projetas e atividades; por
fontes de recurso; por vínculo com qs recursos; por cate~
gorias econômicas; e por natureza de despesa, a nível de
subelemento e item;
e) plano de aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE constituídos de 20% da Receita Tributária prevista e de
parcela da Receita Patrimonial, decorrente da percepção
de dividendos de ações de empresas de cujo capital o
Distrito participa; do Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do Distrito Federal ......:. FAE-DF; e do
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Distrito" Federal, IDR.-- f) programação a cargo das entidades da Administração Indireta e Fundações, à conta de recursos do Tesouro, mediante demonstrativos semelhantes aos dos órgãos e unidades orçamentárias da Administração Direta;
g) consolidação geral da receita e da despesa das Administrações Direta e lndireta e Fundações; ·
h) demonstrativo sintéticõ da receita e da despesa, segundo as categorias econômicas.
Acompanham-na, ainda, os seguintes dqcumentos:
a) legislação da receita;
b) quadro demonstrativo da evolução da receita do
Tesouro nos quatro anos anteriores a 1981 e estimativa
da mesma para esse exercício;
c) quadro comparativo. da despesa realizada em 1979,
a prevista para 1980 e a fixada para 1981;
d) quadro demonstrativo da "Divida Flutuante.. ;
e) adendos "A" e "B" das Secretarias de Educação e.
Cultura e Serviços Sociais~ respectivamente, onde se encontram relacionadas as subvenções sociais consignadas
a entidades privadas do Distrito Federal.
Ressalte-se. por fim, que foram atendidos todos os requisitos constitucional e legalmente exigidos, no tocante
à espécie.
No art. 8'~,.inciso I, a Lei dos Meios em referência 3utorizou o Governo do Distrito Federal a .ab-rir créditos
suplementares até o limite de Cr$ 8.768.634.000,00, durante a execução orçamentária, com a utilização, desde
que não viessem a ser comprometidos, dos recursos Qrovenientes (art. 43, § 1'~, da Lei 11"' 4.320/64) de:
,
a) superãvit financeiro apurado em balanço patrimonial. do exercício anterior;
b) excesso de arrecadação;
c) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais autorizadas em lei;
'd) operações de crédito devidamente autorizadas.
A Lei dos Meios de 1981 (art. 8'~, inciso IV) autorizou
a incorporação ao Orçamento do DF, dos cr~ditos suplementares concedidos pela União, no total de Cr$
13.870288.000,00. E, oom a edição da Lei n• 6.967/81, o
Governo do DF teve autorização para abrir créditos suplementares até o limite· de Cr$ 4.000.000.000,00, utilizando, como fontes de fiilanciamento," os recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de a~eca
dação, como prevê o art. 43, § 1', incisos I e II da Lei nt
4.320/64.
.
Com isso, o limite determinado para a abertura de créditos suplementares alcançou CrS 26.638.922.000,00, as-sim resumido:
a) art. 8'~, inciso I, da Lei
n• 6.873/80 .•.•......•.. Cr$ 8.768.634.000,00
b) art. 8'~, inciso IV, da Lei
.
n• 6.873/80 .....•...••.• Cr$"13.870.288.000,00
c) art. t• da Lei. n• 6.967/81 Cr$ · 4.000.000.000,00 ·

Diante de tais autorizações, os créditos suplementares abertos tota!izaram Cr$ 25.362.96l.l86,61, tendo o
Governo do Distrito Federal expedido 288 decretos
abrindo créditos de igual valor e utilizando recursos provenientes de:
a) superâvit financeiro ...... Cr$
514.524.344,32
b) execesso de arrecadação , .Cr$ 22.163.173.295,05
c) anulação de dotações
... Cr$ 1.101203.889,24
d) operações de c"rédito .. , .. Cr$ 1.584.059.658,00
Assim, o reflexo dos créditos suplementares sobre o
orçâmento inicial marcou o incremento de l 10,68%, o
que pode ser demonstrado da seguinte forma:
1 -Previsão do Orçamento Cr$ 21.921.585.000,002 - Acrêscimo ao Orçamento Cr$:24.261.757.297,37
Total da Execução ..... Cr$ 46.183.342.297,37
Verifica~se, aírida, que_ o total dos créditos suplementares é inferior ao limite inicialmente estabelecido pela
Lei Orçamentâria mais o permitido pela Lei n'~6.967/8I:
E a maior fonte de arrecadação continua sendo o excesso
de arrecadação.
O Orçamento" Analítico das Unidades Orçamentárias
da Administração Direta e os Orçamentos Sintéticos dos
Ó'rgãos da Administração lndireta e Fundações foram
aprovados pelos Decretos n'~s 5.738 e 5.747, respectivamente~ de 23 e 30 de dezembro de 1980.
Também a 30 de dezembro de 1980, os Decretos nts
5.J46 e _?.748 aprovaram a Codificação e Interpr_etação
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d"a DesPesa Orçamcntáriã do Distrito Federal e as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito
Federal.
O _,Banco Re_~io9alde Brasília S.~., outros Bancos cr~
denciados pelo GDF e a Tesourana Geral da Secretana
de Finança"s fizeram a arrecadação da receita.
Vinte e nove unidades orçamentárias executaram o
orçamento da despesa da Administração Díreta.
Quanto ao Balanço Orçamentário-, a· receita, inicialmente prevista em CrS 21.921.585.000,00 atingiu a importância de Cr$ 46.848.227.833,52. A arrecadação efetiva, portanto, ultrapassou a prevista em Cr$
24.926.642.8~3,52, representando, pois, 113,71% a mais.
O excesso de receita observou-se em todas as fontes,
especialmente nas Transferências Correntes, que tiveram
incremento de 54,45%. E, no exercício, o Distrito Federal recebeu da União a importância de Cr$.
28.203.831.552,35. Portanto, o equivalente a 60,20% do
montante arrecadado.
As Transferéncias Correntes da União, por conseguinte, constituíram a principal fonte de receita do OF, atingindo o total de Cr$ 26.2"17.336.342,10: Isto representa
55,96% que, somados aos 4,24% das Transferências de
Capital (Cr$ 1.986.495.210,25) perfazem os 60,20%.
Dentre os tributos Distritais (34,45%) predomina o
Imposto sobre Circulação de Mercadorias, com CrS
12.628.214.216,02, podendo o comportamento da receita
ser observado abaixo:

Receita Própria
Receita Tributária ...........................••
Receita Patrimonial ... , ..............................•. - .•.. - .... --Receita Industrial .................. -.. -r. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • •
Receitas Diversas ........................... , ..................... .
Afiena(;J.o de Bens Patrimoniais ..................................... .
A •••••••••••••• -· •••• -

Valor Cr$
16.139.244.095,70
515.089.474,69
34.149.733,31
715.603.598,69
8.t97.100,00

%

34,45
1,10
0,07
1,53
0,02

-~:-::-::-:--::::-:::-----=-:::

SOMA ························'"··'-·······•C<>••··············--··

Operações de Crédito .•.••••••••• o o o o • o o o o o o • o o o • • o • • • • • • • • • • o o o • o • o •
Transferências da União
Transferências Correntes ........ , .... , ............... -.- •.... ~ ..••.. -.-,
Transferêilcia deCapitai .................. ~· ... -.. ~-. ~~.-.---.~ .... -•.-.. .

17.412-284.002,39
960.498.278,12

37.17
2,05

-.25.565.977.199,27
842.141.000,00

54,57
1,80

---::-::-::c~=:::------::-::c::

SOMA ............................ ··········--------"····-·-··
Pardcipaçio em Tributo~J Federlais.
Transferências Correntes .•.......................•..•. ~ .•••. -.•......
Transferência -deCapitai ......... ·-·-·._.-.-.. , ...............•. ~- ....... .

26.408.118.199,27

56,37

65L359.t42,83
Ll44.354.210,25

1,39
2,44

- 1.795.713.353,08
3,83
SOMA ....... ~ ~ :.............................. ~...... · · · · · --· · · · -.---:-:::-::=::-::::----:-::::
Outras Receitas de Capital •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o •

o •••••

--RECEITA TOTAL ................... .

Fixando-se em 28,48% do total, a receita própria efetiva do DF importou em Cr$ 13.341.904.241,38, já deduzidos os Cr$ 4.070.379.761,01 correspondentes ao ICM
· sobr~ as importações de trigo.

271.614.000,66

0,58

46.848.227.833,52

tOO,OO

As Receitas Cõrl-ellies e de Capital assfnalaram os motantes e percentuais descritos abaixo:

Receitas Correates

ValorCrS

Receita Tributária ..............• -.•...... .__.._ .. ··- .•.•...•.••..•••• ·~
Receita Patrimonial" ...........•.••. _...•••..• ~-~ . ..-.. ••••••. ~-;;;-••••.•••
~Receita Industrial ......•.......... -• ••.. _..••.• ·-- ·- .••.•. ~-~ ..•••••
Transferências Correntes .......•.•..••....•...•.• _...•..••. ~ ~-~ •• ·-~ •.
R~eitaS Diversas •..•..•.•.•.. ·~ ........ __ •••••• ~ .•••.•••• -~ ·- .••••• ~.

16.139.244.()95,70
515_089.474,69
34.149.733,31
26.217.336342,10
715.603.598,69

55,96
1,53

SOMA···········-····--············-··-····--·---·······-·-···---

43.621.423.244,49

93,11

Alienação de Bens Patrimoniais ......•.......••.·•..-............ _..•••
Operações de Cr-Mito ........•.........•.••••••• - ..•.•..•.• ~·.·••• - ...
Transferências deCapitai ........•........•.•••••.• :. __ ••.•..•. -·- .••
_Outras Receitas de Capital .....•.•......•_.. _•.•.• ___ ••.•

8.197.100,00
960.498278,12
1.986.49~.210,25

0,02
2,05
4,24

-271.614.000,66

0,58

3.226.804.589,03

6,89 .

Reccitu .. CQitll

SOMA·························---····-····--·---··--····---·-----

%
34,45
1,10

om
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E, tendo em vista as al_terações orçamentãriasjã refer das a despesa realizada teve o_seguinte comportamento,

segundo as funções orçamentãrias:

Função

Valor Cr$

%

Educação e CuJt_yra ......... _,., ............. ~-· •. ~ ~__. .. ~ ~ ...........••.•.
Saúde e Saneamento ................... ~- •.•.. ~ .....•.•••.••........
Administração e Planejamento ......... , ............................ .
Defesa Nacional e Segurança Pública .... , . , ............•.•...••.......
Habitação e Urbanismo .................. ·--·-· ... ·--· .•.•........... ~.

12.267.238.817,51
8.688.131.814,88
8.294.073.789,41
5.406.537.478,61
3.214.342.490,39
3.019.474.165,28
2.890.031.285,32
809.565.315,33
3?0.621.825,66
173.254.957,34
28.495.300,00
10.381.675,25

27,19
19,26
18,38
11,98
7,12
6,70
6,40
1,80
0,71
0,38
0,06
0,02

Tra~sror~e

..... : ·:. ·.· ................... ·· --~--··· · · · ··· ··· ·· · · ·· · · ·

AssJStênc1a e PrevJdencJa ....... , ......... '"'-,..-..-··-·· •....•...•.• ·-~ ...... .
Agricultura ..... ,., ......... , ......•.........• _._.• ·~ .•......•..-_•.•...
Legislativa , . , , ............••.............••• ·~ ..•....•.• --. •........
Indústria, Comércio e ServiÇos ................. -... ·--•o•. ··-- •• : •••• : • ••
Trabalho ...... ···"'"""~---...••· ........ ,. .•._.-.____••.___.__-..;:;_.-. ~-"'-··-._-=r-.--~--Judiciária ......•..............•••.••••..... ~~~---~· .___..___, ••.....•.....

...... .

TOTAL ..........

·~,

.._._._ •. , .•.........•.••••....•. ·-·- ·• ........ .

A contenção de gastos determinada pelo Governo, referente à despesa autorizada, leVou a Administração Direta do DF a deixar d_e ~mpenhar recursos da ordem d_e
Cr$ 1.061.193.382,39. Ocorreu, pois, entre a receita realizada e a despesa empenhada, um superávit de execução
orçamentária equivalente a Cr$ 1.726.078.918,54.
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação das
contas do Govc;::rno_ do Distrito Federal, relativas ao
exercício financeir_o de 1981~ na forma do seguinte:PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE !985
Aprova as contas do Governo do Distrito Federal,
relativas ao exercfclo de 1981.
O Senado Federal resolve::
Artigo único. São aprovadas as contas do Governo
do Dis~rito Federal, relativas ao exercício financeiro de
1981, e de acordo com_ o Parecer Prévio do Tribunal d.~
Contas do DistritO- Federal, aprovado na sessão especial
realizada a 20 d~ setembro de 1982.
·
Sala das Comissões, em t9 de abril de 1983.- Alexan~
cb'e Costa, Presidente_:_ Guilhenne Palm~ira, RelatorPassos Pôrto - Alfredo Campos - Altervir Leal- Gas-'tão Müller - Marcelo Miranda - Lourival Baptista Mauro Borges.

PARECERES

N~'s

87 e 88, de 1985

. Sobre o Projeto de Resoluçio n~' 12, de 1985, que
~'aprova as contas do Governo do Dlstrit~ Federal
lativas ao exercido de 1981.

re-

PARECER No 87, DE 1985
Da Comhid.o de Consdtl!_lçiº_~_Jusdça
Relator: Senador Odacir Soares
O presente Projeto de Resolução aprova as contas do
Governo do Distrito Federa_!, relativas ao exercício de
1981.
Formalizado pela douta Comissao do Distrito Federal, e fundamentado no parecer pr~vio do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, a proposição cumpre o disposto na ConstituiÇão y_igente e preenChe os requisitos da
juridicidade.
De acordo com os estudos procedidos, tanto pelo Tribunal de Contas d.o Distri_to Federal, quanto à Comíssão
do Distrito Federal desta C;i5a, as contas do GDF, pertinentes ao exercício de 1981 obedecem às normas gerais
do Direito' Fina:ncêíí-0.-lnsmllfdas pela Lei n'i' 4.320, de 17
de março de 1964, e demais pertinentes.
Verificou o TCDF que as contas estão corretas, deixando evidentes procedimentos orçamentãrios,'fiD.árJC:er-· ·
ros e administrativOii em gei'al, revestidos ·de correçã_o. O
mesmo ocorreu quanto_ às operações e:draorçamentárias. -_ __ _
A douta Comi_s_s_ão do Distrito Federal estudou demo,radamente a mat~ri3., terminâfldo por aprovar as contas,

45.122.148.914,98

na forma do projeto de resolução que vem ao exame deste Órgão Técnico.
Resta assinalar que, ao aprovar as referidas contas, o
TCDF deixou claro que...
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Embora a Administração Direta não tenha empenhado recursos no montante de Cr$ 1.061.193.382,39, havendo," mesmo, déficit razoável previsto, a execução
orçamentária chegoti, com superávit, a CrS
1.726.078.918,54. E o resultado patrimonial situou-se em
Cr$ 7.438.560.032,27.
O aumento ocorrido na Dívida Fundada Interna do
DF, em virtude do elevado índice inflacionário e da correção monetária, parece plenamente justificável.
Também é de ressaltar o êxito alca~çado na eXecução
orçamentãria consolidada dos órgãos e entidades que
compõem o Complexo Administrativo da Capital daRepú~li_ca. Empresas que vinham dando continuados prejuízos passaram a apresentar significativo superávit.
Por isso mesmo, opinamos pela aprovação do presente
Projeto de Resolução.
Sala das Comissões, em 16 de maio de 1985.- L.
manto Júnior, Presidente- Octávio Cardoso, RelatorJoão Calmou- José Uns'- Roberto Campos- Jutahy
Magalhães - Martin~ Fübo - Gastio MUller -Saldanha Derzl -- Albanq Franco - Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
1'<'-Secretãrio.
·
São lidos os seguintes

... uA apreciação das contas em apreço não envolvem exame da responsabilidade pessoal de cada um
dos administradores do Complexo Administrativo
do Distrito Federal, cujas contas são objeto de jul- gamento individual e exclusivo desta Corte, na for-·
rrta da Lei e de acordo com as normas pertinentes."

PROJETO DE LEI DO SENADO No 129, DE 1!185

Dessa maneira, a aprovação das contas, como previsto
no projeto_ de resolução em estudo, não excluí aqueles
administradores do Complexo Administrativo do DF ~a
responsabilidade que possam ter, em carãter pessoal.
Ante o exposto, opinamos pela constitucióiiã.lidade e
juridicídade do presente Projeto de Resolução.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )'i' f~crescentado ao art. 134, da Consolidação
das Leis do Trabalho, o seguinte§ 3'i':
§ _3'i' __Ao empregador serã. vedado conceder
férias ao empregado em período coincidente com a
stl_a convocação para servir como jurado.
Art. 29 Esta ld entrará_ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrâri~.

Sala das Comissões, em 16 de novembro de 1983.Murilo Badaró, Presidente- Odaclr Soares, RelatorGuilherme Palmeira - Helvídio Nunes- José lgniclo
Ferreira - Hélio Gueiros- Amaral Furlan- Almlr Pinto- José Frageill- Marcondes Gadelha.
PARECER No 88, DE 1985
Da Comissão d~ Finanças
Relator: Senador Octávio Cardoso
Após minUciOSo estudo sObre os balanços e o parecer
préviO dO Tribunal de Contas do Distrito Federal a eles
relativos, a Comissão do Distrito Federal apresentou o
Projeto de Resolução, que passa a ser examinado, aprovando as contas do Governo da Capital da República,
relativas ao exercfcio financeiro de 1981.
. De acordo com a manifestação do TCDF, as referidas
contas obedeceram, quanto à composição, às normas gerais de Direito Financeiro instituídas pela Lei n'i'
4.320/64. Qliãrtto à co·rreÇão, nada foi oposto, refletindo
obediência aos limites estàlieleciQos pela legislação vigente.
O Tribunal de Contas evidenciou o acerto dps procedimentos orçamentário, financeiro e administrativo em
gerai, ressaltando que a responsabilidade individual de
. cada agente da administração seria julgada,_ cada qual de
per si.
A Com-iss~o de Constituição e .J: u~tiça acolheu ~ proposição, consideràndo-a con_sti_tuçiC?Pj.l_ ~ jti_rjdjca_~. -_
bo ponto de vista deste Qrgão Técnico, é de sali~ntar
o vultoso aumento da Receita obtido _em 19_8 t, pe[_a administração do Distrito Federal. Essa majoração alcançou percentual superior a 113%, em relação ~ ~eceita
prevista. A arrecadação dos tributos qistrjtais fOl_sátisf~_:
tória.
__
A exCCução Orçamentâria- aéinOns_tr_:-a_,_ q~.~:~- ~ _Ed~cação
cOntinua absorvendo a maior_ s_qma 4os r~l!rSOS da Capital da Repú~lica, vindo, a seguir, ~( Saúd(: e o_ Saneamento Bãsico. As despesas com Administração e Plane!
jam_ento, mesmo cont~i-ldo _os recursos do FUNJ:?EPE.
aparecem no terceiro degraU.

Introduz modificaçlo na ConsOlidação das Leis do
TrJtb.alho, com vistas a vedar a concessão de férias a
empregado em período que colnclda com sua convocaç_~o para servir no júri.

Justificação
Apresentado em atendimento a reivindicação específica da A~§:~iação dos Jurados de Minas Gerais .-:AJUR-MINAS, tem o presente projeto de lei o objetivo
de consignar na lei a proibição expressa de os empregadores concederem férias a seus empregados em período
que coincida com a sua convocação para servir como jurados .
Há, na verdade, segundo comprova a experiência, casos de patrões que liberam o seu empregado para a pauta
do_tribunal do júri local, mas simultaneamente lhes concedem fér_ias vencidas ou mesmo normais.
Tal procedimento anula, evidentemente, o repouso
que o empregado usufruiria no período das férias.
Sala das S.:S.Sões, em 22 de maio de 1985. -Nelson
Carneiro.
(Às COmissões de_ Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1985

Altera a redaçilo dos ardgos 116, 145 e 146, e Inse-re ()8-rtigo 151 na Lei n'i' 1.711, de 28 de outubro de
1952.
O Congresso Nacional d~ret!;l:
Art.-l<i Os ai-is. 116,145 e 146da Lei n"'.L711~de:28
de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionârios Ptlbli-c().n~:JviS ,da Uni~Õ_. passam a ter a seguinte redaçàQ:
~ .. «Art. t't"6, -APós~adadecêniOdeefeÚv~ÕC:xercl~
cio, ao funcionário que-a requerer, conceder-se~á_ li- -- _c~p.ça especial de seis meses com todos os direitos e
vantagens de seu cargo efetivo.
§ .1 'l A licença especial de que _trata este artigo é
extensiva aos servidores regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.
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§ 29 Não se concederâ licença especial se hou~
ver o servidor em cada decênio:
a) sofrido pena de suspensão;
b) faltado ao serviço injustificadamente;
c) gozado licença:
l. para tratamento de saódepor prazo superior
a 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos Ou não;

2.

por motivo de doença em pessoa da famí1ia,

por mais de 120 (cento e vinte) dias;
3. para o trato de interesses particulares;
4. por motivo de afastamento do cônjuge,
quando servidor civil ou militar, por mais de 90 (nõventa) dias.
Art. 145.

Conceder-se-á gratificação:

XII. de Natal.
Art. 146. A gratificação adicional por tempo
de serviço serã concedida na base de 5% (cinco-por
cento) por qilinqUênio de efetivo exercfCío.
§ }9 A gratificação qUinqUenal será calculada
sobre o vencimento ou salário do cargo ou emprego
estabelecido em lei.
§ 2" Esta gratificação hlCorporawse aos proventos da aposentadoria e é extensiva aos servidores regidos pela Consolidação das_ Leis do Trabalho CLT.

§ 39 O tempo de serviço prestado pelo servidor,
anteriormente ao seu- ingresSo no ServiçO Público,
será computado para efeito de aplicação deste artigo.
§ 49 O direito à gratificação de que trata este
artigo começa no dia imediato àquele em que o servidor completar o qUinqUênio, independente de requerimento.

't5 ·,:

'd;

A rt..
~-~À·~;;;m~~~i~ ~-a·t~Í ~~~;~p~~cj;_
rã a 1/12 (um duodécimo) da remuneração ou dos
proventos anuais do servidor."

Art, 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra etri"vigor na data desua"PUDHRevogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Administração Pública aplica aos seus servidores regimes jurídicos diversos. Aos funcionários,. "stricto sensu", aplica-se a Lei n91.711, de 28 de outubro de 1952
mais conhecida como Estatuto dos Funcionài'ios Públi~
cos Civis da União. Já as relações de trabalho com os
empregados ou trabalhadores públicos se regem pela
Consolidação das Leis Trabalhistas, convindo ressaltar
que _cresce a cada dia o r-ecrutamento desta dltima categoria.
- --Há décadas, os funcionários p6blicos esperam pelo beneficio da Gratificação de Natal (139 salãrio) concedida
aos trabalhadores em geral pela Lei n~' 4.090, de 1962.
ya!e d~ta~3! q_ue alguns Estados-membros e Municípios
Jâ I_nstrtucronalizaram esse beneficio.
Marcantes diferenças existem entre os dois_ regimes
jurídicos e talvez por isso mesmo não se dispôs a União a
instituir um terceiro regime previsto--no art. 106 da atUai
Carta Magna. Ad invês, fala-se e se discute muito_ acerca
da uniformização _ou unificação dos dois regimeS-exisfent~~: o estatutário e o celetista. Quando, poi-ém, se;: cqncrc>
tzzará tal proposta? Talvez fique para as calepdas gregas.
A discriminação verificada no trataffiento conferido
. aos estatutários e aos celetistas não se explica, nem muito menos se justifica, mormente no_ que tange--a certas
vantagens, como é o caso da Gratificação de Natalin3. ou
139.salârio, concedido a estes e negada àqueles. Tal procedimento fere frontalmente O- princípio da isonomia
constitucional, expressamente agasalhado em nossa superlei.
De outra pa_rte, afigura-se extremament_~.injusto que a
uns (estatutános) se ofereçam adicional por _tempo de
serviço e licença-prêmio e a_outros (celetistas) se neguem
tais vantagens. Mais injusto e incomp-reensível ainda parece.o t;~tament? discr~inatórlo dentiO do mesmo reg_ime JurtdJco, p01s é sab1do _qu~ muitos órgãos estatais
concedem tais beneficias a seus servidores regidos pela
CLT.

Com o o_bjetivo de obviar essas gritantes discrepâncias
entre oS dois rcgirii.csjurídicos dos servidores, é que estamos Propondo eniendas aos arts. 116, 145 e 146, da Lei
n' 1.711, de28 de outubro de 1952(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União), que tratam da "Licença
Especial" das. "Gratificações" e dQ, ..Adicional por Tempo de Serviço".
Por outro lado, _seguindo a sistemática do Estatuto,
julgamos adequado inserir um artigO definidor da Gratificação de Natal, aproveitando, para tanto, o fato_ de o
dispositivo origfn"al ter sido vetado quando da sanção da
Lei, em 1958. Destarte, no momento em que estão a soprar os ventos
da Nova República, no momento em que o próprio Governo promete conceder o 13~" ao funcionalismo público,
- e~pero que esta Proposição encontre o apoio dos Con~ gressistas e chegue à sanção presidencial antes de dezembro próximo.
Sala das Sessões, em 22 de maio de 1985.- Carlos AI·
berto.
(Às Comissões de Constituíção e Justiçã e de Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sabre a Mesa, resoluções que vão ser lidas pelo Sr. 19Secretãrio.

São lidas as seguintes
RESOLUÇÃO No 9, DE 1985
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido
à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Re·
solução n9 Z, de 1985, destinada a investigar e analisar as causas ijUe determinam a intervenção no Banco
Sulbrasileiro S.A. e no Habitasul
O Senado Federal resolve:
- - Artigo _!mico~ Ê _prorrogado por 90 (nov~~tã) dias,
nos term-os dci-_ãitigo 178 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pela Resolução n9 2, de 1985, destinada a investigar e analisar as causas que determinam a intervenção no Banco Sulbrasileiro S.A. e no Habitasul.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1985 . ..,.,._Aderbal
. Jur:~mª - A~cides &~ldanha- Ale~__a_ndre_ Costp- Al~
vir Leal - Carlos Alberto - Carlos Chiarelli - Cid
Sampaio - Fábio Lucena - Gabriel Hermes - Gastão
Müller- Hélio Gueiros- Helvídlo Nunes -João Calmoo- José lgnácio Ferreira- Josê Lins- Jutahy Ma·
galhies - Lomanto Júnior - Lourival Baptista - Luiz
Cavalcante - Marcelo Miranda - Moacyr Duarte Niv:llldo Machado- Odaclr Soares- Raimundo Parente
- Roberto Saturnino - Roberto Wypycb - Saldanha
Derzi - Virgflio Távora.

RESOLUÇÃO N' 10, DE 1985
Prorroga por 90 (noventa) dias O piazO- concedido
à Corilissílo Parlamentar de Inquérito cria~ pela Resolução n'i' 99, de 1982, destinada a investigar a crise
na Previdência Social brasileira.
O Senado Federal resolve:
Artigo Ónico. E: prorrogado por 90 (rioventa) dias,
-nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o prazo
c:onced.iôo à Comissão-Parlamentar de lnquêrito criada
pela Resolução n" 99,. de ~982, destinada a investigar a
_crise na Previdênci~J, Social brasileira.
Sala da Comissões, ein 22 de maio de 1985. -Aderbll
Jurema - Alcides Saldanha --Alexandre Costa- Altevir Leal ~ Carlos Alberto - Carlos Clúarelli - Cid
Sampaio--;- Fábio Lucena- Gabriel Hermes- Gastio
~üller - Hélio Guelros - Helvfdlo Nune!l - Joio Calinon::..:. José lgn:íci9 Ferreira- José Llns- Jutahy Ma*
galhães --Lonianto Júnior- Lourlval Baptista- Luiz
Cavalcante - Marcelo Miranda -- Moacyr Duarte NiVildo MachadO - Odacfr Soares- Raimundo Parente
- Roberto Saturolno - Roberto Wypych - SaJdanhli.
Derzi - VlrgOio Tjyora.
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RESOLUÇÃO No 11, DE 1985
Prorroga por 90 (noventa) dias o prazo concedido
à Comissio Parlamentar de lnquérito criada pela Resolução n9 52, de 1980, destinada a investigar o funcionamento do Mercado Financeiro do País.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1:: prorrogado por 90 (noventa) dias
nos termos do artigo 17_8 do Regimento Interno, o prazo
concedido à Comissão Parlamentar de InqUê:rito criada
peta Resolução n" 52, de 1980, destinada a investigar o
funcionamento do Mercado Financeiro do Pafs,
Sala da Comissões, em 22 de maio de t 985. - Aderbal
Jurema - Alcides Saldanha- Alexandre Costa- Altevir Leal - Carlos Alberto - Carlos Chiarelli - Cid
Sampaio --;- Fábio Lucena - Gabriel Hermes- Gutio
Müller- Hélio GueJros- Helvfdlo Nunes- Joio Cal~
mon -_José ~gnácl~ Ferreira- José Llns -::_Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Lourival Baptista - Lulz
Cavalcante - Marcelo Miranda - Moacyr Duarte Nivaldo Machado - Odacir Soares - Ralmuudo Parente
- Roberto Satumino - Roberto Wypych - Saldaoba
Derzi - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Os documentos lidos contêm subscritores _em número suficiente para
constituir, desde Jogo, Resolução do Senado, nos termos
-do art. 178 do Regimento Interno.
Sobre a Mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.
]9-Secretário.

1:

fida a seguinte

Porto Velho (RO), 20 de maio de 1985.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
obediência ao disposto no artigo 43, alínea. "b" do Regimento Interno, que nesta data me afasto do ex.ercfcio do
mandato de Se:nador pelo Estado de Rondônia a fim de,
nos termos do artigo 36 da Constituição, assumir o cargo, para o qual fui nOmeado, de Secretário de Estado.
Atenciosas saudações, - Claudionor Roriz.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) Com relação ao
expediente que vem de ser lido, a Presidência adotarâ as
providênCias necessárias para a convocação de seu su~
plente,
_
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secr-CtáiíO.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 118, DE 1985
No~ t~rmo~d~

art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuiçãO de avulsos
para o Projeto de Lei do Senado n' 93, de 1985, de autoria da ComisSão-Dii'etora, que reajusta os àtuais valores
de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, -bem como os das pensões e dâ
outras providências, a fim de que figure na Ordem do
J:?ia -da sessão seguinte.
Sala dis Sessões, em 22 de maio de 1985. - Murilo
Badaró.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ---Aprovado o
_r_equerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Há oradores inscritos.
CQncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carfleiro, que falará como Líder dQ PTR.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia O seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O ex:..Ministro da Agricultura Alisson Paulinelli em
entrevista concedida hoje ao programa da TV~Globo
"Bom Dia B"rasil", deClarou que a crise na agricUltura 6
fruto direto da falta de poder aquisitivo do assalariado
brasileiro, que vem sofrendo nos últimos 5 anos uma imposição-- irreaf dos salários e que só com uma correção
justa teremos reafivada a economia interna e conseqüentemente estaremos resgatando a dívida social com o
povo brasileiro.
Não temos defendido outro ponto de vista nesta Casa,
além de reclamar para que os reajustes de trabalhadores
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e funcionãrios públicos civis e militares sçjam feitos em
uma mesma data, ou semestral, ou, trimestral ou· ainda
em outra periodicidade, mas que se faça para todos os
assalariadoS numa só vez, evitando-se que os. preços sejam revistos quase que mensalmente, em conseqüência
de alterações salariais de categorias profissionais diversas, tal como vem ocorrendo.
Estamos todos suportando os reajqst~ dos preços dos
prodUtos de primeira necessidade que foram feitos no
com~rcio

em virtude do aumentado salário mínimo, em-

bora 'não tenham sido alterados os vencimentos das demais categorias profissionaiS. O mesmo ocorrerá em julho; quando forem aumentados os servidores públicos.
Serão então os trªbalhadores que nessa oportu~idade
deverão suportar os novos preços resultantes desse rea~
juste que não os beneficia.
Precisamos acabar com esses aumeritõs em diferentes
dias, evitando s_obrecarga de pfeços em cate'gorias que
não foram beneficiadas com aumentos salariais e acima
de tudo, q~e a coiTeção mínimS. seja de 100% do JNPC,
além de em cada reajuste acresc:ermos Percentual que
vise em curto espaço de .tempo readquirir as parcelas de
salários perdidas nesses últimos anos.
Somente corri este comportamento, em nosso enten~
der, poderemos reabrir as lojas"e fábricas fecha4a~ no
passado qUinqílênio e abrir as portas para acolher o
imenso exército de desempregados, infelizmente superlo. tando todos os centros prbanos e em todos os pontos do _
Pais.
·
Ao fazermos este registro, queremos renovar nossa
posição, jâ agora apoiada pelo ex~ Ministro da Agricultura, que, candidato à presidência da Confederação Nacional da Agricuftura, apresenta eSsa reivindicaçã,o como
bandeira da maior importância.
Coma disse Tançredo Neves, o trabalhador já pagou
sua parte na dívida social e cabe agora a implantação
correta de uma nova política salarial, que por certo ajUdará em muito a conquista do equiHbrio perseguido pelos atuais responsáveis pela economia do Brasil.
Chegou a hora de somar esforços na luta contra a reçessão. (Muito bem!)

d SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. Ht':LIO GUEJROS (PMDB- PA. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador_.)- Sr. PresiM
dente e Srs. Senadores:
~ propósito do insólito, injusto e impatriótico alijç,mento do Estado do Patá d_a Seçretaria-Executivª do
Projetp Grande Carajâ!t, objeto de um pronunciamento
meu, ontem, neste Plenário, quero comunicar à Casa que
enderecei ao Presidente José Sarney o seguint~ telex:
Presidente José Sarney
Palácio do Planalto - TELEX
Brasflia
..~a Velha República, que tanto combatemos,
foi com o apoio e pr~stígio de V. Excia. que a ferrovia e·o porto de escoamento do ferro de Carajás foram para o Maranhão.
••Acreditávamos que com a Nova República,
para a qual juntos corttribuímos, elegendo Tililcredo
Neves e elevando V. Excia. à Presid!ncia. da Re. pública; fosse possível ao Parâ manter a SecretariaExecutiva do Projeto Grande Carajás, reconhecimento mínimo ao nosso Estado, onPe Deus plaritou
em seu subsolo a riqueza. que outros desejam administrar, a despeito dos .paraenses.
.. Lamentamos. que o Governo da Nova República haj11 preterido o nome do economista Armando
Dias Mendes, de r.ecorihecida envergadura moral e
intelectual para o exercício do cargo.
.. Quarido pleiteamos a presidência da Eletronorte para os Estados da Amazônia, V. Excia nos re'cu- ·
, . sou atendimento, rogando no.ssa compreensão, 'pois·
que não lhe ficaria bem subtrair do Maranhão cargo
já anteriormente conquistado.
.. Lamentamos que, com relação ao Pará~ V. Ex~
· da. não nos reconheça o direito de· manter um paraense na Secretaria do Projeto Grande Carajâs.
+
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.. Aceite nossos votos de sucesso à sua administração e à Nova República, como contou com os
nossos votos para a Presidência da República.
Saudações cordiais. Senador HéliO Gueiros.~'
Sr, Presidente e Srs. Senadores, ontem, falei a fespeito
de um uso da Velha República que deveria ser mantido
pela Nova RePública m·ru; não o foi, qual seja, a manuM
tenção de um paraense à frente da Secretaria do Projeto
Carajás, projeto, êomo eu disse, que tem toda a sua base
física no Estado do Parâ- tudo é ex;trafdo do Estado do
Pará e levado )lara fora e não temos o direito nem
oportunidade de opinar sobre nada, porque não existe
um paraense envolvido em todo o mecanismQ que nor~
teia e dirige o Projeto Carajâs; a única coisa que nos res~
tava Úa aquela Secrataria EXecutiva, mas essa mesma
nos foi tomada.
Agora, quero falar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
sobre um abuso da Nova República que deveria ser eliminado, mas atê.agora não foi: quero referir~me ao famo~o Decreto~ lei n~' 1.164, de )'i' de abril de 1971', quede~
clara indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento
nacionais terras devolutas situadas na faixa de 100 quilómetros de largura, em cada lado do eixo de roçlavias na
Arilazônia Legal e dá outras providências.

a

·O Sr. Benedito Ferreira truir .

Çonstruidas e por cons-

O SR. Ht':LIO GUEIROS - Chego lâ, nobre Senador!
·
Veja o absurdo, Sr. Presidente: a União const_ruiu esk_adM_ em S~o P11ulo e não surrupiou nem um metro
quadrado de São Paulo; construiu estradas em Minas
G!<tRÍS tt não.tomoq um metro quadrago do territ§rio de
Minas Gerais.
.
O nobre Senadci_r_ João Lobo: intramuros, me adverte
para não usar o termo surrupiar. Quero que S. Ex• me dê
um nome mais õ:ldequado, porque com qma canetada no
papel se retiram tOO quilômetros de cada estr~da que se
constrói na Amazônia Legal, não sei como se deva classificar esse at_9 ~enão como s.~rrupiamento.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Vlrgflio

T~vora-

Permite V. Ex' um apa!te?.

O SR. Ht':LIO GUEIROS- Vou jâ chegar lâ! Peço
aos eminentes colegas alguns minutos para concluir meu
pensamentO e concederei aparte aos ilustres Senadores.
_ M_~s verifiquem V. Ex•s que o Nordeste também foi,
efltrCcõrtado de estradas e rodovias e ninguém tomou
um pedacinho de terra do N ardeste; todo o Brasil foi be~
neficiado por rodovias federais, mas ninguém se lembrou
de cobrar nada de retorno. Na Amazônia, porém ...
O Sr. Virgílio Távora -

Vasta Rf:giilo!

O SR. HtLIO GUEIROS -sr: Presidente, e Srs. Senadores, veio a Revolução e deScobriu que a Amazônia
tinha que pagar um preço alto, se é que ela queria ter alguma rodovia federal. E, a I~' de abril de 1979, foi baixadQ esse DecretoMlei, declarando indispensáveis à Segu~
rança Nacional as terras devolutas situadas na faixa de
100 qUilômetros de largura, em cada la~o do eixo de:
várias rodovias jâ construidas, em construção ou em
projeto. S uma qalamidade! ê. uma calamidade!
E, agora, V. Ex•s vão pensar, naturalmente, que só
existem estradas construidas ou em construção, mas não
e'xiste nenhuma em projeto. V, Ex•s vão ter a informação
de que há estradas que não existem realmente mas já
forçaram o Estado a· entregar, de ..mão beijada'', para a
União, terras na faixa d~ 100 quilómetros de largura em
, cada lado do eixo da rovodia. Por isso, Sr. Presiâente e
-<-Srs. Senadores, neste meu pronunciamento, estou-me re~
ferindo ao DecretoMlei n~' 1.164, que especifica 18 rodovias na Amazônia .
Não é c;:xatamente sob.re' esse Decreto-lei que eu quero
falar, porque acredito que um decreto tão complicado
como esse, Com 18 rodovias esboçadas ou em construÇão, necessita de maior estudo para ser retificado ou
alterado.
'
O Sr. Benedito Ferreira· - Mas, antes que V. Ex•
mude de assunto, eu gostaria de aparteá-lo.

O SR. HtLIO GUEIROS - Pois não, desculpe-me
V. Ex• Qqu o.apã.rte a V. Ex•, com 111~ita honra.

O Sr. Vir'gílio Távora- Aliãs, estamos os dois na fila.

Ú S~~-B~~edito Ferreifa ·_ Eu diria, n'obre Senildor
HéliO GueiroS- e V. Ex• é jurista- talVez .lo afã deadjetivar, eu lembraria que V. Ex• colocaria melhor a palavra usurpação.
O SR. Ht':LIO GUEIROS - Muito grato pelo eufeMuito obrigado!

mi~mo.

O Sr. J:lE!n~ditQ f'erreira- Mas a verdade~ que, no Estado de Goiás, temos um caso mãis sério: temos tetras·
loteadas pelo IDAGO, que não eram mais terras devolutas, porque, pela lei estadual, as terras devolutas consti- .
tufram pat~imônio do JDAGO ..;_Instituto de Desenvolvimento e Colonização, da reforma agrâria do Estadoe essas terras já medidas, demarcadas mas, às vezes, ocupadas já por assentamentos promovidos pelo IDAGO e,
de repente, todas essas terras são usurpadas por esse famoso decreto. Veja V. Ex~ qile depois de certa altura, o
Estado de Goiá~, que é rasgadO ao meio pela BelémBrasília, tem toda a sua limitação geogrâfica pelos Rios
Araguaià e Tocantins alcançada pelos famosos cem quilómetros de cada lado, Pois bem, foi exatamente essa re-,
gilio, que -erã objeto da g.rilagem organizada, industrializada no Estado de Goiá-s pelos famosos fazendeirOs do
asfaltç, QU grileiros, e na época eu, apressadamente, saudei esse decreto, e depois, percebendo a usurpação que
ele realmente significava, voltei à tribuna pedindo que o
Governa cuidasse, antes e sobretudo, das terras usurpadas pelos grileiros. Mas, lamentavelmente essas continuam sub jbdice, arrastando-se nos tribunais essas ações,
ardilosamente industrializadas pelos gri\eiros, mas
sobretUdo ~~tribadas no nosso preciosismo'jurfdico, que
não permite nunca o deslinde dessas terras; lamentavelmente, temos áreas enormes no Estado de Goiâs, não
são queijo nem rapadura, não pertencem à União, não
pertencem ao Estado, porque sub judice e, o que é mais
graVe, propostas como fiz a:qui, no Senado, e alguns até
q~e p~soªlm~nte !~vei a_Q_E?;ecutivo de então para coibir
esse abuso da grilagem, sequer tomaram conhecimento
delas. Mas as terras que jã estavam loteadas, em fase até
de expedição de títulqs, todas essa!} foram usurpadas no
Estado de Goiás. Logo, a minha solidariedade com V.
Ex•, mas ela r-Calmente não tem seq'uer sentido, porque
somos companheiros de infortúnio, nessa causa de usurpação do patrimônio de nossos Estados,
O .sR. H.t!UO GUEIROS - Muito grato ao aparte
de V. Ex', que dá testemunho valioso para o protesto
que estou fazendo, nesta hora, sobre essa espoliação,
essa mutilação no território de nossos Estados.
Quero dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
que ~ a execução, a validade ou a vigência desse Decre;olei importou na sub~ração de 72% do território paraense,
foram .cOnfiscados pela União, através de uma canetada
dessas; de um Decreto-lei redigido na véspera e, no dia
seguinte, levado à publicação no Diário Oficial e imediatamente poSto em vigência. setenta e dois por cento do
território do Esta.do do Pará passaram pai-a a órbita,: a
jurisdição da Unilo, de modo qUe o meu Estado, hoje, é
um. Estado descontinuo, é cheio de DiStrito Federal pelo
meio: o Estado vai .. andando," vai querendo colonizar e
aí empaca pofque ati é um Distrito' Federal; ..anda" mais
um pouCo e empaCa· novamente porque há um outro Dis- ·
trito FederalJ e assim sucessivamente; o fato é que, hoje,
temos apenas, do noss_o territórip original, 28%. ~ realmente, espantoso/
Tem o aparte o nobre Senador Virgflio Távora .
O Sr. Vlrgoto T'vora - Emine'ntC Senador, não são
novos tempos, novas gentes, novos dirigentes? Simplesmente está na hora dos pactos, estã na hora de·outros
hor'izontes se descortinarem, assim ouço falar todo dia.
Tem V. Ex•, como representante distinguido do Pará, e
d~ Amazônia como ·um todo, o direito e quase a obrigação de apresentar projeto remediando a situação. V.
Ex' o faz e não tenha a menor dúvida: de que a Oposição
apóia, V. Ex~ tem ó prestígio suficiente para obter de
seus pares, também, o que faltar para 35 Senadores.
Aprovamos isso aqui por maioria, mandamos para a Câ-,
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mara dos Deputados e estamoS certos de que seus colegas de re'presentação da Amazónia se'rão_ também vitoriosos, lá. Quanto 1;1.0 mérito, realmente, naquele tempo,
o que o, Governo pensava era justamente a colonização à
margem dessas estradas. Não deu certo. Foi um'a tentativa e a tentativa não tendo dado certo é justo que-v. Ex•
hoje, clamando co-ntra ela, também apresente um remédio, que não tenha dúvida, serâ apoiaélo pela quase iôtalidade, senão a totalidade desta Câmara Alta do Pafs.
Vamos a ele.
O SR. HtLIO GUElROS- Sou Inuito grato ao eminente Senador Virgilio Tá vara, Pelo valioso apoiO e solidariedade antecipadas que dá a u·m Projeto de Lei, Ql!e
vise consertar esta dramàtica situação nO "território do
rileu Estado. E queio dizer a S. Ex'" que por acreditar na
Nova República é que venho hoje;-· aqui, e frisei que on_tem falei de um uso da Velha Repúbliça que deveria ser
mantido e não foi; hoje falando de um abuso da_ Velha
República que deve ser destruído, mas a~é agora não foi.
Se nãO acreditasse de que a Nova República fosSe sens(vel a esse meu reclamo, .evidentemente não estaria aqui a
falar neste momento.
O Sr. Virgílio Távora- Veja V Ex,_como esta é_ uma
ocasião magnífica, para nós justamente festarmos est~s
boas intenções. da Nova República. Vamos restituir ao
Parã, pelo menos essa parte relativa aos IOO km laterais
das estradas enumeradas por V. Ex•
O SR • .HJ!:LIO GUEIROS- Grato a V. E.x' Qll~'::_o
dizer que existe- não sei se é folclOre ou é verdade, inas
no Brasil, às vezes não podemos distinguir o que é verdade do folclore e o que é folclore da verdade- conta-se
que, quando o Governo mandou a minuta do _DecrêtoIei para ser datilografado, il datilógrafa, inadvertiÇamente, colOcou um zero a mais, e ufn zero à direita vale muito! _O Governo, originalmente, havia pensado em reservar apenas lO quilómetros de cada lado da rod<:'via, mas
a datilógrafa, ou por descuido, ou por vista curta, resolveu colocar mais- um zero e ficaram 100 quilómetros de
largura em cada lado do eixO ·da rodovia. Na verdade,
parece meio anedótico, mas vemos que talvez isso tenha .
um fundo de verdade, porque parece incr~vel que o Go_-_
verno fosse retirar I~ quilômetros de Ca~a lado da rodovia na Amazônia para constrliír essa estrada.
O que estou pretendendo ainda não é revog~ção total
do Decreto-lei nO? l.l64, que isto taJvez demande muito
estudo, porque são 18 rodovias feder~ na ~maz.ônia; eu
só queria que a· Nova República revog~sse, pel_o_ menos,
o Decreto-lei n~> 1.473. Vou dizer por quê: -no-Dec~eto-lei
n{> I.l64J7"I, a última estriiáa erã a BR~l56 com o Seguinte itinerãrio: trecho Barra do Gar.ças, Xavantina; São
Félix do Araguaia, na extensã,o aproximãda de 6SO_qu~
lômetros. Veio o Decreto-Ieí n~' 1.473 e modificou someilte esse item 18 da BR-156 para a'Crescentar o segui iite: trecho Barra do Garças, Xavantina, São Félix do
Araguaia- e aí é que vem o Parâ na história- Altamira, que é um Muni.cipio do Parâ.
.
Agora, vejam a diferença; enquanto não havi~ chegado a Altamira, a extensao-âa estrada era de 650 Km;
quando chegou a Altamira, a extensão passou para ~ .600
Km;· quer dizer, num adenda, num apêndice de .um
Decreto-lei, o Governo. ·retira do meu Estado 200_ mil_
quilôme;tros quadrados, 4 vezes Alagbas, 2 vezes Sergípe,
2 vezes Pernambuco, 3 vezes o Rio Grande do Norte,
quase todo o Nqrdeste numa tocada só. É realmente inacreditável o que se fez com .a Amazônia nestes últimos
'tempos.
Mas, Sr. Presidente, estou pedindo apenas a revogação do Decreto-lei nl' 1.473 para restituir apenas esses
200 mil Km~, que nos estão tomando d_o Pará, através
desse Decreto-lei. Para isso, o-Governador_do meu Estado endereço-u-expediente ao Presidente José Sarney, pedindo a S. Ex' q~e mande estu~ar a possibilidade dare:
vagação imediata des.te Decreto-lei nl' I .473, para ver se
nós retomamos, pelo menos, esse trecho de mil quilómetros que nos querem tomar de Xavantina a Altamira.
Espero, Sr. Presidente C: Srs. Senadores, q.ue esse nosso
apelo, esse nosso. clamor seja ouvido pelo ilustre Presidente José Sarney. 9 Pará precisa retomar o_seu.território. Não é possível co~tinuar co~ essa .mutiJação e
essa espoliação, porque sabe V. Ex• que toda essa área
foi tomada seril um tostão de indenização e não nos deram nada em troca. O detalhe que quero frisar é que,
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nesse trecho do Decreto-lei n~> 1.473, entre Xavantlna e
--- Altamira, nãO existe nenhuma estrada con_struída, não
exiSte nenhuma eSirad3em constru_ção, nãq ex!ste'Coisa
.algulna-;·só existe mato,- selva e mais nada, não existe
coisíssima alguma. o Estado perdeu roo quilôme~ro_s de
um lado e--'_:1_00 qUilómetros do outro, portant0-200 -mil
quilómetros quadr~dos. Então, repito, não existe coisa
alguma nessa área, nem cOnstrução, nem por construir e
nem projetada; mas jã está eliminada, porque a lei diz
q_ue essa estrada cbega até lá.
O SJ'. He_Ivídio Nunes- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. H€LIO CUEIROS...;... Com muito prazer.
O Sr.,'Helvídio Nunes- Nobre Senador Hélio Cueiros,_ quero oferecm:' um...achega" despretensiosa à preocupação de V. Ex• em identificar as razões verdadeiras,
que levaram o Governo F~eraJ, em 1971, a baixar o
Decreto-lei n~" 1.164. O Senador Virgflio Tâvora.já Oferec;eu.alguns esclarecimentos e eu, de minha parte, gostari~
apenas de lembrar a V. Ex• que as coisas na Amazônia ~
não podem ser calculadas e medidas, da mesma maneira
que são calculadas e medidas no Çentro-Sul e no Nor--=- deste, q!Jer dizer, a medida, lá, na Amazônia, ao invés de
metr_o· deve ser miliâmetro, tamanha a extensão daquela
área. De maneira que, por esta razão, e adotando esta
medida ~ miliâmetro, que é uma unidade de comprimento equivalente a 10 mil metros, me reservo para examinarconveníe'ri.te o mérito da proposição de V. Ex•. na
oportunidade em que tivermos de apreciá_-lo nas Co~is---.""
sões Técnicas ·desta CãSii.
O sR. Htl.IO CUEIROS'- Nobre Senador Hel:v_Idio
Nunes, quero dizer a V. Ex' que, deSde muitO cedo, garoto, aprendi um piovérbíO, um dita~o, _que_ condenava
dois pesos e duas medidas, Agora, veJO que, Já velho, encontro alguém que defenda a justeza ou justiça deste critério de dois pesos e duas medidas. Acho, nobre Senador
Helvídio Nunes, que por maior respeito que tenJ::!a a V.
Ex•- tenho e muito e grande estima, V, Ex• sabe disso:
prefiro achar que não é justo qu·e se tratem as mesmas
Unidades federativas com dois pesos e d_uas medidas. Se
a União não cObrou nada de terras devolutas ao longo
das rodovias constrúfdas em todas as demais-regiões do
Brasil, não tem porque, nobre Senador Helvídio Nunes,
quando chega a vez e a hora da Amazônia, resolver ficar
. dona do território que desde a República foi entregue a?
nosso Estado. Eu_ acredito, nobres Senadores e Sr, Prest- .
dente, que o Presidente José ,Sarney será sensível a ~sa
nossareivindicação, ao expediente levado à sua ~onstde
ração, para que seja imediatamente reVogado_ esse
-._decreto-lei que dará de volta ao Estado esses mil quilô·
-metros. Quero dizer a V, Ex'S que essa é uma área que
passa pela Serra os Carajás, donde se está extraindo o
minério de ferro que já está send_o .exportado. E quando
o Governo dP meu_Estado pretende ter de volta o domfnio sobre essa área, ele quer ver se entra de al~uma maneira na repartição'do bolo do ProjetQ Catajás. Porque,
na situação atual, O Governo .do Pará não vai r~eber
coj_s_a alguma com a exportação do minériO d~ _(erro p~lo
Porto de Madeira, no Maranhão. Mas, se o domínio dessa ârea for recuperado pelo Governo do meu Estado, nós
vamos ter d,in~ito,_ pelo mcmC)s, a~ que se chama de dízimo.
O SR. PRESIDENTÉ (José Frag~lti. Fazendo ac~onar ·
·-a Cã.tfipainh<i.) - Nobre Senador, peço que conclua· o
---seu_.pronuJlcia~~n-~o, p_?i~-~ seu tempo está esgot~do.

O. SR. HtLIO GUEIROS - Já a_tenderei a 5Qlicitação de V, Ex~. Sr. Presidente.

_ O díiiiiiO ê .a dêciiitâ parte"-âo valor do Imposto sobre
Exportação e para V. Ex'S terem uma.idéia de como isto
não é grande coisa, basta dizer que o Estado_ do Pará, no
ano passado, e;xpoi1.ou I trilhão de cruzeiros em miil~rio,
e as exportações de Carajás ainda não haviam começado
- exportou 1 trilhão de cruzeiros, mas só r;cebeu da
cota parte d~ Imposto único sobre Minerais; 6 bilhões
de cruzeiros. Leva-se 1 trilhão; deixa-se os buracos porque em matéria de exploração min~al, só fica buraco
no .Estado do Parã como ocorre no Estado de Minas Ger~s- e se dã como recompensa apenas6 bilhões de cruzetros.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Exf- um aparte?

Quinta-feira 23

1401.

O SR. HltLIO GUEffiOS - Pois não. Ouço, com
muita honra, para concluir, o aparte de V. Ex', nobre Senador Alexandre Costa .
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, não sei se
com-preendi ·bem e queria que V. Ex• me esclarecesSe.
Parece-me que V. Ex• ê contra um decreto-lei que desaprop-riou, por irif.eresse social, 100 quilômetros às margens das rodovias federais. B esse o decreto?
· O SR. HltLIO GUEIROS -

Isso é o que V. Ex• pen-

sa~ Mas não houve desapropriação. Houve apropiiàção.

Se tivessem desapropriados os 100 quilómetros de cada
lado e nos pago, era. uma fâculdade, uma atribuição do
Governo da União. Mas não houve nada disso. Houve
uma subtração gratuita, graciosa, de 72% do território
do meu Estado, sem qualquer compensação, O Sr. Alexandre Costa- v.·Ex• vai me deixar concluir o meu aparte? V, Ex' é um jurista eminente, não
-pode me dizer isso. Sàbe que, por interesse social, ...

O SR. H.tuo GUEIROS- Não fui eu quem fiz o
decreto-lei.
O Sr. Alexandre Costa- ... só se podeefetivai,-quando o Governo vai em juízo e efetiva a desapropriação.
Como? Pagando ao proprietário o justo preço. Isto não
aconteceu.
O SR.

Htuo GUEIRÓS -

Mas não houve isso.

O Sr. AleXandre Costa- Acho até que, pelo tempo, já
caducou esse decreto.

0 SR. HtLIO CUEIROS - Não houve isso; Sena-"
dor. É isso que eu quero- esclarecer.a V, Ex• quiser me
dar o prazer e a honra de ler o decreto-lei.
O Sr. Alexandre COsta- :f\!'ão eStou duvidando.
O SR. HtLIO GUEIROS- Quero dizer a V. Ex• que
o decreto-lei não fundamenta nada .. Há muitos cjecretosleiS' e P-ortariaS.
_O SR. PRESIDENTE (José Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Advirto a V. Ex• de que o seu temp? jâ.
eStá terminado.
OSR. Ht:LIO GUEIROS.:_ Vou iá terminar, Sr. Presidente.
O Sr. Alexandre Costa- Es.tou procurando me orien-tar pelo que V. Ex• fala.
O SR. H€LIO GUEIRO·s - Há_muitos decretos e
portarias que tê~-_ ·~considerando isso, considerando
aquilo,. considçrando aquilo outro'~. Mas esse, não; ele
simplesmentC?'diz assim:
·
..Art. li' São declarados indispensâveis à segurança e ao desenvolvimento nacíõnais na Região da
Amazônia legal, definida no art. 2"' da Lei n~" 5. 173,
de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas situadas nas faixas de 100 quilómetros de largura de cada
lado do eixo das seguintes rodovias já consti:ufdas,
em .const~ução ou em projeto."
Não fala em desapropriação, não fala em nada.
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex' sabe' que isto tinha
como objetivo fazer a reforma agrária à margem da rodóvia. Se não foi feito, é o Brasil. Nós vivemos o Brasil
da derriogogia; como já se inic.iou a demagogia da reforma agrária agora, V.. Ex• vai esperar 4 ou 5 anos, e irá v~r
muita confusão em jornal, muita gente· se promovendo,,
causando até pânico na Nação, mas não vai ver nunca~
_reforma agrâriã, Porque reforma agrária nãO ~ isso, reforma agrária não ê dividir pedaços de terra e entrega-los
aos humildes camponeses do Brasil. Muito obrigado.
O SR. Hl:LIO GUEIROS- Muito grato, nobre Senador Alexandre Costa, mas quero dizer a V, Ex• que,
apesar da sua incredulidade, eu acreditp numa reforma
agrâría· nõ" Brasil se o Governo· estiver realmente ~!Dpe
nhado nela, Também acredito que não se faz reforma
agrâria Seni alguma: peri8,. sC:m algwri preço; de graça não
se fªz nada, especialmente uma reforma diffcil e compli~
cada como o é a refo"rina agrária. De modo que, acredito
que o Brasi_l pode fazer a sua reforma agrária dentro da
ordem; dentro da legalidade, mas com um pouquinho de
sacrifidõ íaftibém para alguêm que, talvez nã~ queria
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abrir mão do que terã que abrir, para que haJa essarelorma.
___ _
Sr. PreSidente, agradecendo a generosidade proverbial
de V. Ex• para com este orador, eu desejo reafirmar mi--nha confiança de, que- o Presidente José ~arney, destl:!vez, ouça os anseios, do povo do Parâ, e acabe com esse
abuso terrível que foi essa desapropriação de terras no
meu Estado.
__ - _
_
Era o que eu tinha a dizer. S(. Presidente. (Muito bem!
P..dmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Coíicedà a
. palavra, como Líder, ao nobre Senador Murilo Badaró.

mente ao FGTS ou a um dos programas de custeio pode utilizar parte de sua poupança para viagens aos lugares de sua escolha, neles buscando simples recreação
· ou os lneios mais úteis e-eficazes- de recuperaçãO de seu
d_es_iM:t§. físico e merilà.l.
~~
A recreação turí~tica, todavia, não permite apenas a
reCUper-aÇão orgânica das PesSõas; proporciona-lhes,
ta~pl;>ém, a possibilidad_e de ampliação de conhecimentos
e o cantata estreito com outras-culturas. Restaura forças
e energias, e ao mesmo tempO faz acumular novas e importantes experiências pessoais.
_
·
Novos camin_hos abrÍr-se-ão à pjena -integração nacional, pelas oportunidades de permuta dessas_ experiências
e contatos, ampliando dessarte a comu_nbão entre brasiO SR. MURILO BADARO PRONUNCIA
leiros, no vaStoCainpo hUmano e social. Novos motivos
DISCURSO QUE. ENTREGUE Á REVISÃO DO
de iecre:ação. B.os t"r~b~lhadores e estímulos de ren-oVação
ORADOR. SERÁ !'UBL!CADO POSTERIOR·aos Ci:uninli~S -d.i !Jlíeg_ra:ção. o·_Brasil visto peJOS seus~~
MENTE.
lhos, conhecido pela realidade_ do que é e ayalfa_do_po
O SR. PRESIDENTE .(Passos Pôrto) --Concedo a
. que pretende ser.
_
palavra ao nobre Senador Humberto I.:.ucena, como
Parece-nos que ê imperativO- facilitar a formação de
·
Líder.
- TI.ovas e IJlaiS amplas correntes turísticas nos longos camio SR. HUMBERTO LUCENA PRO/YUNClfi
~ho~.~ealidades e P.~~_e!!_c.~~~l~ade_s do Br~~ _À custa ~es
sas c_orrevtes, u!lla vez _generosas, expan~tr-se-lro raptdaDISCURSO QrlE,-ENTREGUE À REVÍSÃO DO_
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORmente a indústria do turism~ e· as áreas de prestação de
s~iço_s.'"'
__ __
. ____
_
"
MENTE.
Milhões de brasileiros, por exemplo, almejam conheCOMPARECEM MAIS OS SRS, SE:NADORES: _
. cera Amazônia; rião o fazem, pOr absoluta falta de recur- .
- Altevir Leal- Raimundo Parente- Alexandre Cos- sos. Assim, também, o Nordeste, o Sul, o ~rasil-Central,
ta- Amériço de Souza- Aderbal_ Jurema- Carlos ____ ~c_om todas as suas decantadas riquezas_ naturais, remaLyra - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Ama-_~--- l:)J;:Scem desconhecidas, ~lo mes!llo motivo,_ da grande
ral Furlan ..:...... Fernando Henrique Cardoso - Severo
. maioria dOS nOSSosTrffiãos. - - ·Gomes- Roberfo Campos- Marcelo Mir~rida -_Sal__ ·Entre a~ conquistas modernas do homem se inclui~ do
danha Derzi - Jorge Bomhausen- Lenotr Vargas~
laZer, que se alarga à medida em que avança a civilização
o SR. PRESIDENTE (MartinS Filho) ....:.. Sobre a me_tecn()~ógica. Dar ensejo 11; que _esse _lazer se tFansforme.
sa projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. l~'-Secretârio.
:!tum mstrume~to de a~phaç~o do dtâl?~o com'! seu se•
-tnelhailte colocá-lo em condições de utilizar efetlvamen~ lido o seguinte
te_a_ ricr~ção, para o _fim de_a_cumular co~hecimentós,
forças, energias, ao mesmo tempo que, cnando. novas
possibílidades de expansão do turismo, eis as aspirações
PROJETO DE LEI DO SENADO Nol31, DE 1985
... " " : J . : ; , J . '
-,,_
~do Fundo que ora se idealiza instituir.
Cria9 "Fundo de Recreaçio Turfstlca" e detenni~
Convencidos de que poderosos nlotivos concorrem
na outras providências.
. para a instituição do FundQ preconizado no p~~jeto, em
favor
de seu estudo,. aperfeiçoamento e fl_n~apr~v~ªf)
O Congresso Nacional decreta:
Cncarec·em~ O ãpOí'anfento de tantos qcantos têm assenArt. 19 Fica cii3.do Q:"FundC de RCcreação Turístito nesta Casa. Afinal, noutras nações, de robusta e expeca"1 destinado a proporCionar viagens de recreio a todos
rimentada indústria turístic'a-:-__ e avançada legislaçãO soos empregados participantes do FGT~. PISe PASEP.
cial -~ os trabalhadores jâ conquistaram o direito à esArt. 29 O Fundo de Recreação Turística será consti- - - pécie de lazer abordada na i_niciativa.
tuído com recursos do FGTS, do PISe do_ PASEP..
. ----Sala das Sessões, em 22 de maio de 1985.- Ralm.undo
Art. 39 O regulamento do Fundo disporâ sobre a
Parente.
forma de participação dos beneficiários, bem como
sobre as percentagens com que o FGTS, o PISe o EASEP contribuirãg para a sua consti_tuição.
Art. 4'1' O Poder Executi~o regulamentará a pr'esente
lei no prazo de 120 (cento e v:inte) dias, a contar da sua
publicação.
.
Art. 59 Esta lei entra.em, Vigor na daW. de sua publicação.
Art. 6?_ Revogam-se as disposições em contrário.

Justfficaçio
A criação de u~ «Fundo de Rccrenção Turístiêâ"
justifica-se por dois motivos principais: assegurar aOs
trabalhadores em geral o aces-so a uma noVa alternativa
de lazer. e contribuir de forma vâlida para a expansão do
turismo no Brasil.
Os empregãdos, quaisquer que sejam eles, poderão utilizar as parcelas do FGTS, do PISe do PASEP, recolhidas ao Fundo, para viagens turístiCas liVremente escolhidas entre cidades do País e do exterior, quando no gozo
de suas ferias regulamentares.
_
As atrações t,1" ' •..acas, enc.ontradas em grande número
. ~o territõ'rio pâtrio, exercem sobre os brasileiros inegável
fascíníõ. Não obstante; é incomum qUe os trabalhadores,
sobretudo aqueles que vivem de salârios, tenham oportunidade de conhecer as belezas naturais~ as graildes obras
arqui~~ônicas de.Eeu imenso PaíS.
__ _
A· carência de recursqs ressalta, portaflto, como fator
determinante da ausênci_a quase completa de recreação
turística entre os nossos trabalhadores, e como óbice à
expansão do turismo, como indústria, eritfe as classes assalariadas.
_
O Fundo idealizado na proposição supriría- essa lacuna. empregado a ele vinculado- viõculado original-

o

e

(is -Comi;$iies de CoriStituição e Justiça e d'e Eifuw
-cc«ã_o_e Culturd.)
O SR. PRESIDENTE (Martins FilhÕ) ~O prO}~o
lido .serâ publicado e remetido às comissões competen- --- ---------------

~tes:--

Presidência cOnvoca sessão extraordinária a
h-oje, às 18 horas e 30 minutos, ·destip.ada à
-ãPieciáçãO das seguintes matêri.8!>:
-Projeto de Lei do Senado n9 93, de 1985;
-Projeto_ de Resolução 11~' 8, de 1985;
Mensagem lt"' 207;de 1984,-referente a eScolha·do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de Castro Embaixador do Brasil junto ~o Estado_Qo Coveit_etpara,_c_~ül'!_
tivamente, exercer a_ função de Embaixador do Brasil
junto à República Democrâtica Popular do lêmem; e
Mensagem n9, IOI, de 198_5, referente a escolha do d_ouw
to r Luiz Philippe Vieira de Mello para exercer o cargo de
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
destinada a magistnidQ na Justiça do Trãbalho, _d~pr
rente da aposentadoria do Ministro Palehú Mac_edo Silva.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)
.
SObre a Mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.
· 19-Se_cretário.
É lida a seguinte
_A_

~realiZar-se

Brasília, 22 de maio de 1985.
SC:rlbor Presidente,
Tenho a_ honra de comunicar a Vossa ~xcelência que
me ausentarei do Pa'ís, a partir de 26 de maio corrente,
tendo em vista que fui dCsignac:lo, na qualidade de
Meinbro àõ Grupo Brasileiro da União Inu::rparlamentar, para integrar a Comitiva Brasileira que participarâ
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do Simpósio r nterparlamentar sobre o desarmamento relativo às armas convencionais, a se realizar na Cidade do
México, de 28 a 31 de maio de 1985.
Sendo só para o m·omento; valho-me do ensejo para
reitarar-lhe os meus protestos de distina consideração.
:Atenciosamente, - Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE.(Martins Filho)- O expediente-lido vai à publicação.
O SR: PRESIDEN_TE (Martins Filho) --Esgotado o
tempo destinado _ao Expediente .
P<_ts-sª-~-e à
··

ÓRDÉM DO DIA
Sobre a Mesa, req~erimento que serâ lido pelo Sr. 19Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 119, DE 1985
(Palavras do Ministro Marco Maciel Durante
Reunião do Ministêrio-- 7-5-85:)
talecimento e o aprimoramento do FINOR.
. PAREcER No 89, de 1985
REQUERIMENTO No 120, DE 1985
Deputados.
Esta a nota, Sr. Presidente, e agora a indagação que
Nos tennos do art. 198, alin~" "d", do Regimento ln/terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
as matérias constantes dos itens n~'s 3 a 7 sejam submeti~ das ao Plenário em 19, 29, 39, 49 e s~ lugares, respectivamente.
.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1985.- Martins Filho.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em votação
o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado .
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, é manifesta a
falta de quorum, razão pela qual requeiro verificação de
votação.

o sR. PRitSJOENTE (Martins ·FiÍho)- ~ regimen'_tal_-o reQ.uerimeri.to de V._Ex•
A ~esidência, antes de proceder à verificação requerida, suspenderâ a-sessão por 10 minutos; acioóando as
campllinhas para a chamada dos Srs. Senadores.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 30 minutos, a sessdo é reaberta às 17 horas e 34 minutos.)
-Ó-SR. P.REsiDE~TE (Martins. Filho)- Está r~aber
ta a sessão. Persistindo a falta de quorum a Presidência se

dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituída dos Réquerimentos n"'-s
57 ·e 58, de 1985; Projetas de Lei do Senado n9s 26/79, 2,
-- 340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciação adia~
- da para a próxima sessão ordinária.
. O SR. PRESIDENTE (Martin~ Filho)- Hã oradores
. inscritos.
.
·
Concedo a palavra·ao nobre_Senador Jaison Barreto.

, O SR. JAISÓN B<\RRETO (PMDB - SC. Pronunlcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e SI'$.. Senado.res: _
_
.
; O Diretório Municipal do PMDB de São Miguel do
i Oeste, no meu Estado. considerando que ao termo do regime de 64 seguir-se-ía uma etapa de_ cristalização das esperanças de todos os brasileiros, decidiu promover um
- encontro d"as lideranças políticas· e comunitárias catarinenses, objetivando a discussão dos problemas que vêm
obstaculizando o desenvolvimento regional, e o oferecimento das soluções mais adequadas às respectivas solu_ções.
.
Concluídos os trabalhos, que contaram com mais de
70 PB!ticipantCii, entre parlamentares, prefei~qs, )lOfis-:
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sionais liberais, comei-ciantes, s~nçlic~listas, pr~fessores,

funcionários, agricultoreS, il]ropecUa:ristas c operáriOs,
· deliberou-se elabl.)rar a Carta de São Miguel_do_Qeste,- a
ser submetida à consideração do Presidente da República, logo no limiar do novo Governo.
O documenio reflete, esSendaJ.Tnente, os anseios e as
preocupações das populações das cidades dC São Miguel

do_ Oeste, ltapiranga, São José do Cedro, Descanso,
Guaraciaba, Dionísio Ce!qi..teíra, GUãrU.já do Súl, Palma
Sola, Mondaí, Romelândia e Chapecó- todas representadas no Encontro- alinhando antigas, relevantes e justas reivindicações dos habitantes do extremo Oeste dá
Estado de Santa Catarina.
Há pouco tempo, as cidades fronteiriças à República
Argentiria - São José do Cêdro, Guaraciaba, São Miguel do· Oeste, Descanso, Itapiranga e Dionísio Cerqueira-, eram consideradas como integrantes da área de Segurança Nacional.
,
Em ato baiXado ao final do últiri10 Governo, ess.es
Municípios, entre numerosos outros de diferentes unidades da Federação, foram descaracterizados -c_omo de interesse da Segurança Nacional.
Ressalte-se, igualmente, o que prescreve maior urgência para as providências que conduzam à implantação
completa da BR-163; no trecho entre São Miguel do
Oesté e Dionísio Cerqueira, passando pelos MunicfpíOsde Guaraciaba, Sào José do Cedro e Guarujá do Sul.
Hoje, enc'!nti'a-se praticamente concluídO o trecho ei,ltre São Miguel do Oeste e Guaraciaba, numa extensão
de 15 quilômetros, aproxim-adamente, restando cerca de
55 _quilómetros para a ligação final com Dionísio Cerqueira e a própria República Argentina.
Essas obras vêm sendo reivindi~das também pelas regiões Noroeste do Rio Grande do Sul e Sudeste do Parariã. Até mesmo os portenhos aguirdam junto aos brasileiros a conclusão dessa importante rodovia, por encur-tar distâncias e facilitar o trânsíto das grandes correntes
turísticas que demandam as praiaS catarinenses.
Com essa finalidade~ mas também para promover o
intercâmbio comercial e cultural entre o Brasil, a Argentina e outros pafses da Améri.ca do Sul, foi instalado um
. Porto Seco na divisa entre Dionísio Cerqueira e Iri, goyen. Eriquanto do outro lado da fronteira já existe a li, ga.ção asfãltica até a linha-aiVisórla -dós- dois paises, do
lado brasileiro o Porto Seco, apesar de instalado, não foi
·
ainda oficializado.

I

Cumpre destacar, tanibêm, a sug~stão para que o Ministério dos Transportes examine a viabilidade de construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Uruguaí,
no ponto onde se localiza a cídade de ltapiranga, no Estado de Santa Catarina: a fim de o interligar à região de
Tenenfe Portela c 'à Grande Santa Rosa, no EStado do
Rio Grande do Sul.
Essa obra, reduzlndo em cent~nas de quilômetros a
' distância entre os cenh'os Produtores e os de consumo,
. favor'eceria o rápido escoamento da ProdUção, uma
que, transposto o Rio, pela ponte alta sobre o Uruguai,
os caminhões levando alimeritos ingressariam no Estado
de Santa Cat3.dtla"-eiOgo ating'iiiam a:' vias expressas paranaenses.

-vez

organismos a incu_mbência de' administrar e n;calizar a
--- - reSpeêtiya execução~·
Tais 'sügeStões'resultairi da lamentável constatação de
que o INCRA e o IBbF-são dois InstitutOs que não se
concilíaiJ:t: um exige qu_e se preservem as reservas florestais; O outro, porCi,ue esSa reserVa não foi derrubada,
para dar lugar a· algum tipO- àe cultura, registra a área
como latifúndio iiriprodUtivo.
·
Já não·se encontram, no Extremo Oeste de Santa Catarina, as niatas·nativas. Os programas de reflorestamento, desenvolvidos pelo IBDF, além de distantes da re~iãO, Substituir~ pelos "pinheiros americanos" a -Origifl:ãrla__ ~·Araucãria Angustifolia", que se dissemiJ]ava pelaS -regiões Serrana, Oeste e Extremo Oeste catarinenses.
A Argentina, gue em suas matas naturais não tinha o
"pinheiro brasileiro", desde 1939 promove a reposição
_de suas_r§_ervas florestais com o plantio·da "Araucãria
Angu~tifolia". Logo- enfatiza a ..Carta de São Miguel
do Oeste"_-, esse País vizinho, que ..chegou a ser um
d.os nossos 1_11aiores.compradores dessa iniiualável espéCie de made1ra, passará a: ser um dos nossos maiores forJ).ecedores _de madeira de pinho".
Finalmente, Õ documento consigna a advertência de
que é imperativa a--revisão da polítiCa de fomentO do trie_ a reativação, I?Or interesse sc;>ciai, dos Moinhos Col?n1~~-A(êm ~isso, -p~rã ~~ibir o mo11op6UÇ! de pequenos grupos que ma~_obram a produção da farinha de trigo, urge a liberação de novos registres de Moinhos Indu~~_fÍ_ais, a~s_egurandq-se-lhes a distribuição de quotas
de trigo industrializâvel.
Corrlo se sabe, até a dêcada de 70 grande número de
Moinhos.Coloniais espalhavam-se pélo Extremo Oeste e ·
por outras regiões de Santa Catarina, pélo Paraná e pelo
Rio Grande do Sul. Destinavam-se à' moagem, em escala
mínima, de tf-igO, milho e- centeiq, cõnsllmidos rla alimentação animal ena subsistência familiar dos pequenos
. prop_~ietârios de terra,' arrendatárioS, parceiros ou meeiros.
O fechamento dos Moinhos Coloniais determinou a
queda imediata da produção de trigo e de centeio, cauSando graves prejuízos à economia nacional e à dos três
Estados, porquanto.os agricultores pararam ~mo cultivo.,. _limitando-se a adquirir as farinhas_ nos mercados.
Os g_ollernos ignorãram qu·e os MOillhOs ColoniâiS,
propici3ndo a cuffuta dô trigo e do centeí'!, .como produtos destinados _à slt'bsistência dos trabalhadores rurais,
asseguiãvã a- diminuição das despesas; que os. mesmos
Moinhos produziam a farinha de milho, altamente consumida no melO rural; que, de modo geral, estavam caPacitãdos par8 o benefici3;inento do arroz, também culti- vadO para a alimentação familiar, destinando-se o exces• so, assim como o do trigo, para a venda.

g?,

Favoreceram as multinacionais do setor, em detrímen- ·
to das nacionais, com isso determinando' a queda generalizada na produção de alimentos b~sicos, sobretudo nas
regiões h~ pouco i~e_!l!i~cacl_~s.

---,;:..:_-Congratulando-me com a feliz, oportuna _e necessária
iniciativa do Diietório Municipal do meu Partido em
Igual relevância merecem as seguintes sugestões:
São Miguel do Oeste, desejo registrar, em coilclusão que
a) para que seja deflagrado um amplo debate nacioo-Encontro, cujos resultados estão sintetiZados no docunal, visando a elaboração do_Código de Recursos Ammento eile3:_n:t_inhaâõTPfesidê~Cia da República, constibientai~ •. concentrandO disposi_ções _do Código ~forestal, .
de Águas e de Mineração, além da legislação concernen~
tUi releVantC cOfltrfbuição à -CaUSã. do desenvolvimento
-de Sal}t;t'CB:iãJi~-- -- ------te à Caça e Pesca, no qu:il se Sl:ribua aoS muniCíPios a
competêilcia e a autonomia Para a promoÇãO--do reflorestamento e para a proteção do meio ambiente;
E consignar, na Ata dos trabalhos do Senado daReh) para que seja estendida aos municípios a compe- --pública, ·à reflexão, estudos e providências do novo Gotência de aplicar o Jmposto Territori3fR.ural~ cabendoverno, as principais reivindicações relacionadas na ..Carlhes o investimetno mínimo obrigatório d'e 50% da arreta de São Miguel do Oeste.. , apenas acrescentando que
cadação na preservação do ·Solo, ãgua e reflorest.amento
elas
se inscrevem, pelo que significam para o futuro ecQ-_,
com essências nativas da própria região, em cada exercínõmfcQâe-santa:_Catariná e pã-ra a felicidade de sua gencio; e,
-te; entre as que_ mOu6'ífiiVJmente
Prioriiãrlo - c) para que os municípios possam exercer a compeatendimento. ---.tência de utilizar os incentivos fiscais deferidos à~ empre~
sas obrigadas ao reflorestamento, a fim de aplicá-los em
.
Era p~que úniia:~ ~-i~~r.__S~: _Presi.dent~ (Muito_ bem!)
projetos- a serem desenvolvidos nos-· seUs te!ritó~ios,
reservando-se aos técnicos leg;;tlmente habili'tados das
~q_§R. P)IE!!;~D~IE.~----ª!tins j='ilh<ü_--=- Conce~~- :t __
Prefeituras e do CR EA as tarêfas de elaboração, e a estes
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

merecem
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O SR. LOpRIVAL--BAPTISTA(PfL- SE. Pronundiscurso.)-~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: O Itamarati sempre foi e essa é Uma das suas caracteríSticas tradiciOnais, um celeiro de valores da mais a!t~
cat~gor_ia enriquecendo a cultura nacional com um expressivo contingrente de escritores que pontificam na
Academia Brasileira de Letras, no jornalismo e nas Universidades, como historiadoreS, romancistas, poetas, ensaístas, e crítiCOS da literatura.
Bastaria mencionar apenas nomes como Guimarães
ROsa~ Pascoal Carlos Mã.gn-o, ViníCíUS de Moraes, João
Cabral de Melo Neto, Antônio Housaiss e o nosso atual
embaixador nos Estados Unidos. Sérgio COi-rea da Costa.
Um desses expoentes'da intelectualidade brasil~ira é o
diplomata José Guilherme Merquior, cujos livros já o
credenciaram à imortalidade· acadêmica, mas sobrétudO,
à admiração das novas gerações u.njversitárias que constituem, talvez, o seu maior e melhor público.
·
Esta ligeira digressão ocorreu-me depois de ler um dos
seus mais _lúcidos artigos, publicado no Jornal do Brasil,
de ·20 de niaio pasSado, do qual, aliás, José Guilherme
Merq'uiol-, ê um dos mais assíduos e prestigiados colaboradores.
Refiro-me, espf?éí_ficamente, ao seu depoimentó Sobre
o saudc;>so Bilac Pinto, .. Um Varão Mineiro", q_!le solicito seja incorporado ao texto deste sucinto pronunciamento.
Trata-'se de uma homenagem póstuma aó ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal, ex-Presidente da Câmara
dos Deputados e ex-Embaixador na França. de cuja ·
equipe JoSê Gtillherme Merquior participava, como um
dos seus principais assessores em Paris.
Embora concisa, ·a avaliação feita pelo escritor sobre
Bilac Pinto, destaca na personalidade desse insigne brasileiro recém-falecido- o "Varão Mineiro",- alguns aspectos do seu desempenhp ·como diplomata, político e
jurista.
.
Josê Guilherme Merquior enaltece a a.tuaçao de Bilac
Pinto no cenário nacional, esclarecendo que ele ..... vi~
nha da Revolução de 3:0, do manifesto dos mineiros e da
tedemocratizaçãO de 45 ... " Em Bilac Pinto- concluiu o
ilustre articufista- estofo de governante a quem o_ desti-.
--u-.:n:tegou duas vezes, em Minas e no Pafs, o poder, havia
muito dos fundadores de modernizações decisiVas. Sua
maior lição serve de antídoto a uma das piores pragas do
nosso passado: o demônio da inobjetividade. Até seu
amor à terra era uma paixão pelo moderno; uma obstinada con~ribuição pessoal às imensas potencialidades do
amanhã (e não do longo porvir) brasileiro. Bilac Pinto,
fazendeiro tecnificado, era apenas um outro ângulo do ·
jUrista do objetívo, e do EII].ba1xador que divulgou lá fo~
ra, cOm tranqílilidade e lacónica eloqaência, a realidade,
a promessa e a grandeza do Brasil moderno.
-Era-m estes os brevés comentários que desejava tecer à
margem deSse magnifico depoimento sobre Bilac Pinto
- vélho e querido amigo, cujo desaparecimento, nesta
hora difícil das ·transformações políticas, econômicas c
·sociais que o Brasil atravessa, toda a Nação lamenta,
comó uma perda irreparável, porqUe -exatamente agora.
é que mais. imprescindíVeis e úteis seriam os ensinamentos e conselhos de sua fulgurante inteligência.
Era o que tin.ha a dizer, Sr. PresideQte.

cia o segUírite

DOCUM11NTO A QUE-SE REFERE O SR.
LOURIVAL-BAPTISTA EM SEU" DISCURSO:
Jornal do Brasil

~

se&ur:tda-feira, 20-5-85

UMVARÃO MIN-ÉIRO
. Andam cruéis as parcaS coffi Minas: depois de terem
levado Gustavo Capanema, acabaffi de levar -em plena
agonia de Tancredo Neves- outro grande mineiro, Bilac Pinto (190S_--ª-2)_._.El!i _Q,_Q§ _q_ue jn_tegr~m sua equipe de
EmbaiXador em Paris, nos anos sessenta, no crepúsculo
do reinado de De Gau11e: Bilac era um chefe de missão
ultrapresente e escrupuloso,. empenhado em restaurar o
bom nível de nossaS r~lações com a França, um pouco
abaladas___Msde a "guerra das lagostas". Em 1965, o Ge-,
neral visitara o Brasil de Castello Branco; mas âinda ha-
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via muito a recompOr, a plantar e colher.,Pela boa mesa

mineira de Bilac e D. Carminh<i. Passaram a desfi!ar altas
expressões do pensamento francês; Claude Lévi-Strauss
e Raymonde Aron; juristas exponenciais COmo Vedel,
Waline e Duverger... No modesto palacete da Rue de
L~Amiral D'Esta.ing, eles discreteavam com ministros do
Gabinete Pompidou (Louis Joxe, Edgar Pisani, GisCard)
e personalidades brasileiras de vivência e projeç,ão inter~

. nacionaü;: Gilberto Amado, Paulo Carneiro, Gilberto
Freire, Carlos Chagas, Carlos Lacerda, Jorge Amado ...
Com BHac, testemunhamos, em 68, os "acontecimentos
de maio" e o impacto da invasão da Tcheco-Eslovãqub:
a conversão do revotucionarismo de esquerda em revolta
contrac~ltural e a reafinpação do ünperialismo ~oviéti:.
co.
Assistimos também à pré-história da detente Leste~
Oeste. a cuja soinbrâ reluzia a glória do gaulismo. O próprio Bilac era, ideologicamente, bem gaulista: propugnava uma política externa independente e Um Executivo
forte e agilizado- o Executivo iilscrito na nossa Consti~
tuição castelista de 1967.
Anos antes, encarnando um udecisrno ''nacional", ele
fora o autor da lei de criação da P_etrobrás. Sob Castello
-conforme recém-lembrou, nestas páginas: Carlos Cas~
tello Branco - resistiu, como p'residente da Câmara, à
idéia de mandarmos tropas para o Vietnam.
'
~'que Bilac, havendo co~jurado, em 63-64, as Eorças
· Armadas contra a "guerra revolucionária", nem por isso
.deixou de situar-se como uma liderança civil eminente..
mente, altiv.amente soberana. Em Paris, acompanhavacom ·angústia o endurecimento do _regime, o pfogresso
dos A tos Institucionais e das medidas de exceção. No
auge do v_órtic~ autoritário, despediu-se· da Emb~ixaqa,
defendendo alto e bom som numa c-oncepção liberaldemocrática do movimento de março - concepção que
seu setenato no Supremo só faria confirmar~__Tim_brou
em tratar com glacial desprezo os vários dedoduros_dentre a inquieta colônla ~rasileira na França, pululante de
cassados e auto-exilados.
Certa vez, um terceiro-secretário comuni,cou-lhe:
-Embaixador, antes que algué'm o faça, quero dizerlhe que ontem convidei para jantar, em minha casa, o
Dr. Valdir Pires, ex-Consultor-Geral da __ República n_o
Governo· Goy.lart,, hoje professor aqui e qUe conheço e
admiro desde meus primeiros passos no Itamarati.
- ObrigadC? pela sua comunicaçãO. Sei que é um homem de bem e um brasileiro de grande valor.
Nesse clima, os sócios atletas da delação - esses ye_r-_
mes humanos cujo habitat são os surtos autoritários pósitivamen.te rião tinham vez.
Qual terá sido o eixo íntimo da atuação cívica deBilac
Pinto'? Sua cultura jurídica imtir~sioriava pela precisão
desempoeirada, a relevância direta ao mundo. contemporâneo. Nunca lhe ouvi, nunca lhe li um desses renitentes
pedantismos até ontem ainda tão comuns no jargão dos
juristas bacharelescos -essa tribo _em boa hora alijada
pela hegemonia do economista e do tecno~atª (por mais
que estes, a seu turno. também tenham acun:).ulado uma
larga dose de verbalismos ofuscantes). Catedrático de
Direito pOr concursO memorável, Bilac pôS muita volúpia em administração e edição- numa e.~écie de revisão deliberadamente_moderna do velho trinômio "política. magistério--e letras", tã<? afeiçoado pela tradição mineira em matéria de vida pública.
Bilac críou na Câmà-ra Uma das bibliotecas melhores e ·
mais ágeis -do continente. Porém não terá sido o mais po- ·
pular dos seus presidentes, porque seu sentido rigoroso
da ética parlamentar entrou em rota de colisãO-Com- o
clientelismo mais Cínlc_o ~o que cívico de alguns caciques
no Congresso da época. Seu círculo de convivência significava, por si só, nãõ unià representação de- elite, mas
uma autêntica_ elite da representação: Pedro Aleixo,
Adauto Lúcio Cardõso, Aliomar Baleeiro, Aforiso Arinos, Luiz Viana Filho, Mem de Sâ, Daniel Krieger, Os:
watdo Tfí8ueiro, ~jalma Marinho, Herbert Levy:, Qs_c_a_r ·
Correa, Aurellai10 Chaves, Lourival Batista, Célia BOr-ja, Josê Sarney... _E. ma~s tarde, no Supremo,__de novo
Baleeiro, João Leitão de AbreU; Xavier de Albuquerque.
Em 1962, Bilac levou boa parte da UDN a sufragar o
nome de San Tiago p"ara Primeiro-Ministro, em sucessão
a Tancredo Neves. Com Roberto Campos, ele seria, en-

tre as lideranças castelistas, a mais próxima, por afinidades de índole progressista, desse espírito superior, meu
inesquecível paraninfo, que se Chamou San Tiago Dantas - por sinal sócio de Bilac na Editora Forense.
Bilac Pinto_ vinha_ da Revolução dr; 30, e, SQbretudo, ·
. do_Ma.nif!!sto dos MineiroS-e da redemoc_rati:Zação de 45.
No declínio liberal-populista da nossa IV República, o
jogo poUtico~convertído numa fatídica e atrasada versão
interna da guerT3.-fria, lançou-o' inicialmente numa polarização direitista,'resposta ao blefe do populismo-radiCalizante de então. Entretanto seu pendor era a moderniza-ção poHtica, 'sem fanatismos doutrináriàs. Leitor de
SamueLHuntington (A ordem política nas sociedades em
mUdançã~-1968), que fez traduzír entre nós, preocUpavase mais com o nível de instituCionalização pOlítica do que
com o ·grau do fervor ideológico.
E foi desse ponto de vista que namorou a estabilidilde_
do México em desenvolvimento ou, principalmente, o
cCriirismÕ atuãiizador, mOdirnizanie, da V -R,_epública
fraQCeSa. Na-llístóiia da França,_desde a queda de NapoleãO, ha regimeS de Centro de õfigem liberal, como a Monarquia de Julho (1838) ou a II RePública, e sistemas
centristas autoritários ou semi-autoritãrio_s, cOmõ õ Segundo Império (1851-70) C?ú a V República sob De
daultf::NO BraSil~ o EStado~Noy_o_foi um regime delQ_rça
assentado num centrismo social. Já a NQva Re_pribUca
nasceu sob _Q signo do centrismo liberaL
__
Hoje em dia, até certo pcinto, é meno~ importán(C saber se algo ou alguém é de direita, de esquerda ou de cen-_
tro do que saber _de que centro, esquerda ou direita se
tra_ta:. dasJorm~Ções arcaicas, liberalona_s, fascistóides
ou bolcheviques, ou c;!as suas metamorfoses modernas, à
vontade diante da' técnica, da economia e da sociedade
do nosso .tempo? Na França, por exemplo, h-á muito o
centro viro1.i'liberal, tecnocrático, com (Hscard e Raymond Barre, enquanto boa parte da esquerda se conver~
teu aos imperativos da racionalidade econômicá_e da_ sociedade informatizada (o mitterrandisino de Fabius)j e a
velha luta entre conservadorismo antímoderno e comunismo_antieconômico parece ag~ra um cont:lito antediluviano; condenado ao museu -da históriã -sOCial:
Em Bilac, estofo de governante a quem o destiÕo negou duas vezes-:- em Minas e no País- Q poder, havia
muito dos fundadores de modernizações decisivas. ,Sua
'maior liçãoserVe di! antídoto a uma das piores pragaS-do
nosso passado: o demônio da lnobjetividade. -Até seu
amor à terra era uma paixão pelo mod~no; uma obsti~
nada contribuição pessoal às imensa·s-j:lotencialidades d9
amanhã (e não s_ó do longe porvir) brasil~iro. Bilac, fazendeiro te_cnifiçado 1 era apenas um outro ângulo do jurista do objetivo, e dO EmbaiÚdor que divulgou lã fora,
com- tranqUila, lacônica e eloqüéncia, a realidade, a promessa e a grandeza do Brasil m.oderno·.

José Guilherme Merquior .- Ensafsta e críticO
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- C.oncedo a
palavra ao nobre Senador 'Nelson Carneiro.
OSR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Numa Assembléia realizada em abril último, a Asso·
ciação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, operante instituição que abrange vinte e ci:il"Co muiüdpios
gaúchos, aproVou, unanimemente, moção no sentido -de
que o Banço Central do Brasi_l obtenJla a revogação da
Resolução n_'i'- 991, do _COnselho Monetário_ Naci_p_nal,
que praticamente inviabiliza a obtenção de empréstiinos
pelos -munic1pi0s, ·para atividá:des de de5~nvo1vimento.
-São compreensíveis -as medidas tomadas para evitar a
pr'Clgt-essãõ ôo nosso endividamento externo, agravado
peloS empréStimos tOmados pelos Estados_ e pelaS Prefeituras no exterior.
Entretanto, forçoso reconhecer. que a mâ distribuição
âo produto da arrecadação tríbutáfia nacional, beriefiÇJaãK:~~ll!l~_o cõm s_~s~nfá_o_p_or _c:~n_to!__ enquanto aos
M'unicíj}iOS tOca poucO tTiais de dez por cento~ não deixa
outra alternativa à administra-ção municipal: aumentar
oS tributOs Ou conú·afar -effiPrésii'mós .. - -Ninguém ignora que, __das nossas dívidas de noventa e
CinCO bilhões de dólares aos- bancos_int~wacionais, os
municípios -rião entram sequer com três- por cento". os-
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maiOres devedOreSSaO jUstarilente, as ·empresas estatais,
qUe continuam ampliando seus dispêndios, apesar da
política de retÍ'ação financeira do Governo.
Ao aprovar a proposição do Prefeito Municipal de
Campo Bom, a Associação dos Municípios do Vale do
Rio dos SinOs adVertiu que a Resolução n'i' 991, do Con~
selho MonetáriO Nacional, principalmente no seu item
III e respectivas alíneas, ''está impedindo que as Prefei~
turas MuriiCiP!ii:S bUsquem empréstimos pa'ra desenvol~
verem suas atividades, prejudicando ainda ffiais o crescimento dos municípios".
PrecisamOs aprimorar a mentalidade mu!licipalista
que ressurge no Brasil, permeabilizando as suas inspirações também os altos órgãos da política fin<inceíra,
que preCisam capacitar-se de que o fulcro da-Federaçãoainda é o município, célula social, econômica e polítiCa
da Nação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beln!")
·

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MüLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discursO.)- Sr. Presidente e Srs. Senado-

r~ a reunião do Mini_stério, realizada no dia 7 de maio
último, 0 Sr. Ministro Marco M3ciel fez um importante
pronunciamento. O assunto é de amplit1:1?e na_cional, .
pois, educação é e será sempre o melhor mvest!mento_
que se pode fazer numa nação civilizada. A exposição do
Sr Ministro da Educação começa com uma afirmação
caiegórica: ..Nenhum brasileiro pode ficar a al~eio à
dramática situação em que se encontra a educaçao em
nOsso País".
.
O Sr. Ministro da Edu~ção faz uma análise sucinta.
da problemática dâ. Universidade, do Ensino Básico, do
Desporto, fala também sobre o problema dos Recursos
Fi.nanceli'os, paralelamente, a Ação Social.
Para clareza da manifestação do Sr. Ministro da Educação; desejo que COnste dos Anais desta Casa, esse labor
do referido Ministro.
''Educação
Nenhum brasileiro pode ficar alheio à dramática
situação em que se encontra a educação em nosso

PãísNúte ~~ntido, merecem atenção · especial a
problemática-do ensino básico e a crise daUniversi':'
dade. A educação superior impõe-se como a de
maior premência. O ensino básico, entretant~,
apresenta-se como prioritário à vista de sua ma~m
tude e importância na formação das novas geraçoes,
A propósito, cabe observar que sé encontra fora da
escola cerca de um terço das crianças, na faixa etária
de 7 a 14 anos.
Universidade
No que concerne aos problemas da Universidade, é de assinalar-se que o Exceletíssimo Senhor Presidente ~pública institUiu comissão nacional, com
a finalidade de fornecer subsidio~ à formulação de
uma nova política para a educação superior, qiie
aténda às exigências do des_e:nvolvimento e aos an- seiOSdemoCráticos da sociedã..de brasileira.
Esta Cõiníssão deverá, igualmente, estudar a
questão da Universidade não 'somente a partir de
_§_Ua~ funÇões tt~~icionais, mas sobretudo tendo em
Conta a: necessidade de incorporar as cfescentes de.
mandaS de ul:na socieda,_de coetânea da mais importante revolução tecnológica da história.
Ensino Básico
O enSiriO básiCo, por--seu turno, reclama bem
mais que uma decidida e articulada ação dos governos federar, estaduais e municipais; sua viabilidade
passa hlevita v"elmente pela mobilização -de todos os
segmentos sociais, pois é imprescindível que o
problema educação bãsica se converta em inequívoca e visível demanda social.
- - D"eSp-orto
N01,1tro plano, ênfase vem sendo especialmente
.co!_lferida _à ela,bor_ação de uma proposta paia a área
dos desportos; visando a, entre outros aspectos, eli-
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~inar a excessiva tutela do Governo no setor e, conseqüentemente, promover a .desconcentração e descentralização dessas atividades.
Ações estão sendo empreendidàs, em articulação
com os Estados e Municípios, no sentido de incentivar o desporto escolar enquanto atividade de formação do lndivfduo como cidadão, de promover o
desporto comunitário - inclusive aquele voltado
para o desenvolvimento de talentos - e o desporto
especial para o deficiente.
Recursos Financeiros
Em verdade, o financiamento à educação e ao
desportp consigna questões críticas no 'Curto prazo.
A programação de desembolso de rec~.lfsos para o
Ministério da Educação, fixada em Janeiro deste
ano, evidencia a imposibilidade de sequer cobrir as
despesas de custeio e as de pessoaL Além do mais,
os recursos do Tesouro alocados, em favor do Ministério vêm sOfrendo, no último qüinqüênio, extraordináriO redução em termos reais.
'

Emenda CBimon

Os recurso orçados para o exercício de 1985 de'notam urn increm.ento nominal de apenas 43,2% em
relação ao ano anterior, por conseguinte bem inferior à expectativa de inflação. Vale aduzir que a própria composição dos gastos vem assumindo caráter
restritivo, porquanto .a ~mortização e encargos financeiros, que representavam, em 1981, apenas
1,6% do total de gastos do Ministério, aborvem hoje
cerca de 9% de seus recursos, em detrimento das
despesas de manutenção.
Ademais, o atual orçamento aprovado em 1984
não observa o preceito constitucional que Obriga a
União a aplicar 13% da receita de impostqs na manutenção e desenvolvimento do ensino. De fato, esses recursos representam apenas metade do total
que deveria ser alocado em virtude de norma cçmstitucional.
Daí estar o MEC submetendo do Excelentfssimo
Senhor Presidente da República proposta de abertura de erMitas adicionaiS.
Açào Social
Devo, por fifi, salientar que as iniciativas adotadas pelo Ministério da Educação têm-se fundamentado. em diretrizes fixadas pelo Presidente da Re- 1
pllblica - confo-rm-e instruçõe~ contidas no
discurso-programa de 17 de março de 1985 - que
guardam consistência com o "ComPróffiisso coin a
Nação", pacto político constitutivo da Aliança Dew
mocrática. Ca'racteriiaffi-Se pela democratização,
descentralização e participação postulados que inspiraram o estabelecimento da Nova República."
(palavras do Ministro Marco Maciel I?urante
Reunião do Ministério - 7-S-85.)
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE (Martins Fi.lho)- Concedo a
palavra ao· nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O trabalho que apresentei agora é resultadO das minuciosas pesquisas realizadas por eminentes estudiosos,
como é o caso do notável engenheiro João Gqmes, de
nossas vias navegáveis interiores.
Pena que os dispositiVOs legais e;xistCntes, instn,amentos já ultrapassados pela dinâmica do desenvolvimento,
não permitem que a competência desses homens alcancem o ideal a extrair-se das nossas águas.
MiSter se faz a necessidade preinente de·um órgão que
especificamente cuide do apr-oveitamento múltiplo das
nossas hidrovias, pois não mais se justifica toda a potenw
cialidade existente em nosso País, esbarrada em .dispositivos caducos, .que emperram até o aproveitamento hidrâulico na p'rodução de energia elétrica, hoje jã estimada em mais de 200.000.000 KV.
'Em 8 de março de 1869, a· navio Saldanha Marinho,
mOntado em Sabarâ- MG, realizou a primeira viagem
experimental no Rio das Velha~. Foi conseqü8ncia de
estímulos proporcionado pela Assembléia de Minas Gei'iús que ofereceU:~ no ano de 1866, um prêrni'!,4e 50 c~m-

tos ao Primeiro empresário que estabelecesse no Rio das
Velhas navegação regular de vapor.
A rede hidroviária brasileira está avaliada em cerca de
50.000 Km, dos quai.s 36.000 Km naturalmente navegâveis; e assim distribufda:
.Qaciã. Amazónica (inclusive Tocantins/Araguaiã.)22.200 Km

·

Bacia do São Francisco - 2.700 Km
Bacias do Nordeste - 2.800 Km
· Bacia da Lagoa dos Patos - l.200 Km
Bacia .do Prata -- 6.000 Km (Paraná - Paraguai Uruguai)
Bacias do Atlântico Norte:Nordeste-Leste - 2.500
Km
A exemplo de importantes ligações fluviais existentes

no mundo inteiro, aqui no Brasil, alêm desta vasta rede
hidroviária·que a natureza nos legou, permitem as nossas
gtártdes baçias hidrográficas serem interligadas, sem
maiores dificuldades t~cnicas, propiciando extensas vias
navegáveis, capacitadas ao' transporte de grandes massas, além das suas inúmeras utilidades do aproveitamen~
to que as tornam economicamente viáveis.
· As bacias hidrográficas já examinadas, e que pela sua
grandiosidade podem ser interligadas, depois de analisadas suas sucessivas etapas de valores, isto é, ponto de vista exclusivamente técnico onde serão considerados os fatores cartográficos, geológiCos e hidrográficOs, ·os falares
de natureza econômica, a questão regional e o problema
da natureza politica e de segurança naCional, são: Paraguai - ~ra~ai; Paraná -:- São Fraricisco; ·ParaguaiÓuaporê; Pai-anã.- Paraguai e lbicuí- JaCJ.!.Í, alêm da
colossal ligação Orinoco estuário do Prata, que estudado
em 1943 pelo corpo de emgenheiroS do exército arnerkano iinha como objetivo principal escoar a borraCha extraída da 'região amazônica até a .Venezuelci evitando-se
o perigo dos ataques submarinos. Esta última ligação, viw
ria do OrinocofCarial de· CassiquiarejNegrofAmazonasfMadeira - Mamoré - GuapõrêjJaurú - Paraguai/Paraná estuãrio, numa extensão de cerca de 9.000
Km,~ sem maiores dificuldades técnicas, a não ser o trew
cho Porta Velho- Guajará Mirim (encachoeirado) e a
travessia do divisor Aguapeíj Alegre pouco extensa.
Em 18 de maiO de 1933, o então :Presidente dos EUA
Franklin Dejano Roosevelt sancionou o projeto de lei do.
Congresso, de iniciativa do Senador George W. Norris,
de Nebrasca, e do Deputado Lister Hill, do Alabama,
criando a TVA- Tennesse Valley Autority, como emp~esa pública,_ e com atribuições de empresa privada,
para o controle integrado de todo recurso d'água e do
desenvolvimento do Vale de Tennessee; uma das regiões,
mais põbres e atrasadas dos Estados Unidos.
Essa empresa sediada em Knoxville (TennessCe), ê administrada por um Çonselho de 3 (três) Diretores, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovados pelo Congresso Nacional.
O projeto inicial da TV~. calcou-se nas recomendações da US Arrny Côrps of Engineers, datadO de 1930,
e seu ato de criação reconheceu a água como recurso natural básico, e suas metas principais de prioridade, foram: controle de enchente e drena'gem de bacias, com a
recuperação de·terras; ·navegação e produção de energia
hidrelétrica.
O grande êxito da empresa é o princ~pio da múltipla
apficaçâo de recut:so d'água e a independência, o quanto
possível, da ação dos governos'federal, estadual e municipal.
Hoje a TVA executou tamanhas e tão significativas
obras de engenharia, para o controle de vazão, atravês
de barragens eclusadas, que não s6 permitem a melhoria
de navegabilidade do rio como e muito especialmente a
produção de energia elétrica, que transformou radicalmente a região, outrora pobre, rium grande celeiro de
produção agrícola, de indústria às margens do rio de terminais de petróleo, fâbdca de produtos quiniicos, usinas
de forç8., fábricas de alúminio, papel, alimentos, silos de
cel'eãis, _cimento, e proporcionando uma excelente economia' de frete para as principais mercadorias transportadas ao longo da hidrobia, e operando mais de 3 (três)
gr&.ndes represas, transformando o Vale do· Tenncasee
numa dás. r~gi2es .inais ricas e desenvolvid~ 4~ EU.~,
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demonstrando assim um clássico exemplo, como pode
uma hidrovia desenvolver uma região pobre e atrasada,
tornando para Os norte~americanos uma empresa de orgulho nacional.
Eril· nosso imenso territ6rlo, com cerca de 50.000 km
de extensão de vias navegáveis, o que representa uma potencialidade de fontes altamente expresstvas de riquezas
variadas, e· com as mais_ brilhantes sugestões dos eminenw
tes. técnicos que, desde 1869 com o Dr. Eduardo Morais
.!!_tr~yés_ de seu li_vro Navegação Interior do Brasil, e hoje
técnicos do quilate do Dr. Portugal, Dr. Requião,' Dr'
Isa João Gomes e tantos outros estudiosos ilustres dos
rioSsOs rios, nio foram ainda, infelizmente, consideradas·
as_fundamentais_opções econ_ômicas qÚe representam o
aProveitamento múltiplo desses grandes mananciais.
A procura inceSsante e criação de sistemas de transportes, que sObretudo possam tornar a circulação de
. bens, econômica i: tecnologicamente mais adequadas, 'é
de importância vital para o desenvolvimento de um pa(s
e a relação básica que deve ser estabelecida entre o transporte e a economia é a de sua participação na formação
de produtos internos brutos.
Teoricamente poder~se-â até generalizar .esta apreciação afirmando que a cada: bem de consumo adquirido
num determinado país, o custO de transporte entra com·
uma parcela de trinta por cento do seu custo, daf avaliarse a dimensão da importância do setor de transporte ria
economia geral. É evidente que para conclusões mais
precisas seriam necessárias considerações adicionais, essencialmente quanto ao estágio de desenvolvimento econômico do País. e noiadarnente suas características geográficas. A potencialização dos resultados condicionamse aos sistemas melhores adequados àos meios de transportes utilizados, e a,ssim far-se-iam as interligações modais rigorosanlente de aCordo com o plano definido de
eficiência e econom_ia:, sem a prioridade, a não ser excepw
cionalmente, de atendimento imediato.
·
E esta r~e de grandes e importantes rios que cobre
grande parte d.o nósso País e ainda rião suficientemente
aproveitada dir-se-ia por fatores de ordem fisica, econômica e política, representa inquestionavelmente um prêmio e um desafio aos que detêm as r~deas do poder no
Brasil.
·
·
To dos sa6emos que os elementos constituintes da escala progressiva de um pafs fundamentam-se na educação e na capacidade de trabalho do seu povo, respal- .
dado pelo apoio,- ~ompetência, decisão e dignidade de
um governo.
·
Os COmponentes desenvolvimentistas são dispostos
nessa cadeia variada ~e recursos naturais que o Brasil
possui, basta que haja empenho e seriedade para
explorá-los, e as crises se superam ou inexistem, simplesmente, exige-se o que é obrigatório e inerente ao homem,
cumprir bem o seu dever, atento às disparidades sociais,
com a elevação dos conceitos de criaturas humanas.
As despretensiosas parcelas de cunho sociológico que
procurei inserir na abordagem técnica da modalidadetransportes hidroviârios são r'eflexos de preocupação do
atendimento também às populações ribeirinhas, 'marginalizadas na referência. humana do existir, e para as
quais sobreviverem às margnes de um rio só ~ possível
através do Canoeiro ou pequenas gaiolas, se bem que a
excepcionalidade amazónica alia o meio e o fim, por ser
a .hidrovia o principa! sistema de transporte existente oa
região, mas nem por isso foima condizente de manter-se
vivo com dignidade.
O .tráfego através desta imensa rede. apresenta peculiaridades diferentes, dada as características de cada bacia
hidrográfica, do~ aspectos sócio-ecOnômicos. da região, e
das cargas movimentadas e do tipo de viagem.
D1=ntre. todas, a bacia amazônica é a que apresenta
maior rede. ~avegAvel, com rios de grande& extensões e
excelentes profundidades. entretanto esse presente da na·
tureza ainda não propiciou um desenvolvimento a altura
da tegião tão ricamente crivada de exctpcionais recursos
no seu solo.
·
No N ardeste onde se destacam os rios São Francisco e
Parnafba. interligados hoje pelas linhas· de trãnsmissão ·
de Paulo Afonso - Sobradinho - Bo!J. Esperança, .com
os seus tentáculos atingindo. e promoVendo um surto de
progreSso incessante na opeiosa região nord.es.tin~ não .. ·
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foram entretanto, favorecidos pelas melhores condições
de aproveitamento como meios de transportes, irrigação,
saneamento básico e· etc.
-O Parnaíba, com o seu sistema de eclusas na barragem
de Boa Esperança ainda não- concluída, desde 1967, pro~
vocando a descontinuidade de um rio naturalmente navegável, desde Santa Filomena até sua foz, e extremamente valioso para as economias do Piauí e Maranhão, e
o São Francisco sacrific3.âo i:iela criniinoSi:i~deVaSfaÇão
na sua bacia, com reflexos serífssimos à região que e1e
atravessa, em grande parte afetada pelo fenômeno das

secas.
Para este rio especialmente, farei considerações mais
detalhadas dentro da série de pronunciamento sobre o
aproveitamento das nossas hidrovias, por razões particu~
lares consideradas no contexto de meu Estado.
A Bacia do Prata, constituída pelos rios Paraná, Para~
guai e Uruguai, desempenha uma abrangéncia de valo~
res, que os destaques de excelência, merecerão seus con~
ceitas de avaliação quando se inferir considerações a
cada hidrovia,
A Bacia Paraná-Paraguai é uma das principais da
América do Sul, e a hidrovia Paraná-Tietê quando con~
clufda terá a importante função de grande abastecedora
direta dos grandes centros de consumo, porvindo daf flu~
xo considerável de matérias~primas para as indústrias,
permitindo um papel descentralizante no parque da re-.
gião paulista.
Destacar-se-â também a potencialização energética em
fase operacional com alto padrão de aproveitamento,
graças ao excelente planejamento da CESP, onde a tecnologia brasileira aplicada no Tietê, nos mOldes mais
avançados do mundo, demonstra a brilhante engenharia
que dispomos além de Itaipu, que também permitirá
num futuro remoto a ligação médio e alto Paranâ.
Só a energia hoje existente e planejada na Bacia do Paraná, a navegação, o minério, a pecuária e a agricultura
nesta bacia e na do Paraguai, justificci.riam maior empenho do Gvoerno em aplicações altamente rentâveis nas
suas áreas de abrangências.
A Bacia da Lagoa dos Patos, dispondo de uma rede
navegável não muito extensa, apresenta o maior tráfego
comerciável do Brasil, competindo em iguais e até melhores c::mdições com as outras modalidades de transportes existentes no Rio Grande do Sul.
~ a única que convergem afluentes através da Lagoa
para o grande centro popuJoso de Porto Alegre, e para o
moderno e grande porto marítimo de Rio Grande.
As bacias do Nordeste, com predomfnio ou destaque
no momento para o Parnaíba jâ comentado, t~m no
Mearim, afluentes e Itapecuru, expressivos estirões navegáveis, que também deveriam ser explorados convenientemente por traduzirem juStificados e florescentes progressos para uma região que juntamente à Amazônica,
expressa o suporte econômico desse colosso de fluxos
substanciais, entretanto ainda carente da visão dos homens do Governo.
Acresce a tudo preliminarmente exposto, as vantagens
que traduzem as explorações dos rios da bacia da Costa
Leste, em especial do Doce 'e o Paraíba do Sul, que servem a regiões de grande potencialidade econômica, e que
não obstante disporem de excelentes vias férreas, entretanto, e, por estas razões, poderão transformar-se em
grandes hidrovias, como suporte, não só pelo custo baixo de transporte como por permitir o Paraíba ligar-se ao
Tietê transportando assim a graná: concentração de ca!ga da região, a um porto marítimo, como contribuições
às outras modalidades em operação.
A nossa imensa rede navegável é em grande parte desvinculada diretamente dos centros populosos e mesmo
dos portos marítimos, induzindo assim analisar-se as
possibilidades de interligação das bacias a fim de permi~
tir maior facilidade no transporte de cargas e conseqUente barateamento de custo.
Essas interligações estendem indefinidamente o campo
de ação da navegação interior, completando assim a amplitude_ do raio de capacidade de total aproveitamento
múltiplo dos nossos rios.
.. As técnicas aplicadas às construções de barragens no
Brasil, são internacionalmente conhecidas como as mais
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niodernas e importantes do mundo, basta que aqui citemos Itaipu_, Sobradinho, Paul!) Afonso e Tucuruí dentre
tantas, para comprovar o grau de tecnologia empregada
por nossos engenheiros e especialistas.
.
. .
Deter~me-ei em cada um dos assuntos h1drovtános
aqui abordados, inclusive na importância dos portos flu~
viais, e embarcaç.ões na série de pronunciamento que trarei a esta Casa, e que reputo da mais significativa importância a sua im_ediata consideração por parte dos governos.
Concluo esta minha fala na análise sobre os rios brasileiros, traduzindo um trecho dç conferências do eminente Dr. Portugal, proferida em 31-3-76 sobre curso de es~
pecialização de portos e assim expresso:
"O aproveitamento múltiplo das ãguas é tão importante que levou o grande engenheiro russo Timonoff a considerar a hidrovia hours concours em
relação às outras vias de transportes, De fato, diz ele
o -trilho, a rodovia e a aviã:çâo perseguem apenas um
fim, o transporte, ao passo que a via de navegação
interior pode e deve ser uma fonte de várias utilidades públicas. Com efeito, a água tem 3 cãricteres: o
- da matéria, para suprir as populações e as culturas
irrigadas; o do meio, servindo de via de transporte e
de ambiente aos peixes; e o de potencial âe energia.
Assim, conclui Timonoff, essas c:iracteristicas de
utilização, onde o transporte só intervém como parte de um todo, confere às hidrovias uma posição
toda especial, como o aproveitamento múltiplo a
que ele chamou de maximaHzação dos rios."
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!)
O SR. Pa,ESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao último orador inscrito, Senador Nivaldo Ma_diado.
O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Pronun·
cia -o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Diz um conhecido brocardo que após a tempestade
vem a bonança,
Gosto de considerar a verdade contida nos broç:a,rdos,
porque ditado pela filosofia popular.
Assim, depois do pessimismo e do desânimo que marcaram o estado de espírito dos integrantes da Bancada
do Nordeste nesta Casa, em -decorrência de notfcias veiculadas com desenvoltura pela região, dando conta de
que seri~__ modificado e talvez extinto o sist~ma de incentivos fiscaiS, retorna a confiança no desenvolvimento daquela área, com- bas_e em grande parte nos beneficias proporcionados pelo chamado mecanismo do 34-18.
Os discursos pronunciados pelo Ministro Costa Couto
e pelo novo superintendente da SUDENE, Dr. José Reinaldo, são de tal forma categóricos a respeito que não
podemos deixar de acr'editar na mensagem que transmitem, de encorajamento e de certeza, quanto aos objetivos
do Presidente José Sarney, de fazer do Nordeste a mais
importante das prioridades naciQnais.
Reqw.;iro, nos t~~mos do Re_Sjmento Interno, a transcrição, no Diário do Congresso, para que constem dos
Anais do Senado, os pronunciamentos aludidos, pela importância de que se revestem, como compromisso inarredâvel do Governo-. (Muito beml)_

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NIVALDO MACHADO EM SEU D/SC([R$0:
PRONUNCIAMENTO DO MINTSTRO RONALDO
COSTA COUTO NA SOLENIDADE DE POSSE DE
JOS!i REINALDO CARNEIRO TAVARES NA SU·
PERINTENDENCIA DA SUDENE, REALIZADA
NO AUDITÓRIO DO MINISTliRIO DO INTERIOR,
EM 22 DE MAIO DE 1985

Muitos~ tem falado sobre o .desenvolvimento do Nordeste. Muito se tem falado sobre_ a miséria dqJ\lordest~.
Muito se tem falado sobre os desníveis de desenvolvimento regional nesse País. P_ouco_se tem falad() _sobre o
- potencial de desenvolvimento do Nordeste, sobre a riqueza dessa grande região, riqueza essa que_ c~me~a ~ela
qualidade da sua gente, São 35 milhões de habttantes que
geram t 1 por cento, aproximadamente, da renda interna
nacional. Significa, realmente, que o Nordeste tem uma
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participação no bolo de renda brasileira muito inferior
ao seu potencial.
Mobilizar esse potencial para que os brasileiros vivam
melhor no Nordeste, mobilizar com inteligência, mobilizar segundo os valores da Nova República, eis, a meu
ver, a ~ande tarefa da SUDENE.
A SUDENE de Josê Reinaldo vai ser a SUDENE,
também, de José Sarney. Será a SUDENE com a quat o
Mjnistério do Interior estará solidário, dia e noite, incansavelmente. Sem demagogias, sem casuísmos, trabalhando com coragem, colocando a inteligência a serviço do
homem.
Nesse sentido, entendo que a SUDENE de José Rei~
naldo vai ser a SUDENE que reencontrará suas raízes. A
SUDENE que vai recobrar sua identidade. A SUDENE
que vai reencontrar a razão de ser de sua existência, no
âmbito do Nordeste. Não haycrá preconceitos contra a
chaminé, nem contra a fumaça. A industrialização será
benvinda. Não haverá preconceitos contra o desenvolvimento agropecuário e com relação ao setor de serviços.
A sua preocupação estará sempre presente e será mais
importante.
O grande compromisso da Sudene, do Ministério do
Interior e da Nova República, no Nordeste, será com o
homem nordestino, principalmente com o homem mais
pobre, principalmente com as famílias mais carentes dessa região.
O Nordeste, a no!:;o ver, é uma região credora doBrasil. Tenho dito e repetido. O Nordeste é uma região credora do Brasil. Ao longo da nossa história económica, o
N ardeste sempre doou mais ao Br~sil do que dele recebeu. O Nordeste não precisa de caridade, O Nordeste
prescinde de caridade. Não precisa disso. Tem riqueZas,
tem _gente que pode mobilizá-las e pode construir muito,
no -N ardeste, para o bem do Brasil.
Não entendo um Brasil desenvolvido com um Nordes~
te subdesenvolvido. A meu ver, o grande projeto de uma
Nação, de uma sociedade brasileira livre e desenvolvida,
passa pela redenção do N ardeste.
Lembremos, de imediato, que José Reinaldo assume a
SUDENE no momento em que o FINO R é objeto de estudo e avaliação, que se destinam a aprimorá-lo e a
fortalecê-lo. Quero deixar isso bem claro, porque existem especulações de que o Governo da Nova República
estaria cogitando, inclusive, de descartar este instrumento fundamental para o desenvolvimento do N ardeste,
que é o FINOR. Isto não procede. A instrução que hã,
do Exm9 Sr. Presidente da República, José Sarney, um
nordestino comprometido com o Nordeste, é com o fortalecimento e o aprimoramento do Nordeste.
Em segundo lugar, José Reinaldo assume a SUDENE
no momento em que começaremos a executar o projeto
Nordeste, Esse projeto envolve a aplicação de 12 bilhões
de dólares nos próximos 15 anos e quero dizer aos Senhores que já estão prontos, para assinatura, os contratos dos Estados do Rio Grande do Norte e Sergipe.
Assume José Reinaldo no momento,= também, em que
0 Nordeste sai de um dilúviO, sai das enchentes, e sai m~
chucado. Temos cerca de um milhão- de pessoas desabngadas na região. Tem os toda uma reconstrução para fazer e posso lhes dizer, autorizado pela Pre.sídên.cia da República, que o Presidente José Sarney vat apotar o N~r:_
deste nesse trabalho de recuperação e de rec-onstruçao.
Nesse Úaballio, qu~ começarâ imediatamente e, para is~
so Sua Excelência autorizou o Ministro do Intenor a ulti~ar as providências -finais para que seja lavrado o respectivo Programa de Re:cuperação. .
Não é nenhum favor ao Nordeste. ~Um trabalho que
o Nordeste precisa e que o Brasil precisa muito mais.
Muito obrigado.
PRONUNCIAMENTO DO ENGENHEIRO JOS!i
REINALDO CARNEIRO TAVARES NA SOLENIDADE DE POSSE NO CARGO D)ô SUI'EIUNTEN,_ ~
DENT!; DA SUDENE.
Brasília, 22 de maio de 1985.
Inicialmente, quero agradecer ao Excelentfssimo Senhor Presidente.José Sainey e ao Ministro R9naldo Costa Couto a confiança, que demonstraram, ao ~e convi-
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dar para dirigir a SUDENE, um dos cargos mais difíceis--

e apaixonantes que conheço.
O sr. -Presidente JoSé s-arney, é profundo C6nheCiàõ-r
da SUDENE, ex-Governador do Maranhão, marcou, de
forma brilhante e inesquecível, sua presença em favor do
Nordeste nos debates, que aconteciam nO Conselho Deliberativo.
O compromisSo de campanha de Tancredo Neves e de
José Sarney era com a prioridade e com mudanças no
Nordeste.
O destino fez de José Sarney o fiador desses coinpromissos.
O Presidente é um homem do NOrdeste, o que aumen-

ta a responsabilidade do Governo Federal com- a região e
com suas esperanças de mudança e desenvolvimento.
Ao tomar posse na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tenho absoluta consciêncía, nordestino e conhecedor de seus problinúiS;-da complexidade
dos encargos colocados sobre meus ombros, na qualidade de executor direto das ações do Governo na região,
conhecedor de minhas limitações, jamais acreditei, porém, na fatalidade da pobreza nordestina. No quadro de
gritante marginalização regiorial e de injustiça social,
não me conformo em ver no N ardeste o maior bolsão de
pobreza e miséria do País;
Sei que esse é-o SentirileiltO dos que Conhecem o Nordeste, dos governadores, dos ministros da região, dos
políticos, empresáriOs;-dos· técriiCos, do clero, e garanto
que serei mais um a ajUdar com todas as minhas forças a
todos aqueles comprometidos nesse grande mutirão em
favor das mudanças;
Acredito que a chave do problema nordestino está na
área rural, o verdadeiro foco gerador da sua iniséria. É
preciso que os agricultores tenham terra, meiOs de pl-odução e de comercialização, com que se possam sustentar e gerar sobras para a concretização das mudanças.
Este será o objetivo duramente perseguido, através de
políticas, que levem em conta as condições naturais de
suas sub-regiões, do cristalino, do semi-úmido, da região
sedimentar, da zona da mata, e dO agreste. E o Projeto
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Nordeste, já aprovado pelo Presidente José Sarney,
constitui ba$~ funda_mental para alcançarmos essa meta.
O fortªlecimento da SU D EN E é medida de significativa relevância e não haverá _de ser apenas imagem de retórica. A SUDENE deve ser forte para ajudar o Nordeste, como já foi, nO passado.
E nesse contexto estão os incentivos, pois o Nordeste
__ precisa do FIN_QR. Enquanto não tivermos uma base
econômica estabilizada, esses incentivos serão absolutamente indispensáveis para um mínimo de empregos ali
necessários às expectativas do seu futuro.
Minha confiança no êxito do trabalho, que vamos ini~
ciar, aumenta com a presença no ministério deste grande
têcnico, o Dr. Ronaldo Costa Couto, e de sua equipe,
pois o N ardeste depende muito do seu trabalho e de sua
visão de homem competente.
Quero agradecer aos governadores, políticos e técnicos, entidades empresariais e da comunidade, a maneira
amiga e confiante com que me recebem. Estarei sempre
aberto ao diálogo e a discussão das idéias, e pretendo,
com_a ajuda de todos, particularmente dos servidores da
SUDENE, passar imediatamente ao trabalho e à materialização dos projetas voltados para o desenvolvimento
do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a extraordinária de hoje, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1985, de Iniciativa da Comissão Diretora,
que reajusta os atuais ·valores de vencimentos e proventos dos .servidores ati vos e inativõ-s do Senado Federal,
bem como os das pensões e dá oUtras providências, ten-

do

~
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Pareceres, sob N 9s 67 e 68, de 1985, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, Pela constitucionalidade e
juricidade; e
-

de Finanças, favorável.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
8, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que cria
o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, tendo
n~"

Parecer, Sob nl' 58, de 1985, da Comissão

-de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
jurididdade e, no mérito, favorável.

-3Discussão,_ em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 207, de
1984 (n~' 418/84, na origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do Brasil junto ao
Estado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Iêmen.

-4Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n'i' 101, de
1985_ (nY 247/85, na origem), de 6 de maio do Corrente
ano, pela qual o Sr. Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do doutor Luiz Philippe
Vie_ira de Mello para exercer o cargo de Mlnistro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 36 minutos.)

Ata da 78\l Sessão, em 22 de maio de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da
-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. José Fragel!i.

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Odacir Soares- Aloysio Chaves -Gabriel Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre Costa - Américo de Souza - Alberto Silva Helvfdio Nunes- João Lobo- César Cais- José Lins
- Virgflio Távora- Carlos Alberto-...:... Moacjr Duarte
- Martins Filho - Humberto Lucena - Marcondes
Gadelha- Aderb~l Jurema ,:__Cid Sampaio- Nivaldo
Machado- Carlos Lyra- Luiz Cayalcante- Lourival
Baptista - Passos Pôrto --Ju~a~y Mag~lhães _- Lomanto Júnior- Luiz Viana- JoàO Caimon- Josê lg-=.
nácio Ferreira:- Amaral Peixoto- Nelson Cai-neiroRoberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando
Henrique Cardoso- Severo Gomes....:..._ Benedito Ferreira - Henrique SantillO -:..:.._ Mauro Borges - Gastão
Müller- Roberto Campos- José Frageiii ~.Marcelo
Miranda -Saldanha Derzi --Roberto Wypych - Álvaro-Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto- Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas --Carlos Chiarelli --Alcides Saldanha - Octavio Cã.fdOso~

O SR. Pll.:.S!DENTE(Jasê Fragelli)- A lista de presença-acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

Sohre a _mesa, comunicação qui vai ser lida pelo Sr. 19Secretário.
·
~_lida a seguinte

As matérias serão despachadas às comissões de Economia, de Constituição e Justiça e de municípios.

Excelentíssimo Senhor
Senador José Fragelli
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, nos
termos do que determina o art. 43, alinea "a", do Regi- menta Interno, que me ausentarei do País, no perfodo de
-- -5 a lO do mês de junho do corrente ano, com destino à
Roma, para participar, como convidado, do Projeto de
Informação Tecnológica entre os Países do Terceiro

Mundo-ONU.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1985.
mes.

contratar operaÇões de crédito, para os fins que especificam.

--severo Go-

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li) -

A comuni-

O SR. PRESIDENTE (José Frage!li)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n9 93, de 1985, de iniciativa da comissão diret<?ra, gue reajusta os atuais valores de vencimen~
tos e proventos dos servidores ativos e inativos do
Senado Federal, bem como os das pensões e dá outras providências, tendo
Pareceres, _sob n9s. 67 e 68; de 1985, das comis-

cação lida vai à publicação.

sões~

Q SR. PRESiriiNTE (José- Fragelli)- A Presidência
recebeu Mensagens n'i's,_l16_ e 117, de 1985 (n9s. 279 e
280/85, na orig'em), pelas quais o Senhor Presidente- da
República, nos termos do art. 42, item VI, da constituiçãO, e de acordo com o a ri. 29 cl"S Resolução n9 93/76,
do S~nado Feda_ral, solicita a~torização para que as prefeitulaS-niiJ.níCiPais de Jacareí e Vinhedo (SP), Possam

-_De Constituiçijo _e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-De Finanças, favorável.
A matéria foi incluída eril Ordem do Dia em virtude de
dispensa de interstício, concedida na sessão ánterior.
Em discussão o projeto, em turno úOico. (Pausa.)

.
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· Item 4:

Não havendo quem peça a palavra, encerro a·discussão
Em votação.
Os ,Srs. Senadores que o aprovam queiram pe"rmanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irâ à Comissão de Redação.

·

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Item 2:

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Resolução n11 8, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que cria o pecúlio dos servidores do SenadO Fe-deral, tendo
Parecer, sob n~' 58, 'de 1985, da comissão
- de Constituiçio e J usti~;:a, pela constitucionalide, juridicidade e, no méritp, favcrâvel.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irã à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇi\0

N' 8, DE 1985
(Da ComiSsão Diretora)
Cria o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal:.
O' Senado Federal resolve:

Art. 19 Fica criado o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, corri a destinação_ de amparar a farnflía de
-servidor falecido.
Parãgrafo único. São considerados par"tÚ:iparifeS do
Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e funções do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Partes Permanentes e Suplementar, assim como os aposentados.
·
Art. 2Q O Pecúlio ora instituido corresponderá ao
montante a ser descontado de todos os_ m_t!-_tuârios, no
mês que se seguir ao do faledment9 do participante, de
uma diária para cada óbito, atê o máximo -de 2 (duas).
Art. 39 O pagamento d? Pecúlio s'erã devido:
8) ao cônjuge;
b) ao companheiro que, na data do falecimento do
servidor ou servidora, com ele ou com ela vivia há mais
de 5 (cinco) anos, diSpensada "esta exigência se da União
hou ver fi! hos;
c) aos herdeiros legais;
d) ao beneficiário designado pelo servidor, quando
ineXistirem ·as acim-a previstos.
Art. 4' Fica a CpÍnissão Diretora autOfizada a regulamentar a presente Resolução, no prazo de 90 (noventa)
dias, e ·1 promover os estudos destinados à extensão do
Pecúlio aos servidores não abrangidos, inclusive os que
oçupam cargos, empregos ou funções nos Orgãos Supervisionados.
Art. 5,. ~ta Resolução entrarã em vigor no dia l' Qe
maio ,de 1985, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Fragelli)- As matérias
constantes dos itens 3 e 4· da pauta da presenta sessão,
são retirados, nos termos do art. 198,letra "e", do RegiM
menta Interno.

Discussão, .em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiç3. sobre a Mensagem n'
101, de 1985 (n'~247/85, naorigem),de6demaiodo
correntt;: ano, pela qual o Senhor Presjdente 'da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Luiz Philippe Vieira de Mello para exercer o cai'go de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, em vaga destinada a Magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do
Ministro Pajehú Macedo Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Sobre a Mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem do
Dia da presenta sessão e que, nos termos do Parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, .se não houver
objeção do Plenãrio, serã lida pelO Sr. 19-Secretãrio,
(Pausa.)
~ lida a seguinte

PARECER

N9 89,

Da Comissio de

de 1985

Reda~io

no-

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em diScussão a redacão finaL (Pausa.) Não havendo
quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final perma·
neçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
:Aprovada a redacão final o projeto vai' !l Câmara dos
Deputados

O SR. PRESID~NTÊ (José Fragelli) -:- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a s~são ordinária ~e amanhã, a .seguinte

ORDEM DO DIA

a• 1985.

·

Relator: Senador Saldanha Derzl
A COmissão apÍ'esenta a redação finai do Projeto de
·Lei do Senado n9 93, de 1985, que reajusta os atuais valores de vencimentos e provento11 dos servidores ati vos e inativos do Senado Federal, bem como os das pensões e
dá outras providências,
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1985.- Lenoir
Vargas, Presidente -.Saldanha Derzi, Relator- Jorge
Kalume.
ANEXO AO J'ARECER N•·89, DE 1985
Redãção final do Projeto de I.efdo Senado n' 93,
~ 1985, que dfspôe sobre o reajuste dos atuais valores
de vencimentos e proventos dos servidores ativos e i~
nativos do Senado Federal, bem como os du pensões
e dá outras providências.
O Congresso Naciónal decret~:
Art. 1Q Os atuais. valores de vencimeiltós e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal,
bem como oS das pensões, resultantes da aplicação da
lei n9 7.260, de 3 de d~embro, de 1984, são reajustados
em 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 19 de janeiro de 1985.
Art. 29 O ~ervidor do Senado Federal quando investido em cargo, em comissão ou função de confiança do
Grupo DAS-100 perceberá a gratificação de nível superior a que se refere o 3rt. 79 do Decreto-lei nS~ 1.820, de 11
de dezembro de 1980.
Parâgrafo único. O disposto 'neste artigo aplica-se ao
funcionário aposentado _com fundamento no art. 430 da
Resolução n' 58, de 1972, e alterações posteriores, desdé
que fizesse jus à referida gratificação, na atividade.
Art. 3' Fica elevado para Cr$ 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do
salário-f3.míl[a.
--._ ~- " .
Art. 49 As despesas com a execução desta Lei correrão à. conta do Orçamento Geral da União para o Exercício de 1985.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com os efeitos financeiros a pãrtir de 19 de janeiro
de 1985.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrârio.

Votação, em turno úniC-o, do Requerimento n' 57, de
1_985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do ar.t. 371, e do Regimento Interno, urgência para o Oficio S/2, de 1985, do
Governador _do Estado do Rio Gr.:inde do Norte, soliciM
- tando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
'2

.. Votação, em turno único, do 'Requerimepto n' 58, de
1985, de autoria dos Líderes GastãO' MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termOs do art.' 371, c~ do Regimento Interno, urgênCia para o Ofício n' S/8, de 1985,
atravês do qual o Prefeito municipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de emprastimo externo no valor de USS 3,500,000.00 (três milh~s e quinhentos mil
,dólares.)
3

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1979, d.e autoria .do Senador Orestes
Quêrcia, 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
juridicidade; e
- de Legisla~ão Social, favorável.
4
Votação, em primeirO turno, do Projeto de Lei do SeM
nado n9 2, de 1980, de autoria do Senador Hu,mberto Lucel)a, que dispõe sobre a escolha'e a nomeação dos diri-'
gentes das Fundações de Ensino "Superior, tendo
Pareceres, sob n's 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela c~nstitucionalidade e
juridícidade, com voto venCido, em separado do Senador
M oacyr Dalla; e
.
- de Educaçio e Cultura, favorável.
5

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A redação final lida vai à publicação.

Discussão, em turno único; do Parecer da Comis-são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'
207, de 1984 (n• 418/84, na origem), de 12 de
vembro de 1984, pela qual o Senhor Presidentê da
República submete à deliberação do Senado· a esco-lha do Senhor Raymundo Nonnato Loyolª de Castro, Embaixador do BraSil junto ao Estado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do IE.MEN.

tação, da redação final do Projetó de Lei do Senado n9
93, de 1985, de iniciativa da Comissão Diretora, que reajusta_os atuais valores de vencimentos e proventos dos
servidores ativos e inativos do ·Sena.do Federal, bem
como os das pensões e dâ outras providências,,
~ala das Sessões, 22 de maio de 1985:- Jorge Kalume.

Redação fmal do Projetó de Lei do Senado n' 93,

São os seguintes os itens retirados da pauta
Item 3:

Maio de 19&5

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretârio.
~ lido e aprovado o seg~inte

REQUERIMENTO NJ 120, DE 1985
Dlspema de pubUcaçlo de redaçlo final.

Nas termos do art. 356 do Regiment~ Inierno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo--

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado no;. 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Mi.:.
-ehiles, que· acrescenta parágrafo útlico ao art. 373 da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jorn.ada de trabalho ieduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n's 445 a 447, de i984, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídadt;
- de Legislaçilo Social, favorável; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa~
rado, do Senador Jorge Kalume.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

· Maio de 1985

Votação, em primeiro turno (apreciação prelim-inar da
constitucionalidade, nos termos do Art. 296- do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 18, de
1980, de autoria do Senador ltalnar 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, 19 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 29 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 lnterno), do Projeto de Lei do Sen:ado-ni> 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 dâ outras providências, teildo
Pafecer, sob n9 1.144, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 44 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 21-)-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
0 SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB _ PB. Como

por um representante do poder público, que deveria
!hor cuidar dos seus deveres.

me~

Eis o seu teor, Sr. Presidente:.
"Ao tomar conhecimento das acusações formuladas pelo Sllbprocurador José Arnaldo da Fonseca, ·a Ex-Ministro Çhefe cia· Secretaria de Planejamento R_elfim Netto fez as seguintes declaraçõés:
A proPosta de requerimento do subprocur3.dor
suscitando questão de competência não poOe ser
transformada em peça condeilatória, expondo-se à
execraÇão o nome de um cidadão pelo simPleS fato
de haver exercido a administração pública.
o requerimento é acompanhado de peça ac.usatória na qual se condena, a priori, perante a.opinião
públíca, a açào do administrador para merecer a pe---cha. de corrupto, promovendo-se a sua desonra.
Co.ristitui corrupçãq a tentativa de salvar uma instituição financeira ameaçada de cOlapso?
COmo se comportarão os fUturOs Subprocuradores 'd8. Repúbliça ao avaliarem a recente destinação
de do!s trilhões de ~ruzeiros determinada pela admiflfStfã"Çao econOmica da Nova República para contornar a emergência que viveram duas instituíÇõeS
- financeiras paulistas na semana passada? Pode-se
inserir nesta ação a incidência de corrupção?
A acusação é absurda. E a forma como foi dada a
divulgação é lamentável já tendo produzido o mal

esperado.
A prâtica da·fiscalização_dos atas dos administradores públicos não pode se transformar em veículo de ultraje à honra e à decência das pessoas, sob
pena de se t9ritar' inadministrâvêl a coisa pública."
Esta a nota, Sr. Presidente, e agora a indagação que
faz 0 PDS, em nosso nome: Por ql.!e pediu 0 ÇJ:overno da
--NOva República autorização ao Legislativo para, a injeção de 900 bilhões de cruzeiros no Sulbrasileiro, quando, sem fazer 0 mesmo procedimento, injetou em duas
, instituições bancárias paulistas 2 trilhões _de cruzeiros?

Líder, para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Em rápidas palavras, quero dizer apenas que a Bancada do PMDB, reunida, decidíu votar essa maih:ia, atenta
à situação econô.mica do Rio Grande do Stil e à grave
crise social que se gerou naquele Est3.do, tendo em vista
Aí sejustHi_ca, a reunião, for~ de calendãrio, reunião
a situação de vinte e cinco mil emprega-dos desséS ~con~
glomerados financeiros~ ·
__ _
·
·
extraol-dinária do ConSelho Monetário Nacional, para, a
Devo dizer que, tendo eni vista uma intervençãO feíl:'a · -- fítUlõ de disCiplinai- o socorrO àS entidades bãrlcârias em
na semana passada, neste plenário, pelo Senador Jutahy
dificUldades, levar à paulicéia muito mais do dobro daMagalhã'es, ao estranhar a urgência urgentíssima piua
quilo que durante 104 dias discutiU o CongreSS()Nacioessa matéiia, TUi solicitadO-Pelo nobre Líder do PDS, Se~
nal se au_torizava o_u_ não.
nadar Murilo Badaró, a assiná-la desde o dia 12.
O Sr. Murilo Badar6- Permite V. Ex~?
Ainda assim, face às controvérsias réinantes deritrO da
minha própria Bancada e do. Senado, achei que devía~
O SR. VIRG[LIO TÁ YORA- Com prazer, eminenmos aguardar pelo menos uns quatro dias, e só depois,
te Líder.
-então, é que anuímos em encaminhar à Mesa O requeri0 Sr. Murilo Badaró- Tem o MiniStro Delfim Netto
mento de urgência urgentíssíina, de acordo Com o Regi~
in_teira 'i_!tàb n~_ sua indign2ção n:a sua revolta, ...
menta,
Creio que a matéria Cstâ bastante esclarecida e agora,
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Que é nossa!
Sr. Presidente, vamos aos votos, para que, amanhã, o SeO Sr. MUI-iro .8ad3iô- ... diãrite d8. aleivoSia do -afilnhor Presidente da República, de acordo com as suas
culado do Subprocurador da República, qUe, ao proçuatribuições coristitucionals, a--examine nó p·f!rfOdo que
rar definir uma matêria de competência jurisdicional, faz
lhe resta, para que tome uma decisão definitíva em tOrno
projetar, perante a opiníão pública, os efeitos danosos de
desse assunto, dessa matéria que foí, i,nclusive, de iriidã~
uma denunciação ainda não submetida à decisão· final
tiva de Sua Excelência, sendo de salientar que, pela pri~
-dos tribunais. Dessa TOrma, Sr. Senador Virg'íliO Tá-Vora,
meira vez, depois de 20 anos de regime autoritário, no li~
queremos ~presentar a nossa solidariedade, e sobretudo
miar da Nova República, a· Pod"er Executivo enviou ao
assirialãr este fato ~-que V._ ~x•, com tanta pr~cfsão:, fez
CongresSo Nacional urD projeto de tei -SObre assuntó de
r:efei-ência. ~ que, hâ cerca ae umi selnana, o Governo,
natureza econômiCo-financeiia, o que represen-ta uma-re~
por
unla decisão de ai-bítrió, -praticou um a: de socaria
tomada q.o prestígio e· das atribuições do Poder Legislati_a·
UQ1_a entidad~_flna_(tceira,.;.
vo no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Duas!

e

to

DISCURSO PRONUNCIADO PELO .SR.
V/RGfL/0 TÃVORA NA SESSÃO DE 21-5~5 E
QUE.ENTREGUEÀ REVI$ÃO DO.ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte discu"rso.)- Sr. PresidCntee
Srs. Senadores:
·
·
É com muito prazer e honra que, em nome da Lide~
rançà do PDS, faço este Senado ciente da nota emitida pelo eminente ex-Ministro do PIMejanlentO-Antônio
Delfim Netto, antes as aleivosias que lhe foram jogadas

O Sr.-Murilo Badaró- ... ou a duas .entidades finSn~
ceiras, o que estava no seu dever e na sua responsabilidade - não há o que questionar --para não colocar em
risco ·o siStema todo, sem que se acoimasse contra. esse
- ato qualquer prâtica de irregular:idade. Agora, o que não
se pode- e tem razão a nd_!a- é admin:istrar-se a coisa
pública quando se processa o uso indevido das palavras,
para inju~iar e piua calUt)ia.r.
o·-·sr. Cesar Cãi~-- PeDliite V. Ex• um aparte, nobré
Senador Virgílio Távora?
O SR. VIRGILíó TÁVÜRA----Com prãzer, nobre
Senador Çesar Cais.
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O Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Virgílio Távora,
creio que V. Ex• está tendo um gesto de no breia, trazendo aqui, com a sua voz, a indignação do ex-Ministro
Delfim Netto. Na verdade, essa indign'ação procede,
porque fica muito difícil para o homem público, que dei~
xa a sua função de Governo, onde procUJ::ou, de todas as
maneiras~ prestar serviços ao seu País, inclusive procu. rando sanar todo o sistema financeiro, - e nãO estou
discutindo" casos específicos - mas na verdade um prejulgamento é um verdadeiro absurdo, pode-se di:zer que
essa é uma atitude revanchista, e aquilo que sei que o
saudoso Presidente Tancredo Neves não desejaria que
acontecesse._ Ele cansou de dizer a esta Nação que não
iria tomar atitudes revanchistas, principalmente sem julga-mento.
Que se faça o julgamentO, que se conclua o julgamento, que se punam os culpados, e terá todó o meu apoio.
~as não pode um Subprocurador da República prejulgar, jâ que não transitou na decisão dos tribunaiS. Na
realidade., como disse V. Ex~- e tudo isso se passando,
quando a Nova República repete o fato,_ e sem consultar
o Congresso - socorre - e estou certo de que deveria
socorrer_:...._ ~s duaS entidades paulistas. Estou certo de
que deveria socorrer, porque não se pode colocar em ruína todo o sistema financeiro brasileiro. Mas não pode,
- ao_mesmo t~mp~. co_m_4_~is pesos e duas medidas socçrr-er essas duas entidades e condenar, sem julgamento
aquele que,_ também tomou a mesma atituO.e, na época
em que a de~isão era dele.
O .SR. VIRGtLiO TÁVORA - Eminente Senador
Cesar Cais, V_. Ex• que foi colega do Ministro Delfim
Netto, cOlocou justamente a· questão nos seus devidos
pontos, como hoje em dia, qu~m estâ praticando em escala superlativa o mesmo procedimento - que nãb vamos aqUi analisar, porque achamos justo- podejogat
pedra em quem dentro das suas atribuições, da. mesma
maneira agiu?
O Sr. ~enedito Ferre_ira- Permite V. Ex~ um apart~?
O SR. VIRG1LIO TÁ VÓRA- Com prazer Ouvimos
o Sen~doi Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira - Sena9or Virgílio T~vora,
peOi -a V. Ex~ permissã_o para,__particípar do seu prÕnunciarnento, porque, realmente, nada pior do que o ataque
covarde; nada pior do que atacar aquele que hão tem
con-dições de revide e, no entanto, aquele que foi chamado de super.ministro, por alguns, por deboche, mas mesmo esses que debochavam faziam-lhe justiça, porque foi
o homem que tr~balhou neste Pafs_em defesa do interesse
público, consecutivamente, 15 a 16 horas por dia, todos
. os dias, de t-odas as semanas. O melhor horário para en. contrar o Ministro Delfim Netto era .às 6 horas e 30 minutos ou 7 horas, ao pê do elevador do seu Ministério e a
outra hora era após às 22 horas, quando S. Ex• deixava
seu gabinete_de trabalho.· Mas, na realidade, é muito fáCil
ser "engenheiro de obras feitaS". Aí estão os noss_os adversâriÇ>s, ontem na Oposição e hoje no Governo, experimentando a_gora_ as. dificuldades de administrar um Pais
de um povo contraditório, de um povo que, lamentavelmente~ não podendo comprar bicicleta, comprou automóveis; de um povo que tem 27 milhões e 420 mil domicflios na zona urbana e na rural e desses só f milhão e·
811 mil nãO têm foião a 8:âs. Vale dizer: quase 6 milhões
oode_do_!Tlicílios da zona rural qUeimam_g_ãs iffipõrtado.
-Daí o grande deticit, a grande dificuldade nóssa, na dív:ida externa; 63 bilhões de dólares foi ·o crescimento da
nossa dívida externa em função do- iiosso -crescente consumo de petróleo. Delfim Netto foi muit3.SVei:eS chamado de incoerente mas, em realidade, quem pode, quem
consegue_ administrai este País, CUjo Ministro -da Fazenda que a:í estâ emposSado- 30 dias após o iníCiO da sua
_g~stão, e havia, de público, de dizer que o País era inadmi~istr~_vi:I~_Log-o temos a oporiunid3.de, aesta altura, já
de r~gistrar q!ie_ os adveisãrios de _Deffim Netto, pelO menos os mais sensatos; aqueles que'-agiram como ..Maria
que_ vai COm as outras" _e que precipitadamente julgaramno mal, estão aí, _agora_, por certo, perplexos diante das
dificuldades que terão que enfrentar daqu:i para-frente.
Muito obrigado a V. Ex~

- - -
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O SR. VIRGfLIO TÀ VORA - IncorporamOs com
prazer o aparte de V. Ex• eminente Senador Benedito
Ferreira; demonstra que ainda hâ pessoas sensatas nesta
terra.
O Sr. Luiz Vian.a -

Permite V. Extt' um aparte?

O SR. VIRGlUO TÀ VORA - Com muíto prazer,
ouvimos o- eminente--senador Luiz Viana ..
O Sr. Luiz Vi'ana- Senador Virgílio Távora, desejo
apenas, em poucas palavras, dar a minha solidaried_ade à
iniciativa que V. Ex• teve, com muita fe1icidade, não diM
ria na defesa, porque acho que o Ministro Delfim- Netto
não precisa de defesa, mas nas observações que faz sobre
a injustiça que há e sobretudo o mau precedente que se
pode criar, admitindo que os homens públicos sejam ju!gados não pelos homens políticos, pelo Sena~, pe~a_ c_aM
mara, mas pelo Judiciário, sobre.tudo em açoes que sao
apenas subjetivas e cuja intenção, cuja .conseqüência,
cuja objetivídade, nós realmente não temos meíos de
avaliar. Imaginamos que todo Ministro é obrigado a toM
mar decisões, a promover medidas que podem estar cc:_rtas, podem estar erradas, podem dar certo, podem nao
dar certo, mas nem por isso deverão estar sujeitos a uma
apreciação do Judiciário. Eles· estão sujeitos, sim, à apreciação política, à apredaçãõ do Senado, à apreciaçã·o da
Câmara, jamais do Judiciári_o, que não tem qualqu~r elemento para poder avaliar se a decisão, se a ação, se a determinação de um MinistrQ de Estado, foi ou não_baseada na estrita medida das suas atribuiçõeS.

o ·sR. VIRÓlLIO TÃYORA....:... Agradeçemos o aparte de V. Exf-, Senador Luiz Viana, sempre brilhailfe-, sempre e·scorreito, ao qual não se sabe o que mais admirar.
se a forma ou se o mérito.
O Sr. Lenoir ~ar_gas -

---

Permite V,. Ex.. um aparte?

O SR. VIRGILIO TÀ VORA- Com prazer, eminenM
te Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas- Também quero dizer uma palavra de apoiamento às consi~erações feitas por V. Ex'
em torno desse comportamento dúbio de um Governo
que propaga uma posição e usa, depois, uma outra. Veri·
fica V. Ex.. que neste Cas·o, por exemplo, do Sulbrasileiro,
o Governo envia para o Congresso um pedidô de abertura de crédito, e é da obrigação do Congresso :manifestarM
se sobre o ·assunto, e depois diz que aquela não é a su_a
posição, que aque~_a posição v~i sacrificar~ vai _pertUrbar
a vida econômiCa e financeira do País. Quer: dtzer, é um
Governo de dubil:!dades, está dos dois lados, está~ favor
e contra ao mesmo tempo. De--modo qUe essa agressão
ao antigo titular da Pasta do Planejamento,reflete, mais
uma vez, essa ambigUidade que existe no aluai Governo
da Nova República.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Muito agradecido a
V. Ex.. pelo aparte esclarecedor .que dá, eminente Sena·
dor L~noir Vargas.
- -O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex' me concede uni aparM
te?
O SR. V1RG1LIOTÁVOR~ -Com prazer ouvimos
o Senador Lo manto .Júnior.

O SR. V1RGILIO TÁVORA- Com ptâzer, eminen·
te Senador Carlos Alberto.

O Sr. ~arlos AlbetiO- Senador Virgflio Távora, mui- to já se_ falou aqui acerca do trabalho, do talento, da capacidade e da firmeza do ex-Ministro Delfim Netto na
condução das coisas públicas. Certa: vez e~cr~Vi um artigo sobre o trabalho do Ministro Delfim Neltç:t, que foi
pJ.!.blicado no Correio Braziliense e em vários j~rnais do
-País. O titulo _di.:!:ia: .. Bode Expiatórío da República".
Gostaria, na hora em que aparteio V. Exf-, para ser solidário com o discurso que V. Ex' profere, na defesa do
Ministro Delfim Netto, de dizer que ele foi o ·bod~ expiatóriO da Velha ·e vai ser o bode expiatório, agbra, da
Nova República. É o meu aparte.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Grato, eminet';Lte Senador Carlos Alberto. V. Ex~. que tanto privou çom o
Ministro Delfim Netto e o conhecia, juiz é do seu ~raba·
lho.
.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, amigo de S. Ex~, quan·
do rio fastígio, admirador da sua extraordinária C!lpacidade de trabalho e do seu talento invejáy~l. _g_Qzando da
sua intimidade e de sUa mais .estrita confiança, qu~ndo
. na defesa que aqui fazia dos postulados que se h os afigu~
_:________r_aVamjustos_c.certos, por ele defendidos, neste momento
em que está despojado do poder, em que se lhe procura
jogar todas as culpas da Repúbli7a, qu~er~10s dizet aos
Srs. que, continuando com a mesma amizade, com a
mesma admiração, aqui estaTeinos para defender e ~~?ara
mostrar realmente que o que a República lhe deve, 4ão é
nada que possa se medir com palavras. .
·
Recordamo-nos de uma das últimas vezes em que juntos estivemos, e, aqui, Sr. Presidente, atendo ao pregão
-de V. Ex•, terminando a nossa oraçà9: ..perguntam o que
é que eu fiz neste País para que esta inflação tivesse ,atingido ao patamar de 200%, tornando intolerável a ví4a do
assalariado pobre, mas por que não me perguntam 9 que
eu fiz para eVítar que, como na Argentina e em optros,
países nossos conhecidos, essa inflação não tivess(1 chegado ao patamar de 500-ou 600%?"
O Sr. Fábio Lucena- Permite V..Ex~ um aparte? .

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não, nobre luce-

na.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O terrtpo de
V. ~· está esgOta'do 'nobre- Senador Virgílio Tâ'(C?ra.
O sr: Fábio- LUcena- Sr. PreSident~;-com a S~a pe;missão. Senador Virgflio TáVora, adversário ferre~ho do
Ministro Delfim Netto cheguei, certa vez •. a cham~-lo daquela tribuna de traidor da Pátria, mas ele estava 'no Poder'~-~~ emitir meujulgat):lento di~nte_de um hom~m que
;tem plenãs cÓn.dições de exercer o-Pod'er_. Dev~ cabfessar
a V. Ex•, e o faço·corit toda a Trariqueza e sincêridade,.
que não concordo com o atual procedimento que está
sendo adotadO pelo Governo, em- relação à figura do exMinistr~elfim netto. Eu entendo que o Ministério
Público, eittendo eu -não, entende a lei, que o Ministério
público ê o fiScal da lei e da sociedade, mas, pelo nome
que o Minístt-õ deixOu, na História do País, com erros e
cóin_aCéT_tos e pelo respeíto, a que ele se frripôs, pefante
grande parte dos Senadores da República, Senadores do
galh_arc!ão_ e dp_ cc::mtor~o,_ por exemplo, de __y. Ex• e~ en(eridO ~Qe ele não m~~ce o tratamento q~e está tendo.
No particUlar receba, por conseguinte, a minha incondicional e irfC:strita solidariedade.

O Sr. Lomanto .Júnior -.Senador Virgilio Tâvora,
quero juntar a minha palavra à ju~tiça que V. Ex• faz,
· nesta hora, ao Ministro Delfim Neho. Os hom_ens públiO SR. VIRGILIO TÀ VORA -O aparte de V. Ex•,
cos são,- sem dúyida alguma, expostos, cotidianamente
eminente Senador, mostra justamente a nobreza de caráao pelourinho da maledicência pública, sobr~tudo a9ue.ter que reveste, nã.o uma, mas várias manifestações que
les que passam, aqueles que apeiam do poder e nãd t~~
estamos habituados a ouvir, de V.- Ex• nesta Casa.
mais a força, sofrem as injUstiças de julgamentos apresSr. Presidente e.Srs. Senadores, nenhum melhor fecho
sados~ Todos nós a·companhamos o trabalho do Minispara este nosso pronunciamento do que justamante o
tro Delfim Netto, a sua competência, o seu eSpírito
aparte· que acabamos de· receber _do _ilustre vice-Lfder do
público; se- erros c.omefeu e deve ter c_ometido DJ1ill.9S~- PMDB._
tudo fez para ordenar a econorriia brasileira. Portanto
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.)
receba V .. Ex' a minha solidariedade ao sei,!. pronunciamento, dos mais oportunOs, fazendo justiÇa a :üm hoM
ATO Dp PRESIDENTE N9 84, DE 1985
mem que, agora, apeado do poder, começa a sefJulgado,
O-Presidente do Senado Federal, no· uso das atri·
e a ser julgado apressadamente.
.
- ~--- --OU1Çõe5Q.Ue lhe-coilleienl oS artigOs 52;-íteffi-'38, e-91,-in··
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com~ dele-.
O Sr. Carlos Alberto- PerrOite V. Ex.. um aparte?
o

•

_

.

_
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gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~2, de 1973, e revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da ComisSão Dirritora, Resolve exonerar, a pedido, Sérgio de
Castro Neves, do emprego de Assessor Parlamentar, ASM
3, do Quadro de Pessoal CL T, a partir de I9 de maio de
1985.
Senado Féderaf, em 21 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
CONGRESSISTAS
4.. Reunião Ordinária, realizada
em 9 de maio de 1985
- Aos nove dias do mês de maio do ano de mil novecen~
tos e oitenta e cinco, às dezessete horas,. presentes os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente. Passo·s
Pôrto e João Lobo e senhores Deputados Raul Bernardo, Nilson Gibson, Raymundo Urbano e Francisco Studart e o Doutor Luiz do Nascimentp Monteiro, reúne-se
o Cons.elbo Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas· IPC, a fim de tratar de assuntos diversos.
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presidente inicia os trabalhos dando ciência aos Senhores
Conselheiros dos últimos ínvestimentos realizados na
forma estabelecida anteriorménte, ficando, desde já, autorizadas duas aplicações para este mês. Por sugestão do
Senhor Conselheiro Deputado ~aul Bernardo, a terceira
merecerá novo estudo para posterior deliberação. A seguir, foram apreciados e aprovados os seguintes processos: -=- de·concessão de pensão:·ao ex-parlamentar Waldir Betinã.ti, deferida ad referendum, pelo ex-Presidente
do IPC, Deputado Furtado Leite_, com parecer favorável
oferecido pelo Senhor Conselheiro Raul Bernardo; ao
ex·parlamentar Carlos Augusto de Oliveira, igualmente·
deferida ad referendum, com parecer favorável do Senhor Conselheiro Jutahy Magalhães; ao segurado facultativo Eurico Jacy Auler, aposentado pelei Senado Federal, com parecer favorável do Conselheiro Jutahy .Magalhães; ao segUrado facultativo Fernando Oliveira de
Lara Rezende, aposentado pelo Senado Federal, com
parecer favorável do Sen~or Conselheiro Raul Betnardo; ao segurado facultativo José Conceição Barbosa Tavares, aposentado pelo Senado Federal, com parecer favorável do Conselheiro Raul Bernardo; a Alzira da Silva
- Macedo, viúva do ex-pensionista do IPC, Abel Ferraz de
Macedo, com parecer favoráv'el do Conselheiro Nilson
Gibson; a Zélia Santiago Rezende, viúva do expensionista Oclai_r de Mattos Rezende, e seus filhos menores com parecer do relator Conselheiro José Ribamar
Machado, .pelo deferimento; a Deolinda Bittencourt
Barreto, viúva _do ex-Seg'urado Isidoro Pereira da Silva,
com parecer favorável do Conselheiro Francisco Stu·
dart; a Míriam Amora de Assis Republicano, tia e tutora
da: menor Mãrcia de Assis Republicano Rodrigues Martins, filha da ex-pensionista. Gilda Amora Republicano,
com-parecer favorãvel do Cõnselheiro Carlos Wilson; a
João de Deus Vizíoli, segurado facultativo, aposentado
pelo Senado Federal, com parecer favOrâv~l _do Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro. Foí cOnçedido
auxílioMfuneral a Octacflio Santiago Rezende, filho do
ex.-pensionista Oclair de Matios Rezende, processo com
parecer favorável do Conselheiro Francisco Studart;
igualmente a Alzira da Silva Macedo, viúva do exM
pensionista Luiz do Nascime~to Monteiro. FOram inde~ _
feridoS os auxílicis·doença requeridos por Marli Alvim
Cerri e Florizel Leitão da S1Iva, segurados facultativos,
por fal~·a de amparo na Resolução n"'l/85, acompanhando parecer do relator Conselheiro Raymundo Urbano.
Concediao auxílio-doença a Lúcia Santos Tomeliri, segurada facultativa, com parecer favorável do Conselheiro Luiz do NascimentO Monteiro. O Senhor Conselheiro
Raul B~rnardo, relatando o pro·cesso que trata da inscrição -de funcionários dO PRODA.SEN e do CEG RAF,
sugeriu fosse o mesmo encaminhado ao Consultor Jurí·
dico do IPC para opinar sobre as implantaÇões legais do
casQ. Falando, ainda, quanto à matéria relacionada à
computação que se deseja implanta. para a din_amização
e modernização dos serviÇos do IPC através-do PRO.;DASEN, entende que a matêríajã foi objeto_de exame e
deferimento pelo Senador Moacyr Dalla, ex-Presidente
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do Senado Federal. Sugere, por isso, um contato pessoal
do Presidente do IPC Senador Nelson Carneir.o com o
Senador José Fragelli, a tua! Presidente do Senado Fedetal, para que possa ser concretizada a pretensão. A
mação foi acolhida pelos presentes. Em pauta a redaçã~
que trata de nova Resolução para disciptinar o auxílio o
auxílio-dpença foi a mesma aprovada sem qualquer alteração em ·seus artigos, pai' unanímidade., passando a vi-

ger a partir de sua publicação no Diário do CongresSo
Nacional. A nova Resolução tomará o n~' 6/85, revogadas às disposiçõeS em co'ntrário. Nada inais havendo a
tratar, é encerrada a reunião às dezoito horas e quarenta
e cinco minutos. E, para Constar, eu-Zlldã Neves deCar~
valho, Secretâria, lavrei a presente ata que depois de lida
e aprqvada, será assin8.da Pelo Senhor Presidente. -As:
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Republicada por haver saído com incorreções.
RESOLUÇÃO N• 6(1985'

Regulamenta a concessio de
oqtras pro'Vidências.

auxílio~doença

e dá

O Conselho Deliberativo do Iostituto de PrevidênCía
dos CongresSistas· IPC, no uso de suas atribuiçõeS,
·Resolve:
Art. J9 conceder através do Fundo Assistencial do
IPC, dentr.o dos limites estabelecidos e em virtude de

despesas· com trª"tamento de ,saúde, auxílio·doença aoseu segurado, que requereJ;â para si e seus dependentes
assim considerados pela legislação do IPC, nos seguintes
casos:
I - internamento hospitalar, excluindo-se despesas
com acompanhante, telefonemas e outras extraordinárias;
-11 - cirurgias, exceto odontológicas -e plásticas de
- qualquer natureza;
III- exames laboratoriais e radiográficos complementares.
Art. 29 O- processo constará de requerimento e de-·claração de qu<m1 nenhuma outra entidade ressarciu as
despesas ~presentadaS, assinados pelo segurado ou_ seu
_representante legal, anexados dos originais dos seguintes
documentoS:
·
I-· notas fiscais hospitalares ou laboratoriais e fãfu~
ras, constando respectivo CGC, e, ainda, autenticação
mecânica ou carinibo de ~ecebimento;
H - recibos de honorários médicos, especificando o
·tipo~ cirurgia, cons~ando o respectivo CRM.
Art. 3'1 --0 prazo pará habilitação é de novCnta dias
improrrogáveis, a contãr da data do pagamento das despesas pelo segurado.
Parágrafo (mico. Releva-se o período do recesso parlamentar paia a contagem do prazo.
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Art. 49 A Seção de Beneficias instruirã o processo
que, examinado pelo Diretor da Secretaria será submetido à apredação do Conselho Deliberativo.
Art. jQ O Fundo Assistencial do IPC indenizará ·a
segurado obrigatório ou facultativo, na forma desta Resolução, até 3/10 (três décimos) do montante das últimas
48 contribuições do segurado.
Parágrafo único. Pàra o segurado que já t~nha sido
beneficiado, a soma das contribuições será considerada a
partir da última concessão. Apurado o valor dO auxt1io,
a este será acrescidO o saldo remanescente, se houver~
Art. 69, Ao segui-ado pensionista do IPC serã deferido auxíli·doença até o valor mãximo de 50% {cinqUenta
pro cerito) ~as despesas apresentadas, não podendo,_ em
nenhuma hiPótese, ser superior à pensão.
Art. 7Q Esta Resolução entra em vigor n~ data de
s'ua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1985,
·
Ass:_- Senador Nelson Carneiro- Presidente.
Conselheiro_ Deputado Nilson_Gi.bson. ·
Conselheiro Senador Passos Pôrto.
Conselheiro Senador Joio Lobo.
Conselheiro Deputado Raul Bernardo.
.Conselheiro Deputado Franeúlco Studart.
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro.
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l-ATA UA 79•SESSÃ(J, EM 23DEMAIO DE
1985
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 -

~tura

de projeto

Projeto de Lei do Senado n' 132(85, de autoriã do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica a Lei n9
7.183, de 5 de abril de 1984, acrescentando~ lhe um artigo, sob n9 18, para o fim de determinar que os quadros de pessoal das empresas de serviços aéreos sejam
organizados em carreira, e dã outras providências.
1.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO SATURN/NO; como
Lfder - Manifesto dos economistas brasileiros à
Nova República.
SENADOR ITAMAR FRANCO ___: SOlicitando
esclarecimentos ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, sobre realização de concurso Público
em Belo Horizonte-MG, pai-a fiscal de contribuiÇões ·
Previdenciárias, cuja asSinatura dos CandidatoS foram lançadas no gabarito.
SENADOR V/RG!L/0 TÁVORA,- como Líder
-Solicitando a transcriçã<:i rioS Anais do Senado Federal, da nota dos ex-Ministros Delfim Netto e Ernane Galvêas, respondendo acusações feitas por
membro do Ministério Pú61ico: Análise de documentos que menciona; sobre a política CCoRômicofinanceira do Governo. - --SENADOR ROBERTO CAMPOS~ Apreciação
da primeira resolução baixada pelo CONIN, em 15
de maio próximo passado.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Problemática
da produção de ouro no Pafs.
SENADOR JOÃO LO_BO- Realização de congresso da ABRA VE em Brasflia.
SENADOR JORGE KALUME - Justificando
proposta de emenda à Constituição encaminhada à
Mesa, que estabelece a obrigatoriedade de aplicação
anual, pela União, Estados, DiStrito Federal e Municípi"os, de no mínimo, um por cento da renda 'resul-

tante dos impostos, na promoção, difuSão e íncentivO
de atividades culturais.

SENADOR CARLOS LYRA Dr. Raimundo Marinho.

Falecim~nto

do

1.2.4- Leitura de projeto
Projeto -:de Lei do Se:nado n9 133/85- Compleautoria do Sr. seflaâor Cid Samparo, que
promove a Temissão dos débitos fiscais e parafiscais
das empresas e dã participação aos trabalhadores das

m~ntar, ~-e

!ll~smas.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requêfim'ento. n9 57 (85, -requerendo urgência
para o Oficio S/2, de 1985, do Go_vernador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realiZar operação de crédito
externo 'no valor de cinqUenta milhões de dólares.
-Võtaçilo adiada pOr-·rait3 de -quorum.
~- ~ _Bequerirriento. n9 58/85, solicitarido urgência
]:iara OOficiO S/8, de 1985, atravéS do qUal o PrefCito
municipal de Anápolis (GO), solicita au(orizaçào do
Senad_o para que aquela prefeitura possa realizar
operaÇão de empréstimo externo no valor de USS
-j,500,000.00 (três milhões e quinhentos Õlil dólares.
_ VotaÇio adiada por falta de quorum.
- Proje:to de Lei do Senado ri9 26/79, que ·acre.scenta -parágrafos ao art. 517 da Con~olid:ição das
Leis do Trabalho. Votaçio adiada por falta de quorum.
- - P.rojet_o _de L~i do_ Senado n9 2/80. que dispõe
sobre a escola e_a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 340/80, que acr~s
centa parâgrã.fo único ao ãrt. 373 da Consolidação
das Leis .do Trabalho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcionaL Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Sena,do n9 1'8/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar da Constitucionalidade). VOtaçio adiada
por falta de quorum.

-ProjetOde Lei do Senado n.., 320/80, que revoga
a Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situaçãOJurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Con-selhO NaCfonal de ImigraÇão, e dâ outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1 - Discursos ap6s a Ordem do Dia
SENADOR MÁR/O.MAIA- Política agrária:
SENADOR NIVALDO MACHADO- Próxima
visita 9o Presidente José S.uney ao Nordeste.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Correçâo
de distorção na ClassifiCaçãO da ca-tegoria funciorial
de datilógrafo do serviço· público federaL
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Falecimento do Dr. Raimundo Marinho.
SENXDOR ALFREDO CAMPOS- Deresa do
património histórico e ·cultural do povo brasileiro,
atraVés da preservaçã~ das expressões da arte barroca.
l.3.2 - Designação da Ordem do Dia da p'r6xima
sessio.
·

1.4- ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr, Murilo Badaró, proferido na sessão de
22-5-85.
Do Sr. Murilo Bacfitró. ProfCrido na sessão de 225-85

3-ATOS DO PRESIDENTE
N9s 85 a 87, de )985
4 - ATAS DE COMISSOES

5-MESA DIRETORA
6- UDERES E VICE-I1DERES DE PARTI·
DOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PER·
MANENTES
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Ata da 79._ Sessão, em 23 de maio de 1985
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência do Sr. José Fragelli, Martins Filho e·Mário Maia
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS.SKS_SEflADORES:

Para justificar- as medidas postuladas-; seu autor, O
iltJ.stre ~nad?I_ Nelson Carneiro, assim se ~anifesta:

Jorge Kalume _- !viário. M~ia__ -:- Fábig Lucena_Odacir Soares ..:... Hélio Gdeiros -- AleXãildre Cost~-
Américo de Souza --:-Albe_rto Silva - Helvtdjo NuneS
-João Lobo- Cesar Cais- José Lins- Virgflio Tâvora - Carlos Alberto - Moacyr Duart,e- _Mir_t!1;1s
Filho - Humberto Lucena_- Marcondes Oadel}la_Cid SampaiO - Nivaldo Machado - Luíz Cavalcante
- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
- Nelson CarriiírO- --Roberto Saturnino - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Severo Gomes- Benedito
Ferreira.;__ Mauro Borges- Gastão MUller- Roberto
Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda- Roberto Wypych- Ãlvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto - Alcides _Sàtdanh-ª-_- Octávio CardOso.

"Está mais do que provado, nesta altura, que as
medidas pretendidamente conservacionistas da Lei
n"' _5.197, de 3 dej~ei~o ~e_l~67, (gue di~_põe sobre a
proteção à fauna ..."); não bastaram -para evitar, ou
seguef~diminui_[" a caçã-~"fé_datória di animai~ silves~
--t"L-es no· País, nem-tampouco para ao menOS intiffii.;
dar ~.s incolltãveis hord.âS d« caçadores_ de jáC.aré,
que prolifeFam ostensiVa ou clandestinamente n"o
pan~anal ma~~~grossense ou na região amazônica."

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presenÇa acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo n!Jroero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trabalhos. _
O Sr. l'?-Secretãr[Çilfã pfoceder à leitun:l do Expedien-

te.

1:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
N"'s 90, 91 e 92, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1983,
que "dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e dá
outras providências".

PARECER N• 90, DE 1985,
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Odaclr Soares
O presente projeto dispõe sobre a caça ao· jacaré, Pelo
prazo de dez anos, comina pena aos infratOres. e-atribui
às Polícias Federal e Militar dos Estados e Tert:_it6rios.a
competência para fazer cumprir a proibiçãO ~~ - -- - -

As preocupações com a conservação da fauna e da flora, lamentavelmente, não são apenas, problemas nossos.
De um modo geral, em maior ou_menor escala 1 o fato se
repete em várías regiões da terra, sempre, porém, com
um denominador _comum: o carãter predatório e clan~
destino, com o objetivo de lucro.
No Brasil, _pela vastidão das áreas a serem fiscalizadas
e pela inexistência de um órgão capaz de fazê-lo, criterio~
sa c_: e_.fiCieritemente, o -probJema é de Solução-quaSe im~
posstvere tende a ete_rnizar-se, se a_ fauna· e flora a tanto
resistirem.
Todavia, não resta dúvida, vale a pena insistir numa
busca pertinaz de medidas que venham a surtir o desejado efeito.
Assim, uma vez que o proTetO-Õão afi-orlti-i-qualquer
das normas pertinentes às proibições con_stituc;_ionals vi~
gentes, somos pela aprov!)ção.
Sala das ComisSõeS,- 14 de setembro de 1983. Murilo Badaró, Presidente - Odacir Soares, Relator Aderbal Jurema- Helvídio Nunes, contrãrio -José Ig..
nácio- Guilherme Palmeira- Hélio Gneiros -José
Fragelli - Passos Pôrto, contra - João Calmon.

em

PARECER N• 91, DE 1985
Da Conüssão de Agricultura
Relator: Senador lJenedito Canellas
A proposição que paSsa a ser estudada proíbe, pelo
prazo de dez anos, a perseguição, caça oU apanha, por
qualquer meio, de jacarés em todQ o território nacional
(art. 19). E atribui ao IBDF e à Polícia Federal, bem
como às Polícias Militares dos Estados e Territórios,
competência para fazer cumprir a lei, punindo e respon~
sabilizandQ os infratores (art. 29).
_ Por isso, considera contravenção penal a infração ao
art. 1~", ~_ma aplicação da pena de prisão simples áe seis
meses a -um ano e meio, com a milita de cinqUenta vezes

_o 'maior valor ele referéncia ao infrator (ou c-ontraventor,
nos termos do art. 39 ).
O -art. 4<:> se refere à vlgêÕCia da lei e O5~> revoga as disposições em contrãrío.
P.ara o autor, Senador Nelson Carneiro, as pretenSas
medidas conservacionistas da Lei n9 5.197/67, que dis~
põe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências,
não tem força para reduzir a matanca de iacarês.
A Coinissão de Constttuiçào e Justiça considera a pro-posição constitucional e jurídica.
Esta Comissão, em repetidos pronunciamentos, se tem
mani~estado pela necessidade çle p10teção a espécies, não
apenas anímais, po_rém de todo o gênero de vid._a nativa.
A natureza, ela mesma, noS Inilênios, providenciou o_
equilíbrio ecológico danificado pel3. ação do homem,
principalmente. O homem tem modificado a face da Terra, ·com produndas repercussões no meio 3:mbiente.
_O assunto trazido a deba4:, pela proposição em exa~
me, tem sido motivo de repetidos protestos. As autorida~
des não têm obtido êxito na luta contra os infratores,
aqui nivelados a contraventores.
~_Ainda há pouco tempo, a imprensa notificou uma batida realizada pela Polícia Federal. Enorme quantidade
- de couros de jacaré foi apreendida. e queimada.
Ora, a soll:lçà.o n~o está em queimar as peles de anim.ais abatidos. Parece~ nos que tal procedimento aurilenti:l a prejud.iciã1idade, pois a matança indiscriminada fi·cou-_sem objetivO._
.
Nenht!ffia i:iúvida existe quanto à necessidade de;
Sl.lsta..r-Se.a caça permanente dos jacarés em extiflção.
o~Sa forma, oPinamos petã aprovação do presente
Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 27·de setembro de 1984.- ÁlVIU"O Dias, Presidente - Benedito Canellas, Relator Mauro Borges - Galvio Modesto - João Castelo.

PARECER N• 92, DE 1985
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator: Senador Hélio Gueiros
O presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Nel~
son Carneiro, Visª Ji_proibir, ~ürante o prazo de 10 anos,
a perseguição, caça- ou apanha, por qualquer meio, de jacarés, em todo Q território nacional, como dispõe o art.
]9.

.

Pelo arl 29, comete-s.e ao Instituto Brasileiro de De~
senvolvimento Florestal (IBDF), com o amr.flio da Policia- t'eelei3.t e da Polícia Mlutar elos t.stados e Tern-'.
t6~ios, fazer cumprir a proibição, objcto desta lei, e res-
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ponsabilizar os infratores, enquadrando-os no disposto
no art. 3Q do mesmo diploma legal.
Na justificação, que acompanha a Proposição, diz o
autor; "Está mais do que provado, nesta altura, que as
medidas pretendidamente conse:rvadonistas da Lei_ n9
5.197, de 3 de janeiro de 1967, (que diSPõe sobre a Pro. teçào à fauna .•. ) não bastaram Para evitar, ou sequer diminuir, a caça predatória de animais silvestres no país,
nem tainpouco para ao menos intimidar as incontâveis

hordas de caçadores de jacarés que proliferam, extensíva
ou clandestinamente, no pantanal mato-grossense ou na
·
região amazôniCá".
Inúmeros são os convênios ce!Cbrados entre o IBDF e
os Estados ou Terrü6rios, objefív<indo o cumprimento
da lcgislaçUÓ Oorestãl, -fiscaliZação das normas legãls e
proteção à fauna, sem que, no entanto, se obtenham resultados positivos.
Acreditamos que, por ser espo:::ífica, a Lei que se pretende criar pelo presente Projeto, se aprovada, poderâ
obter êxito, desde que' sua éxecução se promova através
de policiais militares e federais que-se aglutinem em bandeiras desbravadoras, na caça aos caçadores de jacarés.
A matéria, examinada pelas _doutas Comissões de
Agricultu,ra e de COnstituiÇão e Justiça, -delas logrou
aprovação.
Isto posto, opinamos, tambêm, por seu acolhimento.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1985. -Alfredo
Campos, Presidente -Hélio Gueiros, Relator- Helvíw
dio Nunes, com restrições - José Lins.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação:
·
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1'~'Secretário.
-
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gatoriamente, os requisitos exigidos para cada caso,
dos quais o aeronauta terá conhecimento, por escrito, ao ser admiiido.
§ 29 O ãeroriauta somente perdera-sua antigUidade no caso de demissão por justa causa, ou a pedido ou,_ ainda, em decorrência de aposentadoria .
§ 3.'? As empresas aeroviãrias e oS operadores
de aeronaves de moçio geral deverão manter atualizados, m'ensalmente, para controle e fiscalização pelos órgãos competentes do Ministêrio do Trabalho,
duas relaçoes de seu pessoal de vôo, contendo uma
. os nom~_completos dos aeronautas, datas de promoção, funç9es ocupadas e respectivos salãrios e a
outra todos os demais dados relativos à situaçãO
funcional dos aeronautas pertencentes a seus quadros."
· · -,(rt. -2. . - .EStã-- L!i ert'trarã em vig~r na -data de sua
publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A· Lei n'~' 7.18_3, de 5..de abril de 1984, ao disciplinar o
exercício da profissão de aeronauta, mostrou-se omissa
em alguns.~spectos, particularmen~e ao não prever a exigência de os quadros de pessoal, das empresas que explora~ os. se_~v_iços aero_viârios, serem· organizados em carreira.
Sem isto não hâ estímulo ao exercício de atividade tão
importante com-Õ a do aeronauta, nem, tampouco. possibilidade de ascensão funcional racionalizada.
Cuida o ooSso proje!_o, portanto, de suprír tal lacuna
da lei.
Sala das Sessõ~, em 23 de maio de 1985. - Nelson
Carneiro.
-

É lido o seguinte

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.183, DE 5 DE ABRIL DE 1984
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 132, DE 1985
Modifica a Lei n~' 7.183, de 5 de abril de 1984,
acrescentando-lhe um artigo, sob n~' 18, para o fim de
determinar que os quadros de pessoal das empresas de
serviços aéreos sejam organizados em carreira, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Alein~'7.183,de5deabrildel984,passaa
vigorar acrescida de um artigo sob nl' 18, com reunião da
matéria 3tualmente consignada no artigo deste número
no de n~' 17, na forma da redaçí'l.o seguinte:
"Art. 17. A determinaçã_o_para a pre.c;tação de
serviços dos aeronautas, respeitadoS os períodos de
fofgas e repousos regulamentafes, serâ feita:
a) por intermêdio de escala especial ou de convocaç:ão, para realização de cursos, exames relacionados com o adestramento e veríficação de proficiência técnica;
·
- -· •
b) por intermédio deescaJa, no mrn~mo semanal,
divulgada com antecedência m~nfiüã êJe dOis (2) di~
para a primeira semana de cada mês e de sete (J)
dias para as semanas subseqUentes, para os võos de
horáriOs, serviços de reserv-a, sobreaviso e folga; e
c) mediante convocação, por neceSsidade de serviço.
Parágrafo único. -A-escala deverá observar,
como princípio, a utilização do aeronauta em regime de rodízio e em turnos compatlveis com a higiene e segurança do trabalho.
Art. 18. Os empregadores- que exploram serviços aéreos terão seus quadros de pessoal de vôo
(aeronautas) organizados em.carreira, devidamente
homolpgados pelo Ministéri~? do Trabalho. A ascensão funcional levará em conta, inicialmente, a
antigUidade, condicionada, dentre outros critérios,
ao nível de qualificação funcíonãl, comprovada em
cursos, estãgios e exames realizados, dos quais o aeronauta tomará conhecimento quando de sua ad~
missão.
·
· -·
§ '19 O empregador não aeroviârlo, Cüjo-irupo
de vôo seja constit!,.!ído de mais de dez (LO) tripulantes, manterâ atualizado o quadro de acesso de
função, equipamento e base, dele constando, ~ri-

Regula o exercido da profissão de aeronauta, e dá
outras providências.
CAPITULO II
Do Regime de Trabalho

Seção I
Da Escala de Serviço
ArL 17. A determinação Para a prestação do serviço
dos aeronautas, respeitados os períodos de folgas e repousos regulamentares, serã feita:
a) por intermédio de escala especial ou de convocação, para realização de cursos, ex~es relacionados
com .o a_d_estramento e verificação d~P..rC?.ficiC:!Jcia técnica;
b) por intermédio de escala, no mínimo seman_a_l, divulgada com antecedência mínima de~ (doís) dias· para a
prinleír"a ·semana de cadã. mês e 7 (seteJ dias para as se-manas subscq Uentes, para os vôos de horãrio; serviços de
reserva, sobreaviso e folga; e
--C) mediante convocação, por neeessidade de serviço.
Art. l8-:- A escala deverá observar, como princípio, a
utilização do aeronauta em regime de rodízio e em turJios compatíveis com a higiene e segurãnça_.dÕ trabalho.
(Ãs Comissõe.~ de Constituição e Justiça e de Le·

gislação SoCial.}

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a p_alavra ao nobre Sr. Senador Roberto S<i~
-- tiiritino, como Lider.

- iJ SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
· Uder, pronunciã O segUinte discurso. Sem- revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero dar conh~imento à Casa de um documento
que, a meu juízo, tem aS características de um documento histórico. Refiro+-me ao- manifesto dos ecOnomistas
brasileiros à Nova República, mailifesto assinado por
toda a DiretOria do Consel_ho Federal de Economia, encabeçada pelo seu Presidente, o Ecopomista Silvando da·
SilVa Cardoso e seu vice-presidente, o Economista Flávio Rabelo Ve-rsiani. Além de todos os conselheiros, da
Diretoria do Conselho Federal de Economia, vem também firmado, o referido documento, pelos presidentes de
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t~dos os cOnselhos regionais de todos os Estados da Federação.
Trara-se, por conseguinte, Sr. Presidente, de um docuffiento que reflete a opinião da classe dos economistas
como um todo, sem nenhuma dissensão, sem nenhuma
dissidêT-tcia :-- doCumento este que diz o seguinte~

OS ECONOMISTAS BRASILEIROS E A
NOVA REPÚBLICA

Os economistas brasileiros, representados pelo Plenârio do Co_nselho Federal de Economia e pelos Presidentes dos Conselhos Regionais de Economia, reunidos
em Brasília, vêm a público reconhecer que do ponto de
vista político-institucional, tem ocorrido avançoS significativos na restauração da Ordem Democrática.
No entanto, em relação ao reordenamento econômico
- fundamental para garantir a estabilidade da ordem
democrática - permanecem as graves preocupações
que, há muito;- vêm dominando as discussões e manifestações dos economistas na sociedade brasileira.
No momento em que começa a tomar forma a política
do atual Governo, com a exposição do Ministro da Fazenda no Congresso Nacional, cumpre ressaltar a importância de que sejam amplamente debatidos os fundamentos em___que se assenta tal política.
O interesse público impõe que o Congresso Nacional
seja o local privilegiado desses debates.
É indispensável que as discussões e decisões do Congresso Nacional tenham como ponto de partida o ques-tioname-nto dos diagn6sticos em que se baseiam as alternativas de política econômica a serem adotadas, bem
como suas implicações a longo prazo, para evitar que a
ação do Parlamento seja reduzida à escolha de aspectos
parciais, previamente definidos.
Constatamos, com perplexidade, que o diagnóstico
oficial-d_a crisê ecOnôiriica continua privilegiando a'questão do déficit público e das empresas estatais.
Para a opinião pública, tem sido sistematicamente veiculada a idéia básica de que o déficit público é a causa
principal da inflação. Nessa linha de argumentos, o corte
dos gastos públicos e a elevação dos impostos surgem
como medidas prioritárias, mantendo-se a tônica de uma
política recessiva.
Contudo, o déficit público não pode ser r~ponsabili
zado pela inflação, porque tanto o déficit quanto a inflação, na verdade, são resultantes do processo de excessivo endividamento externo conjugado com uma política
monetária indutora da especulação financeira.
Por conseguinte, ao inVés de orientar a política econô#
mica no sentido do corte dos gastos públicos e do aumento da carga tributária - o que implica no agrava~
m~_nto do processo recessivo, com risc_os de novas pres~
sões inflacionãrias - deveriam estar sendo encaminhadas, com urgência, a reforma financeira e a renegociação
da dívida_ externa, subordinadas, ambas, aos objeHvos de
crescimento, emprego e distribuição de renda.
Em relação às empresas estatais, é preciso ter presente:
a) seu papel histórico no processo de desenvo~vimen
to e na afirmação_ da soberania nacional;
b) a distinção entre as estatais do ~e~or produtivo, que
são auto-sufiCientes, e as de carãter sOcial, mantidas com
·recursos fiscais;
- c. a estreita vinculação da divida das es~atais do setor
produtivo com a captação de dólares, forçada pelos governos anteriores, para rolagem da dívida externa;
d) as conseqüências recessivas do corte no orçamento
das estatais do setor produtivo, com o risco adicional de
levá-las à desestruturação.
Abro um parêntese, Sr. Presidente, para co~entar,
com justa indignação, a notícia veiculada pela imprensa
nos últimos dias, de que se cogita vender parte das ações
das estata-is- p3rã CObrir o déficit público, exatamente a
posiçãO denunciada aqui pelos economistas. De 2 ou 3
dias para cá. sucessivos informes, nos principais jornais
do País dão cont~ de que o Governo estâ cogitando dessa rriedldidesastrosa, dessa medida fadada a causar a
ni~ior indignação JUnto à opinião pó.blica,junto ao poVo
brasileiro, e que, lament.avelmente, ao que parece, vem
sendo efetívaiDente cogitada.
Segundo ponto a comentar: a notícia de que, no câlcuto do preço dos combustíveis, vai ser cortada a parcela
referente ao financiamento das pesquisas de petróleo por
parte da PETROBRÃS. f: a condenação da PETROBRÂS ao fracasso, esta empresa que tem tido su-
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cesso na descoberta de petróleo no Brasil em outras par~
tes do mundo, desmentindo, cabalmente, todos aqueles
que 'sempre quiseram acusar a PETROBRÁS de ineficiência, e qUe, agora sim, pode ficar ineficiente, na medi~
da em que tenha cortados também os recursos para prospecção de petróleo, para col:irir o déficit público, para
eliminar o déficit público qu~. como os economistas repetimos - não é Causa da inflação mas, ao contrário, é
efeito da inflação.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Exf um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO ---Corp_JJ:lJ..!i_tõ- prazer!
O Sr. Virgílio Távora - Na Comissão competente,
justamente aquela que hoje verifica o comportamento
das estatais, ficou assente, com grande satisfação riosSa,
a convocação do_Sr. Presidente do Conselho Nacional de
Petróleo e, se necessário, do Sr. Ministro SecretárioGeral de Planejamento, para percutir este assunto, máJdme quando, pela pesquisa vitoriõsa, -frutífera;Teliz pela
PETROBRÁS que houve em águas bastante profundas,
mister se faz serem alocados recursos ponderabilrssimos,
para que seja introduzida no Brasil uma tecnologia hoje
praticamente inexistente no mundo, quanto mais em
nosso País. Neste momento, fazer o que V. Ex!- está denunciando é mais do que uma loucura, é um crime.
.

O SR. ROBERTO SATURNINO - M.uito. bem!
Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex' reforçou as minhas palavras e realmente deu uma informação que corro_bora __ com as preocupações_que estamos levantando _e
que precisarrios combater; precisamos combater de fren~
te essa medida que V. Ex• classifica de criminosa pOis,
mais do que insensata, é realmente criminosa.
ContinUO, Sr. Presidente. Porta~to- dizem os economistas - a política eqonômica, em relação às estatais,
deve ter como eixo central o saneamento do seu passivo_
financeiro, o que remete, novamente, à refornlifinanceira e a um novo tratamento na renegociação da dívida ex~
terna. Aliás, só esse tratamento será capaz de reduzir as
taxas de juros, o patamar inflacionário e os desequilíbrios das contas governamentais.
Assim sendo, concluímos que:
l'l') os·objetiVoS es-s-eriCiãis -de política econôm1Ca-·da
Nova República devem ser a retomada do crescimento, a
expansão do emprego e a redistribuição de renda;
2'1') os instrumentos estratégicos pará a realizaÇão
desses fins são a ren-egociação soberana da dívida exter~
na e a imediata reforma finanCeira;
- --39) O Congresso Nacional deve assumir imediatamente a iniciativa no tratamento da reforma fiilanceira,.
da renegociação· da dívida externa e__da política de_ controle inflacionáriO, livrando-se do entulho_ autoritário
que o marginaliza das decisões de política económica e
que as retêm no âmbito restríto da tecnoc_t:acia.
_
Brasília, 14 de maio de 1985"

Vem o documento firmado por todos aqueles representantes a que me referi, por toda a Diretoriit do ConSelho Federal e pelos presidentes de todos os Conselhos
Regionais de Economia-.-

0 Sr. Carlos Lyra- Permite V. Ex• uril aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Com muito Prazer!
O Sr. Carlos Lyra _:_Nobre Senador, ouvi atentamente o final do discurso de V. Ex• Sobre a parte da PETROBRÁS, tive-oportunidade de conversar com o Presidente da PETROBRÁS, que me disse qUe, -de niãnCira
alguma sacrificaria a parte de pesquisa do PetróleO. No
momento em que a PETROBRÂS fosse saCrificãr a parte de pesquisa, iria aO Governo pedir aUmento. Sabe V.
Ex• que hoje consumimoS- um petróleo importado do
mais caro, enquanto' os __custos do petróleo n-o Brasif são
em torno de 13 de 14 dólares~ Então, hâ uma diferença
de _8 dóla~es- isto representa uma garantia de-que a PETROBRAS _continUará explorando e procurando petróleo .. Tive oportun-idade de conversar com o Ministro
Hélio Beltrão, Presidente da PETROBRÁS. e S_._ Ex• dlSse, a mim e ao Goyernador Divaldo Suruary, hoje, quando discutiniós o problema do pólo petroquímica de Ala-
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goas, que no momento em que faltassem, à PETROBRÃS, recursos para a exploração, viiia ao Gover~
no. Este é um testemunho que querÇl dar a V. Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço o testemunho, que contradiz as notícias que saem hoje na imprensa, e espero que V. Ex' esteja certo, espero que, realmenfe~úDr. Hélio Beltrão não venha a concordar com
essa medida. Mas o que se noticia, na imprensa, é exalamente o corte dessa diferença entre o custo do petróleo
nacional e o custo do petróleo importado, que serve de
base_ económica para a exploração do petróleo, por parte
da PETROBRÁS. A PETROBRÁS estaria condenada,
por consegUinte, à estagnação quanto aos seus investimentos etn prospecção. E isso como que a condenaria ao
fracasso, para gáudio, parã alegria de todos aqueles que
quererrcver a· PETROBRÁS fracassada, para demonstrar a tese de que _é preciso priva_tizar a econOmia b_rasileira.
O Sr. César Cais- Permite-me V. Ex• um aparte?
O ·sR. ROBERTO SATURNINO -

Pois não!

O Sr. César Cais- Nobre Senador Roberto Sa,turnino, V. Ex• está abordando assunto que considero da
mais alta importância e que foi objeto de um debate, ontem, na Cóiníssão Farlamentar de Inquérito que investiga a ação das estatais. Na realidade, o Diretor Paulo Be-lotti, que V. Ex• e_ eu conhecemos de longa data, fomos
colegas de bancos escolares .. ~-

0 SR. ROBERTO SATURNINO --E que é uma
grande figura, altamente competente e honrado.

O Sr. César Cais- Exatamente! S. S' procurou mos'triir Qu-e, todos os investimerltõS da busca de petróleo, no
Brasil estão sendo financiados com esse diferencial de
preço entre o cti.Sfo do barril de petróleo nacional ·e o
custo do barril de petróleo importado. Na ocasião, chamei atençãO incluSive de alguns Senadores dã CPI, P.-ara
o fato de que, com o dólar, 'as variações cambiais se verificam a cada- qUatro- dias, vamos dizer assim, e as diferenças, as variações de custo e de preço de venda, a cada
quatro meses. se não fizer isto, a PETROBRÁS entra
num enorme déficit. Por outro lado, quando Ministro
das Minas e Energia, pude verificar a grande decepção
ou, por que não dizer a pressão dos exportadores de petróleo con_tra a política que se_ desenvolvia no Brasil, de
auto-suficiênCia. E: claro, eles estão perdendo o melhor
mercado existente no mundo. Então, no Governo do
Presidente João_FigUeiredo, se mudou completamente a
orientação da PETROBRÁS- V. Ex• acompanhou, tenho certeza! A PETROBRÁS, numa conjuntura ôiferente,_optou por adotar critérios puramente econôriiicos e
não de_ soberania nacional. Então, a PETROBRÃS
aChava~ qUe, economicamente, é muito mais barato inÍportar barril de petróleo e refinar do que investir em uma
tecnologia nova, instalando, implantando uma indústria
nacional de equipamentos de petróleo, o que foi feito no
Governo João FigUeiredo. V. Ex' sabe, como engenheiro, que não é fácil implantar uma indústria.
Somente import<imos uma plataforma de petróleo; todas as demais são fabricadas no Brasil. Este ê outro beneficio à parte para a indústria nacional. Foi o que pude
retirar, ao longo das negociações que fiz em nome do
Governo, nos vários países exportadores de petróleo.
Pouco se _divulgou no Brasil que, quando se iniciou o
Governo Figueiredo, importávamos 1 milhão de barris e
920 mil, ou sejam, 92% vinham do Médio-Oriente. Fize~oS ~ma política de diversificação das fonte_s de suprimento·-= na África, na AmériCa Central, lta China, na
Rússia --e-,-com ísso, descemos de 920 mil para 250 mil,
sendo que, pelo Golfo PérsiCõ-; pelo Estreito de Ormuz,
só JSQ_mil. Além de reduzir a dependência externa de petróleo, reduzimos a dependênCia de uma s6 área supridOra:- de petr-óleo, o "que fios garante, de fato, a sober3.nia
nacional. Portanto, ao longo desse percurso-, verificamos
a_ incredulidade dos "exporta~ores de petróleo com a política quea-PETROBRÃS ·estavo\1 implantando, de -autosuficiência, de buscar reservas com êxito. Não sei se V.
Ex' -Se recOrda, mas em m-arÇo-ae 1979;-qUanda teve irlí~
do o Governo Figueiredo, os editais dos grandes periódicos do Brasil eram contra o monopólio ...

O SR. ROBERTO SATURNINO bem!

Lembro-me

O Sr. César-Cais- ... por incompetência; acusavam a
PETROBRÁS de incompetente- das melhores equipes
técnicas existentes no Brasil, estava sendo acusada de incompetente! E qós, então, com essa nova política, orientada pelo Presidente Figueiredo, mas com ação direta e
concreta, discutida na própria DiretOda da PETROBRÁS, do Ministro das Minas e Energi"a, conseguimos restaurar a credibilidade da PETROBRÃS. Agora,
vejo com muita apreensão que se queira discutir recursos
para investimentos peta PETROBRÁS, que a PETROBRÃS deixe essa polftica de buscar o petróleo nacional que existe. Se tecnologia precisa ser desenvolvida,
como a de lâminas d'água de grande profundidade, que
se_desenvolva - a PETROBRÃS tem condições de desenvolver! Vejo çom apreensão que a PETROBRÁS esteja aos poucos saindo dos investimentos. Ainda ontem,
eu dizia ao Diretor Paulo Belotti, que é meu amigo pessoal, como o é de V. Ex': "Isto é uma questão de aritril.ética; se tiram os recursos da PETROBRÁS, ou õ orçamento foi superavaliado ao vai faltar investimento"!
Não hã outra solução.· Aprendemos isso não na Escola
de Engenharia, mas nos bancos de primeiro grau. De
maneira que vejo com apreensão essas medidas que visam tirar os investimentos da PETROBRÃS. E, pior a-inda, sei que isso caUsará &rande euforia internacional dos
vendedores de petróleo ao Brasil.
O SR. ROBERTO SATURNINO-:- Muito obrigado,
nobre Senador César Cais~ Com sua autoridade de ex~
Minis_tro e de conhecedor profundo do setor, acrescenta ·
informações e reforça o ponto de vista que defendo aqui
e que é_o mesffio defendido pelo documento dos economistas, que acabo de ler.
.
Vou encerrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reiterando, com muita ênfase, com muita veemência, Secund3ndo aqui o Senador Virgílio Távora, o fato de que temos obrigação, temos o dever político e o dever cívico de
. discutir e debater amplamente esses assuntos todos, aqui
no Senado, como na Câmara Federal.
Percebo, Sr. Presidente, que há uma certa resistência
por parte do PMDB em entrar a fundo neste debate. E
sei das origens, sei das razões dessa resistência: é que o
PM DB vive momentos de_ perplexidades em relação a esses problemas causados pela sua heterogeneidade, que é
uma característica da formação deste Partido, que não é
um Partido, é uma Frente, uma Frente extremamente heterogênea. Então, quando o Deputado Miguel Arraes
protesta, dizendo que não está reconhecendo o PMDB
no Governo, na verdade está reconhecendo essa heterogeneidade; pÕi-quenão é verdadeira a sua afirmatiVa- o
PMDB está no Governo e tem o controle das principais
p:ástas çeonômicas, das principaiS pastas do setor econ_ômico e social do País. Então; o PMDB está no Governo.
O que acontece é que está no Governo a corrente conservadora_de p_ensamentos do PMDB, a corrente que quer,
justamente, continuar uma política muito parecida com
coda aquela que vinha do pe"ríodo Delfim Netto e que
tem por fim manter o modelo atual, como intocável,
como o intocado, para que os privilégios dessa sociedade
injusta sejam mantido~~ E,_sem entrar a fundo nesses privilégios, sem qUebrar as raízes e os pilares desse modelo
económico, não vamos ter solução para os grandes
problemas brasileiros nem vamos ter democracia consolidada neste País. Esta, a verdade. É preciso então, que o
PMDB resolva as suas contradições internas, saia dessa
perplexidade e venha para o debate ...
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO - -porque, -do
contrário, ficará inócua toda a nossa pregação de que o
Congresso deva assumir as suas posições. Não! O Con·
gresso e a Nação bi'asileira não podem pagar o preço das
perplexidades_ e contradições do PMDB; temos que instaurar esse debate, porque ê nosso dever, é dever dos representantes da Nação e do povo brasileiro.
O Sr. Itamar Franco- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO -Com muito
zer, ouço V. Ex•

pra~
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O Sr. Itamar Franco - Quanto ao problema do petróleo, não vou apartear V. Ex•, porquanto as expliM
cações dadas jâ foram suficientes~ V. Ex• entra no
problema do PMDB. Evidentemente, não sou Líder do
meu Partido. Mas, ontem, Senador Roberto Saturnino,
o Senador Murilo Badaró, no seu substancioso discurso
como Líder da Oposição, deixou uma fraSe preocupante,
quando disse que percebia que o PMDB se parecia com a
ARENA. Veja V. Ext que uma frase sutil, bem colocada
do Senador Murilo Badaró .. vem trazer grave preocuw
pação às Liderenças do PMDB. Não se entende, e V. Ex•
tem razão, a perplexidade do PMDB no Governo. Ora,
durante vinte anos de regime aU-tOritário, nós apresenta- mos teses a respeito do assunto; V. Ex' apresentou tam~
bém, porque já pertenceu, inclusive, a9 nosso Partido, e
nós dois tivemos oportunidade, lamentavelmente, infe~
lizmente ou felizmente, de haver regressado ao Senado
da República na eleição de 1982. A perplexidade ar estã~
~ verdade que o discurso, por exemplo, do Ministro
Dornelles não difere em nada da política adotada pelo
Governo que passou - V. Ex• sabe tão bem quanto eu!
Mas, a perplexidade se deu e se agravou quando nós, repetindo prãticas do Governo anterior-mente.- em la~
mentavelmente. V.Ex• também votou a favor - injeta~
inos recursos em empresas mal dirigidas, emp_r_:esas que
deveriam estar sob liquidação extrajudicial, cüjõS _dii-eto~
res deveriam estar presos ou processados. No_ entanto,
estamos exatamente caminhando na mesma prática,
como diz V. Ex• ~essa perplexidade, Senador Roberto
Saturnino, que me preocupa. A frase em si, do Senador
Murilo Badaró, jogada como efeito. a mim, preocupa
pior é que,
o povo, amanhã e, dentro em
pouco.
. breve, nas eleições para as prefeituras municipais, eD.te'nder que nós, realmente, hoje, somos a ARENA, aí, sim,
vai ser lamentável!

o

se

O SR. ROBERTO SATURNINO - Obrigado,-Senador Itamar Franco! Agradeço imensamente o aparte de
V. Ex• Ao receber este_ apa_rte, __ me_ veio à lembrança o
projeto de V. Ex•, projeto realmente oportuno, importante, patrióticO, qUe ri(ls aqui áprOvanlos- tive o prazer, a satisfação e a honra de dar o meu voto a ele- projeto que obriga todas as operações e acordos internacionais 'na ãrea financeira, assinados pe[a União, a ser submetidos à aprovação pelo Congresso NacionaL
Ainda ontem, ouvimos o Líder Humberto Lucena e,
hoje, lemos, no jornal, a declaração do Ministro Dornelles, segundo a qual ele submeteria, os acordos futuros
c.om o FMI, ao Conselho dos Líderes dos Partidos, no
Congresso Nacional, que apóiam o C.ioVerno; quer dizer,
isto não é submeter o Congresso Nacional, não é submeter os acordos à prévia discussão, ao préviO debate e à
aprovação do Congresso Nacional; é submetê-lo a um
conselho de Lideres que, o~viamente, vai apoiar aquilo
que o Ministro está sugeríiido, está propondo.
Então, nobre Senador, veja que o aparte de V. Ex~ é
oportuno e tudo está começando a aflorar e a se aclarar a
partir dessas contradições, dessa perplexidade que tem
que ser resolvida - tem que ser resolvida, porque a
Nação não pode ficar à espera de que os Ministros, novamente, sem a participação- do COngresso, venham, em
colégio restrito, a tomar essas deCiSões, que continuam a
pautar, continuam a seguir os trilho-S da mesma política
dos Governos anteriores, que conduzíram o Pafs a esta
situação desastrosa.
O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATÜRN[NO- Coin muito pra·
zer!
O Sr. José Lins ...:.....- Nobfe Senador Roberto Saturnino,
tenho o meu entendimento sobre esse problema. Acho
que um ponto fundamentàl a obeservar é a legislação a
respeito das atribuições do Executivo; acho que o Congresso não deve assumir, não deve cc-participar das decisões que sejam- da absoluta atribuição do Executivo.
Mesmo porque perderíamos a oportunidade de criticar;
o que não me pare:ce-__b(lm para a: República nem para 6
sistema. Agora,· c~ncordo com V. Ex• em que esse
problema é -de tão grande importância que vale a pena
uma discussão profunda a respeito desse tema. Porque se
o Governo, realrnent~. quer seguir os ditames da Nação,

ou pelo menos ouvi-la para poder tomar decisão, evidentemente, este debat~_ é de suma i_mportância. Acredito
que o Ministro Francsico Dornelles, cujas intenções tenh_o impressão que são as melhores possíveis e q~e, certamente; hoje, está com um encargo dos maiores, quan~
do fala em conversar com os Líder~, não é senão para
in_fo_rmar _a opinião do Múiistério para que esse assunto
seja debatid9 exaustivamente. g, ·quem sabe, um debate
profundo pode mudar o curso das decisões? MaS é predso analísar o problema da responsabilidade, se é do Executivo, - aliás, eu já tive oportunidade de di~cutir o
problema; pela legislação atual, é realmente, mas tanto a
legislação pode mudar como o problema tem uma impo~tância tal que merece ser debatido com profundidade
a maior possível.
-0-SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador,
a_opinião de V ._,_Ex•,__ de certa forma, confron~a c_om a
opinião do Senado, que aprovou a proposta do Senador
Itamar Franco, exigindo aprovação prévia, isto é, a coresponsabilidade do Congresso Nacional. E se justifica
inteiramente, porque se o Senado tem que aprovar todos
os acordos internacionais do Brasil, alguns sem a menor
importância como o acordo cultural com o País A ou o
país B, um acordo de cooperação teórica, enfim, se eles
passam por aqui, se eles têm que ser aprovados com o
nQS.so voto, então, não vamos aprovar o acordo mais importante, o que mais profun~am~nte vai condic!_t;?D!ll' !i_
vida desta Repúblicã, a vida de todos os cidadãos brasih:iros, do mais modesto ao mais enriquecido, ao mais ~o
dinheirada? Então; este acordo ilão está na atribuição
das nossas responsabilidades? Não faz sen.tido alguf!!!
):sso__f_oi o que pensou o Senado Federal aOaprovar o
projeto do Se~açlor I_tamar Franco e, por isso, é que esta~
mos aqui a exigir, em nome da opinião já manifestada
pelos Senadores e em nome da própri~ disposição que o
Góverno revela de consUltar sempre o Congresso a respeito de todos os problemas fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) (Fazendo soar a
campainha.)- Sr. Senador, V. Ex• já excedeu de 12 minutos o seu tempo. Eu pediria 8 V. Ex• para en-cerrar
porque há outros orado~es.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Realmente, peço
desculPas e agradeço a benevolência de V. Ex• Hã dois
aparteantes qUe clt gostaria de ouvir ainda e espero qu_e
sejam breves...
O~SR.

PRESIDEN]"E_(José Fragelli)- Pediria a V.

Ex• que não concedesse mais aparte.

OSit 'Ro)iERTÕ~'$ÃTÚRN~NO- De minha Parte,
Sr. Presid~nte, já enCerr~i.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Realmente, o
encanto do seu discurso nos fez deixar passar nove minutos do seu tempO. Mas eu pediria aos Srs. Senadores que
deixassem para outra oportunidade os s~us apartes;_Q debate é iilteresSante, mas urge o tempo, sobretudo quando
teremos a visita do Senhor Presidente da República dentro de l hora.

O SR. R_OI)EI!J"OSATURNINO- Então, Sr. Presidente, vou agradecer a benevolência de V ..Ex•, a cOntribuição dçs -~~n_adon~s que I!le aparteara~ e certamente o
debate vai ContinUar; Vamos cobrar, vimos exigir, porque essa é i.iina exigêncião da própria Nação.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra a-o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão .do orador.)- Sr.
Presidente. Srs. Senadores:
No dia -f2 dC: ffi?i9 de_l985, foi feito um concUrso para
Fiscal de Contribuição Previdenciâria, em Belo Horizo·nte, para cem vagas._Até aí tudo bem! Mas o estranho é
que exigiram assinaturã no gabarito das provas; evidentemente, ~e aassin~t~;Ir?_.é dada no gabarito,_ o sigilo foi
quebfado.-e
-ó resultado será. dado no dia de hoje,
temos esperança de que o Sr. Ministro qa Previdência
Social, a-quem dedicamos o maior respeito, hã de apurar
isto. Por que numa prova sigilosa exigir-se a assinatura
no gabarito?
-

como
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ESta é a reclamação que eu queria fazer ao Senado da
República, na expectativa de que a Nova República pos~
sa, realmente, esclarecer o que se passou em relação a
esse concurso realizado em Belo Horizonte, para qUe evi~
temos ex.atamegte que processos e prãticas que condena~
mos permaneçam, hoje, na chamada Nova República.
A nossa expectativa, portanto, Sr. Presidente, é de
uma explicação do Ministério da Previdência SOcial para
o fato que acabo de trazer ao Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR •.PR\]:.510 KNTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, como Líder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS - CE. Como
Líder. pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:Inicialmente, leremOs, com idênticos comentãrios de
ontem implícitos, a outra nota que, na mesma data os ex~
Ministros Delfim Netto e Ernani Galvêas deram a público, respondendo à acusação gratuita que lhe foi feita Por
um membro do Ministério Público.
Diz o seguinte, a referida nota:
Correio Braziliense -

22--5-85

"GOVERNO TEM PROBLEMA IDENTICO"
A fntegra da nota divulgada pelos ex-ministros do
Planejamento. Delfim Netto, e da Fazenda, Ernane
Galvêas:
. "Surpreendidos e legitimamente indignados com
as acusações divulgadas pela imprensa com base em
requerimento do sub-procurador da República dirigido ao juiz da 6• Vara Federal, os ex-miniStros Antônio Delfim Netto e Ernane Galvêas, apressam-se
em yir a público denunciar, repelir mais essa tentativa de envolvimento político de pessoas responsáv~is
da anterior administração.
O Banco Ceritraráo Brasil já respondeu, à saciedade, essas acusações através do criterioso trabalho
de apuração de uma comissão de inquérito e da
publicação de um Livro Branco em que foram
exaustivamente esclarecidos os fatos que revestiram
a assistência financeira e a liquidação extrajudicial
das empresas do grupo Coroa-Brastel.
No mesmo sentido esgotaram-se as apurações na
área do Judiciário, com a, participação da PoHcia
Federal, encontrando-se o processo suhjudice, devidarrieiitê fófffia_do por amplos e detalhados depoimentos, inclusive de alguns altos funcionários do
Governo e diri&erites do Banco Central, injustalnente indiciados_
O documento dado à divulgação não é um documento acusatório oficiai, nem tem fundamento nos
autos.
Os três. pontOs levaritados contra os ex~ministros
são absolutamente inconsistentes, como sobejamente comprovados nos autos e resumido a seguir:
1) h injuríoso imaginar que as mais altas autoridades do País tenham induzido à compra da Corretora: I.aUreanO: 0- comprador, o Sr~Assis Paim, ad~
quiriu a Corretora para evitar que ela quebrasse, defendendo assim seus_ interesses particulares, representados por créditos ce~ca de 300 milhões de cruzeiros. O próprio adquirente considerou a transação
um bOm negócio, tanto assim que, além de encampar ativo e passivo, ainda pagou ao vendedor 50 milhões de cruzeiros.__E, um ano depois da compra,
apresentou ao Banco Central um relatório em que
demonstrava alta lucratividade e o saneamento financeiro da empresa.
2) O empréstiino de 2,5 bilhões de cruzeiros efetuã.do- medialüe-- aprovação da diretoria da Caixa
Económica Feder8.1 Cdo Secretário-Geral do Conselho de Desenvolvimento, traduziu-se em operação
de interesse para o Governo, permitindo liquidar a
operação de vulto no Banco do Brasil fornecendo à
Caixa: g~ranHas adequadas e reforçando as garantias do Banco Central, mediante entrega em hipot~
ca _«Jas fazendas _da Bocaina, o patrimônio mais va- li~so do controi.ador do Grupo Coroa-Brastel.
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3) Não é verdade que a assistência de liquidez
no montante de 30 bilhões de cruzeiros tenha sido
autorizada em reunião de 30w5~83 no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros do Planejamento e da Fazenda e do presidente do. Banco Central.
Simplesmente não houve essa reunião, como se
pode ver de vários depoimentos nos autoS judiciais.
Por outro lado, é evidente que se tratou de operação legítima 'de assistência especial e de emergência, com a finalidade de !)&segurar a necessâri~ defesa do mercado, àquela época visivelmente abalada.
O Banco Centrai sempre concedeu emprêstimos
dessa natureza, com base em princípios aPfoVádos
pelo Conselho Monetário Na'ciopal (Resolução n!
374):
~
~

Agora mesmo, o Governo se vê a braços com
problemas idênticos, de dar cobertura especial a instituições financeiras em dificuldades, como nos casos dos bancos Sulbrasileiro e Habitasul, e que no
mesmo sentido motivaram as decisões do Conselho
Monetário em sua última reunião do dia 2 de maio
do corrente (Resolução n9 1.010}.
Por todos esses fatos é imperioso registrar, com
veemência, a falta de coerência das acusações divulgadas, precipitando conclusões que a Justiça não
adotou. Visivel_m_e.nte, a proposta de requerimento
de autoria do subprocurador não encontra respaldo
nos autos.
As acusações portanto são absurdas. E é lamentável a forma como foram dadas à divulgação, predispondo a opinião pública a um erro de julgamento.
A fiscalização d_os atas dos administradores públicos não pode se transformar em veículo de ultraje à
honra e à decência das pessoas, sob pena de se tornar inadministrável a coisa pública".
Antônio Delfim Netto -

Emane Galveas

O assunto que hoje nos traz, a tribuna é outro. Vamos
nos socorrer inicialmente do Diário do Congresso; câ está ele.
.
Eminente Senador Roberto Saturnino Braga, hoje nós
estamos felizes: estão aqui no plenário, do PMDB, o
eminente vice-Líder _gastão Míiller; do PFL, o. Engenheiro e vice-Líder, Senador José Lins de Albuquerque,
e o Engenheiro 'João__ L_ô_bo; V. Ex•. e nós.
Então, vamos atender ao que ontem, com muita injustiça, o eminente Senador Hélio Gueiros disse da atil!Jde
que tomamos aqui em plenário, que ameaçávamos fazei'
discurso crítico sObre a economia e nã_p o pronunciávamos. Hoje, está todo mundo aqui. Então, convidamos a
situação de uma maneira esportiva, para começar es(e
debate que não poderá limitar a esses vinte-miriulos. Estâ
claro? Mas, que em dado conio começado, acreditamos
que o Senado terá como uma questão de honra continuálo até os seus mínimos detalhes.
Srs, quem, em uma democracia, dâ as linhas gerais da
política econôrnico-financeiia a seguir pelo País? Justamente, Sua Excelência, o Senhor Presidente Pa República que o faz, aprovando propostas, idéias, documentos,
exposições de motivos que lhes sejam apresentados pelas
autoridades maiores monetárias. No caso do Brasil,
onde não possuímos titular da Economia, justamente o
Ministro da Fazenda e o Ministro titular da Secretária
GerB.l do Planejam.ento da Presidência_ da República.
O prirrieiro deles nos brindou com a__ exposição minu~
ciosa na outra Casa, com a qual parece-nos que, parte
não pequena de um dos Partidos que aPoia o Senhor
Presidente da República, sustentáculo maior, aliás, o
PMDB, não estive muito de acordo tanto pelos apartes,
pelos debates lá havidos como, também, por pronuncia~
mentos, após o seu comparecimento. Agora, o _outro
também nos surpreende com um documento entr.egue a
seus correligionários, mas que a eterna vigilância e a efi~
ciência da in:;tprensa a nos permitiu ser dele conhecedo~

res.
Primeira de todas as observações feitas é que gostaria-..
mos de perguntar: quem, realmente, está expressando a
idéia mestra que vai dirigir a política econômica deste
Governo da Nova República?
O Sr. Roberto Saturaino -
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uma boa questão!

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Primeira. E por quê?
Porque realmente, com todo o respeito às figuras das
quais promanaram esse documento, há - e ninguém
pode afiramr o contrário - desencontro de afirmativas,
desencontro de idéias gerais. Esta, portanto, seria uma
das primeiras questões que poderíamos lançar a debate,
não querendo achar_que estamos detentores da verdade.
Mas recebendo os ensinamentos da nobre Situação de
hoje, para que, uma vez informados se ela ciência tem do
assunto podermos nos apoiar mais na apreciação de um
documento.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. VIRG[LIO TÁVORA- Antes de mais-nada,
quando V. -~x• não e_stava presente diSsemos, em uma
homenagem a V. Ex•, que aqui hoje estávamos contentes
porque nominamos todos os vice-Lfd_eres, cada qual
mais ilustre, do Partido de V. Ex• e do PFL, e cuja presença davam essa possibilidade de começarmos a debater
o assunto.
O Sr. ffilfo Gaeiros -

Muito grato!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Feita essa pequena digreSsão, coinlmenso prazer aceitamos o aparte de v:. Ex•
O Sr. Hélio Gueiros - Muito grato às observações
agradáveis de V. Ex• a respeito da Vice-Liderança do
_PM_DB. _Q_uero dizer _a V. Ex', penitenciando-me de que
só Cstou tomando conhecimento de" um pequeno trecho
do seu discurso, que é culpa minha e não de V. Ex.•, porque infelizmente não me foi possível chegar à hora aprazada, aqui no plenário desta CaSa. Mas, pelo que pude
observar-, V. Ex• está preocupado em saber qi.tem é o sucessor do Sr. Delfim N etto. V. Ex• parece estar querendo
saber quem é à ditador da política econômico-financeira
do Governo. Tenho a impressão de que V. Ex• ainda não
percebeu que estamos na Nova República, não é mais o
regime autoritário em que um homem só mandava, um
homem só comandava. V. Ex• sabe que o Governo Taocredo Neve$, antes de assumir, nomeou uma Comissão
de alto nível, com a participação de eminente e renomados economistas e financistas de todo o Brasil.
O Sr. Roberto Saturnino

-~-Todos

demitidos jâ!

O Sr. Hêlio Gueiros - Não há o menOr problema,
porq!Je ai é que está; nós não devemos depender de homens- Tancredo acabou, por isso o Brasil ia se acabar?
Não vamos ficar na dependência de homens. Mas quero
dizer_ a V.. Ex• que houve uma equipe que se reuniu demoradament_e, fez o seu diãgnóstico, apresentoU as suas
soluções, e a Nova República resolveu adotar as recomendações e orientação dessa equipe. Mas não existe um
novo Delfim neste Governo; não existe e não deve exis~
tir! E aqui diz o nobre Senador Roberto Saturnino que
graças a Deus, e, então, é mais uma vitória- da Nova República. V. Ex' tem que apreciar ao invés de nOmes e homens, aprecie as medidas, junt.e as medidas.
O Sr. Roberto Saturnino -

~

exatamente!

O Sr. Hélio Gueiros- E a medida que apresento a V.
Ex•, a medida que apresento ...
O -SR. VIRG[LIO TÁVORA - Eminente Senador
Héli_o- Gueiros, V.. Ex• chegou 'no meio do caminho.
O Sr. Hélio Gueiros- Não, mas a medida que apresento a V. Ex• é que nós estávamos com uma inflação de
13%, 14% e estamos agora com 7%.
·

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Muito bem!
O Sr. Hélio Gueiros- Agora, derrube isso!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Muito bem!
O Sr. Hélio Guelros- Derrube isso! Esse negócio de
dizer que d~_qui __a_ 1_0 anos essa iilflação de 7% irá virar
70%, riã9 intei"ess_a. Porque também dizem isso 4o Presidente Ronald Reagan, de que ele está ..empurrando com
a barriga" um déficit de 200 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Mas a verdade é que vêm as eleições, e o
povo todo vota no Ronald Reagan e derruba aqueles
crítiCos-que-ficam-fazendo professias agourentas de que
os Estados Unidos vãO se acabar. Então, não quero fazer

essa previsão para V. Ex•, mas quero dizer que o que me_
interessa, como a todo o povo brasileiro, é que essa m:
fiação terrível, esse monstro de vinte c_abeças do tempo
do Sr. Delfim Netto estâ sendo domado, está sendo do~
minado, porque reduzir pela metade, nobre Senador
Virgílio TáVora,- em menos -de um mês ou dois, é uma
proeza inédita no Brasil!
Esse fato que devia emocionar, que devia comover,
que devia dar maior confiança na política econômicofinanceira do atual Govem_o, é desprezado, para aqui ficar desc_obrindo, supreendendo quem é o blg shot, quem
é o maioral, o doutrinador_ da atual politica. Não se
preocupe com isso.

O SR. VIRGILIO TÃ VORA -Terminou o aparte~
O Sr. Hélio Gueiros- Vamos examinar o seguinte: a
inflação baixou ou não baixou! O salário mínimo não está recuperanâo um pouco o seu valor real? Está recuperando! Então, se V. Ex• apresentar fatos menos auspiciosos que devem ser considerados acima desses, eu me rendo; se não, prefiro ficar com a política do atual Govetno
do que com a polftica ..sábia" do Sr. Delfim Netto_que
nos levou à bancarrota interna e externa.

O Sr. Virgílio Távora- Terminou o longo e elucidativo aparte?
O Sr. Hélio Gueiros

~

Por enquanto!

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Apenas faltou um pequeno detalhe no aparte de V. Ex' ter-se atido às palavras inciais pois não tinha tido_o ensejo de ouvir o infcio
de nossa oração.
O Sr. Hélio Gueiros- Mas, Senador Virgílio Távora

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Um momento! V. Ex•
falou, agora vai ouvir. Simplesmente perguntamos se
justamente a diretiva era dada por um ou por outro por
uma razão muito simples, eminente Senador. Não nos
interessa qué quem mande no Governo de V. Ex•s seja
tal ou qual pessoa. V. Ex.• está fazendo uma injustiça clamorosa.
O Sr. Hélio Gueiros -

A quem?

O SR. VIRG[iJO TÁVORA- Ao orador. O orador
quei saber qual das duas vertentes de idéias é aquela que
realmente o Governo adota. E V. Ex' quer sa,ber por
quê? Tornamos a repetir; da Câmara foi apresentado um
documento realmente competente, não concordamos
com váriS:s das suas premissas pela base em que se apóia,
mas o foi. Sofreu contestaçãO de praticamente, com ex~
ceção dos líderes, de todos os debatedores do Partido d~
V. Ex• Então, tivemos um documento, tivemos a exposição de idéias _qrie deviam ser adotadas pelo Governo.
Vamos debatê-las. Mas- o mais estraga tudo- o Ministro de Planejamento a um círculo mais restrito, não
foi o_ do Çongresso, mas de parlamentares do seu Parti. do, e depois a empresários apresentou um documento,
no qual várias de suas diretrizes se chocam profundamente, desafia qualquer contestação, com o que foi dito
na Câmara dos Deputados.
Nós estabelecemos isso como uma preliminar, porque
nós não Vamos furtar, e esperamos que o Senador Ro~
beito Saturnino .:.... embora tenhamos idéiãs difer~ntes,
ele sabe, não é de boje·que o combatemos- mas há pontos comuns ·e vainos jUstamente discutir um e outro dos
documentos. Fizemos a ressalva inicial, para saber qual
daqueles docum·entos expfessa a idéia do Sr. Presidente.
Com o prestígio que tem V. Ex•, Senador F'ragelli, faça
com que o Serviço de Taquigrafia pegue exatamente nossas palavras - tal qual naqueles documentos expressa O pensamento, não do Ministro «a", não do Ministro
..b", porque isso não nos interessa, mas do Governo.
O Sr. César Cais -

Permite V. Ex_• um aparte?

O SR. VIRGlLJO TÁVORA- Com prazer. No momento, tem prioridade o Senador César Cais, até por
"cearensidade".
O Sr. César Cais- Nobre Senador Virgílio Tâvora,
ouvi com atenção a indagação de V, Ex•, que~ uma indagação que hoje envolve toda a Nação. A Nação deseja
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conhecer os rumos, quais os rumos da Nova RepúbliC(l.

Porque as primeiras medidas desses 60 dias, foram diferentes daquelas palavras dos palanques, a atuação foi
bastante diferente das palavras dos palanques. Tenho
uma observação que gostaria de fazer, porque aquilo que
o nobre Senador Hélio Gueiros falou, o êxito do combate à inflação que nós todos estamos aplaudindo, mas foram com medidas recessivas, muito diferente daquilo
que eu vi nos rádios, nas tel~visões, nos discursos e até
nos documentos oficiais, e nos pronunciamentos do candidato Tancredo Neves, medidas puramente recessivas.
Hã uma recessão brutal no País; hâ um desemprego crescente que pode ser um problema muito seria. V. Ex•, porém, tem um equívoco: as duas declarações, dos Ministros Dornclles c Sayad, têm um ponto comum, qual seja
o corte de obras; vão cortar as obras de todas as estatais.
Não querem saber o resultado da falta de energia com o
'corte de Balbina, do racionamento em Manaus, com o
corte de Tucuruf, com o corte das empresas de serviços
pllb1icos; vão cortar e isso é u_ma evidência. Jâ hã providência de dcsativação da obras. V. Ex•, que é engenheiro, como o nobre Senador Roberto Saturnino, e outros
aqui, sabe o que é levar todos os equipamentos da central de cOncreto para a Amazônia e agora desativar para
talvez ativar no próximo ano. Então, realmente, é oportuna chamar ao debate. Queremos ajudar; não é uma
Oposição sistemática é uma· OposíÇão construtiva. De
modo que cumprimento V. Ex• em trazer este assunto ao
debate, mas chamo a atenção nesse ponto de contato.dos
·seuS documentos; ê o corte indiscriminado de obra feito
em gabinetes, que tanto condertei na Velha Repúbliva,
quando os técnicos da SEPLAN ou da SEST queriam
cortar obras sem saber que, muitas vezes, o desativar
un1a obra é muito mais caro do que mantê-la em ritmo
lento - qualquer engenheiro de pouca prática sabe disso
- Então, esses técnicOs de gabinete querem cortar tantos por cento sem saber as conseqüências. De modo que
esse é um ponto _de ~ont~t~ ~-~~ ~?is".~ocumen~os.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Eminente Senador,
nós vamos examinar calma e tranqUilamente os dois documentos, mas como uma preliminar, se eles têm pontos
comuns, têm pontos de absoluta divergência; não só eles,
como as afirmações posteriores de seus responsâveis,
como veremos daqui a dois minutos.
O SR. PRESIJJENTE (José Fragelli)- Lembro a V.
Ex• que o seu tempo já se esgotou. Solicitaria que V. Ex•
terminasse o seu discurso.
OSR. VIRGÍLIO TÁVORA- V-. Ex• poderia nosin. fonnar qual o primeiro orador inscrito?
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- lõ o nobre Se·
nadar Roberto Campos.
O Sr. Gastão Miiller -·Eu me inscrevf como Líder.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Até ago.ra,
não! V. Ex• estâ inscrito, mas não como Líder. V. Ex• cedeu ao nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Gastão Milller --V. Ex• c-onsulte a sua Assessoria se eu estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Agora é que
me chegou a informação de -que V. Ex• estava inscrito,
mas não como Líder.
O Sr. Gastio Müller Sr:-Presidente~ quero reclamar da
Assessoria, porque desde ante_s de ontem pedi para ser o
primeiro orador, cm Dome dÕ PMDB.,. e o S~ador
Virgílio Távora, su·rpfeendentemcnte, me passou a frente.

O SR. VIRGIUO TÁVORA- Perdão! P~de ser cul·
pa da Mesa, mas ignorávamos completamente que V.
Ex• houvesse pedido inscrição como Lrdcr.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -.Senador Gastão MUIIer, a Mesa me informa que V. Ex• havia solicita~
do, mas cedeu a sua vez ao nobre Senador Itamar Franco - eu não tinha conhecimento - e, tendo o Líder
Virgílio Távora solicitado a palavra, eu a concedi, regimentalmente, a S. Ex•
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O SR. VIR.GfLIO TÁVORA -Nunca faríamos isso,
nobre Senador, sabendo que V. Ex• havia pedido ins-_
Crição.
-

O Sr. GastãO Müller·~ Quando eu digo "'passou a
frente" é por culpa da Assessoria da Mesa; eu combinei
que cederia 5 minutos para o Senador Itamar Franco,
porque eu -estava inscrito para falar em nome da Lideramos do PMDB. Eu jâ ia indo para a tribuna de honra,
-quando V. Ex• anunciou o &enador Virgflio Tâvora, e
voltei, modestamente, para o meu lugar. Mas quero falar
depois do nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Muito obri·
gado a V. Ex•, mas eu não tinha conhecimento pessoal
dissoA.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Virgflio Tãvora, eU estava aguardando que V. Ex• me concedesse um
aparte, quando houve esse pequeno "qui~rocó".
O SR. V!RGILIO TÁVORA- Se a Mesa permite,
com todo o prazer!
Apenas desejãvamos chamara atenção do Plenârio
que se apenas a primeira fase do nosso dcbat_~ jã deu
todo esse salutar entrevera de apartes, imaginem comó
não deve ser útil a este Scnaçlo fazermos uma continuação, por dias e dias mais disso que acreditamos seja
do interesse d.o 8~.- Senadpres!
- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Solicito que
V. Ex• encerre o seu pronunciamento, porque preciso
conceder a palavra ao nobre Senador Robe~~o Campos.
O Sr. José Llns -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Gostaria que
V. Ex• deixasse os apartes para o próximo debt!te.
O Sr. José Lins- ~um minuto só, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --O debate vai

continUãr.

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Sr. Presidente, se V.

Ex• nos permitir, vamos deixar inscritos no nosso próxi-

mo

pronunciamento para quarta-feira, porque temos
que ir à nossa terra amanhã .cedo, já para os apartes, S.
Ex•, o Senador José Lins que, com imenso prazer, não
ouvimos, o S~nador Carlos Lyra e o Senador Hêlio
Gueiros.
_Q Sr. José Lins -\Nobre Senador Virgflio Távora, o
que eu querr~ dizer a V. Ex• é muito simPles e muito impOrtante. O que eu acho ê que V. Ex• começou muito
bem dizendo qua ia falar de modo esportivo, o que significa qrie não é de modo profissional, ~as a premissa de
_ V. Ex• é inteiramente errada. O documento do Ministro
do Planejar:nento foi posto para discussão e ê muito natural que haj~m_.algumas discor4âncias _entre os dois doCumentos. Af não estão programas acabados, e V. Ex•
não estâ senão tentando discutir, ç muito bem. Mas
-queln lê o documCÕto, vê imediataminte que está exposto --para· discussão.

O SR. VIRGILJO TÁVORA __:, As preliminares estabelecidas pelos documentos expressam justamente os
pensameittos dos autores, senão eles são irrCsponsáveis.
Mas, vamos terminar, Sr. Preside.nte, brindando aqui
o Congresso NaCioD.al, com esta ucoerência" (t!) com
esta .. unidade de pensamento", deliciosas que estamos
vendo_ neste Governo: uJoão Sayad diz que imposto vai
_Subir. Fazenda diz que não" estampadas nas folhas dos,
jornãis de hoje.
Sr. Presidente, gratos pela atenção. (Muito bem!)

O SR. PRESIJJENTE (José Fragelli) - Concedo a
P?-lavra o nobre Senador Ro_bert_o Campos.

O SR. ROBERTO CAMPOS PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTEJIIOR·
MENTE.
. O SR. PRESIJJENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão_ Mfilier.

Sexta-feira 24

1419

O Sr. Gastio MUller- Sr. Presidente, gostaria de saber quantos minutos eu contaria.

O SR. PRES_IDENTE (José Fragelli)- Quatorze min-utos. A Presidência terá que suspender a sessão às 16:15
porque às J6:30 o Senhor Presidente da República esta rã
presente. Aproveito para solicitar que todos os Srs. Se·
nadares compareçam ao Salão Nobre afim de recepcionar Sua Excelência.
O Sr. Gastão Müller- Peço que V. Ex• me comunique quando faltarem dois minutos, para que eu possa encerrar meu discurso.

O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre.sidentc, Srs. Senado-

res:
A história da. mineração do ouro em nosso País se confunde, em alguns momentos, com a própria História do
Brasil. Na nossa bandeira estã impresso o losango amarelo, símbolo do ciclo do ouro, quando éramos os maiores produtores do mundo. Como se explica ser, seguramente, hoje, o Brasil possuidor das maiores reservas de
ouro e gemas do mundo e, ao mesmo tempo, um Pais
onde a miséria, -a fome, o analfabetismo permeiam roda
a superfície social? Càmo ter o subsolo mais rico e ser
um dos maiores devedores do mundo?
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, ã falta de uma ação planejada e permanente;:, de uma estruturn governamental
que administre, COm eficiência e eficâcia, o controle e fiscalização da produção e comercialização ,do ouro e das
gemas mineiais Cm riOsso País, favorece o crime organizado dos ageptes clandestinos que exploram, produzem e
comercializam nossas riquezas. Oficialmente, nós produzimos no ano passado 60 toneladas de ouro e milhões de
quilates de gemas. Na realidade, o volume foi muito
maior. Mas, quanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Ninguém saberia responder. O contrabando estimado, em se
tratando apenas do ouro, está perto de Cr$ 40 trilhões.
Isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, CrS 40 tri·
lhões são arrancados todos os anos do ventre da terra
brasileira, do subsolo deste País carente c endividado,
preilhe de problemas de toda or~em há séculos sem solução.
Solicito a atenção deste Plenário para as inforffiações e
a reflexão que passo a fazer sobre a problemática do
ouro em nosso País, do roubo e do furto, dos crimes dos
quais nós, brasileiros, temos sido vítimas. Este assunto
tem ocupado ê verdade, a inteligência e o interesse de
comp-anheiros nesta __ Casa, como o ilustre Senador
Gabriel Hermes, que' já denunciou, por diversas vezes, o
contrabando, a evasão de minérios e de impostos, a sangria da Nação, exigindo, em ~onseqüência, uma política
e um programa de ouro para o Brasil.
Nesta hora, Sr. Presidente e Srs. Sen"adores, vCnho dar
a minha contribuição concre:ta para a emancipação inadiável do Brasil, como potência mineral, maior reserva
aurífera do mundo e, ironicamente, Pais onde o povo é
martirizado por graves problemas sociais e onde o descaminho das nossas riquezas minerais, o regular e impune
contrabando de ouro c pedras preciosas, não encontra
competidor. .
~ dificil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, levantar da·
dos sobre a situação do ouro no mundo e- no Brasil. Primeiro, porque todas as nações consideram o ouro um
produto estratégico, cujos dados não merecem divul~
gação normal; segundo, porque, no plano interno, a conjuntura econômica brasileira retém a plena execução do
••projeto Ouro e Gemas". ~ sobre esse programa que
pretendemos considerar, criticar e sugerir.
O valor do ourq decorre do seu uso monetário, quase
tão antigo q_uanto a joalheria, registrado desde o sêculo
VIII a.C. Somente em meados do século passado, a prata
tomou o seu lugar como moeda na maioria dos pafsc:s,
isso até-·1914. O primeiro sistema monetârio organizado
surgiu na [nglaterra em 1816, que estabeleceu sua moeda
conversível em ouro a preço fixo, dentro e fora do Pafs.
O uSo do padrão-ouro nas transações internacionais c:stavã generalizado antes do primeiro ano deste século,
quando Londres se transform,ava no centro de sistema
internacional de pagamentos. Os Estados Unidos da
Am~rica do Norte aderiram ao padrão-ouro em 1879.
Com as conturbaÇÕes das duas grandes guerras mundiais
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e o prestígio dos Estados Unidos após 1945, o dólar
norte~americano passou a formar o elo de ligação entre o
ouro e o sistema monetário internacional: um acordo internacional autorizava a tro-<::a de dólar por ouro e vire..
· versa, ao preço fixo de 3S dólares a onça troy, ou seja,
31,103 gramas de ouro. Com -as constantes ·d_~vatori
zações das moedas em relação ao ouro, esse sistema foi
se deteriorando e, na década, de 60, devido aos seguidos
déficits na balança de pagamentos dos Estados Unidos,
os pafses favorecidos por essa situação passaram a exigir
dos Estados Unidos a conversão dólar~ouro para seus
superâvits. Isso levou uma corrida geral às reservas dos
Estados Unidos, forçando o Governo norte-americano a
suspender a conversibilidade dQ)a,(Rouro em 1971, termiR
nando assim o período do sistema cambial de taxas fixas,
tendo como padrão de rHerência o ourO.
Atualmente, o sistema de taxas flutuantes é uma _4as
causas da crise eoonômicil mundial e a tendência é a vólta do padrão-ourO, ainda a maior reserva de valor para
as moedas, sempre sujeitas à inflação. Da-í -assistirmos
hoje a utna corrida à exploração do__ ouro em todo o
mundo, especialmente no Brasil, dono de graildes
províncias minefais.
- As resefVas e rCcurSOs de ouro, na maioria dos pafses,
estão contidas em rochas primárias. As últimas estimativas indicam que apenas dez países detém 89,8% das re-servas mundiais de ouro e 10,2% estão distribuídos por
um grande número de países. A reserva mundial, medida
e indicada, atualmente, é de 34.3_72 tonelad._as. Este número, agregado à ~serva marginal e recursos subcconômicos de ouro, oferece uma reserva mUndial estimada de
41.365 toneladas. Considerando-se os recursos hipotéticos e especulativos de ouro> podemos afirmar que a reserva mundial potertcial pode 'ser estimada em torno de
72.500 toneladas. A África do_Sul possui 52.6% da reserva mundial e o Brasil ~tá em quinto lugar _com uma reserva estimada em 933_ toneladas, ou seja, 2,3% do_ ouro
comprovadamente existente no planeta. A quantidade de
ouro acumulada na_ maioria dos pafses está estimada em
95 rriil tonelada$, das quais 25 mil toneladas provêm da
produção primária, isto é, das minas, garimpos e similares. Dois terços de tOdo o ouro acumulado no mundo foi
extraído nos últimos 50 anos. No período de 1972 a
1982, a produçãO de ouro dos países capitalistas atingiu
1.003 toneladas por ano, enquanto a produção dos paises socialistas fC!i de 262 toneladas pc;>r ano. Dados oficiais informam que, C:m 1983, o Brasil produziu 53,7 toneladas _de ouro - 4% da produção mundial
colocando-se em 69 lugar entre os produtores.

O Sr. César Cais -

Permite V~ Ex• um aparte?

O SR. GASTÃO MULLER -Com muito prazer, Senador Cesar CaJs.
O Sr. César Cais- NobreSenadof Gastão MUUer, y.
Ex• pronuncia um discurso de muita importância-~ o
descaminho do ouro, das gemas, das pedras coradas e
pedras preciosas. No Governo João Figueiredo, procuramos trabalhar da maneira mais adequada numa economia de mercado, para evitar o descaminho, uma vez
que o combate ao contrabando, por lei, cabe ao Ministérià da Justiça, através da Polícia Federal. ~ claro que
fazer o combate ao contrabando de gemas, por exemplo,
que podem caber no bolso de__qualquer cidadão, é uma
tarefa muito dificil. Na ocasião, para evitar esse descarniriho propusemos e tivemos o apoio do Governo Figueiredo, dar um preço do ouro que valesse a pena o ouro_ ficar no Brasil, no mercado interno. Assim é que, atraVés
do Banco Central, com repasse à Caixa Econômica, paSsamos a pagar o preço do ouro de dólar _real e não de
dólar oficial. Com isso, era muito melhor ao garimPeiro
ou àquele que podia comprar o ouro, como as empresas
organizadas. vender no próprio Brasil do que vender Já
fora, porque estavam pagando a dólar real. Com isso, inclusive, vamos confessar, houve o descaminho de outros
países fronteiriços, que passaram a mandar ouro para o
Brasil. Na realidade, essa política, que acho muito imM
portante seja debatida, e lamento que o tempo seja curto
para o debate, essa política fez com que elevássemos a
produção de ouro do Brasil, de 4,3 toneladas, em 1979,
para 60 toneladas em 1984, quinze veus. ~. realmente,

uma performance que nenhum país conseguiu. h claro
que nãO tínhamos tempó para identificar as jazidas. A
política era de minimizar o·descaminhos, que ainda existe e muito. Quanto às reservas que V. Ex• cita, são reservas estimadas e me permito discordar porque a maior
parie do .ouro que se conhece na Amazônia, por exemplO, é aluvionãrio - não se tem consciência da reserva.
Agora é que os garimpeiros, que têm prestado grande
serviço na identificação das reservas, estão su_bindo os
igarapés, porque, sabend_o que o OUI'_O primário desce
quando_ se encontra no igãrapé, é porque ele vem õ.e uma
jazida de ouro mais em cima. Então, ao subir o igarapé,
ele estã em busca do ouro primãrio. Imagino que o Brasil
pºde_ ter-mais re~ei-vas d~ ~,uro do ciue África do Sul.
Nfnguêm acreditâva naquilo-que-o Ministro dizia: sair
de 4,3 toneladas de ouro par_a 60 toneladas ao final do.
Governo Figueiredo. Eu dizià e ninguêm acreditava. Se
tivermos um política coo_rdenada de Ministério das Minas e Energia e de Ministério da Justiça, através da polícia federa( para combater o contrabando, poderemos
chegar a 400 toneladas de ouro no infcio- da década de
- 90, uma vez qué a África do· Sul produz 700 toneladas.
Entendo que este é urp. assunto que merece ser discutido
e, como o tempo não nos ãjuda hoje, gostaria que V. Ex•
tornar-se a se inscrever para um novo debate. Mas, aproveitando esta oportunidade, quero dizer algo importante: quando se iniciou o GoVertio Figueiredo por isso;
posso sugerir 400 toneladas no ano 90 - só havia uma
mineração industrial de ouro em ativídade: a mineração
de Morro Velho, em Minas Gerais. Hoje, temos 40 grupos económicos voltados para a pesquisa e produção de
ouro. E uma medida, que considero impOrtante, que "o
Minist~rio das Minas e Energia tomou, foi a de permitir
a lavra antecipada, antes de completar a pesquisa, o que
serviu de capital de giro para as indústrias. Muito obrigador
O SR- GASTÃO l\1ÜLLER - Senador Cêsar Cals, eu
citaria mais um descaminho quanto ao contrabando de
ouro: é o problema da fiscalização, é a reforma tributária. Vejo, em Mato Grosso, naquelas áreas de garimpo
-de diamante, que quem ganha menos, praticamente nada, ern relação aos diamantes tirados do seu solo, é o
Município. Não hã fiscalização do Prefeito, o Prefeito
não nomeia fiscais para fiscalizar, porque, se a Prefeitura:
tivesse uma grande parte na venda do diamante, o lucro
desptVtaria interesse para que se mantivesse urna melhor
fiscalização.

O SR. PitE~IDENTE (Josê Fragelli. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro ao nobre orador que dispõe apenas de 2 minutos.
O SR. GASTÃO MÜLLER - Vou s6 fazer a conclusão do meu pronunciamento, que ê a seguinte: Bureau of
Mines prevê que a produção mundial, que em 1983 foi de
1.387 toneladas, aumente, este ano, em 14%, passando
para 1.601 toneladas. O Brasil deverá produzir, então, 80
toneladas de ouro, 70% a mais do que produziu em 19-81.
A reserva mundial de ouro, conhecida atualmente, se.
rá suficiente para_ atender a__ dC?lllanda por 26--ã.nos.
Corisiderando-se a reserva potencial de 72.500 toneladas,
o horizonte de exaustão do ouro no rri.undo situa-se em
torno do ano 2.0_36. A _indt,1S~riaaudfefa é caracterizada
por um alto grau de concentração oligopolista; nos parses capitalistas, apenas 15 empresas são responsávéis por
50% _da produção; as 50 môlrlores empresas produzem
75% do ouro de _tqdo o mundo. As_ m~nas da África do
Sul pertencem a seis. grupos,1i:ue,-Por Sua Vez, possuem
-vultosos investimentos- na mineração e na indústria do
ouro em outros países.. como no Brasii, onde o Anglo
American Corporation detém 49% da Mineração Morro
Velho SA.,- que explora também as minas de Jacobina
na Bahia. A indústria do ouro é também caracterizada
por forte integração vertical até a fase do re_finó; motiva~
da pelo alto preço do chamado~ ..ouro mil", e, ainda, li~
mítada pela especialização das aplicações em_ joalheria,
cunhagem de moedas oficiais ou- nilo, eletrônica, odontologia_, indústria quirriiCa, têxtil, cerâmica etc.
Historicamente,-a demanda do ouro tem sido a joalheria e a formação de lastro monetário. Nesses dois setores, encontra-se 1/3 de todo o_ouro extraido até hoje no
mundo. A oferta mundial de ouro destinado a lastro mori6"tãriQ. "bullion" _nos p_afses c~pitalistas provém da p~o-
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dução primãria e secundária, da venda dos países sociali~tas e- do balanç_o c;>ficial entre bancos e out~os 6rgãos
governamentais. A partir de 1950, a demanda do ouro
tem-se localizado nos investimentos privados e usos in- 1
dustriais principalmente o eletrônico, devido ao alto
n-ível de inflação das moedas, às taxas dejqros vigent~.
no mercado de. capitais e à expectativa de elevação de,
preço. Nos últimos dez anos, em vârios momentos, a
oferta mundial do ouro foi menor do que a demanda no
mercado privado, socorrida pelo desentesouramento ou
"movimento de estoque", que, ao final desse período,
ainda pôde apresentar um saldo de 72 tonelada~._
---As recentes crises políticas monetárias internacionais
provocaram a criação do mercado livre do ouro no ínícío
de 1968, qu,e estimulou as flutuações de preços e suspendeu a _conversibilidade do dólar americano em 1971.
Desde então, o preço do oUro não tem parádo de ~pbir.
Entre as causas dessa valorizaçlto, podemos citar adesvalorização do dólar, a elevação do preço do petróleo em
1973, a tomada de empréstimo pela Itália com garantia
em ouro em 1974, os leilões do Fundo Monetário Internacional em 1976, a demanda de ouro pelos pafses produtores de petróleo a partir de 1919, a préMexaustilo das
grandes minas a partir de 1980. Esses fatos levaram o
pfeço do ouro a saltar de 35 dólares a_ onça em 197_0>
para 612 dólares a onça em 198o."O ano dC 1981 mai'cao
inicio das quedas nos preços e, a partir de 1983, verificase uma estabilidade, atualmente conse~adora. Os preços
do_ -ourJJ no mercado mundial são' baseados nas transaçÕes-das -Bolsas de Londres, Zurique, Winnipeg, Nova
Iorque, Paris e Hong Kong. As freqUentes oscilações es-tão vinculadas a fatores económicos e políticos, .que
atuam interrelacionados, como as ofertas da África do
Sul e da Rússia, o consumo industrial, as demandas oficiais e privadas, as decisões políticas de governo, além
das ações de ent.esouramento, especulações e investimento e o chamado coeficiente d~ ..ansiedade" mundial, de-:
terminada por diversos indicador~, medidas e fatos
económico-financeiros.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Descobririlento-âté:
hoje, pode-se distinguir quatro momentos na hist6rii da
mineração do ouro nO Brasi.l: a pré-colonização, do ano
de 1500 até 1690; Q. ''ciclo do ouro", dessa data até 1800,
época das incursões dos -bandeirantes, financiados pela
Coroa Portuguesa, que, extraindo ou_~o e· pedras pr~io
sas do interior brasileiro, socorreram a Europa afogada
em grave crise econômica; o terceiro período foi da_Mineração Inglesa, de 1800 a 1970. com a presença de empresas inglesas no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, de 1824 a 1928, o sucesso da Mineração Morro Velho S::A. e a-decadência daquela presença, a partir do final do sêculo passado, em decorrência da descoberta de
outras províncias auríferas nos Estados Unidos e Austrãlia, a estabilização do preço do ouro a Partir de 1934,
e, efetivamente, das grandes guerras mundiais que deslocaram técnicos de mineração para a indústria bélica. Hoje, estamos vivendo a chamada "Nova Córrida do Ouro". A elevação dos preços internacionais e nacionais d9
ouro e a crise econômica mundial, que se reflete impiedosamente no Brasil sob a forma de alta taxa de inflação,
endividamento nacional e milhões de desempregados,
tem co'ntribufdo para a formação de numerosos grupos
de garimpeiros em atividade nas províricias aurífCras conhecidas e r!?Cém-descobertas no Parâ, Amazonas, Rondônia, Mato ·eJt:os~, Goiâs, Bahia, Minas Gerais, Santa
Catarina etc. VívCmos o.. "ciclo do garimpo~'. A garimpagem acompanhada pelo DNPM, menor que uma tonelada em 1972, chegou em 1980 a ser responsável por 70%
da produção brasileira de ouro; em 1982, a 88%, devendo
manter esta percentagem nos próximos anos, elevando a
produção para 53~7 tone\a_das. Essa produçilo representa
11% do Produto Mineral Bruto do País. Por outro lado,
a at_ividade _mineira teve impulso a partir de 1980, atingindo 6,2 toneladas em 1983, com a exploração das minas de Mqrro Velho e Passagem em Minas Gerais, e Jacobina na Bahia. Daqui a dois anos !l produção nas minas brasileiras deverá atingir 25,2 toneladas, com a cmtrada em funcionamento de outras minas, como Caiaiba
e Araci na Bahia, Carajás no Pará, Gurupi no Maranhão, Sãô Sepé e Camaquã no Rio Grande do Sul, entre
out-~:a:s.

O sucesso dos garimpos brasileiro$ tem levado muitas
empresas do Sul do Pais, especialmente de engenharia, a
implantarem lavras experimentais em vArias províncias,
auríf~as. Hoje, temos 14 destes projetas em operação e
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24 cm estudo e fmprantaÇãii. Ess~. "nova corrida do ouro" levou o Governo Federal a criar em 1969, o. "Projeto
Garimpos", com o objetivo de orientar a conVivência da
garimpagem com a mineração empresarial, que se encontrava em grande conflito, principalmente nos garimpos de __ouro e diamante do Pará, Goiás; Mato Grosso,
Amazonas e Roraima. Em 1979, com o aumento _signifi-

cativo da população garimpeira do País, o DNPM e a
CPRM, criaram o. "Projeto Estudo dos Garim-pos Brasileiros", atual Projeto Ouro e Gemas", que hoje atende a
mais de 330 mil garimpeiros. Estimativas registram existir no P.<tís 2 mHhões de pessoas em atividade ga~impeira,
Confirmando-se essa informação; e estipulando-se a rentabilidade média do garirilpeiro de um grama de ouro
por dia, podemos extrapolar a produção brasileira atual
para 800 toneladas de ouro.
·
A Caixa Econõmica Federal é o agente do Governo na
comercialização do ouro, obtendo sucesso com a prãtica
de preços competítlvos com os compradores clandestinos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, atualmente são conhecidas 4.500 ocorrências auríferas em 25 Estados da Fede>
ração. O Governo possui mapeadas 28 províncias auríferas em 19 Estados e os geólogos dQ. "Projeto Ouro e Ge-mas" jã registraram 360 áreas de garimpagem err. oito
Estados. Essas províncias estão identificadas com base
na existência de mina ou garimpo-em atividade ou paralisado, lavra experimental em operação ou programada,
área de ocorrência, reserva garimpeira, dispersão pela
drenagem e ocorrência poatual.
Os regimes de exploração e aproveitamento das substâncias minerais, previstos no Código de Mineraçã__o, são
os seguintes: a autorizaÇãO de pesquisa, a concessão de
lavra, o licenciamento, a matrícula de garimpeiro e o
monopólio de exploração este institufdo em lei especial. O aumento expressivo, nOS últimos anos, de requerimentos para essas atividades, e, também, da multiplicação
crescente da população garimpeira dos País levaram o
DNPM a criar em 1978 a~. "reservas garimpeinls", com
base no Código de Mineração. Hoje exístem 15 reservas
garimpeiras no Pais que justificam plenamente os investimentos feitos no. "Projeto Ouro e Gemas", que tem evitado sérios conflitos entre empresas ou detentores de direitos minerários e grupos de garimpeiros. Além disso,
os técnicos do Projeto têm aperfeiçoado tecnologias tra
dicionais, visarido a transformar grupos de garimpeiroS,
geralmente de 5 a 10 homens, em pequenos mineradores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar do conhecimento superficial das 28 províncias auríferas e de algumas
dezenas de minas pesquisadas, o registro de reserva de
ouro no Brasil está ainda indefmído e sub_dimensionado.
A reserva de ouro no País conhecida pelo DNPM, é de
342 toneladas. Org:Silismos,fntCin-aciOnais, por- sua Vez,
estimam que a soma deste número às reservas inferidas e
marginais e recursos subeconôrriícos resultariam uma es~
timativa da reserva brasileira de 933 toneladas.
Considerando-se as estimãtívas feitas nas 356 -ãreãs de
garimpo e 300 outros pontos de ocorrência registrados
no DNPM e outros pequenos garimpos, podemos proclamar que o Brasil possui as maiores_ reservas do mundO, com volumes estimados em 34 mil to;neladas de ouro.
A produção brasileira de ouro jâ ocupou o primeiro
lugar no mundo durante o século XVII, quando representava 40% de toda a produção mundial, com cerca de
840 toneladas. A Abolição da Escravatura foi o golpe fatal no período de exploração inglesas, quando a produção brasileira reduziu-se bastante. A partir de 1971,
várias empresas retomaram as suas atlvidades. No ano
passado, a produção oficial br~~:sileifa de ouro deve ter
atingido 60 toneladas e neste ano as projeções estão em
torno de 80 toneladas. Esse aumento irá dever-se à_ entrada em operação de várias uSíil:ãS rri_etãlúrgicas, como. a
DOCEGEO, em Carajás nO Pará, a_ Caraíba Metais, em
Caraíba na Bahla; a ELUMA em Mara Rosa, Goiás; C
Camaquã no Rio Grande do Sul - onde estão sendo
instalados equipamentos de recuperação de ouro, como
subproduto de minério de ferro, cobre, chumbo etc. Esses projetos, além de outros cujas execuç}o está prevista
ainda para esta década em diversos Estados, deverão elevara produçã_o industrial de ouro do Brasil para 25,2 to·
neladas em 1987.
A aleatoriedade da produção garimpeifa, devido às
oscilações de preços, paralisações de preços, paralisações
nos meses de chuva e comprovação da existência de
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grandes aluviões auríferos e novos ja:z:imentos primários
e, principalmente, o desenvolvimento da tecnologia nadanai de pesquisa e lavra de ouro, motivaram o DNPM
a fomentar, nos últimos anos, o Programa de lavra Experimental, de acordo com o Código de Mineração, dirigido a minúadores e detenfores de alvarás de pesqufsa.
Esse programa tem permitido a pequenas e médias empresas capitali~~rem-se para trabalhos de pesquisa e definição do método de lavra a beneficiamento do minério.
Em 1985, o programa deverá oferecer uma produção de
6 toneladas, o equivalente a toda produção mineira -do
País em 1983.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,· três são os agentes
compradores de ouro no Brru;il: os investidores particulares, representados por empresas diversas; como a Bolsa
de Mercadofias de São Paulo, bancos particulares, refinadoras, empresas corretoras e firmas illdividuais cadastradas na Secretaria da Receita Federal; a Caixa Econômica Federal, que absorve a maior parcela da produção
garimpeira registrada, e os compradores clandestinos,
instalados nas grandes cidades próximas aos garimpos,
. A__!Tlaíor. part~ da produção brasileira de ouro tem-se
escoado clandestinam_en_te. No entando, a ação do Governo_ tem reduzidO Õ descaminho, que em 1979 foi cal..
culado em 82%_ ~-em 1_983 baixou para 40%. A demandâ
brasileira de ouro é distribuída prioritariamente à indUstriajoalheira.-75%-:-: seguida dos lingotes para investimentos. - 15% - a odontologia, usos industriais e decorativos, eletrônica, moedas e med2.Ihas. O consumo
aparente do ouro, isto é, a soma da produção oficial com
o _volume impúrtado, chegou em 1983 a 55,7 toneladas,
nao só considçrando o reciclo do ouro, cuja estimativa
_atual é ~e lO% da in_dústriajoalheira. O preço do ouro no
Brasil __acompanha, _principalmente, a inflação do- crUzeiro e, secundariamente, a tendência de alta ou baixa nas
Bolsas de Londres e Zurique. Atualmente, o preço do
grama .do ouro está em torno de CrS 54 mil ..
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o objetivo do."Projeto
Ouro e Gemas" ê. dar orientação técnica aOs g:arimpeir_9~. co_ntrolar o fluxo de produ.Ção, delimitar as áreas de ·
garimpos tradicionais, levantar o potencial mineral etc.
As aplicações finanCeirãs il:os primeiroS-- anos foram modestas, maS a partir de 1980, verificOurse um fcimWto ao
projetõ, com recursos originârios de vãriaS fontes. Em
1984, face a persistência dos descãminhos do ouro em
40% (em certos garimpos de até 50%), e aqueda do preço
internaçional do produto, os órgãos financiadores diminuira!Jl consideravelmente as aplicações e, conseqUentemente, o núme,ro de técnicos e auxiliares, hoje reduzidos
em mais da metade, permitindo apenas o controle e fls;a!ização dos $arimpos de Serra Pelada, Cumaru, TapaJÓS e Alta Floresta. Os retornos económicos e s-ocia1s que
Cf País tem auferido com a produção de ouro e gemas,
que no ano passado ultrapassou os Cr$ 1,5 trilhões,justificam plenamente os investimentos realizados no projeto. . .
,_ ..
.
.
Com o conhe;cimen._to das 28 províncias auríferas-· e
mais de---20 províncias gemológicas independentes, as 15
rçs-ervas garimpeiras e 14 áreas de lavra experi.mental em
ope-ração e 24 em estudo, compreende-se que, nesta fase,
o "Projeto Ouro e Gemas" necessitaria de, pelo rrienos.
S:O .equipes técnicas para exercer siias furições dc!.ContrOle, orientação e fiscãlização da atiVidade garimpeíra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todo esse estUdo e reflexãO sobre os problemas da produção e comercialização
do ouro no Brasil, as informações fundamentaiS sObre o
assunto que até aqui tive o cuidado de alinhar têm o objetivo- de trazer à d.iscussão deste Plenãrio u~a proposta
de estrutu_ração do "Projeto Ouro e Gemas" do Governo
Federal, atualmente executa pela CPRM e DNPM.
Creio que, _coiri base no racioCínio -e_· na argutrientS:Ção
que tentei Organizar, seria, agora, dispensável destacar
destã tribuiia; a Importância deste Projeto -para -0-Pãís,
seu expressivo significado econômico e social para a
Nação, A nossa proposta de estruturação do "Projeto
Ouro e Gemas", adaptado à filosofia de Governo da
Nova República, fundamenta-se no gigantesco potencial
au:tífero brasileiro, no envolvimento de- _centenas de milhares de garimpeiros e no fato histórico de o ouro ofere-cer o mais elevado retorno que qualquer outra atividade
proôUGva.
·
A seguir, Sr. Presidente, Srs. Seriadol:es, anuriciamos
os pontos básicos da_ nossa proposta de estruturação do
.. Projeto Ouro e Gemãs".
-
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I 9 ) a coordenação geral do Projeto deve ficar a cargo
do Ministério das Minas e Energia, envolvendo órgãos
vinculados a outros Ministérios, como a Caixa Económica Federal, Secretaria da Receita Federal, Secretaria de
Planejamento da Presidênci~ da República, Banco Central e a pr6pri~ Presidência da República;
29) a coordenaÇão técnica do Projeto permanece com
o DNPM, pela sua experiência e infra-estrutura montada através de seus Distritos e ResidênciaS;
)9) os recursos do prt?jeto devem ser garantidos através de convênio entre o ~inistério das Minas e Energia e
a Caixa Econômica Federal: o Ministéi-io se responsabilizando pelo acompanhamento e orientação dos trabalhos de pesquisa, lavra e garimpagem; a Caixa Econômica, pela fiscalização e compra da produção de citro, gemas e pedras coradas;
49 ) o suporte técnico deve ser fornecido pela CPRM,
através da alocação de têcnicos- geólogos, engenheiros
de minas e técnicos em míD.eração - destinação de viaturas, instalação de laboratórios, equipainentos etc., visando ao estabelecimentt? de um prograrf!a de desenvolvimento tecnológico, com base nas experiências dos garimpos e nas plantas de lavra experimental;
5Y) o apoio policial, nos casos de agudos conflitos
entre garimpeiros e mineradores, ·deve ser dado pela
Polí~ia Federal, conforme a legislação em vigor e. futuras ·
modtficaçãoes do Código de Mineração;
'
6Y) o produto ma~erial do projeto serâ o controle
maior a cada ano da produção de ouro, gemas e pedras
cotadas, cujo valor em 1984, foi da ordem de CrS 1,5 tri- .
lhões, que deverá aumentar progressivamente, na medida em que for diminuindo o descaminho da comerciali~
zação;
79) o produto estatístico do projeto deve armazenarse nos relatórios- das equipes técnicas, contendo dados
his~óricos, geOgráficos, geológicos, mineralógicos, tecnológtcos, de produção, comercialização, sobre a população garimpeiq etc.
8Y) o produto cultural do projeto residirã no treiriamento de 162 técnicos brasileiros, inicialmente, em métodos de extração, beneficiamento e comercialização de
atiro, geinas e pedras Coradas, além de assentamento de
milhares de gariJ?peiros e seuS familiares em regiões ainda inexploradas do Brasil.
Sr. Presidente, Srs. s·enadores, o descaminho, o contrabando de ouro furta do Pais, atualmente, cerca de CrS
40 trilhões. E o descaminho das gemas deve atingir as
. mesmas cüras. O controle da extração dessas riquezas
pode render para o País, anualmente, cerca de CrS 80 trilhões por ano. Para se ter uma idéia de como a Nação
vem sendo espoliada pelo descaminho do nosso ouro e
pedras preciosas, vale lembrar que o Brasil é o maior
produtor de esmeraldas do mundo; do meu Estado - o
Mato Grosso - são criminosamente retirados cerca de 1
milhão de quilates de diamantes por ano. Ninguém sabe
para onde vai esta riqueza, que foge ao controle e fiscalização do Governo, com destino ignorado, livre de impostos, sem qualquer retorno para o País em divisas.
Para dar um fim a essa situação é que não podemos desprezar o que já conquistamos no que concerne-à ação do
Estado contra o descaminho do nosso ouro, à nossa tecnologia, aos recursos humanos que possuímos. Um Pais
pot~ncialmente rico, como o Brasil, mergulhado em
imensa crise econômica-social, não pode, Senhor Presidente, Senhores Senadores, voluntariamente, com insensatez e descaso, virar as costas para o seu próprio destino, para as suas vocações, suicidar-se na incompetência
dos governos, cimentar ou entregar o seu subsolo gene·
rosa, onde estão as maiores reservas de ouro· do mundo.
O "Projeto Ouro e Gema.s" pode ser salvo, trazer grandes lucros económicos e sociais para o País, se ele for administrado, redimensionado, adaptado à realidade do
País, dotado de recursos técnicos,financeiros e hunlanos,
para se converter, efetivamente, no instrumento eficaz
que gera empregos, cria, multip~ica e distribui riquezas,
gera divisas para· um País carente e-endividado.
A nossa proposta é pela estruturação imediata do
'"'Projeto Our_o e Gemas", cOm a criação de coordenadorias para administrá-lo e a formação de equiPes técniCas
para atuar Nnto às nossas fontes auríferas e_ gemológicas. Assim, Senhor Pr~sidente, Senhores Se-nadores, é urgC'nte a instalação, no âmbito do Ministêrio das Mínas e
Energia, c)_~ uma Coordenadoria Geral, que seria a cabeça de um sistema simples, âgil, moderno desburocrati-
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zado, que otimiz"e-recursos físicos e humanos. Essa Coordenadoria Geral iria administrar de maneira desCehti"alizada, iria dirigir a ação do Projeto, promovendo: o trei-

namento de pessoal a ser alocado nas equipes técnicas;
estudos - análise e projeções - de dados técnicos, econômicos e sociais das fontes de produção; o assessoramenta aos Ministérios e Presidência da República sobre
os resultados e programação do projeto; e estudos para
aperfeiçoamento da legislação sobre a mineração, vísãndo a abranger a ativídade de lavra experimental.
Vinculados à Coordenador_ia Geral, uma Coordenadaria Té<::nicã, localizada no DNPM, (e essa Coordenadaria praticamente já existe), de in[cio convocaria geólogos, engenheiros de minas, gem61ogos e técnicos de mineração do próprio DNPM, da CPRM, da DOCEGEO,
das Secretaria de Minas estaduais e técnicos desempregados, para compor a equipe. Esta coordenadoria técnica
instruirá Os técnicos s_Qbre a importância do Projeto, seu
caráter naCionalista e seus altos fins sociais e ecQllÕ:micos. Deverá encarregar-se, ainda, das tarefas de inspeção
de ãreas para assentamento de garimpeiros e equipes técnicas; de solução de conflitos entre mineradores garimpeiros, inclusive nas reservas indígenas;
A Coordenadoria Económica deverá estar localizada
na Caixa Económica- Federal e ser constituída por técnicos especializados na avaliação e compra de ouro e ge-·
nas, procedimentos capazes de competir com a ação dos
compradores clandestinos. A Coordenadoria Económica,
do Projeto, através da Caixa Económica Federal, dará
também apoio financeiro a grupos de gaiíinpeiros e pequenas empresas com lavra experimental.
Para atuar junto às fontes de produção, teríamos 28
equipes para as 28 províncias auriferas, outras 8 eqUipes
para as 8 províncias gemológicas e mais 14 equipes para
os 14 projetas de lavra experimental. A qualidade. do
pessoal dessas equipes, bem formadas e bem treinadas,
será fundamental para o Projeto ganhar a confiabilidade
dos garimpeiros brasileiros. Cada_ equipe deverá contar
com um geólogo ou engenheiro de minas, um avaliador
de ouro ou gemas e um técnico em mineração, e estará
sediada na cidade ou povoado mais próximo do centro
geográfico da província aurífera ou gemológica e, em
cer:tos casos, em acampamento juntq aos garimpeiroS:
Cada uma dessaS equipes terá as seguintes tarefas básicas: ·mapeamento geológico-mineralógico da área; elaboração de relatórios sobre a situação tecnológica t:;_de
infra-estrutura de cada área; assistência Social de emergência aos garimpeiros; estudo e orientação técnica per.:.
manente, visando a melhorar a produtividade e diminuição do custo de produç~o dos garimpos; fiscalização
d_o comércio de ouro e gemas; incentivo ao associativismo garimpeiro; e a remessa regulaf de sugestões para o
aperfeiçoamento do sistepta, visando ao aumento e controle da produção, melhoria das condiçõ~ logísticas e
sociais ~os garimpeiros e,-sobretudo, sua transformação
em peq"enos míneradores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerando-se um
aumento anual de 50 mil garimpeiros de ouro, a população garimpeira do Brasil deverá atingir, neste ano, 325
mil indivíduOs. Cada garimpeiro com· uma rentabilidade
sustentável ~e um grama de ouro por dia, estima-se que·a
produção ',oficial pode alcançar 78 toneladas,
descontando-se 20% dos dias do ano com paralisações
nos períodos de chuva, 40% dos descaminhos e o contrabando na comercialização; e acrescentando-se os voll,lmes da produção mineira e da lavra experimental, podemos esperar uma produção em 1985, de 90 toneladas,
aos preços de hoje, o equivalente a Cr$ 4,86 trilhões.
.Somando-se esse número com o aumento da produção
de gemas, o Projeto poderá promover a arrecadação, em
1985, de mais de Cr$ S trilhões através da Caixa Econômica Federal.
Um exercício inicial pode indicar que o .. Projeto Ouro
e Gemas.. , estruturado dessa maneira, como proponho,
pode custar Cr$ 20 _bilhões por ano_ ao_ GQvemo_ ~. _ffi!='Smo admitindo-se acidentes com equipes e desvios de
ouro e gemas no valor de CrS 42 bilhões, mesmo assim,
Senhor Presiftente, Senhores Senadores, o Projeto teria
um saldo bruto para o País de cerca de CrS 4,9 trilhões
em 1985~
Finalizando, Sr_- Pfesidente, S~. Senadores, e resumindo a nossa oração: o "'Projeto Ouro e Gemas" bem admiriistrado, isto é, contando 'com a estrutura de coordenadores e equipes técnicas, COm!) agora proponho, pode
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dar~ nõ futuro, ao País, cerca de-CrS 80 trilh9es por ano,
gerar e regularizar milhares de empregos e evitar Q descaminho do ·ouro e das gemas, o contrabando persistente,
atualmente estimado ~m 40%. Dos 162 técnicos que essa
estrutura necessita, o _Governo contratará apenas menos
de uma dezena, país a CPRM já d_ispõe de pessoal habilitado para, com treinamento, engajar-se imediatamente
no Projeto.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadol-es, as idéi3.s e intenções
dessa. proposta coincidem com as diretrizes do Governo
da "Nova República", estabelecidas no discurso do
Doutor Tancredo de Almeida Neves, na sua eleição no
último dia 15 de janeiro, quando Sua Excelência, sintetizando a ação do seu Governo, a firmou:

"Retorriar o crescimento é criar empregos. ioda
a política_ econômica de meu Governo estará subQ!_dinada a esse dever social. Enquanto houver neste
País um só homem sem trabalho, sem pão e sem letras, tÓda a prosperidade será falsa."
Quero colocar à disposição dos Srs. Senadores, da Comissão de Minas e Energia do Senado F~deral, do Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia, Do_utor
Aureliano Chaves, do Presidente da Caixa Económica
Federal, Doutor Marcos Freire,- do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, José Sarney, esta prop-osta, baseada em relatório do geólogo José Bonifácio A.
SOuza, que se encontra aqui presente.
Sr.-Presidente. Srs. Senadores:
Fã.ce aO exíiiuO- tempO que normalmente dispomos
neste plenârio para expor assuntos da mais relevante impOrtância,--COmo a-história evasão de_ ouro e gemas.-do
:Brasil, peço a presidência que considere lido __o r~stante
do nosso discurso, acrescentando mais o segui_nte:
Das 800 tfano de ouro praduzidas nos garimpos, lavras experimentais e minerações mecanizadas, se controlarmos 600 tjano teremos uma arrecadaçã_o deUS$ 6,00
bilhões/ano.
A evasãO ae diamante que somente em Mato Grosso é
da _ordem de um milhão de quilatesjano e em Minas Gerais, Bahia, Pará, Amazonas, etc., alcança mais de um
milhão de quilatesjano, donde a evasão de diVisas pode
ser eStima-da da ordem de USS 2,00 bilhõesjano.
Dos garimpos de esmeralda, donde se destaça o mais
produtivo do mundo atual em Santa Terezinha (GO), do
qual se tem informação da produção de centenas de quilos mensais, jUntamente com outros grandes garimpos;
Cãrnaíba (BA), São Tomé (RN), Junco do Seridó (PB),
etc., a evasão de divisas é gigantesca. Por exemplo se
considerarmos a modesta produção global de SOO
kgjmês, temos uma evasão de divisas de USS 9,00 bi- ·
lhões/ano somente de esmeralda.
Ainetista, turmalina, âgua marinha, topâzio, etc., são
gemas ~adicionalmente produzidas em diversos Estados, príncipalmente Minas Gerais, Bahía e GoiãS.-Existem estimativas que a produção nos garimpos e minas alcança US$ 3,00bil~õesjan0, que adicionados a evasão
ein ciuro US$ 6,00 bilhões, diamante - OSS 2,00 bilhões, esmeralda- USS 9,00 bilhões, implica na assustadora cifra deUS$ 20,00 bilhões fano de evasão de divisaS
deste pobre país.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante deste gigantesco
. problema que envolve uma população de mais de IO milhões de indivíduos, considerando os 2 milhões de garimpeiros e os milhareS de ourives, lapidadores, vended_ores,
etc.., e seus familiares; quero convocar uma comissão de
parlamentares para expor perante o Ministro Aureliano
Chaves e o-Senador Marcos Freire a proposta de estruturação _do projeto idealizada pelo geólogo José BOnifãcio
A. Souza, qUe se encontra presente, oonsistirido no seguinte:
CriS:Ção de uma Coordenadoria Geral do MM E, a fim

de ntõbiliza.r as ooordenadmias exist-entes no- DNPM e
CEF, a primeira responsável pelos parâmetros técnicos e .
a segunda pela compra e entesouramento do ouro e gemas do Brasil.·
A execução desta arrecadaçã"a nos ~64 garimpos, existentes no País, deve ser feita inicialmente pcir 50 equipes
mistas de funcionáiiOs do DNPM, C~RM e CEF; 28 distribuídas nas provfnciás auríferas, 8 nas provínCias gemológicas e 14 nas áreas de lavra experimental.
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A previsão de custos do projeto, com alocação de 162
funcion~ríos, a mafor parte já pertencentes aos quadros
do DNPM, CEF e CPRM, pode oscilar entre CrS 20 a
ÇrS 40 bilhõesjano. ~ta despesa torna-se despresível
quando se considera um aumento da arrecadação em
ouro errl torno de 40 tfano ou seja CrS 2.,20.trilhõesjano
ao preço de CrS 55.000/g. Das gemas espera-se um aumento de arrecadação ainda maior, principalmente das
esmeraldas, cujas áreas de garimpagem são limitadas e
definidas pelo DNPM.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
Sr. Presidente, para concluir, acrescento aos descaminhos dtados pelo Senador César- Cáls o descaminho tributário. É preciso acrescentar, na reforma tributária,
uma indicação aos muõicípios, para que eles fiscalizem
essa evasão tão brutal das pedras, diamantes e ouro do
·
Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Raimundo Parente- Gaivão Modesto - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Aderbal
Jurem a - Carlos Lyra - Amaral Peixoto - Alfredo __
Campos - Amaral Furlan - Henrique Santillo -Saldanha Derzi- Jorge Bornhausen- Lenoir VargasCarlos Chiarem
O SR.. PRESIDENTE (José Fragelli) --Vou suspender a sessão por 40 minutos poTque, dentro de 15 minutos, no máximo, o Senhor Presidente da RepúbliCa estarã no Salão Nobre. Mais uma vez, solicito aos Srs. Sena~
dores a honrosa presença, para recebermos o Chefe da
Nação.

Fica suspensa a sessão por 40 minutos.
(Suspensa às 16 horas e 16 minutos, a sessãoérea~
berta às 16 h e 56 min.)

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho) - Estâ reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo, para
uma breve comunicação.
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Para uma breve comunicação._Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: apenas para um registro que faço nesta
tar~e, nes!a Casa. A ABRA VE, Associação Brasileira de
Revendedores- de Veículos, está realizando Uma con":enç"ão, desde ontem, aqui em Brasília.
Não preciso dizer do sucesso e da expectativa que, no
meio automobilístico, c::stá causando essa reunião, vez
que todos os Ministros deste governo, convidados pela
Associação, têm comparecido para falar sobre temas livres, e depois debater com os presentes os assuntos mais
momentosos da. Nova República.
Sr.

President~

faÇo pois, neste momento, o registro

desse importante acontecimento, vez que a ABRAVE ,

reóne nos seus quadros, cerca de 250 mil pessoas repre-sentando tembém 3.600 etnpresas de médio"e pequeno
portes. S pois uma organização pujante, que cada vez
mais impõe-se nos meios financeiros e econômicos deste
País.
Quero, no momento que faço este registro, saudar o
Presidente da ABRA VE, José Gomes de carvalho, pela
feliz inJciativa de traier para Brasília, para ouvir as palavras dos Ministros responsãveis pela condução dos as·suntos da área econômica e social do Governo, esses associados da ABRA VE.
O SR- PRESIDENTE (Martin_s Filho)- Coneedo a
palavra ao nobre Senador.Jorge Kalume~ para uma breve comuniCação.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para uma
breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encaminhei à consideração do Congresso Nacional,
p·orintermédio da Mesa do Senado Federal, a seguinte
proposta de emenda à Constituição:
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
N•
, DE 1985
Estabelece a obrigatoriedade de aplicação anual,
peJa União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
de, no mínimo, um por cento da renda resultante dos
impostos, na promoção, difusão e incentho de ativldades culturais.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da Constituição, profnulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O artigo 180 da Constttuição da República Federativa do Brasil passa a vigorar com o acréscimo do parágrafo abaixo, ficando transformado o seu
parágrafo único em § l"':
"§ 2'i' Anualmente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão um por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos na
promoção, difusão e incentivo de atividades culturais.''.

Justificação
O Ministério da Cultura, nos termos do Decreto n'l
91.144, de 15 de março do corrente, estende sua compe-

tência ao campo das letras, das artes, do folclore e de outras formas de expressão da cultura nacional.
De igual" sorte, circunscrevem-se no seti raiO de àção o
patrimônio histórico, arqueológico, artlstico e cultural.
Verifica-se, de Plãno, a vaStidã'o da ãrea sobre a qual
ele exercitarã sua atividade, o que justificou sUa criação,
mediante o desdobramento de atribuições antes afetas ao
MEC, reconhecendo-se assim a autonomia e amplitude
das funções peculiares à nova Pasta.
- --Como corolãrio de sua dimensão e especificidade,
deve o Ministério da· Cultura ser dotado de recursos
orçamentãrios próprios, -que lhe permitam exercer, em
sua plenitude, os múltiplos propósitos que presídiram
sua organização
__
. __
A esse fim, a exemplo do que ocorreu com o setor educacional - e preservando-se a conquista que obteve a
Educação atravês da providência insertã no art. 176, § 4<~
-também a Cultura estã a merecer tratamento adequado, c:om a reserva de dotações mas sem, para isso, retirãlas do montante origínãríamente conferido à Educação,
à vista da exigUidade dos recursos a esta destinados..
Imbuído de tal propósito, estabelece a Proposta que se
destaque, obrigatoriamente; um por cento, no mfnimo,
da renda resultante dos impostos federais, estaduais e
municipais, para serem aplicados na promoção, difusão
e incentivo de ativídades culturais,
Sala das Sessões,
- Jorge Kalume.
Seguem-se as demais assinaturas
O SR. P.RESIDENTE (Martins Filho)- COncedo a
palavra ao nobre S.enador Carlos Lyr_a.
O SR. CARLOS LYRA (PDS- AL:pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quer-O, aqui, fazer uma Iiomenagem póstuma ao Dr.
Raimundo Marinho.
Prefeito do Município de Penedo- Alagoas, às margens do São FranCisco, em trêS períodos administrativos
e Auditor do Tribunal de Contas do Estado, Rainiundo
Marinho faleceu com sua esposa a Sr• Eliane Ramalho
Marinho, nesta última terça-feira vítíma de acidente de
trânsito que hcije-em Vista das condições precárias de
nossas estradas vai ceifando vidas queridas.
Sobre sua morte, o Governador Divaldo Suruã.gy-,- o
definiu "como homem inVul83.r", e para mim sua morte
ê uma perda irreparável para Alagoas.

O Sr. Passos Pôrto -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. CARLOS LYRA- Pois ilão, nobre Senador.
O Sr. Passos Pôrto --Nobre Senador, eu gostaria de,
aproveitando o discurso de V. Ex•, solidarizar-me com o
desaparecimento dessa eminente figura de Penedo, Dr.
Raimundo Marinho, DíidOr da Universidade do Baixo
São Francisco, auditor do Tribunal de Contas de Alagoas, um dos melhores homens daquele Estado cujo desaparecimento consternou o Estado de Sergipe. Também, ~orno professor e reitor que era da Universidade do

Baixo São Francisco, com sede em Penedo, com ele trabalhamos no reconhecimento das escolas dessa Universidade. Sua perda, de forma trágica, na estrada que figa
Penedo a Maceió, entristeceu não só Alagoas mas também o Estado de Sergipe. Por isso, quero somar meu pesar ao discurso de V. Ex•, pranteando o desaparecimento
desse grande alagoano que muito serviu ao meu Estado.
O SR. CARLOS LYRA- Muito agradecido, nobre
Senador Passos Pôrto, por seu aparte que muito enriquece a meu pronunciamento.
Sua origem política fora fincada na antiga Upião Democrãtica Nacional e suas posições fora sempre moldada na honestidade, no sentido de servir ao seu povo e no
exemplo de seus ilustres conterrâneos, ex-Senador Frei-tas Cavalcante e o ex-Deputado Oceano Carleal.
Líder politico do baixo São Francisco e de maior estatura, administrador lúcido e competente ·das coisas
públicas, Raimundo Marinho, era um vocacionado para
servir a sua terra e a sua gente.
· Digno, com grafli!Lcapacidade de trabalho, firme
comportamento político-partidãrio, amigo de seus amigos, como muito bem disse seu correligionârio, Deputado Hélio Lopes.
Raimundo M.ãrinho marcou uffia época de luta no
meu Estado como reconheceu seu adversário político o
tir: AICideS Andrade.
Idealizador, fundador e Presidente da Fundação Educacional do Baixo São Francisco, rilantenedorã da Faculdade de Formação de Professores de Penedo, Raimundo Marinho, era um defensor da preservação do Patrimônio Histórico da secular e tombada cidade de Penedo, sempre atento aos interesses da sua comunidade.
Ao morrer com sua querida esposa, de forma tão_ trãgica e inesperada, deixa lacuna difícil de ser preenchida
na vida social e· política· de Penedo e A lagoas.
Quero, desta tribuna, dizer aos seus filhos o médico
James Ramalho Marinho e Lycia Ramalho Marinho, esposa do Dr. Antônio Manoel Freire Marinho comerciante na cidade' de Penedo, uma palavra de consolação e
apreÇo neste momento de profunda dor e saudades.
Perde A lagoas um de seus grandes filhos e eu um grande amigo.
·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a Meprojeto qu_e será fido pelo Sr. J'?-Secr~tário.

Q
~a,

----É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
-N'I p3~ DE 1985-C'~mplemeniar
Promove a remissão dos débitos fiscais e Paraftscais das empresas e dá participação aos trabalhadores
mesmas.
-

=~~

O ç_ongreiso Nacio_!lal decreta:

Art. I'~ Ficam remidos todos os débitos fiscais e par-aúS_càis fédel:-.ãiS, estaduais e municipais (I PI, IR, INPS,
PIS, FINSOCIAL, ICM, ISS etc.) existentes até 30 de
abril_de 198_5, de firmas nacionais, quer sejam pessoas
jurídicas ou firmas indiViduais, inClusive o principal, a
__ ,correção mone_târia e os_ acessórios, reescalonados , ajuizados, em fase·de execução ou não.
§ 1<~ A remiSsão não se aplica a débitos originãrios
de sonegação fiscal dolosa.
§ 2'1 Prevalece para o efeito dessa lei o conceito legal
de firma nacional vig~nte na da_ta_E~ sua publicação.
_:_~_ArL ~9 _A:r~mi.ssãit~prevista Oo art. l9 e cOnsequentemente a inexigibilidade dos ~ébitos fiscais- e paiãfiscais
só prevalece se a empresa devedora transferir do seu passivo-exigível. j>ara a conta de_capital (passivo não exigív.e.l), o rriontante dos débitos _remidos na forma do art. l '?
e, incorporar 50% das ações ou doar 50% das contas correspondentes, aos "fundos" criados de conformidade·
com oS arts. 3~> e-4~". _ __
Parágr2f0 único: Ã.S empresas ~~ficiâ~ia~ de remiSsão dqs seus débitos fiscais poderão incorporar ao seu
capital antes da incorporação dos débitos remidos as reservas integrantes do seu ativo líquido. ·
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Art. 3'1 Fica criado o "Fundo de Participação dos:
E"mpregados ..FPE, constítuído com 50% das ações, ou
cotas integralizadãs no capital das empresas na forma estabelecida nos arts. l<~ e 2'1 deSta lei e seus parágrafos.
§ I<~ As ações, resultantes da incorporação no capital
das empresas, do montant~ dos débitos remidos, serão
do tipo nominal preferencial e sem direito a voto e passa"
rão a constituir, na proporção de 50% e 50% respectivamente o "Fundo de Participação dos Empregados" e o
.. Fundo de Capitalização Socíal" criaáos de conformidade com os artigos 3~> e 49 desta lei.
§ 2<~ Ao incorporado por doação, as cotas de capital
ao Fundo como estabelece o art. 29 os titulares das referidas cotas poderão reter o poder de decisão ou voto das
cotas doadas devendo constar no documento de doação
o que prescreve o art. 6<~.
§ 3<~ O- FPE agregado a cada empresa serã administrado por três funcionários da firma, eleitos por assembléia de todos os empregados, não remunerados pelo
fundo e responsáveis pela guarda das ações ou recibos de
cotas pertencentes ao Fundo pela sua representação junto à empresa para salvaguarda dos interesses do Fundo e
dos seus beneficiãrios.
§ 4<~ Os devidendos das ações e o lucro das cotas que
integram o Fundo serão pagos até dois meses ·após a
publicação do balanço e· são distribuídos beneficiando
igualmente todos os funcionãrios da empresa indepedentemente do salãrio, e na proporção dos dias trabalhados
por cada um, no decorrer do ano social.
§ 5"' A capitalização de parcelas dos lucros sociais da
empresa incluirá ~ pafticípaÇão do FPE. Após o primeiro ano de criação do Fundo, os lucros da empresa a qual
ele estiver agregado só poderão ser capitalizadoS utilizando a parcela dos lucros dos operários, com a expressa
concordância- áos seus administradores.
§ 6<~ O afastamento do funcionário antes do térmTno
do ano social lhe assegura o direito de receber a sua participação no Jucfo do Fundo no ano social em curso,
proporcionalmente_ aos dias trabalhados.
Art. 49 Fica criado o "Fundo de Capitalização Social" - FCS coilstítuído- por 50% das ações ou cotas integralizadas no capital dãs empresas na forma estabelecida nos arts. I 'I e 2'? desta lei e seus parágrafos.
· § l<~ O FCS serã gerido pelo Banco do Brasil SJA.
COnStituirão o seu ativo as açõeS e as quotas de participação a ele incorporadas ou doada~ pelo que dispõem
___os arts I<~ e 2<~ desta lei e seus parágrafos e outras ações,
cotas ou títulos cuja incorporação a lei determine.
§ 2<~ Será cOnstituído um Conselho Fiscal e Consultivo C9filpostÇl de um representant~ de cada Órgão maíor
das OrganizaçõeS de classe, dos economistas, dos contabilístas, das Associações Comerciais dos ErripregadOS no
Comércio, Federação das Indústrias e Sindicatos de empregados na Indústria para opinar sobre a venda ou
aquisição de cotas e ações e dar parecer sobre o seu desempenho.
§ 3<~ · Deduzidas as despesas de administração do
Fundo, que não podem ultrapassar de 5% da sua receita,
os seus lucros serão distribuídos em partes iguais atravês
de crédito sacáveis nas contas do FGTS de toda a força
do trabalho no país.
§ 41' Não participarão do rateio dos lucros do Fundo
as contas do FGTS que deíxem de ter reconlhimentos
por mais de seis meses consecutivos, por decorrência de
inatiVIdade 00 tltu_lar, ressalvado o ·afastamento provisório do traballló PõTrfiotivO de saúde, ou aposentadoria.
Art. 5'? As empresas ~jas ações ou cotas integram o
ativo_do FCS Poderão reinvestir os lucros que realizarem
no primeiro bah!nço realizado após um ano de sua integração no FCS.
Nos anos subseqUentes só é permitida a capitalização
do. h.tcro" que exceder a distribuição mínima de IO% sobre
o capital social.
Art. 6~> S~_após o quinto ano da incorporação das
açães -ou doação das cotas aos Fundos FPE e FCS, as
empresas que p_iiq aprestmtarem dividendo~ _ou lucros
iguais ou superiores a ld% do valor do capital SOcial, por
dois anos sucessivos-. as ações preferenciais converti::r-seão automaticamente em ações ordinárias com direito a
voto e as cotas de capital, de sociedades por cotas limita-
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r~ti
d9s pÍ'eços, agravava o process_o recessivo, sem combater
o-inflacionário.
dos pelos titulares das mesmas no ato de_ doação~
Em consonância com esta potífica, a partir do ú"ltimo
§ I~> As ações ordinárias e as cotas com direito=- 3.
trimestre do ano de 1982, a pressão exercida pelo FMI,
voto poderão ser negociadas pelo FCS, ouvido o Con_s_eobjetivando
reduzir o consumo interno, alimentava arelho, desde que igual importância seja aplicada na aquicessão. Cresciam as dificuldades.das empres~s.
Sição de outras ações.
A ciranda financeira drenando continuamente re§ 21' A venda de ações de empresas estatais caril base
cursos para a especulação, mantinha altas as taxas de juno que dispõe esse artigo só pOderão ser negociadas com
ros e continuava a estimular a inflação já alimentada
autorização do Sç:nado Federal. ~ _ ____ ____ ~---- ___ _ -pela correção monetária.
Art. 7~> O governo da República através dos organis- ·
Desse modo, para atender à política do FMI, eleva-se
mos que o representam incorporará ao FCS 50% da
.diariamente o valor do dólar para dar competitividade à
ações de sua propriedade, nas empresas estatais cuja atiprodução brasileira e assegurar exportações crescentes.
vidade não se Caracteriza como prestadora de serviço
A elevação do dólar aum'enta os custos de produção
público mas, atividade econôiniCa,
---pelõ- seu ref1ixo nos preços dos combl!stíveis, conseqUenRemanescem com os órgãos que incorporaram o pCI~
temente dos transportes, da energia, das comunicações,
der de voto e _de deci_s_ão _inerente ãs- ações incorporadas
dos insumos importados e da correçào monetária incienquanto conservar~sc estatal a sociedade.
dente sobre o capital de giro.
Art. S'í' _ Revogam~se as disposições em contrário.
A alta nos custos de fabricação, sofre o" efeito multipliArt. 9'í' Este ato entra em vigor na data de sua publicador dos tributos sobre o valor da venda das mercadocação.
rias__e _clotim:Ql>, IlQ_d§COTitQ_das-º.!!plicatas na O_CASião
Justificação
da venda dos produtos fabricados. Esse efeito multípli-cador eleva os preços de venda, conforme o nível dos juO projeto de lei proposto objetiva interromper o prorosna operação de desconto, de valores de 6 a __l8 vezes
cesso de insolvência, que se alarga a cada dia, levando à
maiores que o incremento dos custos, gerando, desse
falência a estrutura produtiva do País.~- ul!la soluç~-~
modo,
uma componente inflacionária de custo exponenemergência, destinada a preservár vivas aS unidades procialmente crescente, em relação à subida dos custas pro..dutoras.
vocadas
pelas correçôes cambiais.
h de ter-se em vista que os débitos fiscais e parafiSC-ãisEsse efeito multiplicador faz refletir, do mesmo modo,
além de possibilitarem uma ação executiva contra as-emno preço de venda dos produtos, as correções salariais
presas, tolhem-nas em sua atividade, uma vez que não
multiplicadas pelos mesmos fatores, comprimindo dese.spermitem a obtenção de certidões negativas de débitos,
peradoramente o poder de compra da força do trabalho
indispensáveis a qualquer contrato de financiamento oU
já tolhido pela política de compressão salarial.
garantia.
-- ----- -Foi esta emgrenagem acionada pelo FMI e engendrah mister, também, esclarecer que uma ação executiva,
da pelas autoridades financeiras brasileiras que gerou e
movida contra uma fábrica, determina a penhora de mã~
em depressão a economia e vem levando as em~
manteve
quinas e equipaõ:ú!TlfOs; desfazendo-lhe a unidade e inpresas à- inadimplência. viabilizando, portanto, o seu reativamento futurO: Uma
Foi
ainda
o Governo, que emP.urrou as empresas para
fábrica que pára, dificilmerite volta a funcionar.
o-endividamento em dólares e após, através de maxidesAo mesmo tempo,- a remissão dos débitos fiscais pro~
valorizações feitas de uma só vez semanal ou diariamenposta não afeta as finanças públicas. Isto por que as emte, as desestabilizou.
presas que por deficiência de caixa não efetuaram o paO projeto de lei, ora encaminhado, vem corrigir os
gamento das suas obrigações fiscais em época oportuna,
males que estão sendo impostos pela política financeira,
no curso da crise vigente não o poderão fazer com essas
atenua
os seus efeitos evitando a destruição da estrutura
obrigaçôes acrescidas de multa de até 50%, juros e corprodutiva e o sucateamento do pat:que industrial reprereção monetária sobre o principal e acessórios. Esses ôsentado
pelas empresas nacionais de pequeno e médio
nus acrescentados elevam exponencialmente o valor de
____ portes. Esta destruição projetará os efeitos desastrosos
débitos originários.
da atual política no curso de, pelo menos, cinco gc.Os empresários têm consCiência disso e quando são
rações.
compelidos à inamdimplêrlcia fiscal, no geral o fazem
OS BENEFICIÁRIOS E OS
por falta absoluta de qualquer outra alternativa._A corBENEF!C!OS SOCIAIS
reção e os acessóriOS-dos atrasos custam muito mais que
dinheiro, mesmo no mercado especulativo vigente.
Na sociedade brasileira, prinCipalmente após o início
O Estado não tem como recuperar esses atrasos. Exedo ciclo especulativo, uma pequena minOria detentora
cutando as empresas, as leva à falência e, a- medida, na
da posse do capital, passou a obter lucros extraordiconjuntura atual, além de pouco eficaz como processo de
nários, sem asso_ciá-Ios a qualquer parcela da força do
ressarcimento, ê de efeitos sociais e-eCóli"ômiCOs ~esastro~
trabalho e sem prOduzir qualquer bem.
SOS.
A. grande maioria dos brasileiros, que vivia:do seu tra~
Além do mais, sendo compelidos pelo projeto proposbalho, perdeu poder aquisitivo; uma outra parte foi jogato a fqzer participai da sociedade os empregados da emda ao desemprego e hoje vive de expedientes que vão até_
presa, os sócios titulares de empresas que se beneficiarem
à violência.
_
_
da medida, em nada lucrarão pessoalmente, além da preOs que trabalharam não participãram- nem
servação da atividad_e empresariaL
integraram-se no processo de modernização e crescimen. Só a preservação do acervo empresarial e do parque
to do Pais.
industrial brasileiro e a interrupção ·do processo do seu
No entanto, no ~undoocidental desenvolvido, atrasucateamento seriam razões fortes para justificar o provés "do crescimento da renda, massa trabalhadora hoje
jeto de lei apresentado.
·
integra as estruturas produtivas. Nos Estados Unidos e
Ao propor~se, poréin, uma legislação que procura salna Escandinávia, diretamente ou atravês, também, da
var a empresa privada brasileira atravês de perdão fisca]
participação dos sindicatos operáriOs, na Europa, princi~·
e parafiscal, cabe dCfinir as causas da crise, determinar o
pal!l:l_~nt~ na_ Alemanha, Hola~l!__e ~_stria.
-:_____
vulto do beneficio, identificar os beneficiários e apresenNo_ Brasil, praticamente eSSa "integração não se procestar as razões sociais que justificam o PrOjeto.
sou.
Os países que ftzeram a primeria revolução industrial
AS CAUSAS DA CRISE
até ·a-séculO passildó puderam, através da acumulação da
A partir do fim de 1982, além da compressão salarial
.riqueza, em grande parte subtraída ao resto do mundo,
proceder uma distribuição mais justa de renda e- dar
que jâ vínha sendo posta em prâtica nó Brasil, a política
de elevaç~o dos juros e a hipertrofia do orçamento finan- _
acesso à massa trabalhadora ao capttal das empresas.
A nós, premidos pela força económica do mundo deceiro, através da emissão descontrolada de papéis, gerou
____
senvolvido
e sem acesso às mais modernas tecnologias,
a especulação financeira generalizada, restringindo ovon-ãõ p-ãrece Tãcil, pelos mesmos caminhos dos países rilume financeiro necessáriO-'ãô afelldirnento das traJ;t~
cos~ -propicjarmos à massa trabalhadora bra..;:ileira a sua
sações económicas. Esta constitui-se na, atividade mais
integração no processo produtivo e o acesso a_ condições
lucrativa do P"d.ís. Como conseqUência dos fatos apónta:dos, o.Br~ªiLç_ntr.Q.l!..!tllL__!l!_l_l.QTO:Cesso recessivo.
-·
di~as -d~ vfda.
. .
.
A compressão dos saláriOs, do crédito e da base maneImpõe-se, portanto, medidas ou artd)ctos que propt. tária desde 1973, em descompasso com a crescente alta.
ciem àS populações desfavorecidas a sua justa partici-
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pação no processo de crescimento. Isto, até mesmo por~
que não podemos saber, com os métodos de divulgação
atuai; por quanto tempo elas estão dispostas a passivamente esperar.
Como acreditamos que o bem-estar acessível a todos e
uma justa distrib.uição de renda, são mais facilmente
atingíveis e de efeitos mais benéficos quando alcançados
em paz e com a preservação das liberdades política e económica, julgamos que o Presente projeto interessa às ordens econômica e social e à segurança do País.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 1985. - Cid ·Sam~
paio .

das ou não readquirem o poder de dec:isão e votos

a

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -·0 projeto
lido será publicado e remetido às comissões competen~
tes.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1'í'-Secretãrio.

E lido o segumre
REQUERIMI!:NTO
NQ 121, DE 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de"qU_e as
matérias constantes dos itens n9s 3 a 7 sejam submettdas
ao Plenário em }'i', 2'í', 3'í', 49 e S'í' lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 1985_.- Martins
·
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Em vOtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perman~r
sentados. (Pausa.)
Aprovado
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, solicito verifica~ão de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-~ regimental o requerimento de V. Ex• Sendo evidente a falta de
quorum em plenário, a Presidência .suspenderá a sessão
por lO minutos, acionando as campainhas para chamada
dos Srs. Senadores a plenário.
Estã suspensa a sessão.
- (Suspensa às 17 horas e 5 minutos a sessaa é reaberta às 17 horas e 15 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estã reaberta_a_ sessão. Per&istindo a falta de quorum, a Presidência
se dispensa de proceder a verificação solicitada.
O requerimento fica prejudicado.
Em conse_qüência, as matérias da Ordem do Dia, todas
em fase de votação, constituídas dos Requerimentos n'i's
57 e 58 de't985; Projetas de Lei do Senado n'~26/79, 2,
340, 18 e 320 de 1980, ficam com a sua apreciação adiada
- para a próxima sessão ordinária .
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Volta-se à
lista de oradores.
Con-cedo _a palavra ao nobre Senador Mârio Maia.
..

Q SR- MÁRIO MAIA (PMDB- AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisã.o do orador,)_- Sr. Presidente_e .Srs..$enadores:
Não preten-do absolutamente, nesta minha inter~
venção, polemizar o problema, que é de real importância
e muito polémico neste País, o problema da reforma
agrãria, ãrduo, de discussão dificil e de interpretações
multiPias. Portanto, eu não seria pretensioso para me
aprofundar, agora, neste problema que se arrasta 3D longo dos anos, e até hoje não teve solução.
Em virtude de estarmos lendo, ~o jornal O Estado «Je
S. Paulo, em Notas e Informações, assuntos sobre este
problema tã_o _sério do SII.sil, sob o título Reforma
Agrária gostaríamos de da~ interpretação de como o Mi~
nistro Nelson Ribeiro está encarando o problema.
O articulista, num artigo substancioso, procura fazer
restriÇões à ?ção do ~inistro Nelson Ribeiro.- penso
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eu- de uma maneira injusta e precipitada, uma vez que,

ao Se referir ao Ministro,· o faz até de maneira irânica,
por ser o mesmo patrício ilustre, professor emérito da
Univefsidade do Parâ, relacionando que ele seja um filho
do Norte.
Diz a notícia:
"Tirado dos fechados gabinetes bancârios de Be~
Iém do Parâ e lançado no planalto para a espinhosa
tarefa de instalar um ministério na ..ilha da fantasia", o Sr. Nélson Ribeiro, ministro da Reforma e
do Desenvolvimento Agrârio, imagina-se fadado a
dar o grande passo à frefite no caminho da incorporação de sete milhões de brasileiros sem emprego na
economia de mercado. Para realizar o desiderato
que se fixou, saído" da solidão do imenso e isolado
Norte, S. Sa. tem a Certéza de-que as leis jâ CXistentes não bastam, ou simplesmente favorecem os proprietãrioS, os quais,
seu entender, são os responsãveis por sítuação anómala no País. Daí, antes
mesmo que o ExecutivQ tenha definido qual-a sua
política agrária, apreSsar-se no encaminhamento do
debate geral da questão, para que da discussão se
faça a luz."

em

Ora, Sr. Presidente-e riOhreS-Sfs. Si::nadore5: seéssa é a
interpretação do articulista, sobre como pretende fazer
valer a reforma agrária, no Brasil, S. Ex• o Sr. Ministro
Nelson Ribeiro, nós outros não entendemos assim. Entendemos que S. Ex~ está assim procurando cumprir o
eStabelecido em lei, hã muitas anos, qUando enviada à
Casa do Congresso Nacional uma men~agem do Executivo, assinada pelo então Presidente Castello Branco,
quando propôs o Estatuto da Terra, que foi amplamente
discutido por esta Casa, juntamente com a Câmara Federal.
O Sr. Moacyr Duarte- Já estã obsoleto.

O SR. MÁRIO MAIA - E depois de discutida,
exaustivamente:, foi aprovada pelo -Congress-o-Nacional,
Infelizmente, dadas as cirCunstâncias que ocorreram
logo a seguir da aprovação desta lei, não foi possível ou
não se interessaram os governos subseq ilenteS em C9locar o Estatuto da Terra em prática. Em verdade, o que
nós observamos foi um longo dormir nas gavetas dos
Ministérios encarregados de aplicã-lo, este Estatuto da
Terra, que, em verdade, pode ter os seus defeitos, mas
que, à época, foi acolhido pelas duas Casas do Congreso
Nacional, com uma grande dose_de compreensão, e na
esperança de que se estava aprovando um instrumento
que iria propiciar a reforma agrária, neste vasto território nacional.
O Sr. MoacyrDuarte- V. Ex• me permite um aparte?
O SR: MÁRIO MAIA - -Um momento, deixe-me
concluir o pensamento nesta primeira fase do meu discurso.
Agora, vemos que o MinJstr.o_não estâ criando coisa
nova, quando se refere a um plano que está se elaborando no Ministério da Reforma Agrária. Atualmente, o
plano não é uma inovação, e sim uma interpretação para
colocar em execução o Estatuto da Terra. O Ministro,
através dos seus assessores e do órgão principal, específico, encarregado do problema, que serã, supomos, o INCRA, está estudando o Estatuto da Terra. O plano, portanto, na nossa compreensão, na interpretação do Ministé--rio da Reforma Agrãria através de uma Comissão que
foi criada no INCRA, é como a procura de um regimen-·
to intefno do estatuto.
Todos sabemos, desde.os bancos uníversitãrios, qúeos
estatutos das nossas entidades estudantis eram acompanhados do regimento interno que o disciplinava, era um
instrumento discipHnador ou interpretador do estatuto,
sendo o estatuto a carta maior dos princípios.
Então, no caSo presente, do trabalho sl:rio, honesto,
patriótico, que o Ministro está fazendo com seus auxiliares, é deb_r_uçar-se sobre o Estatuto da Terra, procurando
dar interpretação atualizada do que a letra da lei está dizendo.

Portanto, nós, ·ao contrário do que pensa o articulista
do jornal O Estado de S. Paulo, entendemoS que S. Ex• o
Ministro Nelson Ribeiro estâ percorrendo os caminhos
certos, nos primeiros passos que inicia a dar à frente do
Ministério para Assunto Fundiários.

.

O Sr. Odacyr Soares nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. MÁRIO MAIA - Concederei o aparte ao
nobre Senador M oacyr Duarte, que solicitou em primeiro_ .lugar. Depois concederei a V. Ex•, nobre Senador
Odacyr Soares.
O Sr. Moacyr Duarte -Nobre Senador Mário Máia,
a imprensa noticia que o plano de reforma agrária que
está sendo elaborado no âmbito do Ministêrio compe-tente. obedecendo a esclarecida. direção do Ministro Nelson Ribeiro, serâ dado à divulgação no próximo dia 27, e
tomarão conhecimento deste plano, oficialinente, todos
os órgãos representativos das categorias econômica e
profissional rurais, e que este plano ê uma versão preli-.
minar de um anteprojeto que, transformado em projeto
de lei, será encaminhado pelo Senhor Presidente da República à deliberação do Corigresso Nacional. Nirlguém,
neste País, de sã consciência, pode discordar da necessidade de uma reforma fundiária, pois isso se constitui
uma exigência dçc carãter nacional. A grande preocupação das nossas lideranças rurais mais representativas é
a de que a execução dessa preconizada Reforma Agrária
não seja acompanhada da adoção de uma política agrí- ·
cola compatível com as peculiaridades das diversas regiões geoeconômicits-áo País, porque sem o acoplamento
de uma política agrícola, a anunciada reforma agrária,
esta refor,a agrária certamente não. surtirá os efeitos esperados e desejados. O que preocupa, sobretudo, a classe
patronal rural brasileira - e eu desde· o dia de ontem
participo de reuniões na Confederação Nacional da
Agricultura, com as principais lideranças rurais do País,
e hoje inclusive tivemos o valioso contributo da experiência do ex-Ministro Alysson Pauline!Ii debatendo assunto de tão magna importância - a grande preocupação da classe rural brasileira se prende, justamente, a
alguns fatos ou a algumas distorções nos enfoques dados
ao problema, inclusive a uma recente declaração atribuída ao Ministro Nelson Ribeiro, segundo a qual a feforma agrãria deverá ser iniciada nas áreas onde estejam
ocorrendo ou venham a ocorrer tensões sociais. Entendem as lideranças patronais rurais que tal declaração poderá inclusiv_e__ estimular a eclosão dessas tensões. Preten·do, amanhã, fazer uma abordagem deste problema na
Tribuna do Senado, se tiver a oportunidade de falar.
Para isto, já mé encontro devidamente inscrito. Sobretudo, darei conhecimento à Casa de um documento que
considero da mais alta gravidade, que poderâ contribuir
para o agravamento da situação, documento esse divulgado por um sindícato da categoria profissional, do Estado de Mato Grosso. Mas quero, concluindo o meu
aparte, repetir o que disse anteriormente: nenhum brasileiro, em sà consciêncía, poderá adotaf uma postura contrãria à Reforma Agrária nes~e País, respeitada, porém,
a propriedade pertencente a le.gítimos donos, que esteja
_desempenhando a sua verdadeira destinação e, conseqUentemente, produzindo, realizando, assim, o fim so-cial que deve ser alcançado com a posse e o uso da terra.
Repetindo:_a Refonna Agrária preconizada e a ser execut;ida pelo Governo deverá ser seguida de uma indispensável política agrfcola, sem a qual esta Reforma estará fadada ao insucesso.
O SR. MÁRIO MAIA-: Agradeço a V. Ex' a contribuição às minhas modestas considerações e acredito que
não seria out~o o desejo do Presidente da República, o
nQsso colega de Senado, José Sarney, de_ recomendar aos
seus M inistêrios e especificamente ao Ministério encarregado da reforma agrária, o cumprimentó desses princípios fundamentais que foram e são defendidos, não só
p~los Partidos que formam, atualmente, a Aliança Dem_QCrática Liberal, mas, também, os Partidos adversários
nc;>ssos que defendiam e defendem os mesmos princípios
fundamentais, de respeito à propriedade privada e tendo
ein mente ao uso útil, efetivo, social da terra.
b este o espírito de que S, Ex• o Sr. Ministro Nelson
Ribeiro está imbuído com os seus assessores, constituídos em comissão no INCRA, os quais estão fazendo, ao
_procurar interpretar o Estatuto da Terra, atravês de um
plano e este plano, como eu disse, sinônimo de um regimento disciplinador do Estatuto, nesta abertura demo_cr_ática que estamos vivendo. E. salutar para nós sabermos que ele nà_o será apresentado como uma imposição
do -Governo, nias será apresentado à discussão, que é o
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propósito do Governo e ele não nega isso, a uma discussão mais ampla nas Casas dos representantes do povo e
fora das Casas, dentro da sociedade representativa das
várias camadas de pensamento brasileiro. ~o que diz S.
Ex• e através do. comentário do articulista, mesmo jâ.
com o espírito de criticar e impedir a discussão, deixa antever nos próprios argumentoS do articulista, que pretende o contrário, a metodologia de S. Ex• o Ministro Nelson Ribeiro, que ele está dando ao problema; nos leva a
pensar que a intenção do Governo é a de que o assunto
seja debatido _mais amplamente, ao se fazer neste momento, neste instante histórico do Brasil, que se retomasse, com propriedade, a execução daquilo que foi elaborado pelos primeiros dias da chamada Rev_olução de 1964
pelo nobre e saudoso Presidente Castello Branco.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA -Concedo o aparte, antes ao
nobre Senador Odacir Soares e, depois, com prazer, ao
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Odacir Soares -1:: indiscutível, nobre Senador
Mário Maia, que o Brasil não pode deixar de fazer, com
a maior urgência possível, a sua reforma agrária. Esse é
um fato que jã está atrasado pelo menos 20 anos e foi
para isto que, em 1965, o Presidente Castello Branco en~
caminhou ao Congresso e foi aProvado O Estatuto da
Terra, que terminou produzindo também o INCRA, o
órgão encarregado da execução da política agrãria, da
política fundiária- do País e do processo de discriminação
de terras também no País. S claro que nào se pode fazer
nenhuma reforma agrária no Brasil sem que essa reforma agrária passe pelo latifúndio improdutivo e pelo minifúnctiO igualmente improdutivo. Por outro lado é claro, também, que essa reforma agrária não poderá passar
sem que haja uma reforma constitucional, por aqueles
pressupostos que exigem uma prévia e justa indenização
das áreas desapropriadas. Para se fazer reforma agrária
no Brasil é necessário primeiro uma decisão política,
porque os instrumentos estão aí. Nós temos o Estatuto
da Terra que, contrariamente ao que diz V. Ex• de que
seria nec.essário um regimento, o Estatuto da Terra é
exatamente esse regimento.
O SR. MÁRIO MAIA --Não é necessário um regimento, é a jnterpretação do Estatuto da Terra, que o pia~
no seria então uma espécie, eu não diria de regimento,
porque para áplicai' o Estatuto da Terra eu acho que
deve ser lido e relido, porque há os itenS que têm de ser
interpretados. E a essa interpretação que se constitui no
plano que eu diria que é uma espécie de regimento. Mas
não se foge absolutamente da letra do Estatuto que_ se
pretend~ fugir.
O Sr. Odacir Soares - O cfue quero dizer é que, na
verdade, é desnecessária essa interpretação nova, porque
o Estatuto da Terra vem sendo interpretado há 20 anos,
pelo menos através das ações discriminatórias, atrã.vés
do processo de discriminação, através dos processos de
desapropriação, as quais terminaram desapropriando
ãreas muito extensas neste País durante esse tempo todo,
e que terminaram, de certo modo, produzindo muito
pouco. O fato fundamental que eu quero trazer ao discurso de V. Ex• é que fazer a reforma agrária no Brasil
decorre:rá sempre de uma decisão poHtica, porque inclusive o atual Presidente do INCRA foi o último Presidente do IBRA, n9 Governo Castello Branco. O atuai Presi·
dente do INCRA em recente artigo publicado na Folha
de S. P•ulo,jã traçou o perfil da reforma agrária que ele
quer fazer no Brasil. Ê o perfil da desapropriação dos latifúndios improdutivos; é o perfil da desapropriação dos
minífúndios improdutivos; é o perfil de se conferir à propriedade, o seu caráter social indissociável. to de se dar
terra, através dos instrumentos legais que estão à disposição da Nação, àqueles que estão ai como posseiros,
como meeiros, como arrendatários, como a grãnde
maioriã dos trabalhadores rurais brasileiros, que são hã
séculos espoliados e lamentavelmente explorados por
essa grande fanlília que, sendo pequena, concentra em
suas mãos um grande volume da proprieda(ie rural do
Brasil. De modo que quero chamar a atenção para o fato
Ú,E que não se vai fazer reforma agrária no Brasil sem que
o Governo decida assumir uma atitude política, no sentido de descontentar interesses arraigados que estão aí, e
que indiscutivelmente são contra a reforma agrária. Por
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Outro lado, ·como eu jâ disse no começo deste meu aparte, também não se vai poder fazer reforma agrâria no ·
Brasil sem se esquecer os preceitos constitucioD.ais que
estão aí inscritos na nossa Carta Magna. Ou se faz uma
reforma agrária na forma como estã hoje exposta na
Constituição e no próprio Estatuto da Terra, ou se precisarã antes de tudo modificar o arcabouço jurídico constitucional deste País. Do mesmo modo, eu vejo a reforma
agrâria, a realização da reforma agrária, como uma deci-

são política do Governo, porque esse compromisso o
Governo jâ o assumiu, n~_s praças p6blicas, quando pleiteava, quando debatia a eleiçfto direta para Presidente da
República. Do mesmo modo, encaro o problema da dívida externa, quer dizer, a dívida externa antes de ser uma
questão econômica, antes de ser uma questão financeira
é uma questão polftica. que precisa ser encarada pelo
Governo politicamente. De modo que, louvo V. Ex• por
trazer a debate, nesta tarde, um tema tão importante, talvez o tema mais importante para a modificação do perffi
sociológico do homem brasileiro espoliado, faminto,
maltrapilho. Parabéns V. Ex• e gostaria de dizer que estaremos, aqui, dispostos a contribuir, permanentemente,
para que se faça uma reforma agráiiajlista, Uina reforma
que obedeça aos postulados da democracia, os postulados do livre mercado, os postulados da :;~qciedade na
qual estamos ~iv~~-o.

O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Odacir Soares, eu o conheço desde os. bancos escolares de ginásio
acreano e acompanhei sua trajetória estudante universitário, a sua trajetória politica até hoje ocupando o mais
alto mandato de Senador da República, pelo Estado de
Rondônia, nosso vizinho Estado do Acre, terra que serviu de berço para mim e V. Ex• E conhecendo, desta forma, a sua formação ideológica. desde estudante, não po- ·
dcria imaginar que fosse outro pensamento de V. Ex• no ·
que diz respeito à reforma agrãria, a qual não se limitaria, como_ V. Exf a situa, apenas na retomada de terras
improdutivas, quer latifundiãrias ou minifundiãrias,
mas, ao fazer uma divisão racional destas terras improdutivas, dã ao homem os instrumentos fundamentais
para que ele a utilize, sendo o elemento fundamental da
sua sustentação e da sua família.
Portanto, a retomada da discussão do problema dareforma agrária, agora pelo Governo Josê Sarney; através
do seu Ministério ~specífico, nãO tem outra pretenSão Se-.
não a de tmzer aperfeiçoamentos ao que se tem feito até
agora, e tornar mais efetivo, mais presetl.te, o que estãestabelecido no Estatuto da Terra, porque, se muita coisa
fOi cumprlda, muita se deixou de cumprir, e talvez, também, por força ainda dos dispositivos constitucionais limitativos.
Concordo com V. Exf que ê uma decisão política. E
este passo polftico C que o Governo atual está procurarido dar, no aperfeiçOamento da aplicaçãó do Estatuto da
Terra.
Concedo o aparte ao nobre Senador Benedito Ferrei-

ra.
O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Mário
Maia, o Jomal dO brasil e outros articulistas da nossa
imprensa. estão asseverando que a ret6rica do Goverrio
que aí estê. vai bem. E eu deploro em dizer que nem aretórica vai bem. Não vai bem porque, como bem colocou
'o Senador Moacyr Duarte, falar em iniciar -"reforma
agrária onde hâ tensão social, vale diZer ofeiecer o fósforo'para crianças sobre um barril de pólvora. Veja bem
como este é o paíS da retórica e da falãcia. Ao tempo do
ilustre ex-Ministro José Francisco de Moura Cavalcante,
ainda na preSidência do INCRA, foi feito um levantamento no Nordeste. E esse levantamento, segundo o INCRA, foram desapropriadas todas as terras agficultâveis
do Nordeste e distribuídas. Só que para cada uma
família atendida, ficariam nove sem terra. ISso, dentro
daqueles módulos mínimos estabelecidos pelo iNCRA
como suficientes paia umã.-família trabalhar. Veja V. Ex•
que a retórica não vai bem, porque nós sabemos que hã
tensão no Nordeste.
O SR. MÁRIO MAIA- Não só no Nordeste, nobre
Senador, no Norte também, no oriente do Norte, .. :
O Sr. Benedito Ferreira- Não o Norte, pelo amor de
Deus Ex•, lá os títulos já estavam distribuídos, alguns foram trocados até o troco de bicicleta, V. Ex• é testemunha desse fato.

O SR. MÁRIO MAIA - ...no Sul do Parâ, na Amazônia Ocidental. Por isso que precisa se aprofundar e se
estudar a maneira mais adequada de se distribuir a t$::rra
e o seu uso.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas, V. Ex• vai ter paciência com seu modesto colega e vai me permitir...
O SR. MÁRIO MAIA zer em ouvi-lo.

Pois não, tenho muito pra~
·

. O Sr. Benedito Ferreira - .. .lamentar aqui, desta tri~
buna, como homem que amanha a terra, que· trabalha a
terra e que, sem falsa modéstia, pelo meu trabalho e da
minha família eu sou o homem que, individualmente
mais tenho capim fonnado no _Estado de Goiás; mais
abri matas, mais desbravei terras até então abandonadas
- e me.permita a gabolice -, sem apoio do Governo,
sem financiamento para plantar um pé de capim ou para
vacinar um bezerro. Graças a D~us nunca me socorri dos
cofres oficiais, sequer também dos particulares, Estou fa~
zendo esse tipo de colocação para dizer a V. Ex• da aU.tq..
cidade com que abordo o assunto. ~ como ho_mem. de
mãos calosas, como homem que realmente vive o_dia-a~
dia do problema. Hoje, Ex•, viajo cerca de 1.250 Km,
vou amanhecer nas minhas fazendas lá em Araguaína no
dia de sexta-feira, porque amanhã não- tereinOs quoium
aqui. Eritão amanhã é dia de cuidar dos meus interesses.
De terça à quinta à noite o interesse do brasileiro; e de
sexta a segunda cuido dos meus interesses particulares.
Quero dizer a V. Ex• que é necessária uma política :igrícola, que impeça a descapitalização avassaladora e galopante da agropecuária neste País, e não ficar a cortejar as
massas urbanas, a bajular o homem da cidade-:- porque
os camponeses, entre aspas, vêm fazer pressão aqui no
Senado, mas o lavrador nunca.veio, porque está sempre
ocupado lá na roça, está sempre trabalhando. Agora, o
.'"camponês" quer esse tipo de reforma agrária que, segundo documento que circula por aí, e o Senador Moacyr Duarte vai traz'ê-lo,'amanhã, para o plenário ...
O SR:-M:ÁRIO MAIA - Mas veja, nobre Senador,
como eu disse de início o problema é polêmico.

O Sr. Ben~ito Ferreira- Não, o Problem~ não é polêmico.
·
O SR. MÁRIO MAIA - ~ polêmico. Senão não estaríamos discutindo, hoje. Já. estaria resolvido há muito
tempo.
O Sr. .Benedito Ferreira --Eu vou concluir o aparte.
O SR. MÁRIO MAIA- Desde 1964, quando estãva~
mos na Câmara Federal, V. Ex• já falava desta forma.
Nós reconhecfamos que .V. Ex• era um dos homens mais
nobres, trabalhadores e conhecedores profundos do
problema agrário no Brasil,
O Sr. Benedltq Ferreira - Eu vou concluir o meu
aparte, dizendo a V. Ex• que, desgrãçadamente, a esta altura, me assalta o pior dos receios. Em 64, nós pegamos
em armas. Sabe V, Ex• que eu respondi a IPM porque,
realmente, eu ousei defender o direito de propriedade,
neste País, Mas na verdade, desta feita, nobre Senador
Mário Maia, n.ão haverá resistência por parte dos fazendeiros.- E~_tenho fundado~ receio~,_mas fu~dado? receios
mesmo, de que os próprios fazendeiros irão Pedir ao Go- verno, pelo amor de oeus, para desapropriar súas fazendas. Porque tod.o mundo estâ cansado de ser burro de
carga neste País, neste acordo de cavaleiro, Onde um
apanha e o outro bate. Só que o homem da roça sempre
entra com as costas e o homem da cidade, com o porrete.
De maneira, Ex•, que o meu receio é que os fazendeiros
não vão mais lutar por suas propriedades, não. Vão
entregá-Ias ao Governo. Agora eu quero que os nossos
teCnocratas, eu quero que esses bonitinhos dos gabinetes
me descubram uma forma de fazer boi senão atravês de
vaca~ que produz bezerro. Eu quero que me ensinem
como produzir alimentos, sertão trabalhando a terra, senão suportando uma política desgraçada, como essa que
temos suportado até aqui. de transformar, de transferir
do campo para cidade todo o lucro do roceiro, ao ponto
do roceiro ser cominado, compelido, obrigado a vir para
cidade, para ser favelado. Ele não vem para cá porque
quis, Ex•, ele vem para cã atrás do lucro, do lucro que a
cidade, que a economia urbana. sugou-lhe e trouxe para
a ârea urbana. para sustentar essa estrutura parasitãria,
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vergon~osamente parasitária, e acalentada por todos os
partidos políticos. V. Ex• m~ desculpe por ter-me alonga-·
do, mas estou falando com a alma, com a alma de um
homeni cansado, do homem sofrid9 que há vinte anos,
conhece V. Ex• vem gritando nesta e na outra Casa do
Congresso, advertindo que nós estamos cavando a sepultura de todos nós, porque estamos caminhando para a
fome celeremente. As minhas escusas e o meu muito
obrigadO pela tolerância.

O SR. MÁ.RIO MAIA- V. Ex!. não tem do que se escusar porque o seu pensamento é conhecido de longa
data nas Casas do Congresso Nacional e nós o respeitamos, porque tem suas .razões,· V. Ex• pratica o que diz,
portanto, fala com propriedade.
Mas, nobre Senador Benedito Ferreira, nós entendemos que a reforma agrária deve ser feita desta forma 1 humana, e com os percalços que o problema requer, e essa
preocupação é a preocupação do GoVerno, não é desapropriar terras inconseqUentemente. E, quando o Ministro Nelson Ribeiro fala em desapropriar as terras, até
poderá iniciar a reforma, nas áreas de conflito, S. ExJ
não estã querendo dar uma prioridade absoluta, uma
preferência da reforma a essas áreas c-omo uma filosofia
do Governo, mas como uma emerg~ncia necessária para
resolver os problemas que se tornam conflitantes, naquele momente, e para eliminá-los.
Mas o espírito da ação do Governo é, por certo, não
tenn_a dúvidas V. Ex• nem a Casa, a aplicação correta da
lei, dentro do Estatuto da Terra, procurando aperfeiçoãlo, no que for necessário fazê-lo. E, neste mister, o povo
será sempre ouvido e é o que o Ministro está procurando.
fazer: elaborar um plano para ser discutido e, no fio da
discussão desse plano, virem mais sugestões ou melhores
sugestões na interpretação e na aplicação dos princípios
que estão contidos no Estatuto da Terra .
O Sr.

Niv~ldo

Machado- Permite V. Ex• um aparte1

O SR. MÁRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador Nivaldo Machado.
O- Sr. Nivaldo Machado - Nobre Senador Mário
Maia, no atual estágio do desenvolvimento brasileiro,
que vem se arrastando, diga-se a verdade, de modo moroso e mesmo aos trancas e barrancos, em obediência a
Uma p.olítica- económica nem sempre adequada à realidade nacional, a reforma agrária se impõe como um imperativo necessário à sua dinamização. E, sem dúvida alguma, nenhum problema ........ e respeito as posições em contrário- é mais importante, mais polêfuico, tão candente
e explosivo como este. V. Ex• salientou muito bem que é
necessário que o governo se detenha na análise dessa
problemática e a coloque a debate, perante os segmentos
interessados, para que não se frustre a grande esperança
-daqueleS que 13vram a terra, que a trabalham, que se sa'IJ'ifiCam, que lutam no dia-a-dia contra as adversidades,
para arrancar das suas entranhas o alimento destinado
aos grandes centros. E essa reforma agrária que Se traduz, em última anáHse, numa reforma fundiária pela necessidade de distribuição de um maior número de tratos
de terra, "iSSo i"iãg quer dizér que se venha a promover a
sua divisão, de modo indiscriminado, porque isso poderia gerar a desorganização da produção agrícola nacional._O Governo terá qUe enfrentar esse problema e fazêlo de modo a que o número dos que esperam por uma solução positiva não perca as esperanças de que o setor primário da produção ê fato r essencial ao pleno desenvolvimento do País. Nenhuma nação _conseguiu desenvolverse plenamente, sem cuidar, com prioridade, do problema
da terra. potque exatamente ar é que se vai encontrar
não só matéria~prima, como, pelo aumento da produtiVidade, vai-se ampliar o mercado de consumo para os produtos industriais que, de outro modo, seriam estocados,
com prejuízo para o crescimento económico, pela falta
de poder aquisitivo daqueles que amanham a terra. De
forma que, sem maiores considerações, e entendendo
que muitos agitaram o problema e só fizeram agitá-lo,
sem o intuito de encontrar a soluçãó adequada, e apesar
do que jã se fez nesse setor, nos últimos 20 anos, com a
aplicação do Estatuto da Terra, que ê uma lei adequada,
uma lei bem formulada o mais a emenda constitucional
que permite a desapropriáção da terra e o seu pagamento
em títt.iloS da dívida pública, e foi muito pOuco no espaço
de t~po de vigência desses instrumentos, é necessário
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que hoje o Governo tome a responsabilidade de
incrementá-la e executã-la. Mas que não se afaste da nossa realidade, para permitir uma. solução adequada e positiva. amparando, sobretudo, aqueles que produzem no
campo com t:inta sacrifício, tentando ftxar o homem à
terra, para resolver o problema da explosão urbana, não
através simplesmente da literat:.lra ou do apelo retórico,
mas de uma assistência efeti:va que possa tornar rentável
o trabalho daquela atividade a que, até aqui, não tem
sido dada a atenção merecida, pela sua importância.
O SR. MÁRIO MAIA Nobre Senador Nivaldo
Machado, o aparte de V. Ex• vem ajudar os nossos apagados argumentos sobre o assunto.
Entendemos que a Preocupação do Governo, veja V.
Ex~ e- a Casa, é tanta sobre esse_ problema, - como V.
Ex~ falou e tínhamos afirmado anteriormente, esse
problemas polémico, porque em verdade o ê- a preocupação do Governo é tanta que ele, encontrando, como
herança do regime anterior, um simples Ministério Extraordinário Para Assuntos Fundiários, logo teve a preocupação de dar um caráter mais prático, mais objetivo à
estrutura desse Ministério, definido-o de uma maneira
mais apropriada e mais adequada pariM suas finalidades.
·
V. Ex'" hã de estar lembrado de que o Ministério, como
o próprio nome indicava, o Ministério de Assuntos Extraordinários para Assuntos Fundiários, quase que se limitava - e ternos o exemplo na Amazônia ocidental,
pelo menos no meu Estado e no vizinho Estado de Rondônia- com a,preocupação principal e quase única desse Ministério quc_cra, pura e simplesmente, de alocar populações itinerantes deste Pais. Preocupava-se, quase
que, apenas, com· os assentamentos dessas populações,
migrantes de grandes projetas, como foi o projeto de
Itaipu, que mobilizou uma populaçã.o enorme do Nordeste e dos vários_ recantos do País e, concluída essa
obra, as populações, que construíram, com a sua força
muscular, aquela potência hidréletrica, nos lil"lJites do
Brasil com o Paraguai, não tendo para onde ir, foi criado
o Ministério de Assuntos Fundiários, para dar destino
migratório a essas populações. elas eram colocadas em
ônibus, em caminhões, que se chama comum ente de paude-arara, até transportadas em aviões da FAB, para as
distâncias longínquas, para Rondônia, para o Acre e, lá,
açodadamente, o Ministério, através dO-INCRA, fazia
algumas desapropriações ou usava algumas terras discri~
minadas e alocava essas populações, pura e simplesmente, dando um lote a cada um dos que chegaram. Talvez
essa forma, assim irregular, apressada, açodada, de assentar o elemento humano no trato de terra, é que traz a
irregularidade, aquela referida p~lo ~obr~ Senador Bene-dito Feri-eira, de os assentamentos não darem certo, não
progredirem,·e logo os parceleiros cedo se verem obrigados a se desfazerem da terra, porque sem a assistência
complementar necessária, social, com escolas, a:ssistência
médica, assistência de tranporte e creditícia o homem só,
largado, isoladamente, apenas como proprietário de um
pedaço de terra, é claro que--hâo em capacidade de
amainá-la, de transformá-la em produtiva, num bem
·para o sustento seu e de sua família.
São os defeitos próprios da estrutura apressada de
como foi criado um instrumento ministerial de emergência, Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, para resolver um problema de tão grave expressão. Mas, o fato ê qu,e o problema aí está, e se ele tivesse
sido solucionado nesses 21 anos de regime autoritário
que nós tivemos, nós não e.Starí3:mos-aqJ.ii, neste iOstante,
nesta tribuna, tratando do problema e sendo aparteado
pelos ilustres pares desta Casa, uns a fav:or e outros contra a ação atual do Governo, à diSposição atual do Governo de retomar o problema de uma maneira mais prática e objetiva.
Assim, Sr. Presidente, neste improviso, trago à consideração da Casa o problema para ser discutido, ari.illisado e para se levar avante a reforma agrária dentro do juízo da justiça social. E é asSim cfUe o att!al Governo, o
Governo democrático, o Governo da Nova R~públíca
pensa, e aos nossos companheiros do Partido da Oposição diria que não se preocupem, porque o espírito democrático que inspira as ações do governo a que pe_rtencemos, é aquele de fazer jus àquilo que nós pregamos-nas
praÇas públicas, quando tomamos parte ~a campanha
pelas eleições diretas_e, a seguir, pela eleição do saudoso_
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Presidente Tancredo Neves, que confirmou, em suas palavras, aquilo que nós estamos agora, apagada e modestamente, procurando colocar em evidência através de um
comcntãrio_o que estamos fazendo, de artigo veiculado
pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Para conch.iír;"Sr. Presidente, trago a V. Ex~, meu nobre
colega Senador Nivaldo Machado, o exemplo do
~eu Estado, e V. Ex'" sabe que a vida económica do
Estado do Acre é essencialmente extrativista, ainda
resumida no extrativismo da borracha. nativa e nacoleta de castanha, complementada com extrativiSmo
da madeira.
·
A agricultura incipiente ê uma agricultura primária de
sustentação, e a pecuária também ê uma pecuária incipiente. Mas, estâ havendo uma transformação social em
decorrência da transformação da posse da terra, quando
o seringal nativo passa da mão do seringalista para o empresário do Sul que está comprando as terras no Norte.
Porque hã duas filosofias de compreensão da posse da
terra, neste particular. O seringalista antigo, que vinha
explorando e ainda explora os seringais, tem a psicologia
de conservacionista, de conservação da natureza, de conservação das árvores, das castanheiras, das seringueiras,
qLú!1tíes dão sustento. Quando o seringalista vende o seringal, não está vendendo a área de terra, _está vendendo
as árvores que produzem a economia, isto ê, a castanha e
o látex. Mas, o paulista, o proprietário do Sul, quando
compra aquela área, não está comprando as castanheiras
nem as seringueiras, não estâ comprando os hectares.
Portanto, estão negociando valores dífefentes. Isso tem
um_sj&ri_ificado sociológico muito grande para a Amazônia Ocidental, porque, enquanto aquele que procurava
preservar a natureza pelos seus interesses econômicds,
que era o seringalista, através do operário da mata, q~e ê
o seringueiro; o homem do sul, ao comprar aquela área,
não tem absolutamente essa filosofia conservacionísta,
ele quer apenas ver a terra desnuda, e deita a moto-serra
ao tronco das árvores seculares e devasta, em poucas horas, o que a natureza ~evou séculos para construir, ab~in
do clareiras criiilihosas no seio da floresta amazômca,
ateando fogo e, depois, transformando aquela riqueza
colossal em campos de pastagem, fazendo artificialmente
a presença da pecuária numa região que não tem nenhuma vocação para isso.
Em .virtude disso,- o ex.emplo concreto que eu queria
trazer à Casa e a meus pares, é que um certo seringal ao
sul da capital, que foi comprado por uma grand~ empresa do Sul do País, de São Paulo, a Bourdon, destinou a
área de terra à criação de gado, no seringal Santa Fê, devastOu grandes áreas e lá implantou uma pecuária. E no
ano atrasado visitávamos essaS parâgens, e veríficãvarnos que nessa área grande transformada em campo de
pastagem, em pleno coração da selva amazônica, havia,
de um só dono, cerca de 6 a 8 mil cabeças de gado. Mas,
do lado oposto do rio, no seringal por vir, onde tinha havido anteriormente um comflito de terra, porque os se-ringueiros não se dispuseram a se ausentar da. terra,
quando esta foi encontrada, e:;se seringal foi desapropriado e a terra foi parcelada pelos seringueiros. E os se-_
ringueiros e posseiros passaram a parceleiros e eram cerM
ca de 600 parceleiros. Então o seringal foi parcelado enM
tre 600 famílias e dessas 600 famílias cada um, na sua pequena propriedade, amainando a terra numa atividade
miSta a&ropastoril.
Há época, num estudo PC!functório que fizemos das
duas regiões, nessas 600 famílias cada uma possuía algumas cabc;:ças de gado, somando igual quantidade de cabeças de bovinos àquela do outro lado do rio.
Com a microrreforma agrária que se fez, naquele sC.:
ringal, distribuindo a terra racionalmente pelas famílias
que as ocupavam, distribuiu-se a riqueza e aquela população passou a progredir, vivendo da terra com um pe-queno_núc1eo de criação. Mas, o somatório do gado das
famílías era de igual quantidade ao somatório do gado
do outro lado, com cerca de 6 a 8 mil cabeças de gado.
Então, resumindo, 600 famílias passaram a ser proprietárias _de terras de uma gleba que foi distribuída entre
elas, progrediram e eram possuidoras de 6 mil cabeças de
·Sado do lado oposto do rio. Cerca de 300 famílias foram
expulsas na área onde foi tranSformada em pastagem, e o
dono_,__com 4 ou 5 peões, era dono de um plantel com a
mesma quantidade de gado, cerca de 6 mil cabeças.
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Aí V. Ex• com este exemplo, que a Casa há de ver,
como é possível se fazer o uso justo e social da terra com
a reforma agrária racional. E é esta 2: intenção do Governo: primeiro sob a forma de emergência, e onde hã os
conflitos atuais- que os hájã sabemos- para resolver,
imediatamente; os proble:mas que estão a nos afligir. Em
seguida, ver os pro.blemas dos latifúndios e dos.minifúndios e dando a interpretação vãlida e necessária ao Estatuto da Terra, com a assistência sociil, creditícia, de saúde ao homem que será colocado na sua gleba para produzir, e junto com a sua família, ter a felicidade de, possuindo, ter o díreito- de viver colldignamente.
Agradeço à Mesa e aos pares que me ouviram durante
esta exposição, e aos que me apartearam·com a precisão
da sabedoria de cada um. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

. O SR. P:RESIDENT.E (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nivaldo Machado.

O SR. NIVALDO MACITADO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte di_scu~so.)-:- ~r. Presid_ente, Srs. Senadores:
lfma das -claSses mais numerosas, nos quadros burocráticos do funcionalismo público, ê a dos datilógrafos,
cujo apoio se torna cada dia mais indispensável, principalmente com o desenvolvimento dos processos de reprografia, que jamais dispensam esses operadores, enfrentando, hoje, equipam~ntos elétricos, obrigados a se
familiarizarem com os-processos da InformátiCa.
Mas há muito tempo a classe tem sido posta nos primeiros degraus da burocracia, no Executivo, no Legislativo ou no Judiciárlo, geralmente nomeados por concursos, elaborados pelo DASP, ou realizados pelOs tribunais e Casas legislativas.
Essa denominação desapareceu, na Câmara dos Deputados, em 1962, aprovado um projeto de resolução
que transformou os datilógrafos em auxiliares legislativos. Seguiram-se outras reformas e a função foi restaurada, contratando-se datilógrafos pelo regime da CLT,
com efetivaçãó posterior em outras fu_nções, mediante
provas internas de sele~:;ão.
Atualmente, no Executivo, sua classificação vai da referência inicial de NM 9 até a final de; N-MM23, enquanto
a Mensagem n'i' 112, de 25 de fevereiro de 1985, dQ Presi~
dente da República, altera essa estrutura, para iniciar a
carreira no nível 12, encerrando-a no nfvel 32, atendida
proposta do próprio DASP.
Nada mais justo do que essa proposição, tendo em vista que, nos Ministérios do Exêrcito, da Marinha e da Aeronáutica os agentes administrativos obtiveram, em
1980, um aumento de sete referências, sendo que, em alguns casos, nesses dois últimos ministé-rios, houve um re-posicionamento global bem melhor para todas as categorias funcionais.
A classe dos datilógrafos do Ministério do Exército
não obteve nenhuma rpelhoria durante todo esse tempo,
nada menos de cinco anos, relegada a uma condição inferior. Se não for corrigida, agora, essa distorção, nos
termos da proposta do Executivo, ao sair o novo reposiciOJ~amento global pelo DASP, a classe dos dati_lóg-rafos
ficará muito aquém dos demais colegas, como os J\gentes AdministrativoS.
Na elaboração do último Plano de Reclassificação do
Funcionalismo Público Federal, os Oatilógrafos e os
Agentes. administrativos se encontram quase em igualdade de condições funcionais, ·tendo sido, nas discussões,
destacada a importância dos primeiros no Serviço Público Federal.
Diante do exposto, esperamos a rápida tramitação daquela Mensagem e sua aprovaçã9 pelo Congresso Nacio-'
nal~ fazendo justiça aos Datilógrafos do Serviço Público
Federal.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CA VALCANTE_(PFL- A L. Pronuncia
o seguinte discurso)- Sr. Presid_ente, Srs. Senadores:
Venho à tribuna para comunicar à Casa que, vítima de
acidente automobilístico, ocorrido anteontem, faleceu o
Dr. Raimundo Marinho, figura destacada da polítiCa
alagoana e figura verdadeiramente exponencial da política de Penedo, município do qual fora três vezes prefeito
e vereador por outras tantas vezes.
.
O transe foi tanto mais doloroso porque também ceifou a vida de sua extremosa esposa, Dona Eline., e a do
motorista que dirigia o automóvel, abalroado por um caminhão nas proximidades de Junqueiro.
Autêntico padrão de honestidade e de devoção à c_oisa
pública, e tão querido quão respeitado em sua terra na~
tal, inclusive por ser exfmio cirurgião-dentista, cuja
clientela afluía de todo o Baixo São Francisco, Raimundo Marinho era, desde dois anos, Auditor do Tribunal
de Contas do Estado, por ato- e também por muita insitência- ..::....-do Governador Divaldo Suruagy, que ,decretou luto oficial por três dias.
_
E eu também me sinto enlutado, pois que perdi um devotado amigo e um eleitor'cativo, desses que tudo dão e
nada pedem.
O céu para Raimundo, Eline e para o anônimo motorista, é o que rogo _ao Grande Juiz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. A~FREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Temos ·acompanhado, com tristeza e preoCupação
cresçentes, a elevação do índice de violência urbana em
nosso País e em todo o mundo. O tema a todos interessa,especialmente quando se analisa os efeitos diretos sobre
a vida humana, os bens individuais e púb1icos ou a Segurança Nacional. Ocorre, entretando, uma forma de violência mais sutil que, por essa mesma razão, não é objeto
de acalorados debates e muito menos de providências
adequadas, apesar da grande importância de que se-re-veste.
Denuncio, neste momento, a progressiva díiS.pidaÇão
do patrimônio histórico-cultural brasileiro, através do
ataque a uma das formas de expressão mais autê·nticas de
um povo: a arte sacra, e, embora as delegacias policiais e
a imprensa registrem fatos desSa natureza-em toÇI.O (ftei"ritório nacional, quero ressaltar a precária situação em
que se encontram as igrejas das Cidades Históricas de
Minas Gerais que, nos últimos IS anos, foram vítimas de
mais de 200 roubos de peças religiosas iilsubstituíveis:Na madrugada de 19 para 2 de setembro de 1973, dezoito peças originais foram roubadas da Igreja do Pilar,
em Ouro Preto. Essas o_bras de valor inestimável remontavam a 1733, o ano da fundação daquele templo católico.
A partir daquela data, essa violência se repetiu em Sabará, Congonhas, Mariana, Díam<i.nlína, São João del
Rei e novamente em Ouro Preto, sem que fossem encontrados os autores ou os objetos.
__
Descrentes da justiça c-omum, as autoridãdes eclesiásticas buscaram outros caminhos. O Coordenador de
Arte Religiosa daquela regíãà~ Padre José Feliciano da
Costa Siffiõés, entregou, pesSoalmente, ao então Presidente João Baptista Figueiredo, uma carta em que, além
de relatar esses fatos, solicitava o emPenho do supremo
mandatãrío na solução do problema_ Além do costumeí-ro descaso, obteve, como resultado, ásperas censUras.
Com o despontar da- Nova República, alegraram-se os
responsáveis por esse valioso acerto, já qUe o Dr. Taocredo Neves se comprometera com o mesmo Padre Simões a coibir tais procedimentos e a apurar as ocorrên-_
cias anterioreS.
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, Já decorreram mais de dez dias do furto de dezessete peças da Igreja de São José, em Ouro Preto, na noite de 10 de maio último, dentre elas. uma imagem feita por discípulos do
Aleijadinho, em 1776, e avaliada em mais de 1 bilhão de
cruzeiros, sem que a delegacia local disponha de maiores
informações.
Tancredo se foi, porém suas idéias e seus compromissos nas áreas politica, económica e administrativa Vêffi
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sendo respeitados. É preciso que a área cultural seja também bafejada pela renovação que se espera desse tempo
novo.
Defendo aqui, Senhores, não os bens das igrejas católicas de Minas Gerais ou de todo o BraSil, mas o patrimônio histórico e culturaldo nosso povo, através da pro.
servação das expressões da arte barroca, as quais perpe-tuam os valores religiosos de toda uma êpoca.
Hã que se considerar um aspecto, por demais relevante, dessa questão: o valor de antigUidades não integra o
conjunto de itens das deçlarações de rendimentos das
pessoas fisicas e jurídicas. Tornou-se, portanto, a aqui~
sição de obras de arte dos séculos passados- e, em especial,_ a arte sacra- um novo e rentável campo de investimepto, desperta o to a cupidez de indivíduos inescrupulosos.
.
A impunidade, que caracterizou os esclndalos financeiros e administrativos, assinala, também, os casos de
agressão à arte religiosa. Não são identificados os autores, muito ·menos os receptadores e, finalmente, os que
ampliam o próprio. património às custas do bem comum.
Urge que a ação da Nova República se faça sentir também nesse_ campo.
Lembremo-nos que países como Portugal, a Espanha
e. tantos .outros., encontram na indústri~_ do turismo uma
inesgotável fonte de divisas, uma vez qUe dispensam toda
a proteção ao patrimônio histórico-artístico-cultural.
Somos um País muito jovem, mas que não pode, como
um adolescente insensato, malbaratar a heJ11.nÇa dos antepassados. É imperioso que·· as escolas, através dos
currículos e programas, promo_va~ o retorno dos verdadeiros valores quase apagados por vinte anos de educação massjfic.ante e alienada. Essa, no entanto, é uma
ação cujOS efeitos se (a-,;:ão sentir a médio e longo prazos.
OÚtr~s mediQas precisam ser tomadas, visando à proteção do ac_ervo cultural desse _País e à justa punição e
desmascaramento dos que indebitamente se apropriam
das preciosidades que,_ além de serem motivo de orgulho
do nosso povo, constituem atração turística nacional e
internacional, fator indispensável à economia daqueles
municípios, assim como do Estado de Minas Gerais e do
Brasil.
.
·
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mu\to bem!)

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

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n\"1 57, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
DUarte, requerendo, nos termos do art. 371, c, do Regimen-to lntefrio. Urgêil.cia para o Oficio Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de -crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
2
Votação, em turno únicO, dO Requeriniento- n9- 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Moacyr
Duªrte, solicitando, nos termos do art. 371, c,_ do RegimeritO Interno, urgência para o Oficio n9-Sf8, de 1985,
atraVês do qual o Prefeito Muil.icipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeito~
ra possa realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares.)

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\"1 26, de 1979, de autoria- do Senador Orestes
Quêrcia, que acrescenta parágrafos- ao 8.rt. 51'7" da ConsolidaçãO das leis do Tnibalho, tendo
Pareceres, sob n"s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
-de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável.
4
Votação, em turno único,- do Projeto de Lei do Senado
n9- 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena,
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que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes
das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n% 747 e 748, de 1981, das Comissões:
_;_de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
jui-íàlcícl.ade, coni votO" vencido, em separado, do Senador Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, favorável.

5
Votação, em·-primeiro turno, do Projeto c;le Lei do Se-nado n"' 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, que acrescenta parãgrafo único ao -art. 373 da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional,.tendo
Pareceres, sob n'>'s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
~ d' Finanças, contrãrio, com voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume.
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 n9 1.032, de 1980 e n9 415, de 1984, da
ComiSsão:
·
-de Constituição e Jlll!itiça, 19 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamento: (reexamesoli~
citado em Plenário) - ratificando seu parecer anterior.

7
Vofação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicídade, nos termos do art. 296, do Regimento lnw
terno), 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 jurldica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n9 1.144, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 hvras e 25 minuros.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCEAA NA SESSÀO DE 21-5-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
Conforme comunicou, ontem, à Casa, o Senador Muw
riJo Badaró, faleceu, no últiffit? dia 17, o ex~ Ministro Victor Nunes Leal, do Supremo Tribunal FederaL
Não preciso me demorar no elogio fúnebre desse gran~
de brasileiro, que prestou inígUaláveis serviços à Pátria.
Conheci~o advogado dos mais atuantes nos foros do Ri,o
de Janeiro e do Distrito Federal, assomando, com fre.qüência, a mais alta tribuna do Supremo Tribunal Fede~
ral, para ali defender, com o ardor das suas convicções
jurídicas, os seus constituintes. Mas, se Victor Nunes
Leal era o advogado brilhante, culto, talentoso, que todos conhecemos, nele também, desde a mais tenra idade,
pontificava a vocação política. Por isSO mesmo, no Gow
vemo do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
tivemo-lo con:io auxilai dos mais dedicados daquele
grande estadista brasileiro, salientando-se a sua participação, no período de 1956 a 1959, como Chefe da Casa
Cívil da Presidência da República.
Posteriormente, numa homenagem à sua cultura jurf~
dica e à sua experiência de advogado, foi alçado à condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal e ali
teve ocasião de elaborar votos os mais substanciosos,
que fizefam história na mais alta corte de justiça do nosso País. Foi no pleno exercício daquela importante mis-são, que lhe foi atribuída pelo Presidente_ ~a República,
que o ex-Ministro Victor Nunes Leal foi alcançado pela
clamorosa injustiça de uma punição com base nos Atas
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Institucionais em vigor, emanados do Movimento Militar de 1964. Em face_ disso, recolheu-se à sua velha condição de advogado e continuou, no Rio de Janeiro, no
seu escritório, eínitindo os seus pareceres e defendend_o

os seus constituintes. NunCa porém, se conformou com a
irijustiça de que foi vítima e que também abateu outros
·homens de igual porte intelectual, moral e cívico, como,
por exemplo, o ex-Ministio Evandro Uns e Silva.
Portanto, Sr. Pre'sidente, Srs. Senadores, trago, neste
· instante, a homenagem sincera· do Partido do Movimento Democrático BrasileirO à memória desse inolvidável
patrício, sobre quem, no seu sepultamento, este imenso
brasileiro que é Sobral Pinto, o advogado da Nação,
pronunciou as seguintes palavras:
-:- Ele era um homem público erhpenhado em lutar pela justiça para que a liberdade fosse poss(vel.
Sempre respeitado pelos governos, foi um Ministro
que quando no Supremo Tribunal se empenhou
par~ que a justiça brasileira conhecesse a democraciaEra o que eu tinha a dizer. (Muito

bem~)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 2/-5-85
E QUE, ENTREGUE ÃRE.VISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. PreSidente, Srs. ·senadores:
Não poderia deixar de falar nesta homenagem que o
Senado presta à memória: de Heleno Fragoso, cujo nome
é uma legenda não apenas do mundo jurídico, mas também do inundo político brasileiro. Para falar sobre ele,
temos que baixar a cabeça numa reverência. Pelo pouco
que pude conviver com Heleno Fragoso, de perto ou de
longe, sempre senti nele não só um cultor do Direito, um
advogado dos mais qualificados, dos mais honrados e
competentes deste País, mas, sõ"bretudo, um patriota e
um democrata.
_
_
_
E a sua condição de democrata cuStou-lhe momentos
dificeis, deHcados, e graves na sua vida -pública 'a ponto
de estar em alguns momentos, em pleno risco ae vida.
Assim aconteceu quando Heleno Fragoso foi seqUestrado em 111 de novembro de 1970, no mesmo dia em que foi
seqüestrado o Defensor Público da Justiça Militar, Au-gusto Sussekind e o ex-Ministrei Evandro Uns e Silva. :t:
que todos eles estavam envolvidos numa batalha árdua e
dificil em defesa dos direitos humanos que, infeliZmente,
àquela época,. na fase mais sombria da ditadura militar,
que durante vinte a.nos _dominou este País, eram diariamente violados. Lembro-me que na época eu ~ra Líder
do MDB, na Câmara dQs Deputados, e ao lado de Pedroso Horta e outros Parlamentares da oposição tive a·
oportunidade, na tribuna daquela Casa do Congresso
Nacional, de denunciar várias violações dos direitos humanos, também o fazendo no seio do Conselho de Defesa dos Direitos dã Pessoa Huillana, no Ministério da
Justiça, ao tempo em que suas sessões não eram secre1as
mas públicas, para conhecimento geral do que ali se passava, semanalmente.
Pois bem, foi eSsa luta de Heleno Fragoso, sobretudo
contra as torturas aos presos políticos, que o levou ao seqüestro e, por conseguinte, a uma situação de perigo iminente de vida. Mas ele não esmoreceu, continuou a sua
luta pela vida afora, tornando-se o advogado·de grandes
empresários, mas sobretudo o advogado dos mais humildes, dos mais pobres, fazendo até gratuita-mente a defesa
daqueles que tinham os seus direitos políticos ameaçados.
Em muitas ocasiões, tive a honra e o_ privilégio de ouvir Heleno Fragoso defendendo os seus constituintes no
Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Militar
e nem sempre tendo ganho de causa, mas-deixando em
cada um daqueles calendas colegiados a presença de um
homem que, acirria de tudo, tinha as su.as vistas voltadas
para um Brasil mais livre e democrático cOmo sempre o
pretendeu a sua sociedade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dêixo portãnto, nest"as
palavras, o testemunho da nossa homenagem à figura
inolvidável de Heleno Fragoso.
·
O Sr. Nelson Ciunelro- V. Ex' me permite um aparte?

O _SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra.

O Sr. Nelson Cainelro- O mundo jurídico, principalmente o Cqnseiho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, perder duas grandes figuras nesses últimos dias:
Victor Nunes Leal e Heleno Fragoso. Victor Nunes Leal
já foi lembrado nesta Casa; V. Ex• recorda Heleno Fragoso, e o faz oportunamente, porque realmente na História do Direito e da Liberdade, no Brasil, Heleno Fragoso deixou um traço luminoso. Sua última intervenção,
a meu convite, como Presidente da Comissão Especial
que estudava a Lei de Segurança, foi das mais eficientes.
O seu depoimento está nos Anais da Casa, ele estudou a
Lei de Segurança em todos os seus detalhes e sugeriu
várias modificações. De modo que esse apreço, essa estima, essa solidariedade despertada por Heleno Fragoso o
consagraram, como V. Ex' bem disse, não só como advogado daqueles que tinham como recorrer à justiça,
mas pricipalmente como o advogado daqueles que não
· tinham recursos para defender perante os tribunais, os
seus díreitos e a sua liberdade. Eoi uma grande perda
para o País, exatamente quando ele estava no apogeu da
sua vida profissional, diria mais, da -sua vida cívica, com
cinqUenta e nove anos de idade. O registro que V. Ex~ faz
é o de.-toda a consciênciã jurídica do País.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex•. nobre Seo_ado_r__N~l~o_l) Ç~r_!!:~!!'_o, _c_orrm_!eta com maestria e com
alta competência o pronunciamento que ora faço em homenagem a Heleno Fragoso.
_ Sr.P~esictent~ e Sls. Senador~. para terminar, deixarei nos Anais do Senad-o as palavras que, sobre ele, pronunciou um dos maiores vultos, do mundo jurídiC"o brasileiro, Evaristo de Moi'aes- FilflO:
"-O maior valor de Heleno Fragoso foi a sua
atuação- na- defesa dos perseguidos políti'cos pelo
arbítrio que desceu sobre o País. Fui seu companheiro em várias causas. (Evaristo de Moraes Filho)".
Era o que eu tfnha a dizer.

DISCURSO PRONUNCIADO PEL.O SR. MURILO BADARO NA SESSÃO DE 22-5-85 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MURILO BADARÓ (PDS - MG. Como
Líder, pronur;tcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ocupo esta tribuna para cumprir uma tradição da Casa, que seria o discurso inaugural da Liderança, costumt:
essejã inco-rporado à vida do Senado. Por razões as mais
variadas não pude fazê-lo antes, inclusive pelo fato de todos estarmos com os olhos e os pensamentos voltados
para a doença que afligia o Presidente eleito e que. aca. bou levando-o ao túmulo.
Posteriormente, a própria a·ção do Governo não s:e desenvolvia com a descontração necessária que nos desse
chance, para uffia' imãlise mais aprofundada destes dias
iniciais do governo da ctiamàda Nova República. Melhor seria cf_enominar-se ..Novíssima J_tepúj;)lica", porque
a Novã República já está de certa maneira historicamente incorpotada aos episódios que se sucederam à Revolução de 30, havendo, inclusive, uma obra de um advogado subordinada a esse título: ..A Nova República".
Chegou hoje o dia, inclusive pela necessidade de retri_bllir ao Líder -H-umberto Lucena seu discurso de estréia
como Líder do Governo, mudando de posição. S. Ex•
que já foi- excepcional, talentoso e brilhante Líder da
Oposição nesta Casa. __
Devo dizer, s-r. Presidente, Srs. Senadores, que não seria sincero se lhes negasse que esta é uma das posições ~
que sempre aspirei. Não conheço na vida dos Parlamentares lugar de maior relevo, posição de maior destaque,
tribuna mais alevantada do que esta, que é atribuída à
Liderança, seja do Governo ou seja da Oposição.
-Ainda, no meu segundo mandato de Deputado Estádual, pertencente_ ao antigo Partido Social Democrático,
tiye oportunidade de liderar minha agremiação na Assembléia Legislativa _c!e Mi_nas,_como Lfder d~ Qposição
a"Oentão GOvernador Magalhães Pinto.-Por isso mesmo,
sei avaliar bem a responsabilidade de s_er Oposição.
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Os velhos políticos de Minas costumam dizer, e o fazem com aquele senso prático, que quando se começa
buscar adjetivos qualificativos para a Oposição, o que se
está querendo mesmo é construir uma pinguela na direção do Governo. Oposição, não há o que qualificar, é
Oposição.
Ainda hã dias, li um excelente artigo do mestre Austregésío de Athayde exatamente chamando atenção para
essa tenta:tiva que, aqui e acolá, se repete, de tentar-se
qualificar a OposiÇão: Oposição construtiva, oposição
democrática, oposição isso ou Oposição aquilo. Oposição é Oposição. Só que em quadra de reconhecidas dificuldades por que passa o País, não pode essa Oposição
processar-se de forma irresponsável; não pode ela atuar
à maneira de permitir que medrem nesta Casa os radicalismos, que aqui seja terreno fértil ao desenvolvimento
das idiossincrasias pessoais que o Senado, de repente,
seja a sementeira de ódios insuplantãveis, que esta Casa,
de tantas tradições, se transforme num cá.ldo de cultura
para os dogmas que não costumam levar os homens ao
objeto final de sua incessante busca no debate democrático que é a verdade.

Por isso, essa Oposição que pretendemos realizar depois de tantos anos em que fomos Governo, ê- tão somente Oposição. Mas, ela não poderá ceder aos apelos da demagogia e do aplauso fácil, porque este é um caminho
aberto aos trâfegos, aos irresponsáveis e quase sempre
esses roteiros_,conduzem a Oposição qu~ deve se dirigir
ao Governo, ·a posições contrárias aos interesses do País.
E ela há de ser vigilante, atenta, presente, atuante e enérgica. Não lhe compete no regime presidencialista oferecer alternativas ao Governo. Compete, sim, à Oposição
cobrar compromissos, exigir do Governo o cumprimento de todas as promessas com que aliciou a opinião
pública a seu favor; compete à Oposição exigir todas as
providências que, JlO seu entender, se afmem, se ajustem
aos ínteresses~ dO- povo._
~ Es§.e:__é_ o t6ib:~Jhg,_S_~._Sen_ador~. que queremos exercer nesta Casa, seril apelOs ao radicalisnlo, às- iriú)Iei-ânci8"s, -àS- posiÇõéS dognlâticas, ajudando o Senado a
contrar o caminho da verdade democrática, mas inflexíveis no cumprimento deste dever que nos foi imposto
pela vontade popular. Não há como escamotear esta verdade, pelas fofmas d9:_ ~c!esiSf!IO ÇICulto, pelt?s meandros
dos entendimentos feífos na calada da noite. A determinação do povo para o Partido Democrático Social foi a
de se conduzir para a Oposição e não hâ lugar mais
nobre, posição mais destacada, altura mais alevantada
para servir ao País do que o exercício da Oposição, peça
essencial do jogo democrático.
Cheguei a esta posição, Srs. Senadores, pela decisão
unânime da minha bancada. Distinção que está muito
além dos meus mêrítos. (Não apoiado.)

en-

Por isso mesmo, faço do exercício dessas funções um
permanente fluxo de entendimentQS e de tomada de cantatas gue permitem, a quem ex:ei'ce, eventualmente, o
posto, ter uma idéia mais ou tnenos precisa do pensamento coletivo do grupo que dirige.
As posições se inverteram. Este lugar que hoje ocupo,
já foi ocupado com brilho extraordinário,-por ·Petrônio
Portella. Estou falando apenas dos mais recentes. Poderia citar outros tantoS tribunos da Oposição ou do Governo que enobreceram os Anais do Parlamento Nacional.
Petrônio Portella foi um lider de qualidades excepcionalíssimas, pelo talento, pela bravura cívicà e pela sua
capacidade de articular.
EuricO Rezende, tribuno vibrante. Dava-se a impressã.o, quando ocupava a tribuna, de estarmos iniciando
uma sessão dejúri,-tal a veemência com que se punha na
defesa das idê-ias que defendia.
Jarbas Passarinho. Quantas vezes esta Casa quedou-se
silencíOs.i para Ouvir o seu verbo fluente, natural e erudito, encantando a todos com a sua inteligência extraordinária.
Aloysio ChaveS, que -me antecedeu como Líder do
41
PDS;j_u_rista emét;ito, Professor de Direito, palavra abalizada, jamais deslustrou esta tribuna, por um minuto sequer que tenha ocupado.
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O Sr. Aderbal Jurcma- V. Ex' não pode esquecer o
Senador Nilo Coêlho, que .foi lid_et ante~ de Alo)'sio Chaw
ves.

O SR. MURILO BADARÓ - Socorrewme V. Ex•
com a sua prodigiosa memória, a figura daquele valente
nordestino que, com sua voz arrebatada, quase sempre
conseguia arrebatar, também, o plenário do Senado e __da_
Câmara dos Depu~ados.
O Sr. Aderbal Jurema -

Muito obrigado.

O SR. MURILO BADARÓ -

Nilo Coêlho, que deixou aqui uma s~udade imortal, pelo exemplo de civismo
com que se conduziu na lideranca e na _presidência.

Do outro lado, quando eram da Oposição e, quão dura, quão impenitente, quão -iriflexível foi ·a Oposição ao
governo; Paulo Brossard, jurista emérito; Roberto Sa-

turnino, economista de grandes méritos; pi'Ofessor e sociólogo Nelson Carneiro que, atravéS do personagem
por ele criado- Agapito Durão, quase sempre fulminava, com as suas farpas e ironias, erros e equívocos do
; Governo. Finalmente, esta figura extraordinária de póHtico, dt: homem público, meu velho amigo e .cOlega de
Câmara e, hoje, de Senado - Senador H umbert.o Lucena que,. antes Líder da Oposição, hoje, exerce com amesma proficiência as funções de Líder do Governo.
Não posso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixar de
dar uma palavra à im"prensa: ontem, lembrava para os
jornalistas, nesta passagem diária que todos fazemos
pela sua bancada, para o cantata amigo com esta magnffica equipe de homens que escrevem e transmitem para o
Brasil os acontecimentos que aqui se pro·cessam, i"epito,
relembrava para eles a famosa crónica de Machado de
Assis sobre o velho Senado. E. ao falar sobre o velho Senado, Machado de Assis dizia que ele e Bernardo Guimarães se assentavam à tribuna da imprensa e diante dos
seus olhos passavam personagens famosos da vida brasileira, como Sinimbu, Caxias, Saraiva e tantos outros.
Recordava eu aos jornalistas de hoje a imortal página de
Machado de Assis, iri"CrirPOfada à nossa literatura como
um de seus maioreS momentos, uma mensagem à imprensa, que tem papel fundamental na democracia. Estou repetindo o óbvio, mas nunca é demais dizei- que a
sua vigilância indQ.rmida, que sua contribuição crítica
são; certamente, o melhor dos serviços que prestam à
causa democrátiCa: num País onde quase sempre a democracia é muito rriã.ís··objeto de retórica dÔ que da verd~deira prática.
·
·E o nosso PDS, Sr. Presidente ê Srs. Semidores, sai de
uma crise que deixou nele ciCatrizes e marcas profuridas;
· não fugiu o PDS da velha regra do permanente estado de
crise dos Partidos brasileiros: ainda no Impérío _-·eTsto
parece perseguir os Partidos até hoje - o Seilador Ho~
Ianda Cavalcânti cunhou a anátema de "que nada· é
mais parecido com um Saquarema do que um Luzia" e,
hoje, de certa maneira, vejo que rião há nada tão pareci-:
do com a ARENA do que o PMDB no Governo. Este ê
um defeito da nossa estrutura partidária. Na Velha República, no início da Velha República, nunca tivemos
partidos nacionais como estabeleceu a ConStituição de
46. O que havia a marcar a vida brasileira eram os partidos estaduais, os velhos sobas, os velhos chefes pondo e
dispondo, senhores de bar~ço e cutelo, a determinar a
vida política brasileira. Mesmo assi~ os partidos jamais
deixaram de ser meros .instrumentos cartoriais, instrumentos cartoriais, que ··até hoje continuam, como -qu:e·numa teimosia insistente; permanente, a desafiar·a iii"gúcia e a inteligência dos homens públicos brasileiros.
O ano de 1946 nos trouxe o advênto do multipartidarismo. do pluripartidarismo, e aquilo que parecia ser o
inicio de um sonho liberal com a construção de dois _partidos de centro, com a presenÇâ bem dosada do Partido
TI'abalhista Brasileiro, de conteúdo social no seu programa, e que possuíam compromissos com áreas rufaiS e urbanas de classe média: UDN e PSD.
Atingimos 1964 e com a Revolução a extinção do quadro multifacetado de 46. E o bipartidarismo imposto excathedra.
E se o Presidente Castello Branco tem a seu saldo, que
é de todos o mais positivo, se o PresidenteCast~llo Branco tem a seu crédito ter promovido uma renovação subs-

j

.

tancial e estrutural na vida brasileira em todos os setores,
é verdade também que nenhum ato foi tão infeliz quanto
aquele detertl}iando pelas paixões .do fi!Omento Quando
extinguiu os antigos partidos para ci"iãr dois partidos
destinados a dar suporte ao movimento que se iniciava.
Isto foi apenaS corolárío, foi apenas conseqüência de
uma situação que transformoú a política, esta atividade
queno dizer de João Mangabeira é "a mais nobre forma
de servir"à.P.âtria", numa atividade secundária, subalterna, desimportante, e com ela os pol~ticos, _que foram
afastados dos centros de decisão. E, Sr. Prestdente, Srs.
Senadores, na contabilidade histórica da Revqlução de
64 e renovo a minha afirmação, e mais do que a minha
afi'rmação, a ffiinha crença, de que ê attãmente positiv~ o
saldo a seu favQr, hã de ser colo~do como um dos mato-.
res males praticados neste País, a infecundação da vida
política e a falta de renovação dos quadros partidários
pelo aprisionamento dos horoe.ns e das idéias em apenas
duas siglas partidárias.
Agigantou-se a ARENA, reduziu-se o MDB, a ponto
de, em 1970- não terem sido poucas as vozes que deste
Plenário defendiam a tese da extinção do Partido. A vida
partidá~ia ê fei~a. de ~ofrimeptos e de martírios, de lágrimas e de pesares e se eles, àquela hora, se entregassem àquelas aves agoureiras rio seu seio para ceder aOs mais
fracos, aos tíbios que nele militavam, certamente, hoje, o
Partido não estaria usufrUindo as glórias de ter chegado
ao Poder depois de tantos anos de resistência.
E assim é que se faz a vida dos Partidos, na aspereza,
na rudeza e na dureza da vida oposicionista e na resp.onsabilidade, na severidade e na austeridade do ex.ercfcio
do Governo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 79, veio a reforma.
Já era o i_nício do projeto político que nos levaria ao momento culminante que atingimos no dia 15 de março,
quando após anos de trabalho em· que, não raro, havia
desvio de cursos- porque nem sempre, em política, a li"
nha r~ é o çaminho. mais CtJ.rto entre dois pontos chegamos ao instante da alternância do Poder. Em 1979,
~.riaram-s~ novos PartiJios: infelizmente, não houve nenhuma modificação mais estrUtural em sua vida, Acho
que é hora de todos nós fazermos uma espécie- de autocrnica, porque no Bras.il, desde tempos de antanho, as
personalidades são muito mais poderosas do que as organizações, do que as instituições democráticas. O decHnio do velho PSD, que foi o maior partido deSte País e
que prestou a esta Nação os ma:is relevantes serviços,
porque deu a ela mais de duas décadas de paz, de trariqüilidade e de prosperidade, começou com a ascensão de
Kubitsche.k_ao Gov.erno. Havia o ademarismo e não hav_ia o pessepismo; houve o janismo que devastou todos os
partidos de São Paulo; havia o lacerdísmo, muito maior
e muito mais forte do que a UDN. E é este personalismo
que ainda viceja e. medra na vida política brasileira, que
impede, de fato, a estruturação e a constituição de partidos··verdadeiros, capazes de lastrear e de dar suporte à
sonhada democ"racia, aspiração de todos nós.
O PDS, este .então, este partido, mais do que todos os
outros sofreu o pi:so e· o ônus de ser Goyerno. Enquanto
o PMDB passeava pelas praças públicas, fazia o discurso
com a liberdade própria de um partido de oposição, sem
os condicionamentos que lhe impunha a solidariedade
ao governo, foi crescendo; o nosso partido foi sendo
amarrado a coilti"adições, prisioneiro de paradoxos.
E, já em 1981, começamos a perder os Estados onde
houve disputas, principalmente, os maiores. E ~ .começou também o infcio do nosso processo de recuperação. Porque, certamente, nesses Estados que estão entregues hoje à oposição, já o povo começa a dar sinais de
cansaço e de frustração pela não validação e o não cumprimento de tantas. promess_as, de tantos.compromissos e
<!e tantas palavras falaciosas· ·cõm que aliciaram a opinião pública na eleição de 82. Mas, o PDS que deve cartlinbar para a sua autocrítica, enfrentar a verdade.com a
franqueza necessária, tem a seu crêdito e a seu saldo uma
vasta contribuição a este País.
Eu n:ão quero fazer aqui o balanço d~ realizações de
natureza material, nem é o caso. Eu vejo ali, por exem-plo, 0 Ministro César Cais. Se S. Ex• fosse .desfilar o
quanto ele realizou, quer como Governador quer como
Ministro das Minas e Energia, neste País, a todos encan.~
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taria pelo grande valor da sua obra. Também os Governadores. do partido, e aqui estão vários a minha frente:
Virgílio Távora, Helvídio Nunes e outros. Mas vamos citai apenas três contribuições notáveis do partido.
·
A primeira delas é bom se recordar, porque hoje assistimos algo parecido. Em 1979, findo a Al-5, dentro do
projeto cujas etapas foram cumpridas com inflexível determinação pelo Presidente Geisel e pelo Presidente Figueiredo, as greves assustavam o País. São Paulo, que é o
centro nervoso da economia brasileira estava ameaçado
de total paralisação. Fofo Partido Democrático Social
quem criou o mecanismo da semestralidade dos salários,
da correção semestral, que possibilitou período de paz
social e de tranqUilidade e, sobretudo, abriu caminho
mais amplos para a livre negociação entre patrões e empregados, o que permitiu que a Nação caminhasse mais
tranqUila. Isso não quer dizer que não houvesse, durante
esse tempo todo, uma espécie de penalidade imposta às
classes assalariadas do Brasil, E nós concordamos com
isto e quase sempre criticamos isto, mas as nossas vozes
se.. emudeciam diante da algaravia oposicionista.
A segunda grande contribuição: a anistia. Esta, historicamente~ se credita ao partido. E os Senhores devem se
lembrar que, quando nas ruas a população reivindicava
por anistia, o projeto do então partido da oposição era
· de dimensões muito reduzidas e foi o PDS quem de fato
fez v;otar a anistia ampla, geral,_irrestrita, contra o desejo
de outros, de ·siffi-pleSmerite-Se Votar a anistia que restringia em muito os direitos políticos anteriormente susp_ensos.
A terceira grande. contribuição: a éleição direta nos
Estados e a eliminação da eleição indireta para o Senado. Conquis~a e compromisso do PartJdo executados so_b
a nossa determiriação e com a vontade nossa, expressa
na maioria esmagadora dos nossos votos presentes ao
Plenário.
O Sr. Luiz C~valcante -

Permite V. Ex• =~!" aparte?

O SR. MURILO BADARÓ -

Com prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante - Num destes dois caderninhos, que tenho aqui, de sabedoria dos outros, tenho
uma de Rui Barboza. Disse ele: "As formas políticas são
vãs sem o homem que as anima. h o vigor individual que
torna as nações robustas". Isso disse aquele homem que,
neste plenário, bustificado, fica atrâs de todos nós, e, na
História, está a frente de nós todos. Pois bem, parafraseando o gran9e Rui, digo eu: As formas partidárias são
vãs sem o homem. que as anima. 1:: o vigor individual que
torna os partidos robustos._ De fato, eminente colega,
sem o vigor individual os partidos se tornam frágeis,
tornam-se dóceis e morrem. Na política, é, pois, inelutável o primado do homem. Muito obrigado.
O SR. MURILO BADARÓ - V. Ex• tem toda a razão. E não preciSava trazer Rui à colação~ V. Ex• mesmo
poderia servir de exemplo do quanto vale uma vida parR
tidâria, de um homem forte, de um ((der importante e
poderoso como é V. Ex•, no Estado de A lagoas. V. Ex•
marcou toda a sua carreira politica, Senador Luiz Cavalcante, por uma extraordinária lealdade aos princípios e
às causas que sempre abraçou. E, por isto, o .seu nome e
a sua figura são aureolados, hoje, pelo respeito e pela admiração de toda a Casa e de todo o. povo do seu Estado.
O PDS, Sr. Presidente, Srs. Senadores, possui o me-lhor programa de quantos partidos existem no Brasil. Há
pcrucõ- tempo eu tive o cuidado, ou algum tempo atrás,
de fazer uma comparação entre o programa do Partido e
a Encíclica do Papa João Paulo II: "Laborem et ExerR
cens", para mostrar a profunda identificação no setor
social que existe entre o programa do Partido e a doutrina social da Igreja. O n·osso programa permite, basta que
se o transfOrme, em bandeira, nada mais do que isto, s.ern
ser neCessãrio Qualquer apelo às palavras agressivas no
exercício da oposição, para se receber os aplausos popularesl Não precisamos usar artifícios outros senãO transformar em bandeira o nosso programa, para que toda a
Nação se 'igasalhe em torno dela.
_
Entregamos o poder à Oposição, dentro de um sistema
que foi armado para que o poder continuasse conosco e
isso dá mais realce, ainda, ao significado do projeto polftico realizado pelo Partido. Houve uma transição no
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Brasil sem traumatismos, sem emoções maiores e Q_desti-

no do nosso Partido, agora, é ir para a OposiÇão.
Perdemos muitos companheiros nessa guerra: alguns,
pelo cansaço, ficaram à margem do caminho~ outros, por
fraqueza, acharam que não deviam mais continuar na lu-

ta; outros, ainda, resolveram buscar o sol que nascia.
Cansaram-se, talvez, de Viver um tempo difícil. E poresses estranhos paradoxos, exatamente aqueles que, em

melhores situações estiveram no Partido, exatamente
aqueles que durante esse longo itinerário de uma agremiação que antes se chamava ARENA e depois se chamou PDS, esses que, quase sempre foram responsáveis
pelas decisões impO-stas ao Partido, ou então que o Partido se viu obrigado a se curvar, muitos desses hoje freqUentam os altiplanos do Poder.
O que restou dos nossos combatentes, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, é, todavia, um grupo aguerrido que não
se preocupa muito com a quantidade e se empenha muito com a qualidade. Estes poucos estão dispostos a continuar na luta, porque sem opcrsição não há democracia.
Por isso ê que chega a cáusar espanto e espêcie que o antigo Presidente do nosso Partido, elevado às culminâncias da curul presidencial por um desses lances inexplicáveis do destino, que o envolveu nas suas teias iit\risíveis, o
premiou depois de longa carreira de político, com as
glórias da Presidência da República, propõe um pacto
que, até agora, ningUém s8be o que ê. Se o pacto for apenas para fortalecer a democracia, não hã necessidade.
Ele já exiSte.;-porque eS.kê o nosso compromisso. Aliás,
ontem, o Assessor de Imprensa da Presidência da República dizia que lião hã qualquer perigo rondando as
instituições. Praza aos céu$ que assim seja. Mas, para
fortalecer a democracia não há necessidade de nenhum
pacto, porque este é um compromisso; primeiro é um dever permamente de todos os polfticos que fazem parte
dos partidos que têm COD}promisso com a democracia. E
hã partidos- que nãO os têm.
Se o pacto é para impedir a ação parlamentar no sentido de legislar constitucionalmente, na busca de reformas
ou tendentes a estabelecer regras para a própria Constituinte, a mim me parece totalmente. desnecessário, porque, inclusive, seria uma ação inócua .e i:népta, eis que
não se pode impedir nenhum parlamentar de legislar seja
através da legislação ordinária, seja através da emenda
constitucional.
Se for para apoiar o Governo, não contem conosco.
Não contem conosco, pois para isso jã existem os Srs.
Deputados e Senadores do PMDB, e os Srs. Deputados e
Senadores da Frente Liberal e agregados.
O perigo dos chamados pactos, que nada mais é do
que um mero jogo dialético para manter as aparêi1Cias,
na ocupação de espaços criados pelo vazio de poder.
O que é grave é que se a Oposição aceita participar de ·
um arranjo que tem tudo de artificial, perante à opinião
pública pode parecer que ela está descumprindo o seu
dever primeiro, que é o de fazer oposição. Para apoiar a
democracia não há necessidade de fazer pacto. Este pacto jã existe: é o pacto primeiro-·de quem jura, ao assumir
aqui o mandato, cumprir a CoiistitUição"e as leis do Pafs:
Quando se fala em Pacto de Moncloa, repetir o Pacto
de Moncloa, não há nada mais parecido como uma forma de macaquismo político do que isso, de subdesenvolviinento político. As situações são diferenteS, os personagens são diferentes, O tempo histórico é diferente, nada
se assemelha à situação espanhola, porque aqui no Brasil
já tinha havido ilntes um acerto entre as forças políticas .
nacionais, entre todos .os partidos, de que se processariam as eleiç_ões mesmo indiretas, dentro das regras constitucionais esfabelecidas. E a Constituição ~ o supremo
pacto da Nação em que todos se empenham e a quem todos devem obediência.
O Sr. Luiz Cavalcanti- V. Ex' me permite? Sei que já
estou abusando.
O SR. MURILO BADARÓ -Pois não, com prazer
Senador Luiz Cavalcanti.
O Sr. Luiz Cavalcanti- Desejo aproveitar o majestoso discurso de V. Ex~ pa:f~ esclarecer a minha posição
pessoal: eu estou lã, e estou aqui, hoje como ontem. Estou lá, nas fileiras da OposiÇão, mas estou ainda na mes-

ma cadeira donde fustigava o meu Governo dC ontem .C
onde fustigarei o meu Governo de hoje, se preciso for.
Esta declaração é absolutamente desnecessária, mas
achei por bem f~zê-la agora. Muito obilgado.
O SR. -MURILO BADARÚ -O nosso Partido que
sofreu tanto, sobre cujos ombros tantos gravames se
abateram tinha, todavia, essa voCação de!!locrâtica e jamais pretendeu, por um instante sequer, calar ou restringir a voz ativa, brava e independente do nobre Senador
Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante- É verdade,~ sou muito grato
por isso.
O SR. MURILO BADARÚ- Mas, Sr. Presidente, o
PDS não tem que participar de nenhum pacto; não é esse
o nosso papel, não podemos nos desfigurar. O Partido só
recupera a sua saúde, o Partido só s.e revigora, o Partido
só faz cessar o sangramento das suas feridas, o PDS só
remove as- cicatrizes do seu corpo se encontrar a sua verdadeira identidade e a _sua verdadeira identidade está na
Oposição. Nenhuma outra posição lhe serve para isso. E
vejamos que não é difícil fazer oposição, ao cóntrãrio.
Eu dizia ontem num programa de televisão contando
uma saborosa história da política d-e Minas. O Governador Milton CainjJOs que se notabilizou pelo Seu amor à
democracia e Pel.a sua fina e sutil ironia, reCebeu no Palácio um Deputado que assustado lhe dava uma notícia:
· ·n _ _Go.vernad.o.r, o Deputado fulano de tal" - que era
da UDN, Partido a que pertencia o Governador "está
fazendo um ataque, está falando mal do seu governo". O
-nosso saudoso Milton Campos deu a ele essa resposta
preCiosa: ·~- Meu filho, não se importe com isso não.
--~?_lar._mal do Governo é uma coisa tão ~radável que
esse privilégio não deve caber só à Oposição".
E.é fáCil falar mal do Governo, é fácil criticar o Governo, sobretudo se o Partido que está na Oposição se mostra meiO irresponsáveL Por isso é bom, e o PDS tem o
prazer em dizê-lo, que todas as medidas que o Governo
tomar, destinadas a combater a inflação há de receber o
nosso aplauso e o nosso apoio
O Sr. Virgílio Távora- (Fora do microfone)- Tem
que acertar.
O SR; MURILO BADARÕ- Agora, o que o Governo fez até hoje? Se tomarmos o discurso do dia I7 de
março de 198S;·Iido pelo Presidente José Sarney, da lavra
do Presidente Tancredo Neves e compararmo:-; com o
discurso pronunciãóo pelo ex-Presidente João Baptista
Figu_eíredo, perante o seu Ministério, no dia l9 de março
-de 1979, as diferenças são apenas de forma, porque as
-propostas, as mensagens, os objetivos são exatamente os
mesmos, até por que não há terapêuticas muito diversas
para solucionar a atual crise eConônlica em que vive o
País.
Mas nós identificamos no Governo algumas coisas
·que são graves: hâ falta de objetivos, há ausênciâ de programas, há proliferação de slogans, manifestação de intenções que, quase sempre, não correspondem aos atas.
E o nosso Lider na Câmara apanhou o Governo em flagrantes de insinceridade democrática quando assinou
decretos-leis, decretos reservados, e mesmo depois de
anunciar que não mais os pub_licaria, os fez publicar.
De qualquer forma, Sr. Presidente; ê preciso que o
Governo, primeiro apresente ao Pafs um mínimo de unidade interna, é preciso que O GovernO mostre à Nação o
mesmo tipo e a mesma unidade de pensamento político e
filosófico. Não se pode, de um lado, ter Ministros caminhapdo celeremente no caminho da hiperinflação e outros Ministros na linha do duro combate antiinflacionár_io. )'J"~o s.e pgde assistir, de um lado, pedindo a apli~
cação da lei eM inistros simplesmente fazendo da lei tabula rasa.
De qualquer forma, o que queremos, nesta oportunidade, neste discurso que não é de estréia, porque as esCaramuças de Plenário já me obrigaram tantas vezes a ir à
tribuna, mas ê um discurso em que, attavés das minhas
palãvras, o Partido manifesta as suas_intenções, as sUas ·
disposições, os seus desejos, a sua von~a_de, para o exercício de uma atividade, a mS.is nobre que ê a de ser opo-
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sição neste plenário, cieio que é impOrtante nos prepararmos para os dias de amanhã.
Estamos ;1í, na antevêspera dos primeiros debates da
Constituinte, e novamen-te o Partido do Movirrie"nto Democrático Brasileiro, e seus quejandos, estão transformando a Assembléia Nacional Constituinte em pali.acêia
milagrosa, como capaz de resolver todos os problemas
dessa Nação.
E quem cultiva um pouco a história do Pa[s verifica
que, se reformas constitucionaiS, se atos-·adidónãís, se
constituintes tivessem resolvido nossos problemas, pelo
grande número delas, nós já não os teríamos: 1822 que ê,
na opinião de muitos, a mais perfeita das Constituições
feitás nO Brasil até hoje; 1834, com o Ato Adicional, que
levou o Brasil a ultrapassar a crise da renúncia de Pedro
I, com a Regência de Feijó; 1891; 1922; 1930; 1934; 1937;
1946; 1964; 1969; e o Brasil continua com os mesmos
problemas, com os mesmos homens e com as mesmas dificuldades.
O Sr. Alexandre Costa -

Permite V. Ex' um aparte'?

O SR. MURIW BADARÓ -Ouço V. Ex•
O Sr. Alexandre Costa- Senador Murifo Badaió, desejo me congratular com V. Ex~ pelo discurso que faz,
cuja__ colo~ação e brilha11tismo nãó devem surpreender a
qUa-lquer di-SeUs colegas que aqui se encontram. V. Ex•
diz_ que se sentiu honrado, perseguiu mesmo o cargo que
hoj~ -ocupa, que é o de Líder do nosso Partido, n_q Senado -da República. E completo, desprezando a modéstia
natural de V. Ex~. dizendo que galgou o posto com uma
série de qualidades tão conhecida de muitos, de mim
muito de perto, por ser seu colega de longos an.os, desde
a Câmara, por ser um pouco mineiro, embora nascido
no Maranhão, formei-me em Engenharia na terra de V.
Ex~. em Belo Horizo-nte, Miilas Gerais.
O SR. MtJRILO BADARÓ em política.

Fez lá pós-graduação
·

O Sr. Alexandre Costa- E também em Juiz de Fora,
terra de outro mineiro ilustre que se encontra ao meu lado, Senador Itamar Frã-nco. Aliás, gosto de andar com
os mineiros, flui-se muito de sabedoria, de encanto e_de
inteligêncía. Mas não há novidade V. Ex• é um homem
de longa vida pública: vem do PSD, Partido que se notabilizou no País e que ainda hoje é citado como uma das
maiores escolas de polftica. V. Ex~ conduz uma bagagem
que hoje ê uma tradição, de seu honrado pai que foi
grande político e que exerceu papel de destaque na política não só de Minas como do BrasiL V. Ex~ con"duz asabedoria mineira, seni· dúvida alguma, cantada em prosa,
como o Estado que mantêm a maior escola política da
Nação. Então, V. Ex~ já al!=ançou seu posto, e merecidamente já o teria alcançado, no passado mas, tão logo este
cessou e as vontades _naturais se mariifestaram, ""'"'7 -sem
qualquer desapreço e tantos homens ilustres, os mais respeitáveis e talentosos que ocuparam o lugar qUe V. Ex•
hoje ocupa- V. Ex• de há muito já teria sido Líder, timto n~ Câmar~ c~mo no Senado. Não desejo pormenorizar tudo que V. Ex~ disse- inúmeras verdades, mas desejo abordar de perto o que V. Ex• quer, em prosseguinM
do o seu díscllrso. Quero ressaltar que V. Ex• colocou·
bem quando disse que se castrou a juventude brasileira,
que, em se castrand~ a juventude brasileira- não foram
bem estas as palavras de V~ Ex' - castrou-se também a
escola política brasileira, pretenndo a formação de tantos homens pt1blicos, que deveriam hoje formar conosco,
quando o Brasil precisa tanto dos jovens entre todos nós.
Mas não fizeram só isso; cassaram manjiatos de homens
__os mais-talentosos e os mais sérios deste. Pafs, entre eles
aqui o nosso colega, um dos homens ilustres, que é o Senador Hélio Gueiros, e- com eles outros conterrâneos
meus~ à éPoca, o Deputado Renato Archer, o Deputado
Neiva Moreira, figuras exemplares, talentos da maior expressão, que ainda hoje a Nação se ressente das suas contribuições· na vida púbJica brasileira. Daí esse desacerto
total. Termino, dizendo que Deus permita que, começando _agora, não em República Nova, mas na mesma
República com os mesmos homens, que não acredito,
Senador Murilo Badaró, em República Nova com o Dr.
Arma~ do Falcão, nem com o ex-Presidente Ernesto Gei-
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sei. O primeiro, cérebro da Lei Falcão, o segundo que
entrou no nosso recinto e cassou mandato de Senadores
sem nenhuma prova, causando um mal que 56 Deus Sa~
be, porque o mandato pouco importa. Hélio Gueiros
saiu, e já -estã de yolta; Q Senado_r que nos deixou, jâ se
encontra de volta também em Pernambuco. Mas sem dizer os motivos, as razões, debcando que o pó.blico julgUe,
só Deus sabe o que a família e o que ele próprio {em a
responder para a História. Parabenizo V. Ex• e peço que
continue a trilhar esse caminho, poiS não sou eu quem
diz o gran,de Líder que Y. Ex• é, quem o diz são seus colegas, através da pesquisa que o classificou como o- me-

lhor Líder do Congresso Nacional. (Muito bem! Palmas.)

O SR. MURILO ÚADARÓ ...._Sr. Presidente, não tenho mais o direito de cansar a Casa, vou caminhar para
as conclusões. Não sem antes agradecer ao meu velho e
querido.amigc;>, Senador Alexandre Costa, pela generosidade do seu aparte.
O Sr. Virgnio Távora -

Permite S. Ex• um aparte?

na prac;;a pública, recolhendo as flores e os írutos --dos
aplausos populares.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O oiadõr é
cumprimentado.)
ATO DO PRESIDENTE N' 85, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artígos 52, item 38 e97, inciso· IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n<r2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n'~' 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da_ Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por-Tempo de Serviço
de Aluísio Raimundo de Caryalho, para o emprego de
Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS-3, a partir de t '~de man;o de
1985, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
João_ Lobo.
Senado Federal, em 23 de maio de 1985.- José Fra~
gelli, Presidente do Sen3.do Federal.

O SR. MURILO BADARÓ- Ouço V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Virgílio Távora---= Eminente SenadOr, o mais
sintético pOssível dos apartes. Seus a1,1xiliares mais diretos e vice-Lfderes, pela minha voz podem lhe afirmai' o
orgulho que têm, eles de servir com V. Ex• e o Partido,
aqui representado por essa agUerrida Bancada de tê-lo
como timoneiro seguro, fiel e amigo.
O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex• me comove com
as suas palavras que são muito -generosas.
Não termino, Sr. Presidente, sem antes dar uma palavra ao Líder Humberto Lucena. Sabe ele o quanto nos ligam laços de velha estima e de afe~ção e de reSpeito mútuo. Ao seu Partido, que ele conduz com tanta eficiência,
quero dizer que a posição do PDS nesta Casa ê de total
colaboração com o País: é de total dedicação ao esforço
nacional pela construção democrática; ê de indesviável
linha de conduta, em favor dos valores fundamentais que
constituem a razão de ser da nossa própria existência,
como P~rlamentares e como homens públicos. Haveremos de nos conduzir neste Plenário, gUardando as velhas
tradiçõCs de cordialidade que sempre marcaram a vida
do Senado Federal. V. Ex• não encontrará da nossa parte nenhuma palavra que possa ser comparada à tentativa
de um agravo pessoal sequer. Às vezes teremos que ser
duros e impenitentes na crítica ao Governo, maS a nossa
disposição ao estar a-poiando todo o amplo desejo nacio~
nal pela Assembléia Constit\linte, de contribuir, cOffio
contribuímos agora, ao exigir _do GovernO Que se antecipasse na apresentação, na aceitação do princípio das
eleições diretas no corpo da ConstituiÇão, à nossa disposição de não admitir qualquer tipo de restrição ao poder
de emendar a Constituição, senão naqueles pontos aliestabelecidos, ou seja, aquelas erilendas tendentes a abolir
a Federação e a República da nossa disposição de ajud.~r
a aprimorar a lei de organização partidária, Sobretudo
acreditando que sem fortes partídos nós não conseguiremos constituir uma forte democracia. Esteja V. Ex' certo
de que encontrará sempre uma Bancada aguerrida, luta·
dora, pronta para enfrentar todas as dificuldadeg de uma
situação que nos é extremamente desconfortável. Mas
também V. Ex• f:ncoritfarâ da nossa parte a colaboração,
todas as vezes em que o i'nteresi;:e do Pafs estive{ SObrepairando acima dos Partidos e das divergências ·menOres
dos homens.
Encerro essas palavras, Sr. Presidente, agradecendo a
V. Ex• sua generosíssínia cOri::tpreensão, Aos meus pares,
aos meus colegas de Bancada, espero ter sido fiel intérprete dos seus sentimentos, das suas aspirações e do seu
pensamento político. Se nlelhor nãõ -pude faZê-lo fOi por
defeitos de inteligência. Mas, tudo aquilo que for negativo na posição do Líder, tudo aquilo que for insufiCiência, tud_o__aquilo que ele não for capaz de atender, eu tentarei suprir atravês da dedicação, do trabalho indormido, constante, para que o PDS, superando esta fase de
enormes difiCUldades que ass-oberba a nossa vida, muito
em breve, muito elri breve mesmo, mais cedo do que po~
dem pensar os nossos adversârfOs, há de estar novamente

A'rO DO PRESIDENTE N' 86, DE 1985

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiçõ_es que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso fV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n'~' 130; de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o_regimejurídico da Coriso'lidação das Leis do
TrabãJho_e do Fundo de Garantia por tempo de serviço
de Eraldo Ribeiro Aragão, para o emprego de Assessor
Técnico, com salário mensal equivalente ao vencimênto
do cargo DAS-3, a partir de 6 de maio de 1985, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Albano Fran-

co.
-- Senado Federal, em 23 de maio de 1985.- José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 87, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das· atribuições que lhe conferem os artigos 52;Trem 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nY 2, de 1973, e à vista do disposto na
- Resolução n' 130, de 1980, -resolve autorizar a contratação, sob 9_ ~egimejurídico da Consolidação das Leis do·
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. de Osvaldo Alves de Andr_ade, para ·o empT"ego de Asses- sor Técnico, com o salário rriensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de ]I' de abril de 1985,
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Carlos
Chiarelli.
Senado Federal, em 23 de maio de 1985. -_José Fragelli, Presidente do Senado Federal.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO,
"DESTINADA A INVESTIGAR A GESTÃO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA NAS QUAIS A
UNIÃO DETENHA MAIORIA ACIONÁRIA.
I• Reunião (Instalação), realizada em
15 de maio de 1985

Aos i:flliriie dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, às dezessete horas.- na sala da
Comissão de Finanças, presentes os Srs. Senadores João
Caimon, César Cais, Milton Cabral, Severo Gonie-5, Robbito Cari:lpos e José Lins, reínle-se- a -Comissão Parlamentar de Inquêrito, "Destinada a investigar a gestão
das sociedades de economia mista nas quais -a União detenha maioria acionária".
D_e__acordo com o preceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Sr. Senãdor João Calmon, que
-· decl_arª abc;rtos o::;._trabalhos.
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Em 'seguida, o Sr. Presiçiente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador João Calmon convida o
Sr. Seiiador Mílton Cabral, para funcionar oomo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador César Cais , .................. , 6 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Milton Cabral ...... , .......... 6 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Srs. Senadores César Cais e Milton
Cabral.
Assumindo a Presidência o Sr. Senador César Cals
agradece em nome do Sr. Senador Milton Cabral e no
seu próprio, a honra com que foram distinguidos e, de~
signa o Sr. Senador Severo Go'mes para relatar a matéria.
Após algumas considerações, fica determinado que as
reuniões da Comissão, realizar-se-ão às quartas-feiras, às
lO:OO horas, bem como as primeiras empresas a serem
_ol<vidas: PET_ROBRÁS, CVRD e SIDERBRÁS.
_Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada,
será asSíiiada pelo Sr. Presidente e irá. à publicação.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUf:RITO;
CRIADA ATRAVllS DA RESOLUÇÃO N• 01, DE
1985, "DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE MARITIMO BRASILEIRO
E ESTALEIROS NACIONAIS"4' Reunião,' realizada em 11 de abril de 1985
Aos onze dias do mês de abril do ano de mil novecen~
tos e oitenta e cinco, às nove horas e cinqUenta e cinco
minutos, na sala de Reuniões da ComissãO de Economia,
. presentes os Senhores Senadores Virgftio Távora (presidente), Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Altevir Leal.
Marcelo Miranda (Relator), Roberto Saturnino. Jos~
Lins (vice-Presidente) e a Senadora EUnice Michiles,
Reúne-se a ComiSsão Parlamentar de Inquérito criada
atrâves da Resolução n' 01, de 1985, destinada a apurar
irregularidades no Transporte Marítimo Brasileiro e Estaleiros Nacionais.
Deixam de comparecer, por mo_tivo justificado, os Senhores Senadores Benedito Ferreira, Alfredo Campos,
Martins Filho e Aderbal Jurema.
Havendo número regimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da Comissão e solicita que o
. texto do depoimentO assim como a documentação refe-rente, sejam entregues à Secretaria. A Seguir, convida o
Dr. Cloraldino Soares Severo, Ex-Ministro dos transportes para tomar assento à Mesa e concede-lhe a palavra.
lniCíalmente, o depoente faz uma síntese de sua gestão
no Minist~rio dos Transportes quando lhe foi apresentado um Relatório da situação em que se encontrava os
vários órgãás--do Ministério, destacando o Relatório da
Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM.
Continuando, fala sobre o segundo Plano de Construção-Naval, os subsídios _diretos aos Armadores via
Prêmio, o aceite de duplicatas, os contratos dos Estaleiros e a questão da Resolução n' 6.043.
Proseguindo, passa-se a fase interpelatória quando
usam da palavra, pela ordem de inscriçãO, os Senhores
Senadores Roberto Saturnino, Altevir Leal, José Uns,
Deputado Gustavo 'de Farias, Senador Marcelo Miranda na qualidade de Relator, além do Senhor Presidente
que nesse momento passa a Presidência ao Senhor Marcelo Miranda.
Finalizando, o Senhor Senador Virgflio Tãvora retoma a Presidência e agradece o depoimento, determinando, em seguida, que as notas taquigráficas tão logo traduzidas _e revisadas, sejam publicadas em anexo, a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu;José Augusto Panisset santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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ANEXO À ATA DX41' REUNIÃO DA COMISM

SÃO PARLAMENTAR DE JNQUERITO; CRIADA ATRA VES DA RESOLUÇÃO N• 0/, DE 1985,
DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES
NO TRANSPORTE MAR/TiMO BRASILEIRO E
ESTALEIROS NACIONAIS. ~DESTINADA A
OUVIR O DEPOIMENTO-DO DR. CLORALDINO SOARES SEVERO, EX-MINISTRO DOS
TRANSPORTES, QUE SE PUBUCA COM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PREsiDENTE DA COMISSÃO:
PRESIDENTE: SenadO-r Virgílio" Távora
Relator: Senador Marcelo Miranda

(Integra do apanhamento taquigrâfico da reunião)

O SR. PRESIDENTE--(Virgmo Távora) ...;_ HaVeÍldo
n6mero legal, declaro abertos os trabalhos desta ComisM
são. Hoje ouviremos o depoimento do Dr. Cloraldino
Severo, ExMMinistro dos TransporteS.
-- --Antes, como aviso geral a todos os depoentes, a Presidência da Comissão· deseja que todos os depoimentos e
documentos trazidos a ela pelos diferentes prestadores

de depoimentos sejam depois_ deixados J?B Se_cretaria que
deles tirará cópias xerox e devolverá Ôs originais, para
que façam parte integrante d-as diferenteS declarações.
Convidamos o ex~ Ministro Cloraldino SeverO para to~
mar assento à mesa diretora e dar os esclarecimentos _que
se ·nzerem mister. (PauSa.) ·

O SR. CLORALDINO SEVERO - Sr. Senador
Virgflió Távora, Presidente desta Comissão, e demais Se~
nadores competentes, meus Senhores, minhas Senhoras.
Tenho uma satisfação muito grandi: em comparecer a
esta importante Comissão de Inquérito. Entendo que o
Senado Federal se incumbe de tratar de um dos problemas mais complexos que a República tem e conhece, e
que há muitO estava a exigir um exame mais profundo,
pela sua grande complexidade. Este assunto, por certo,
vai muito além da questão que hoje se discute, a questão
dos problemas de créditos de estal_eiros e de bancos. O
certo que cabe discutir neste momento é principalmente
o futuro, a partir da experiência passada, de toda uma
indústria de construção navcll, da própria Marinha Mer~
cante. Mas é preciso perguntar, também, se a :Nação estâ
disposta a pagar que preço por isto,· e se os i~centivos
que dão e deram a esse setor são legítimos, face a outras
necessidades mais graves que a Nação tem neste momen~
to. Isto é, somente o Congresso Nacional pode, adequa~
damente, avaliar as prioridades da Nação e a posição a
se tomar face a este problema tão complexo.
Eu quero dizer que não estou apenas à disposição, neste momento, trazendo este depoimento e os esclarecimentos que os Srs. Senã:dOres desejarem. Quero- dizer
que estou inteiramente ao dispor desta Comissão p::i.ra,
em novas ocasiões, outros quesitoS, outras inforniaçõC:s
que possam desejar da mínha experiência de algum teffipo, vivendo. nessa área, me tenha dado. Tudo de que eu
dispuser está naturalmente à disposiÇão do Congresso
Nacional, pela importância qUe e-ntendo te"m, para a
Nação, esclarecer este assunto em todas as suas nuanças,
em todos os seus aspectos.
Quero dizer que recebendo o Ministério, em I r de
maio de 198-2, de-cada uma das áreas me fOi apreSeritado
um relatório da situação em-que-se enCOD.tiãVIim OSTeSpectivos .órgãOs. O relatório qu"e recebf .da SituaçãO da
SUNAMAM era, relativamente, otimista, isto é, as encomendas realizadas no ano de 1981, do Plano Permanente de Construção Naval, haviam dado à indústria
uma certa tranqüilidade, uma certa normalização das
suas encomendas, e o fantasma do desemprego estava,
de certa forma, afastado. Segundo, haviam perspectivas
bastante boas de exportações e negociava-se com a CACEX, inclusive preparava-se a entidade para participar
da Feira de Posidônio. Terceiro, se dizia que o orçamento da SUNAMAM, aprovado para o ano de 82, no valor
de 207 milhões, estava com as suas fontes perfeitamente
definidas, apesar da não participaÇão-do Tesouro, corno
aconteceu em 1981, com qualquer recurso. E se dizia
que, no que tange às fontes, mereciam destaques os recursos provenientes de empréstimos externos em moeda
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q;ue, para: a sua captação, era usada a vinculação à imPoTtação de componentes e navios espêciatizados, cOmo
forma de alavancagem, isto é, a política de financiamento era a captação de recursos externos, alavancados em
operações paralelas e de importação. E que, desta forma,
graças à imagem que· a autarquia havia adquirido, tinha
sido possível a ela, até o mês de abril, daquele ano, captar 415 milhões, de um total de 570 milhões de doláres a
captã"r.
A dívida interna do órgão, traduzida em duplicatas,
estaVa quaSe totâllnente representada e substituída por
promissórias e havia caído, isto é, comparado ao ano da
crise anterior, agosto de 80, estava 30% mais baixa-. Os
compromissos externos, desde o início do ano de 82, estavam sendo pagos em dia. A questão dos rec~rsos humanO& estava encaminhada para fim de reforma e se en-Contrava na Casa Civil. Portanto, esse quadro, relativamente otirnistâ., me indicava, ao receber o Ministério,
que Um órgão estava com o seu orçamento, com o seu
programa, com as suas definições, para o exercício de 82,
tomadas. Cabia ao Ministro- e ao Superintendente da
SUNAMAM gerenciar este processo, como de fato foi
feito, e o esforço, naturalmente, se dirigia para viabilizar
as últimas operações de captação de recursOs externos e,
princípalmemte, gerir a sua internalização, e procurar
essa reforma administrativa tão importante e discutir a
questão dos atrasados dos avisos GB, que existiam com

o SEPLAN:Esse o quadro inicial, que era relativamente traqüilizador, começa a alterar-se a partir da metade do exercício,
quando a SUNAf-1AM passa a apresentar ao Ministro a
$U3 proposta de programa para O'triêriio seguinte e <i.presenta um estudo alentado do futuro da indústria da construção naval, apresenta o seu orçamento e os problemas
necesSários para que pressUpostoS deveriam haver, para
que pudéssemos criar um programa sustentado que não
ameaçasse a construção naval do País.
Quando se tratou, então, desse problema, a preparação da proposta orçamentária Para o período de
83/85, a SUNAMAM destacava muito bem o aspecto
social da mão-de-obra no Rio de Janeiro e dizia que,
numa avaliação sua, era necessário reduzir a produCão
não mais de 1 milhão de toneladas de porte bruto, não
seria possível nem real produzisse um milhão de tonela~
das de porte bruto por ano, como era previsto no plano
permanente de construção naval, mas ÇJ:ue se propunha a
reduzii-par.ii 650 mil, em 1982, e 600 mil, nos exercícios ·
seguintes. Procurar compensar isso com uma exportação
de trezentas mil toneladas por ano, entre duzeiuos e trezentos, e continuar o esforço de saneamento financeiro
-da entidade. Mas, havia, naturalmente, pressupostos e,
entre esses pressupostos, estavam o de que a União vol_tasse a dar recursos para a SUNAMAM, o que não fazia
há algu~s anos, e __que voltasse a contribuir na faixa de
12% do_orçamento iqtal, nos anos de 1983, 1984,_1985._0
refinamento do saldo do Aviso GB, que era a questão
mais gi-ave do órgão, quase quatrocentos milhões de
dólares que-estavam pendel}tes, e a SUNAMAM queria
que fosse refinanciado enl oito anos, com dois anos-·de
carência e jliros-·aeo%. Manter um percentual idêntíco
no adicional de fretes, que cairia de trinta para vinte,
pendia para ficar em trinta, e autorizar expOrtações, para
poder manter, nesses três anos, uma captação de 780 milhões de dólares.
Colocadas as preocupações, o Mjnistério encamin_hQu
à SEPLA~_ um pedido de manter um programa de seiscentos e cinqilenta e seis mil toneladas e captar os setecentos e oitenta milhõ~ de dólares; que o Tesouro participasse com quarenta e oito bilhões de cruzeiros, autorizar o refinaciamento. Então, essas colocações fáram feitas~ E logO depois, no mês de agosto, a SUNAMAM nos
apresenta uma nova colocação. AtravéS do seu Oficio nO?
82, o Sup·en.ntendente da SUNAMAM, já premido por
dificulda-des--eitremamentC.$ sérias na execução do seu
programa ·anuãl, apresenta ao Ministério as suas preocupaçõis_com o futuro que não tinha definições, e ap_re'sen- ·
tã tarilh6m o s_eu problema inlediato. A primeira cÕlociíção gue ele "fez é a· absoluta impoSsibilídade de pagar_.
Aviso GB. t evidente que se a SUNAMAM tinha rec_eitas abaixo de suas despesas, não poderia ter recursos
para honrar os quatroc_entos milhões de dólares, algo
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desse tipo, se a memória não me falha, que era a sua dívida. Isto é, a SEPL~N na época, exigia que os quinhentos
milhões de dólares captados, além de financiar, de pagar
a dívida lã fora, pagasse também os atrasados do A viso
GB. Esse era o grande drama da entidade que queria
adiar uma parcela disso. A memória pode estar me faltando. Talvez fossem duzentos e setenta milhões de dólares de débito, e não quatrocentos' o débito com que ela
queria permanecer no final do exercício. Ela pagaria parte, e amortizaria p_ai-ie e ficaria cOm esse débito. A questão do uso dos recursos rle empréstimos externos, então
para o GB, tinha essa colocação.
Surge um fato novo: a queda das imp_ortações, que já
estava, nessa autura, uns 28,5% abaixo d~s im'portações
do ano passado no primeiro semestre, se refletia na fonte
principal de receita do órgão, que é o adicional de fretes
da Marinha Mercante. Sendo assim, a~ projeções indicavam que no final do ano, nós teríamos uma redução de
30% .. Então, o Superintendente da SUNAMAM chama:tla muito bem a atenção para essa questão. Além disso,
mostrava que a participação do Tesouro era apenas simbólica, cem milhões de cruzeiros, isto é, zero, o mesmo
que zero. E ,que o crescimento acelerado das taxas de juros não mais permitia, nós sabemos que houve a crise,
que começaram a subir os juros, e que, portanto, com o
aceleramento da crise econômica, o aumento dos custos
financeiros da dívida interna eram tais que aquele proceSso de redução da dívida interna, que vinha sendo feito
salutarmente, hã alguns anos, já tinha redUzid9 em 30%,
não mais aconteceria no exercício, e que os recursos disponíveis permitiriam, a quando muito, pagar os serviços
da dívida. E dizia que, na ocasião, jâ havia débito com os
estaleiros de dezesseis bilhões de cruzeiros. ~ claro que a
situação da entidade, de uma situação inicial aparentemente tranqüila, entrava no segundo semestre ri um processo de agravamento evidente. E passava para o Ministro de Estado, chegava a representar uma preocupação,
que, de início, não tinha.
O orçamento de 1983~ foi o grande instrumento de negociação. Junto à SEPLAN, sempre se discute orçamento do ex:ercfcio, o que, normalmente, termina quando o
exercício ter~lina e às vezes até reformado depois que o
exercício termina. Colocado o orçamento do exercício
para o ano de 1983 e os seguintes, todos esses pleitos da
SUNAMAM foram colocados pelo Ministério, apoiados pelo Ministério junto ã SEPLAN. Lamentavelmente, os resultados não foram nada favoráveis.
Quando chegamos ao final do mês de setembro, pudemos observar que o orçamento de 1983 não previa nenhuma dotação do Tesouro para a SUNAMAM. E operações- de crédito externo, não estando já contratadas
também nãO constavam, como não costuma constar, do
orçamento soft, e que as receitas glosadas, e este é o pon·
to grave, deveriam ser compensadas, com rigoroso corte
de despesas.. Isto é, todas as receitas que não foram aceitas como verdadeiraS, teriam que ser reduzidas na despe-

sa.
Esta posiçãO se confirmaria logo a seguir, quando do
orçãmento chamado teste, que de fato é o orçamento
verdadeiro da-entidade. É o orçamento que engloba todas as fontes e receitas e que chega, mais ou merios, no final do ano, a sua definíção. ESte orçamento indicaria o
seguinte; prim~iro: redução de cinqilenta e sete bilhões
na estimativa da receita_d() Fundo, em ciecorrência daredução das importações. Redução da -execução do aparte
do tesourO, de 63,4 bilhões_ que se pedia para 48, depois
corrigido pÚa 63, então, só neste caso, s_ó nestas duas receitas, cortavam maiS de centO e dez bilhões de cruzeirOs.
Exec.ução do limite imposto para OperaçõeS de empréstimos em moedas no exterior, fixou-se em duzentos e vinte
milhões de dólares, mas, em verdade, fixado estava em
·noVe miili.Oes de êi~Iares~-Porque os recursos de aproximadamente_duzentQs e cinco milhões de dólares, ou duzentos e dez milhõêS de dólares, eram· consideraâOs
Conio -toma4~s-rio ex_ercícig anterior para USo rio exercicio -seguinte, portanto, não eram receitas do_exercício.
Isto agr~vaVa, profundamente, a situação. Exclusão de
qualquer encOmenda de novos nãvios em estaleiros nacionais, no exerCíCio áe 198.3, a· redução da programação
de 1982. Na dívida interna, envolvendo todas as ope-
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rações vencidas e vincendas, era autorizada uma renegociação antes.
_
__
Cólocado este quadro, o MiniStério--p-aSsa a Um-à negOciação nervosa, eu diríi~ coni o MinistéiíO- do Planejamento porque o quadro era de uma ameaça grave para o
setor. A SUNAMAM se envolveu, de fofma total, em
todas as áreas, a nível de Ministro, para tentar demover
a SEPLAN dessa posição. E o que se viu: n_6s queríamos
que fosse feita a liquidação íiltegral da díVíd_a com emis~

são de ORTN, como se fez para outros órgãos, e não
conseguimos. Nós quedamos refinanciamento da dívida
para a SUNAMAM, como se fez para Oufras entidades,
como teria sido proposto para o Aviso BG e não se conseguiu. E autorização da captação de recursos externos,
que pudesse ser utilizados para pagar a dívida com os estaleiros que jâ esta vá S!na:- - ·:~
Dentro desse problema, vemos que o sucCsso foi quase
nenhum em resolver essa questão economico-finaceira
séria. E, neste momento, já ilo m~ de fevereiro de 19&3,
o Superintendente da SUNAMAM apresenta ao Ministêrio um ofício em que ele diz que a situação era absolutamente insustentável, e que ele tinha um furo de noventa e três bilhões de cruzeiros no seu orçamento. E que se
processasse também a falta de novos re_cun_o_s financeiros, como é o caso da captação de recursos externos, a situação seria absolutamente insustentável.
Pedi a renegociação da dívida externa com os bancos,
o reescalonamento. Repetia todas as solicitações e essa
posição jã era difere-nte das posições anteOores. Já aumentava para noventa e três bilhões, com perspectiva de
aumentar mais.
Neste momento, tomei a decisão de criar_um grupo especial do Ministério, para examinar a situação da SUNAMAM. Esse grupo especial funcionou com o prazo"
de um mês, em regime da mais absoluta urgência, para
me dar um quadro o mais real possível sobre o que era a
situação da SUNAMAM.
Eu colocarei aqui um resuma· da situação desse quadro e pediria que se fizessem as projeções.
A primeira coisa que se mostrava é que o Programa de
Dispêndios, PGD, aproVado para o exercício de 1983,
era de 386,7 bilhões de cruzeiros. No erifanto, os compromissos impostergãveis eram de 997,3 bilhões de cruzeiros, ou seja, 2,6 vezes maior do que aquilo que se pfe~
via~ Isto é, a previsão da receita era absolutamente irreal
e, também, a previsão da despesa. Na casa da receita e da
despesa também, pela fixação de índices inflacionários e
outros índices que se costumam usar no orçamento,
completamente afastados da realidade mas que nós ter[amos depois que enfrentá-los, quando dos nossos trabalhos com os empresários. Em conseqUência, tínhamos
uma insuficiência de 382 bilhões de cruzeiros equivalen~
tesa 736 milhões de dólares, É preciso ·que_ se explique a
diferença. Apesar de ser 601 milhões, como a receita aumentava de 197,6, e havia um saldo de 30 no orçamento,
isso completa essa diferença de 610 bilhões de crUzeiros.
A insuficiência começaria a produzir seus efeitos no
próprio mês de março, tornando impoSsivel à SUNAMAM pagar o serviço da dívida contraída junto aos
bancos internacionaiS:-~Dentro desse quadro, se mostrava mais o segUinte: que
o estoque da divida com bancos, estaleiros, financiamentos dó prêmio da construção, ultrapassava, segUndo os
estudos dessa comissão, a 3,8 bilhões de dólares e que,
àlém disso, existia dívida ao Banco do Brasil no valor
467 milhões, totalizando tudo 4,3 milhões de dólares. Dizia mais essa comissão: a projeção desses compromissos
e seus encargos superavam a projeção das receitas próprias da autarquia. O Fundo de Marinha Mercante, adicional de fretes e retorno de financiamento, até- o ãno de
1988, em, mõntantes aproximados de 679 milhões de
dólares, em 1984, 160 em 1985; 238 em 1986; 218, em
1987, e 40, em 1988. Isto é, somente os compromissos
que a entidade tinha assumido não lhe permitiam assumir nenhum novo, nem mesmo honrá-los completamente. Estava, portanto, a SUNAMAM completamente, eu
diria, falida.
Dentro desse quadro, apresentava mais ainda, a comissão, projeções do futuro com algumas hipóteses: s-e
mantido o adicional_d_e fr.etes no limite -de 30% e se se seguisse a polítiCa que Vinha sendo praticada hã lO anos,
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que era de fazer as obras a partir de financiamentos isto é um ponto muito importante, a política-que se teVe
de- fiiiãnclanientoS da construção naval no País
fundamentou-se sempre na captação de recursos externos, esses empréstimos cada vez pesavam mais e, para
pagar a dívida do ano, se tomavam novos empréstimos
se essa política foSse seguida, mostra-se aí nesse quadro
uma projeção onde n-ós vemos que se olharmos essa projeção até- o an-o-2.005, e com a mesma política ailterior,
isto é, sempre tomar dinheiro num ano para pagar o que
devia, nós observamos que essa situaçãõ de insolvência
se prolongava em cascata e deveríamos aqui, até o ano
de 1997, estar sempre no negativo, isto é, mesmo aumentando, como o_outro exercício mostrava, :Para 50% o adicional de fretes, se esta dívida permanecesse com a SUNAMAM, nã~ havia nenhuma perspectiva, nenhuma
possibilidade de saneamento financeiro da entidade.
O modelo, pOrtanto, seguido-neSta década até eSte momento, esta":a visivelmente esgotado e a situação era ex~
tremamente grave, porquanto não se poderia pensar nem
chegar a sonhar com novas aquisições: Si: não se conseguia nem mesmo honrar os compromissos, muito menos
se poderia pensar em novas aquiSiÇões, compreendem os
Srs. aS graves cmlseqüências que disto resultaria - essas
são as projeções paia 50% (mostra projeção) para os setor.
· Assim; quando chegamos a este quadro (mostra na
projeção) o grupo teve que mudar, quer diZer, o grupo
teve que ter, a partir daí, como Seu Presidente o Ministro
dos Transportes. O problema da SUNAMAM passou a
ser o principal problema do M inisho dos Transportes, a
partir de março de 1983. Não mais podia ficar limitado
na gerência da própria entidade, nem mesmo de níveis
m8is baixos- no Ministério. Exigia, como exigiu, talvez
_2_Q% do_tempo do Ministro, a partir daí- numa avaliação muito estimada, talvez fosse mais -entrando na
questão SUNAMAM. Naturalmente, com uma deterioração desse tipo, exigia que se analisasse a coisa para
_trás, -profundamente, para saber como chegamos a isso e
por que chegamos a isso. Qual a origem desses problemas? Essas coisas não podem ser assim, de uma hora
para outra se muda o quadro. Foi assim que nós tivemos
que ir à base do problema, examinando-o em todas as
s_uas nuanças, para fazer um diagnóstico que eu pretendo
trazer aos Srs. que é a minha interpretação do problema.
Primeiro, naturalmente tudo começa no segundo plano de Construção Naval. Não vamos ser assim, talvez,
tão dramáticos e dizer que tudo, coisas anteriormente
existiram que mereceriam reparos e que podem ter sido
causa parcial, mas, sem dúvida, o problema mais sério
que se coloca é o II Plano de construç_ão Naval. Por quê?
O segundo Plano de Construção Naval aparece nas seguintes condições: uma avaliação, estudos realizados na
época mostravam que a frota brasileira era muito pequena e o Brasil tinha construído, no período 1967 a 1973,
tinha aumentado a sua frota de 1,5 para 3 milhões de toneladas de porte bruto, is'to é, tinha duplicado, mas indicavam os estudos existentes na SUNAMAM e realizados
por Consultores privados, além de outros estudos realizados num grupo interministerial com a SEPLAN, que era
necessârio que essa frota chegasse a 8,8 milhões de toneladas no longo curso e, nlais 900 mil toneladas na cabotagem, no ano de 1980. Portanto, estávamos aí quase em
10 milhões de toneladas, tínhamos mais 3 e precisávamos
inais 7 e existiam por construir ainda nos estaleiros ãproximadamente 1,3 e, portanto, se impunha construir 5,6
milhões de toneladas. Aumentar a frota de graneleiros,
que participavam em 50%, para 70 e os estaleiros jâ estavam ampliando-se e modernizando-se e os própriOs estaleiros tinham os seus estudos das necessidades do País e
os colocavam a todo momento na Imprensa. Havia todo
um clima nacional, quase que um delírio, contra a existência de uma frota relativamente pequena para as necessidades do País. A situação da economia, embora já dando sinais de dificuldade, a verdade é que, o modelo que
se adotou na ocasião buscou eliminar, rapidamente, esse
déficit. CrioU-se um pi-cigrama profundamente ambicioso que foí o "segundo programa de construção naval.
Este programa previa construir 5,6 milhões de tonela__ das, mais 1,3 que estavam encomendados, e mais encomendas posteriores que foram colocadas, chegando a 7
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milhõt:.:> de toneladas as encomendas feitas no Governei
ôO-Presidente Geisel.
Este programa foi amplamente definido por uma EM,
talvez uma das mais completas que jã s_e fez neste País, a
EM, 161 B, de 31-7-74, que estabelecia que este programa custaria 25 bilhões de cruzeiros, equivalentes a 3,3
milhões de dólares para construir essa tonelagem falada,
As_ condições todas de execução do programa estão amplamente regulamentadas nessa exposição de motivos.
Eu não conheço outra que tenha regulamentado tanto
todas as coisas. E talvez não exista outra que tenha sido
descumprida tanto, como vamos mostrar. Há uma diferença portanto, acentuada entre aquilo que S. Ex' o Presidente Ernesto Geisel aprovou e aquilo que foi executado. Aí começa a essência dos problemas. O plano apresenta os problemas não no ·que estâ escrito na EM, mas
__ p.p,.sua realidade posterior, e é isto que vamos ver. Os resultados matei"i~is deste plano me aparece que todos conhecem, não podem ter sido melhores. De fato, é um milagre ter construído o que foi construído neste período.
Deveria ter-se construído 4,9 milhões, até 79, de toneladas e se construíram 3,8 milhões.
Ora, se nós considerarmos que tínhamos 3 milhões de
toneladas construídas atê o início do Governo, conseguir
realizar _3,8 milhões de toneladas, 77% do programa, era
realmente um resultado importante. Mais importante do
que isso era o fato de que a indústria de fato se moderni- _ zara, absorvera tecnologia, ganhará qualidade,
apresentara-se ao mundo com uma indústria madura.
Esses objetivos, portanto, não se pode negar, foram alcançados como resultados positivOs par3; o País.
Além disso, a capacidade de processamento de aço aumentou 4,6 vezes e a produção média 3,3 vezes. O número de empregados, que era de 15 mH, empregados diretos, chegou a 33 mil e o programa previa 22. Portanto,
hã um pico de 33 mil que é um pico excepcional, 22 a 25
mil seria o normal para a produção. Mas, em função de
atraso, e de uma série de outras coisas, foi mais. Então,
eu diria, o segundo programa da construção naval, que
tem muitos pecados, como se verá, na sua colocação
mais global, apresentou esses resultados. Poder~se-ia tal~
vez questionar que esses 3,3 milhões de dólares para
construir aproximadamente 7 milhões de toneladas era
uma prevísão completamente irrealista, também, que
isso daria quase SOO dólares por tonelada, quando se
sabe que esse número se situaria seguramente entre 800 e
até l.OOO. Então, estava aí "embutido um erro de avaJiação.
A frôta brasileira, que aliâs, cresceu até79, chegando a
7,2 milhões de toneladas de porte bruto, com um crescimento de 75%. (Mostra projecão) Esta projeção mostra
isso. Alcançou-se também esse objetivo. Mas para chegar a isto; esta ê a questão fundamental que se deve meditar porque esta é uma das questões mais importantes
que o País precisa tirar daqui do Senado, -é ã-qw!Stão de
que para chegar a.essa indústria se pagou um preço e só a
Nação, através de seus representantes, pode julgar se
esse preço pode ou não pode ser pago, deve ou não deve
continuar a ser pago assim, devolvem ou existem outras
razões, outras coisas prioritárias para o País que nos impedem de contínuar com mecíinÍsmos de incentivos desse
tipo. Nós veremos os que tinha e os que nósjâ alteramos.
Ei11ãõ; os mecanismos de incentivo, eu. diria que pelo
menos eu não conheço na história feste Pais um soma de
apoio, de incentiv_os semelhantes, sequer, a que se deu à
indústria da construção naval. Acho que não há prescendente. E diria até que tenho dúvidas de que ao N ardeste
se deu um tratamento semelhante a este.
De maneira que é muito séria esta coloCação. Essa indústria não tem o direito de sequer queixar-se de falta de
atenção polque esta nunca lhe faltou, pelo contrário, veremos isto. Primeiramente, o valor dos investimentos. O
nível de investimentos mantidos nessa indústria foi permanente. Houve as crises, houve as dificuldades, tudo
i~so e este_~etor não era atingido. O nível de investimentos se manteve em .I% de investimento bruto do Pais, em
7,9% de irivestimc:nto das autarquias e uma participação
muito significativa não correspondente à sua importância relativa nos transp-ortes, dentro dg orçamento de
transportes. Somado com a parte de portos, eles passavam de 20%. Esse segundo ponto foi a garantia de eflco-
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menda. A indústria recebe uma garantia de encomenda
de I milhão de toneladas por ano durante 7 anos. Quer
dizer, garantia de mercado melhor do que esta não pode
haver. Os 7 milhões de toneladas asseguravam isto.
Além disso, proteção de mercado, quet dizer, não se
podia importar, apesar de que depois disso foi mudado,
em função da captação de recursos. Terceiro, s-ubsfdio
direto ao armador via prêmio. Isto é preciso que se explique um pouco. Considerando que a produção nacional,
ou seja, que o produto nacional tinha um valor muito
mais alto que o mesmo navio produzido no exterior, o

Governo criava a segUinte figura: o preço iitterilaCional e
o preço nacional. A diferenÇa entie o preçO internacional
e o preço nacional eram chamados de prêmio, isto ê,

subsídio governamental a essa indústria. Essa diferença,
este prêmio funcionava da seguinte maneira: quem com:..
prava o navio, iSto é, o armador comprava "pelo menor
preço internaciOnal" porque este menor preço correspondia à formação de um preço artificial, baseada numa
série de componentes de diversos países, de revistas e de
outras informaÇões, quáse que na ptática era uma negôciaçãQ a respeito do preço que o armador se dispunha a
pagar. E este preço, é o que ele pagava, não interessava a
ele quanto custava, porque quem pagava o que custava
era a Nação, isto ê, a SUNAMAM. Para ele tanto fazia
o navio aumentar ou diminuir- de preço. A sua posição
era imutável, chovesse, trovejasse, acontecesse o que
acontecesse, o seu preço estava garantido.
O Presidente Geisel, em sua EM, fixou esse valor em
33 a 37%.-Acontece que como o preço para o armador
era fixo, todos os aumentOs de custo er3.m -pagos pela
Nação, por via de conseqüência não podia ser fixo o prêmio e esse prêmio chegou a 60%, em média, e não raro
foi bem mais alto. Existem -caSOs .de um navio que custava, se a memória não me falha, em torno de 11 milhões
de dólares no exterior, foi inicialmente contratado por 8,
logo depois, com efeito de nacionalização, se quis aumentar a nacionalização no País, esse navio virou 15 e,
depois, com todos os custos financeiroS que veremos na
exposição adiante, e diversas outras coisaS, isto mais do
que dobra.
Então, de fato, quem comparar os 8~ com o preço final
para a Nação, verá que às vezes se chegou a pagar 200%
a mais. Não quer dizer que fosse a regra, mas chegou a
acontecer.
Então, o prêmio cobria qualquer ineficiência." Segundo, o subsidio direto ao armador via adiciorial de frete.
Não sei se todos sabem o que ê isso. Quando se paga um
frete de importação, se paga uma adicional sobre ele. Na
época, era de 20%, depois foi aumentado 3(}%-Sobfe o
frete de importação. Sobre esse frete de importaçã-o, areceita era dividida entre o armador e o Governo, como,
aliás, ainda é. Sofreu váiias alterações no tempo, mas
uma parcela ia para o armador, para a conta dele. Ia-se
formando uma economia do armador, porque enquanto
ele estava construindo o navio, ele juntava esse dínheiro
como uma poupança sua e a fretava um navio no exterior, por preço de mercado, b3.ixo. Quanto nlais demOrasse a sua construção, maior era a sua economia, não
raro a sua eConomia era maior do que Ocusto do navio.
Chegou a acontecer de o cidadão receber o_ navio de
graça. Algumas pessoas foram brindadas, portanto, com
navios de graça, devido a esses procedimentos colocados. Hoje, isso não acontece mais. Está·diferente. Mas
vamos deixar isso. Sei que essa questão foi coloCada na
exposição passada, de como eVoluiu o adicional de frete,
e está ali toda a legislação correspondente e a distriPuição- média.
t preciso que se diga que existem exceÇões, dentro da
lei, de situação particulares, de empresas estatais ou não.
Esta é uma síntese da distribuição desse adicional dC frete.
Como se vê, a participação do arinador se situou, em
relação ao frete, inicialmeitte, em 58, de 5%; em 68, chegou a 15; em (59, caiu para 7,5; em 70, para 10; em 74,
para 7; em 80, p"ã.ra 6; e, em 83, ficou em 7, do frete.
Esta legislação toda também poderá ser fornecida, Se
necessário. A questão que se coloca é que, se o navio era
de graça, se h a via toda essa posição, também o interesse
por discutir as condições, a qualidade do navio, a economicidade, tudo isso era pouco importante, porque os ris-
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do financiamento. Isto é, não havia uma análise para pocos eram todos _do Governo. Não havia risco para neder definir quanto se deve pagar, e em que momento.
nhum dos empresárfos.
O subsfdLQdireto ao estaleiro, "na exportação, é norPor exemplo: Estaleiro CCN- assinatura do contramaL Em to_da$___as exportações temos uma penca ~e into: 5% do valor, apenas contra a assinatura; Estaleiro
VEROLME, I%, Estaleiro CANECO, 5% na assinatura;
centivos. E eles também tinham.
Condições especiais de financiamento, isso é impor~- -- ES13lCii"o EMAQ, 10% na assinatura; Estaleiro
tante de ser observãdo e assinalado, pois é uma das cauISHIBRÂS, 0.5%; e EBIN, 6%
Olhada a questão das encomendas, feitas as encomen- .
sas importantes dos desequilíbrios que encontramos.
Este é o quadro, em média.
das dos insumos, Estaleiro CCN, 55% do valor; Estaleiro
· Por exemplo: dizia a EM do Presidente Geisel que deVEROL_ME, 36 ; CANECO, 35; EMAQ, 34;
veriam ser captados os recursos e transferidos nas mesISHIBRAS, 20; EBIN, 28. Portanto,-tomando esses dois
mas condições. Isso é importante que se fixe. O que- o
casos- CCN e EMA(y:...._ Um recebia 55 Oo:UfrO 05%,
Presidente Geisel aprovou era a transferência, ao s_etor
muitO antes de" _ter colocado esse navio na carreira, para
privado, de todas as operações finãiiceiras, na forffia em
começar a -CoriStruir.
que foram tomadas, o que vale dizer que não eram ónus
Não raro aconteceu de se ter pago 80% do navio quan~
do Governo,-e ?im privadas. O Governo .era apenas.unido, a r_ig"or, a constrúçào desse navio não havia começado; Estavam feitaS encomendas, o dinheiro do Governo
agente para evitar uma operação qe cada um dos tomaestava do lado de lá, o poder de barganha de fiscalização
dores. O Governo tomava e transferia nas mesmas conda entidade-, é evidente, quem o tem é quem está com
dições. Isso não aconteceu, como se verá.
o dinheiro, é quem deu o dinheiro. Existem registres de
A captação da SUNAMAM, a taxa de juros média, no
tentativa de mudar essa situação, mas os-contratos eram
período de 75_a 81, foi 13,3%. E o repasse ao armador foi
tão
leoninos contra o Governo que ele perdeu na justiça
de 6,7. Os prazos de pagamento foram captados em toressa posição, dizendo que havia de se cumprir esse esquen_o de 7,7 _anos e repassados em 14, o que ê preciSo ser
ma,
que era o esquema contratual e que, portanto, não
lido difere~te: 14 + 4 ou 14 + 7, como se queira; 14 + 4,
estava associado a uma realizaçãO física, ma-s a um evenporque o tempo de construção, em média, foi de 4 anos,
to marcado no contratO. E, portanto, começa assim um
Seriam 18 anoS. E·esses4 ailos foi o tempo de construção,
processo de adiantamento, por um erro grave na elaboque serviu de carência. Chegou a haver navios de 7.
ração dos contratos, que não cumpriram, portanto, a deVamos ver ano a ano, rapídamente. Isso é facilmente
terminação presidencial de não se proceder a adiantacompreensível e mostra que se algUém toma dinheiro
mentos. Mas, ainda sobre esses adiantamentos, sobre esnuma cOndição e dá em condições extremamente favoreses contratos adiantados, novos adiantamentos eram feicidas está finanCiando, e está tendo um ânus permanentos, isto ê, com o regime da Resolução n'i' 4.402, que sigte, está desequilibrando sua situação económiconificava o seguinte: quem tinha um contrato conl a SUfinanceira. E precisava que houvesse um aparte adicíoNAMAM podia, 11:0 fim da semana, passar lã e pedir um
nal de_ recursos, para cobri~ esse déficit, isto é, esse subsídinheiro para colocar na sua conta, era mais ou menos
dio aaicional criado à revelia do Presid~mte. f: pieCis-0
isso. Mandava _uma correspondência qualquer pedindo,
que se grife isso, sempre: criado à revelia das instruções
por ·previsão, que se depositasse, na sua conta bancária,
do Presidente, -dos atas legais. É preciso, por uma razão
do Banco do Brasil, t~m montante de recursos tal. Estade justiça, que se diga que o Presidente da Superintenbelecia essa resolução, que procurava evitar custos finàndência da SUNAMAM, 30 dias após essa EM, em ofíceiros para o setor, que, ao final de cada mês, fosse feito
. cio, manifeStoU -ao Ministro dos Transportes e inviabilium
encontro de contas entre saldos devedores e credores
dade de manter essas condições, já qUe os armadores não
e a~tada a posição. Vinha essa resolução do primeiro
contratariam naviós, se assim- fosse, isto ê, se não houPlano de Construção Naval. Pela recomendação do Prevesse uma taxa fixa pré"via.
sidente Geisel não deveria estar em exercício mais, já que
Esse expediente, analisado ao nível técnico, teve aprodizia -ele que não pod.eria haver adiantamentQS_e esse revação, mas não sofreu aprovação do Mínistfo de eil.tão,
gime continuou. O que aconteceu? Não eram feitos enque nãp o subineteu ao Presidente da República. E, porcontros de contas, no final do mês, e passaram a ser feitã.nlo, -não alterou aS Condições aprovadas pelo Presidentos no final do exercício, do Conselho da SUNAMAM.
te Geisel. Apesar disso ter acontecido, os c.ontratos foEram feitos no final dO exercício, e_ não raro se verificaram feitos de forma diversa da aprovação presidencial.
ram esternos, nos dias posteriores ao final do exercício,
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) - Em que
créditos e débitos a posteriori. Isto é, os estaleiros tivean~
ram em suas -mãos, além dos recursos decorrentes desse
adiantamento contratual, adiantamentos outros havidos
O SR. CLORALD1NO SEVERO- Em 1974, 1975.
pela Resolução n'i' 4.402.
Mostraremos, a seguir, como foram contratados nesse
Além disso, cabe mostrar o seguinte: o esquema finanperíodo. Esses contratos seguiram para a frente.
--ceirO--desse Plano era: 17% de participação dos armadoCondições eSPeciais de financiamento. Incentivos fisres; 29% de recursos_ do Fundo; 14% de recursos da
cais, todos os que se puder imaginar que existem foram
União. Portanto, a União participava com 43%.
recebidos pela indústria: importação, in:t-portação de
componentes, até ICM os Estados deram. Exceto aptiO SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Pode repec;:tção direta de recursos - exceto esta, e mesmo esta
tir?
houve, em caso excepcional- todos os demais acontec_eO SR. CLORALDINO SEVERO - 17% dos armaram.
dores, correspondendo a 4, l bilhões de cruzeiros; o FunDentro deste quadro, nós chegamos à seguinte _sido, 7 bilhões de cruzeiros; o orçamento da União ...
tuação: as condições contratuais, como mostrei, têm toO SR. ALTEVIR LEAL~ Quanto à Marinha Merdos os riscos para o Governo. E garantia; nenhuma, o
cante?
Governo não tinha qualquer garantia. A garantia era o
próprio navio. E se o navio, passado alguns meses, perO SR. CLORALDINO SEVERO- Fundo de Maridesse preço no mercado - e isso aconteceu -valia menha, 7 bilhões de cruzeiros, 29%. O orçamento da União
nos do que a sua dívida. E, se ainda, executada essa dívi3,5 bilhões de cruzeiros, 14%. Dessa forma, a União par.da, decorrendo o tempo para receber o navio, este estaria
ticiparia com 43%, e os-créditoS externos eram Cntendico~_yaJoi" Í!risóiio. Então,_na prática, nãO havia garandos_ c_omo recursos do_setor privado, já que era uma mera
tia~
transferência, com todos os custos, o que representava
Outro ponto importante. O Presidente Geisel reco40%, num total de 9,7 bilhões de cruzeifos.
-mendava, na Sl!a EM, no cronograma, que não houvesse
Vejam os Senhores no momento em que esse ponto
adiantamentos de recursos aos armadores ou_ aos estaleiimportante, essa questão dos 9,7 bilhões vira essa coisa
ros, e que também não houvesse pagamento atrasado;
toda que está ai, de adiantamentos, de operações nâ.o
que se cuidasse de elimínar todos os mecanismos de
transferidas nas mesmas condições, começa todo um deadiantamento.
siquilíbrio econômico financeiro, e_o programa começa a
E aqui um ponto importante. Isto não aconteceu. Prisentir suas dificuldades.
.
mêíramen~e, nãO-aConteceu, como se mostra nesta proO que acontece? A C~ptação de recuros externos, prejeção - e os _Srs~ podem ver os exemplos. (Mostra provista em 1 bilhão de dólares, se ressente de algumas difijeção) Não havi3 jlmacorrelação entre a despesa do estaculdades iniciaiS. Não foi tão fácil captar de início, no
leiro com os pagamentos que o Estado lhe fazia através
ano de 1975, dinheiro. O que acontece? A SUNAMAM
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vai ao mercado e capta facilmente recursos no mercado
interno, cilpta- !60 milhões de dólares no mercado inter-

no, isso nos bancos. Vai aos bancos e capta, direto no
banco, não havia esse controle da SEST naquela época.
A SUNAMAM ia diretarnente, era um órgão que merecia confiança, e apanhava dinheiro. Aí os empresáriOs se
revoltaram e se queixaram que numa hora em que o crédito estava tão difícil, era um absurdo que o Governo
compertsse com o setor privado, tomando dinheiro no

mente e não estava registrada; passou a ser registrada.
Segundo, as condições desses empréstimos passaram a
ser controladas. A União passou a ter, portanto, con-dições dê: emprêstimos dentro do que fosse normal. Portanto, essa medida foi uma medida saneadora muito importante, entre muitas outras~
O SR. JOSE LINS -

Quais foram os -prazos?

O SR. CLORALDINO SEVERO - Nós vamos chegar à promissória depois, é só para lhe explicar essa posição. Então, a duplicata presume que se possa executar
quem assina, e não se pode executar a União nem o Poder Público: Então, essa dívida, em primeiro lugar, não
se_executa. Segundo, a forma de se pagar no setor público é. o empenho, tem que haver a garantia orçamentária,
esses eram recursos extra-orçamentários_ e paralelos. Vejam V. Ex~s que todas essas coisas da duplicata pass"aram
a rolar extra-orçamentariamente fora da contabilidade,
eram crêditos paralelos. Portanto, dentro da Administração Pública, não ·se pode aceitar esse tipo de procedimento.
O SR. ALTEVIR LEAL- A duplicata não ~extraída
da venda de uma mercadoria?

O SR. CLORALDlNO SEVERO- Eu não me recordo, eu posso mandar vir os dado_s_relativos aos prazos.
Eram relativamente de curto prazo porque eram renegociadas constantemente e a cada renegociação ~ ~ um
ponto muito importante nesta COlo_cação- como o tftu~
!_oera_um_título au~ôn.o!Jlo,_s~ p~dia a origem, se juntava
a ~iuiis- tjtulos de al&uns eventos e_s_e perdia, assim, a
origem da duplicata, nascia uma nova duplicata que vinha de anteriores e, de repente, não se tinha mais o controle para poder se estabelecer custo de nada. Era uma
massa fantástica de duplicatas que estão aí, umas substituindQ __ outras e sem controle, daí as dificuldades de se
entrar nos meandros das contas desse órgão.
Dentro desse quadro se observ:a que mais outras condições da EM do Presidente da República não foram
cumpridas. Por exemplo, o Presidente mandava que se
alocassem as encomendas progressivamente de acordo
com as necessidades da Marinha Mercante; assim está
escrito. O Presidente inandava que se alocasse, de acordo
com a estrutura de produção dos estaleiros e que, é claro,
procurassem ter economia de escala, se possível com alguffia padronização. Só que-e-SSa economia de-escala foi
tomada muito a sério e o resultado é que a outra recomendação é que fo"sse co"i1.Trata-do não em bloco e, sim,
parcialmente, e que fossem feitos ajustamentos paf"a a
coriJUntura, o que se tornou impossfvel por esre contrato
que eu mostro aqui. Aqui está o PCN, e o que se vê? No
segundo PCN, o Estaleiro Mauâ teve todas as suas encomendas contratadas num só dia, 27~11-74, 46 navios contratados, um milhão, cento e cinqUenta e três mil tonela·
das de porte bruto. Para qUem podia produzir simultaneamente 2P.U 3 navios nas carreiras, de um canto ou outro do pátio e juilta"itdo isto com as co_ndições de pagamento, onde se _tinha 5%_ no primeiro evento, se compreende que aqui se criou outro mecanismo de adiantament_o de recursos públicos no setor privado.

O SR.-ROBERTO SATURNINO- Quem emitiS. a
duplicata era o estaleiro.
·

Mauá?

mercado interno, com condições favoráveis e com garantias melhores dç que qualquer outro, pois era l!_I!_1_6~g~o
da União._Quandojsso aconteceu, o Governo proibiu a
SUNAMAM desse procedimento. A SUNAMAM, com
o seu orçamento furado pela captação externa, o que fez?
Inventou. Buscou Q. •jeitinl!o_" brasileiro e fez-Y....m~--Ope
ração diferente. Mandou um eCnpresâriO tõmaiôiiilieiró,
e o empresário apresentava uma duplicata à SUNAMAM, a SUNAMAM aceitava a duplicata. t evidente
que a SUNAMAM não poderia ter aceitado duplicata.
Uma autarquia nãO pode usar a duplicata. Não há essa
maneira de captação de recursos, mas e;la aceitava.
O SR. ALTEVIR LEAL- Não aceita a duplicata?

O SR. CLORALDINO SEVERO- A SUNAMAM
aceitou a duplicata. Eu quero dizer ê que na legislação
que rege a Administração Pública, não existe a figura da
d~plicata. Atê por uma tazão muito Simples ...

O SR. ALTEVIR LEAL- E da

promissóri~?

O SR. CLORAU:HNO -S"EVERO- Emitiil e ó aCeite
era da SUNAMAM.
Mas, o que acontece pior do que tudo,~ que sobre o
custo desse dinheiro tomado no País não havia qualquer
controle. Esse dinheiro era tomado pelos empresários, a
qualquer· custo, junto aos bancos, porque a SUNA- _
MAM não os controlavam, nem eles estavam muito
preocupados com isso, porque quem pagava era a
União. Então, esse bolo foi crescendo. Essa história das
duplicatas começa a Se agi-a v ar em 1975, 1976~ f977,- e
vai-se transformando num bolo imenso, vai creScendo. A
dívida era real, em_bora existam casos duvidosos onde
nós vamos chegar. depois. Mas, em tese, v~ os admitir
que a dívida existisse. Eu querO dizer que nós constatamos, mostraremos depois, que houve casos em que se
emitiram duplicatas, quando o saldo na conta-corrente,
a que rne referi anteriormente, era credor:~Quer dizer, a
União tinha dinheiro paga pagar, jamais poderia ter-se
emitido uma duplicata, apenas deveria ter-se abatidO daquele saldo. Portanto, !l- União não era devedora, era
credora e, mesmo·al)sim, foram emitidas duplicatas. Essa
é uma das razões do problema que mostraremos depois,
das provas que fizemos nas contas desses estaleiros.

O SR. ROBERTO SA TURl\111'11)- Esse sistema de
duplicata funcionou depois da ...
O SR. CLORALDINO SEVERO - Ele funcionou
desde 1975, em pequena escala, cresceu qtuito em 1977,
1978, 1979, até o momento em que a Resolução, creio eu,
posso corrigir depois se não for essa-Resolução n9 078 do
Conselho Monetário, de 1981, eu penso, ou de 1980,
mandou acabar com esse procedimento e converter essas
duplicatas em notas promissórias, de responsabilidade
da SUNAMAM. Solução esta que trazia um-grande beneficio: Qual? A União passou a controlar essa dívida.
I~to é, passou a saber, porque a outra corria paralela-

O SR: ÁLTEVIR LEAL- Quantiis carreiras íinba a
-

O SR. CLORALDINO SEVERO - Deve ter umas
três, eu _creio; não quero Barantir isso, mas que parece
que eram três. A ISHIBRAS contratou 81% das suas encomendas no dia 30_ de maio e contratou 19% em 24 de
fevereiro d_o _aho seguinte. A Verolme contratou 100%,
um milhão e duzentas mil toneladas~ em 24-2-75. O-CANECO contratou 70% em 30-2-74 e 30%, 13-12-75. A
EMAG co.ntratou 100%, em 13-12-74.-Portanto, nad~
mais ·a fazer~ Contratos leoninos, contratos desfavorávC::is aó GoVerno, definitivamente assinados, passados
em cartório, com condições pratic.amente irretratáveis e
todos esses programas contratados em bloco, contra, é
preciso que se frise sempre, contra aquilo que o Presidente havia aprovado. Quer dizer, um poder novo se cria entre empre~á:rios e funcionários que consegue modificar,
naquele período, as próprias ordens legais do Estado,
porque a EM aprovada pelo Presidente era lei, tinha o
valor de um decreto. Esse quadro assim__ se _pôs.
Além disso, começamos a ter mais -Problema: a questão da nacionalização. De repente, se resolveu que os navios que estavam sendo construídos no Brasil tinham um
bªixo índice _de nacionalização _e que este deveria ser aUmentado~ AcOntece .que esses índices, que eram de 75%,
em 1974, em 1980 foram modificados, para esse programa que está aqu!, de_~_~% a 90%._ Comojâ esta~am: contratados oS iia vlos nã.S condições anteriores~ Os-estaleiros
üver~ que buScar novos fornecedores, às vezes foram
eles mesmos. Esses flovos fornecedores não estavam preparados ra~a_ fazer isto. Os custos erarri extremamente
maiS- efevadõs, -até" meSino âe- fornecedores internado·
nais, as suas agências no Brasil produziam por preços extremamente mais elevados do que_ se importasSe lá de fora, e não raro mais de 200% mais caro do que o preço interno. Mas, em nome dessa nacionalização, se fez isto.
Esse processo de renegociação de contratos, de modificação de condições cria. .•

Maio de 1985

O SR. JOSE UNS mos ...

A nacionalização era dos in,su-

O SR. CLORALDINO SEVERO- Esses contratos
criam, portanto, uma dificuldade muito séríã que aumenta todos os custos.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora}- Mas ê baseado-riisto de livre e espontânea vontade.
O SR~ CLQRALDINO SEVERO ~ .. Livre e exp·ontânea vontade!" Então, isto aumenta oS custos e, ao final
do Governo Geisel, justifica uma prorrogação de prazo
de quinhentos e quarenta e seis dias. Essa prorrogação
de prazo, via de conseqUência, por condições de contrato, estabelece indenização, isto ê, primeiro aup1enta pra~
zo, e permite receber uma indenização, a titulo de custo
havido por administração, em -tese, paralisada, porque
deveria estar produzindo e não pôde, porque o Estad?
impôs uma condição e esta condição foi onerosa, economicamente.
Niilguém tratou de ver, se por acaso, já não estava o
estaleiro, pela dimensão do programa, atrasado mesmo,
independente da nacionalização, não tinha condições de
fazer isto. O fato é que esta decisão, tomada em papel
passado, determinou, fatalmente, um aumento de custo
extremamente elevado. E mais um desajuste financeiro,
porquanto esses insumos eram importados com um crédito de importação favorecidos, passa:ram a ter que usar
créditos internos.
Então, essa situação ê a .situação do plano de construção naval. -EU acredito, numa estimativa minha p~
soai, das questões de parâmetro Z que decorrem dessa
prorrograçãO, das_ questões de duplicatas, de todas estas
coisas, havia um furo, ao têrmino da administração Gei~
sei, em tOrDO -d.C-Um milhão de dólares. De coisas que estavam paralelas, se se somar af os custos das duplicatas,
o custo_do parã~etro Z, tudo isto, esta foi a herança que
o Governo Figuefredo recebeu. Recebeu, é verda4e, uma
nova frota, recebeu, é verdade, uma nova indústria, rece-beu é verdade, tudo isto, mas recebeu um imenso desequilíbrio. E recebeu mais, não houve decepção de que o
órgão que geria isto era totalmente incompetente e despreparado para fazê-lo. A Fundação Getúlio Vargas
emitiu um relatório, no.ano de 1974, onde dizia que esse
órgão ei:a incompetente para fazer isto, que todas as suas
práticas administrativas eram condenáveis, que não ti~
nha registro de coisa nenhuma,. que tinha uma atomização de processos de tal ordem que não se podia juntar
coisa com coisa - c_omo de fato não se pôde, foi~se ver
isto depois- e que este órgão nãC? tinha gente prepara~
da ..• ___ -~
, _
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Que ano,
Sr. Ministro?
·

O SR. CLORALDINO SEVERq- 1974. Não tinha
gente preparada para gerir operações de tal complexidade, vejam os Srs. operações- de captação de recursos de
milhõ§, centenas de t:nilhões de dólares e opera,ções de
repasse, nunca inferior a illgumas dezenas de milhões de
dólares, que seus registras, que suas equipes eram incompetentes, não eram as pessoas, ê a inadequação da pessoa
à dimensão do problema. E mostrava muito bem o choque que havia entre duas funções, como banco de fomento da indústria de construção naval e como um órgito
que deveria gerir a Marinha Mercante e que não raro se
pôs a favor sempre da construção nayal, em detrimento
da Marinha_ Mercante, como se verã. E diante dessas coisas todas, a Fundação mandava que se fizesse uma ampla reforma deste órgão. A EM do Presidente Geisel já
dizia isto. Mas a reforma feita no período Geisel foi discutir, mudar a classificaçãO do órgão, que estava muito
baixa como autarquia e o Diretor Financeiro era DAS~ I
enquanto que o dO: DNER era DAS-3 ... Então, a reforma feita naquele período foi mudar os DAS ...
No Q.Qy(;rilO que-entra, um esforço ê feito pelo minis~
tro que chega para corrigir essa questão. E o superintendente que entra na SUN AMAM, com base nesses estudos, apresema_p~~posta de uma_reforma mais ampla,
criando uma emj,te&i que pudesse ter flexibilidade, sem
dividir as funções, o__ que eu acho que_ deveria ser feita.
Isso não teve sucesso, O Ministro Eliseu Resende desetivolveu um esforço
muito grande, com o seu superintendente, para chegar a
essa mudança. Não era possivel manter um fantástico
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volume de recursos. ~ como amarrar cachorro com linguiça o cuidado com gente desse nível. Então, o q.ue
acontece? Nada. A refonna que foi feita em 1981 não
tem expressão nenhuma, não resolve nenhum dos
problemas da SUNAMAM que continuam. E, a partir
daí, o Ministro Eliseu Resende também desenvolveu um
esforço para corrigir estas questões e muda~ as práticas
de financiamento.
Chegamos então a esse quadro (mostra na projeção).
Levamos ao Presidente Figueiredo isso qtie Colocamos
aqui. Em 30 de março de 1983, o Presidente Figueiredo,
verificandq- a importância de todas as colocações, aceita
uma estratégia de mudar completamente tudo. Em que
consistem essas mudanças?

O SR.

Jose LINS -

V. E~• já era ministro?

O SR. CLORALDINO SEVERO- Jâ. Eu era ministro desde II de maio de 1982. De infcio, eu relatei as primeiras experiências atê chegar à crise, e, a partir de 30 de
março, o Presidente aceitou, não sem um grande impac'to que lhe causou este quadro todo, as nossas propostas.
Essas propostas basicamente _eram as seguintes: primeiro, colocar a SUNAMAM de volta às suas funções
de coordenação da Marinha Mercante. Transferir a atividade de coordenação do Fundo de Marinha Mercante
ao Ministro dos Transportes, e a um conselho interministerial do Fu-ndo, que daria a p-Qlitica, as condições de
financiamento, os incentivos, e as prioridades. Utilizar. se de uma entidade capaz, de tradição neste Pais, o
BNDES, para ser o agente financeiro,·e que, portanto,
com a sua experiência de banco tr~taría, das questões
bancArias. Tr.ansferir, pOrtanto, ao BNDES essas
funções todas. A partir daf, então, o ponto final eram as
finanças do órgão, que era o principal, de cert8. forma,
porque a crise era muito sêria, como mostrei, nós esiãvamos ameaçados de parar a construção naval, e eu acho
que ai se tomaram as decisões mais importantes para a
construção naval, eu diria, na última décãd.a. Porque a
situação era muito sêria quando se tomou a decisão de
saneamento que envolvia as _segu~_ntes medidas. Assim,
primeiro, foi elevada a alíquota de adicional de frete, a
que me referi antes, para 50%. 2r) foram suspensos novos
emprêstimos, foi congelada a captação de recursos para
sanear. 3r) foram conti~as as encomendas, tem'poraria~
mente. 49) principalmente, foi transferido o estoque da
dívida, uma parcela muito grande, como eu mostr~rei
agora, para a União. Essa divida que foi feita, era decorrência, eu diria, de uma pOlítica econômica, porque essa
dívida nasceu de uma política económica de financiaf
atravês de captação de recursos externos, e mostrei, pelas
projeções que anteriormente foram colocadas, que não
havia nunca viabilidade dessa indústria, desse setor, poder pagar essa captação. Só havia uma solução: transferir à União, e assim foi feito.
O Decreto~lei 2.035 cuidou da questão do aumento
tradicional de fretes, a questão da reforma administrativa foi feita pelo Decreto n"' 88.420, que eliminou, portanto, a função de fomento, destinada a financiar a cons~
trução naval da SUNAMAM, atribuiu a função admi- ·
nistrar à Marinha Mercante e criou o Conselho Diretor
do Fundo de Marinha Mercante. Absorção pela União
de débitos da antiga SUNAMAM-, i complementarmen-.
te autorização para contratar operações de financiamentos internos e externos, jJãfã. cOrlsOlidar as dívidas, veio
pelo Decreto-lei 2.055._
Eu vou explicar a V. Ex•s a estrutura das dívidas da
SUNAMAM. Os atos todos são de março de 1983. Eu
poderei fofnecer todas as bases legais para a Comissão,
não hâ problema.
Então, vamos ver as estiiituras da divida: (Exibe transparência 10) 1"') nós tínhamos operações com notas promissórias, entre aquelas a que nós nos referimos anteriormente. Eram operações que substituíram as duplicatas. Essas operações, substituíam, com base no item 2 do
voto do Conselho Monetário 78, de 81, as dupHcatas de
emissão dos estaleiros, regularmente aceitas pela SUNAMAM e com vinculação a pagamentos de eventos e contratos da construção naval.
Situação: em conforriiídade com o dispostO -iiOs
Decretos-lei 2.035 e 2.055, e de acOfdo Com o voto do
ConSelho Monetário 404, de 83, esses dêbitos foram con-

solidados e liquidados com recursos provementes de novas operações, na mOdalidade da ResOlução 63, dO Banco Central, tendo como mutuãria a União Federal. Isso
se deu em 7 de novembro de 83. Os pagamentos vêm-se
processando normalmente, sob a coordenação do Ministério da Fazenda.
Segun.do: operações com mOdalidades- de Resolução
63, do Banco Central; operações contratadas em consonância com o dispgSto no item 6 do art. 29 do Decreto-lei
1.801, P.ara a complementação das demais despesas do
Fundo.e_destinadas ao financiamento da construção naval, que eram operações que a SUNAMAM .fazia, portanto, 63, feito pela SUNAMAM. Da mesma forma que
os créditos originais e notas promissóriaS, estas -forim
objetos de consolidação e liquidação através de novas
operações autorizadas pelo voto 468, de 83, tendo como
mutuária a União, e foram assinadas em 28 de dezembro
~~
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Tambêm sob a coordenação do Ministério da Fazenda
o seguinte: operações na modalidade da Lei 4.131, ídên~
ticas às operações da modalidade da Resolução 63, ainda
de acordo com os Decretos-lei 2.035 e 2.055, foram assu-midas pela União, tendo a Procuradoria Geral da Fa~en
da se encarregado das providêncas.
Então, essas foram as operações com bancos assumidas pela Uniãq,_depois vênl as operações com os estaleiros. Eventos antigos, basicamente decon:~ntes de_ Resolução 6.043:-rluplicatas emitidas por estaleiros referente a
eventos e contratos anteriores a junho de 83___e com o conhecimento da SUNAMAM; capacidade_ dos estaleiros
junto- aos estabelecírnentos de créditos nacionais e estrangeiros para a obtenção de emprêstimos. Caucionadas. Esses créditos estão sendo objetos de anãlise pela
Cõmissão de Tomada de Contas, nós vamos voltar a isso~ E. eventos em andamento que foram pagos diretamente.
O SR. ALTEVIR LEAL- (Fora do microfone)
O SR. CLORALDINO SEVERO - Eram operações
prontas, nós não voltamos a essas operações. Só com
esse itç_m, (rriostra na transparência) nós já estamOs trabalhando hã mais de um ano, porque tivemos qu-e recorrer às vezes, a perfodos de 5, 6 anos atrãs para poder eliminar o quebra-cabeça.
Yamos aos V<!lores. (Exibe-se_lr~M'arência). Transferida para União Federal notas promissórias e pactuadas
com os banCos, no valor de 317 milhões de dólares. S pago, sob forma de Resolução 63, com bancos privados,
129 milhões de dólares: repasse, sob forma de resolução
do Banco Central com o Banco do Brasil- em 21 deju~
nho de 86_- 64 milhões de dólares; financiamento externo em moeda, estoque da dívida, portanto, 1 bilhão e
258 milhões de dólares; débitos de Avisos GB- 360 milhões de dólares; totalizando esta soma 2 bilhões, 129 e
-293- nm dólar_es_ Isso é o que foi transferido para a
União. Re;;tou,_para o F~Jndo de Marinha Mercante3.02
milhões de dólares, na êpoca, totalizando 2 bilhões e 400
mifhõeS de dólares essa posição, fora ReSolução 6.043,
que mostraremos depois.
(Exibe transparência)
Esta do gráfico da dívida é interessante que se veja.
Eol perguntado na Comissão sobre o problema da dívida
da SUNAMAM e eu diria que basta que se veja o nosso
balanço; o balanço da SUNAMAM registra esses valores que aí estão. Eu quero aqui mostrar o conceito. O
conceito é SUNAMAM e depois de SUNAMAM, Fundo de. Marinha Mercante. Portanto, a transferência das
dívidas para a União. Em não retirando da Nação o encargo, deram ao setor uma nova situação que, não se
pode deixar de reconhecer, constitui o saneamento financeiro a que me referi. Evolução da dívida da SUNAMAM, aqui está. Primeiro, dívida externa- cresceu, em
1974, até 2 bilhões e 440 milhões de dólares. Isso são valores- retirados de banlanço. Depois disso,- começamos a
queda e chegamos a 84 com 467 milhões de dólares.
Atualmente, o Fundo deve estar em torno de 500 a 550
milhões de dólares, no mês de março. E aqui, em
ORTNs a mesma coisa. Com as transferências se fez o
sanea·mento do setor. Portanto, aquele setor que não ti-
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nha mais recursos para poder investir, graças ao seu endividamento acelerado, passou, com essas medidas, a
contar com recursos.
Vamos ver a questão da Resolução 6.043. Vamos falar
um pouquinho sobre o que é a Resolução 6.043, A Reso~
lução 6.043, emitida pelo Conselho da SUNAMAM,
veio substituir a chamada Resolução 4.402, a que me referi_ antes ... Substituiu da seguinte forma: eliminou o
adiantamento e colocou um sistema substitutivo, em vez
da duplicata. A duplicata foi oficializada de outra forma,
a duplicata é problema do estaleiro, que deverá pagar os
juros das mesmas, cabendo ao Governo dar, até a sua
plena quitação, continuidade aos reajustamentos, isto é,
pagar como se a obra não estivesse pronta. Continuava o
reajustamento correndo, cláusula esta que fazh parte
dos contratos. Portanto, a Resolução 6.043, de certa forma, volta ao contrato, que era leo.nino, era errado, porque esses valores são superiores e conforme a situação de
juros _nessa êpoca ~ra!l). -~uperiores. E, então, o estaleiro,
no momento em que fossem pagas as duplicatas, ainda
tinha uma conta adicional do que se pagou até o mês tal,
do que foi pago a duplicata, então tem mais o reajustamento correspondente, que era a diferença da 6.043. Esses créditos, no valor de 488 milhões de dólares, é que foram objeto da operação triangular seguinte! Os estaleiros compareciam ã SUNAMAM, se apresentavam, e sabedores que tinham créditos, crêditos estes decorrentes
desse reajustamento a que me referi, levavam esses crêditos aos bancos, e ofereci~ aos bancos em garantia de
operações. Desta forma, tomavam os recursos dos bancos e tranSferiam os direitos, cediam os créditos aos bancos, que deveriam, por sua vez, receber daSUNAMAM.
A SUNAMAM declarava, em carta, o seu conhecimento
desta cessão e declarava a existência desses valores.
O SR. ROBERTO SATURNINO- A resolução se
referia a essa operação?
O SR. CLORALDINO SEVERO- Não, a resolução
não se referia a essa -operação triangular, e essa é uma
questão muito importante, porque veja bem, ceder crédito não pfecisa resolução, é um direito do privado, então,
a questão fundamental, que se tem muito discutido porque- ê que se permitiu ceder créditos. O Governo ttão
pode impedir que alguém ceda os seus créditos. O que estava errado, nessa história, era- dizer que créditos existiam quando eles não existíam. O que estava errado e
mostraremos a seguir é que as bases, os créditos pretensos não·existia.m. Af é que está a dificuldade, a dificuldade não é o atO de ceder é sim o que foi cedido.
Eu não me deterei muito nessa questão, porque o Presidente da Comissão de Tomadas de Contas, que aqui
vai depor, poderá trazer~lhes, com mais propriedãdes,
toda a informação sobre isto. O fato é que nós reconhecemos, em 4 estaleiros, um valor de 92 milhões de rl.6lares como legítimos. E. não· aceitamos um valor, des$es
mesmos estaleiros, de 27 milhões de dólares mais 33_ mi~
Jhões.de ORTNs. Portanto, encontram-se pendentes, em
análise, 369 milhões de dólares, correspondentes aos estale.ir~Jshikawagima, EMAQ e CCN:, s~ndo que O~ dois
primeiros Ishikawagima e EMAQ, representam 76 milbõe_s, o primeiro, 43 milhões, o segundo, e o restante do
saldo, 200 e tantos milhões de dólares, referem-se a
CCN.
Os estudos referentes a lshikawagima e EMAQ estão
conclufdos, de nossa parte. Eu quero esclarecer aqui que
toda vez que calculamos esses valores, democratica e
abertamente, entregamos aos interessados os nossos câlculos, as nossas memórias de cálculo, para que contestassem. Desse processo de discussão, que resultou nesta
economia de 30 milhões de dólares, nos primeiros dados,
é que nós chegamos às conclusões. Ishikawagima e
EMAQ itãa aceitaram essas coridições e CCN entrou
com um mandado de segurança impedindo a continuidade _do exame dessas contas, criando, dessa forma um impasse, porque a lei exige que para que se atestem créditos
de exercícios anteriores que estes sejam examinados.
Ninguêm pode atestar o que não se pode examinar. Portanto, o impasse foi colocado. Daqueles que tinham cré.. ditos legítimos, e no montante dos créditoS legítimos, pagamos e não devemos. Provemos recursos no orçamento
para outros pagamentos, que não aconteceram por esse
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impedimento e, opcionalmente, foi colocada a questão
de bancos, colocando~se como devedores de boa fé, credores de boa fê. Isto foi objeto de um dos exames jurldicos mais profuildos, me cerquei de todos os cuidados
pela dimensã.o do problema e escutei todo escalão do
Ministério e outras pessoas, outros juristas e;pi'incipalmente, o parecer do Procurador-Geral da Fazenda que
teria que ser definitivo, neste particular, e que dizia que
não yinculava, isto 'é, quein cede, cede o que tem e só se
pode pagar o limite da cessão desse crédito. Esse parecer
mostra jsso e a postura do Ministério foi essa; pagar o
que se devia. Portanto, quando se fala erri SUNAMAM,
fala-se em escândalos de quinhentos e tantos milhões de
dólares. t;: preciso que se frise então que a União não pa·
gou nada disso, Sr. Presidente.

O SR. .ALTEVIR LEAL -A União pagou.
O SR. CLORALDINO SEVERO -A União não pa·
gou nada. Não há port.anto, pagamento da União de cré1ditos ilegítimos. Na Resolução.6.043, nós nos limit3.mos
a pagar aquilo que efetivainente devemos e os crêditos
que glosamos nãO foram pagos. - O SR. ALTEVTR LEAL- Parte foi pago pela União.
O SR. CLORALDINO SEVERO -

Eu me refiro a

6043, que·mostrei aqui, quatrocentos e oitenta e oito mi·

lhões de dólares, e, mais tarde, já estava em quinhentos e
tanto, mas esses quatrocentos e tantos.milhões de dóla·
res, quinhentos milhões de dólares, praticamente, não
foram pagos, foram pagas aperias aqueles noventa e oito
milhões que correspondem aos créditos legítimos, e, realmente, reconhecidos. Os demais, entendemos que pagaM
remos aqueles que se mostrarem verdadeiros; o saldo ~·
dívida, dos estaleiros para cotll o bancos.
O SR. ALTEVIR LEAL rior... ?

Já havia exame ante-

O SR. CLORALDINO SEVERO- Não, existe uma
coisa. Num dos estaleiros, que corresponde, mais ou menos, à metade das operações, CCN, o exame tornou-se,
práticamente,..vamos. dizer~ .se não."impossí.vel•.extrer;na~
mente difícil. As suas operações não estão lastredas
numa seqUência administrativa aceitável e., não raro, curiosamente, operações de reajustamento onde entram
índices de diversos meses, sem valores exatos, em número redondo, e uma série de outras irregularidades, que eu
vou ver agora, mas que melhor do que eu mostrará, portanto, o Presidente da Cóinissão de Tomada de Contas.
O SR. ALTEVIR LEAL- Estava batendo a entrada
com a saída?

O SR. CLORALDINO SEVERO - O que foi feito
pelo estaleiro c-om o dinheiro, eu não sei informar, porque ar é uma decisão adminis.trati.va~ eu não conheço, eu
não sei, o estaleiro recebeu o dinheiro do banco, Mas, eu
vou rapidamente mostrar a relação dessas várias irregularidades.
O SR. ALTEVIR LEAL- Eu estava apenas pergun- ·
tando se V. Ex' queria dizer se não eStaVa batendo a.. entrada com a saída desse valor.
O SR. CLORALDINO SEVERO que não houve saída.
O SR. ALTEVIR

L~.A_L

Eu quero dizer

- Não, no passado.

O SR. CLORALDINO SEVERO
preendi bem, eu vou tentar ...

~

Eu não com-

O SR. JOS~ UNS- Um esclarecimento. A base do
julgamento da legalidade foi a consideração das ~on
dições contratuais, previstas no programa inicial e âprovadas pelo Governo. Todas as decisões interrias da SUNAMAM que não observavam essas normas foram consideradas ilegais?
O SR. CLORALDINO SEVERO - Eu creio que to-_
das as decisões que não tiveram base legal, veja bem, por
exemplo, o protocolo, "nós deixamos de cumprir. O que
significa o protocolo? E: preciso que se diga aqui que essa
pergunta tem uma repercussão muito grande, quer dizer,
essa pergunta é muito ·importante.

Quanto à Resolução 6043, deveria ela funcionar a partir .de um determinado mês, que eu não me recordo se é o
mês de julho. O Diretor Financeiro da entidade, reunido
aos empresários, tomou a decisão de retroagir sua vigência, i~to é, passaria ela a viger a partir do mês de março.
Ora, isso ê mais ou menos como o Presidente baixar um
decreto, ou o Congresso aprovar uma lei e um funcionário qualquer, lá de baixo, dizer: eu não concordo, essa
coisa deve valer a partir do mês taL Ora~ primeiro, o referido funcionário não tinha qualquer habilitação legal
para isso, não era autoridade competente para tomar
essa decisão. O ato teria que ser, necessariarirente, um
ato público. Isto ê, essa decisão teria que ter sido publicada, e não o foL Além de tudo, modificava condições,
condições_estas que envolviam três partes, o armador, o
GJtverno, ·e O estaleiro, portanto, teria que modificar o
próprio contrato. E não poderia nunca ter vigência para
trás, o que ê o absurdo maior de toda essa história. Portanto, existem outras séries de imperfeíções legais, neste
ato, que os pareceres, principalmente da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República e do próprio
Ministério e de uma comissão de jur"istas que eu coloquei~ mostraram que f!ão tinha legalidade. Portanto, não
poderia ser pago qualquer recurso, qualquer fatura de- ·
corrente e beneficiada por esse protocolo e, por isso mesmo, foram glosados os créditos correspondentes.
. Agora, vamos ver o que nós glosamos, porque pode
parecer que nós modificamos critériOs. Eu diria.que nós
não modifica_mos critérios, modificamos comportamen":'
tos. ~ uma nuançazinha aqui importante de se entender.
Por exemplo, inexatidões nos câlculos de reajustamento
de eventos em que hã participação do armador. O que
significa dizer "isso, por exemplo, o armador responde
por 10%, quando ia calcular o reajustamento, essa parte
do armador não era cobrada do armador, era cobrada
dó Governo. Segundo, inexatidão no câlculo de reajustamento "em razão da nacionalização. Vamos pegar um
exemplo simples aqui: um n3.vio que tivesse uma compenente simples, cinco unidades importadas e que tinham
sido pagas. Q GovernO res·olveu nacionalizar e vamos dizer que aumentou só 20%, geralmente é muito.mais, mas
é sé para ficar uma conta redonda, dá seis. Ficou devendo um, portanto. Este um não tinha d~nheiro para pagar,
foi pagar depois, com reajustamento de dez. A conta era
feita sutilmente, da seguinte maneira: ingenuamente, seis
vezes dez, sessenta; menos cinco, a custo histórico, cinqUenta e cinco, e, portanto, o Governo pague a diferença. Ora, isso não é mudança de critério. No caso de
um dos estaleiros, coisas desse gênero vão a vinte milhões de dólares.
lnexatidão nos cálculos das parcelas referentes a especificações adicionais, inclusive de interesse do armãdor.
Ora, consta no contratO que todas as especificações adicionais são da responsabilidade do próprio armadOr,
mas eram cobradas ao Governo.
lncor"reções na cobrança do reajustamento por atraso
de pagamento, incorreções de câlculo de reajustamento,
com troca do índice, em vez de ser do mês tal, era usado
o do mês seguinte: em vez de ser um índice do mês tal, o
que tinha que ser pelo contrato, era usado outro e, cásualmente, sempre contra o Governo. Eram acidentes e
aconteciam com certa regularidade esses erros de cálculos. No caso dos índices de aço, de mão-de-.obra, Coisas
desse tipo. São coisas substantiVas, não hã mudança de
critério, us~vam uma tabela e é o que nós fizemos, ê apenas ver uma tabela e glosar essas coisas. lncorreção nos
cálculos d.o parâmetro (inaudível), efei_tos (inaudível) atividade monetária, todas aquelas coisas que resultaram
da nacionalização, que serão explicadas depois.
Inadequ8da troca do regime de regramento da Resolução n~"4.402 para a 6.043, isto é, um pagamento que
deveria referir-se a uma resolução, era usada a outra,
quando convinha mais usar a outra.
Impropriedades na emissão, cobrança e desconto do
reajustamento de duplicatas. Por exemplo, emissão de
d1J.plic_ata!; an_t~. da realização física do evento. Isto é
muito grave. Quem quer que chegue ao. Código Civil
sabe que emitir Uma duplicata sem que haja respaldo de
serviços prestados, comete crime cuja pena é de cinco
anos. Lamentavelmente, criou-se neste País um conceito,
que boje já es.tá generalizado, de que o. cidadão pode fa-
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zer tudo, se a polícia não o prendeu, se a polícia o_u o.Governo não o prendeu, não interessa que a lei diga que ele
rião pode fazer tais cOiSas. Empresários pratícilram a tos ·
deste tipo erroneamente e nós apenas tratamos de
corr:igi~los. Isto ê, se uma ·duplicata foi feita no mês de
março, e só poderia ser feita em novembro, teríamos que
ter declarado a nulidade total dessa duplicata, mas nós
glosamos e cobramos o custo correspondente ao período
de março a novembro. Portanto, um procedimento absolutamente justo, tiramos o que não lhe era devido.
Inclusão no valor da duplicata de despesas referentes a
seu descon·to da rede bancária. Se nós considerarmos que
no regramento da 6.043 essa despesa era do estaleiro,
não podia co.brar despesa financeira, estava, portanto,
cobrando duas Vt;<:C§.•.. Cobrança de despesas bancârias,
tendo pofbase uma operação paralela entre estaleiros e
os bancos, Sem interveniência da SUNAMAM. Cálculo
da cobrança das despesas de financeira de descontos de
, duplicatas, usando juros compostos, capitalizados mensalmente. Então, tomava-se o juro, que era 120% ao ano,
dividia-se por 12, tinha-se I0% ao mês. Sabem os Srs.
que esses juros terminavam etlJ 200 e tanto por cento.
Então, nós recalculamos.
O SR. ALTEVIR LEAL mento .. ~

A diferença de financia-

O SR. CLORALDINO SEVERO ~ Nós recalculamos agora e· dissemos: o câlculo ceita é esse, o Sr. recebeu isso, o Sr. pretende. receber isso, mas o cálculo certo
é este. Nós rc:;conhecemos tanto,_ o resto está. glosado,
não pagamos.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO- Todos os estaleiros fizeram isso?
O SR. CLORALDINO SEVERO- Eu pediria que a
especificação fosse feita na p~óxima reunião, porque eu
posso cometer algum engano, mas eu diria que alguns
têm especiafidãde em algumas coisas e outros têm especialidade em outras, mas, a verdade é que todos tiveram
os seus pecados, tanto é que a glosa atinge a todos.
E assi!l;l há uma sucessão de outras coisas em que eu

não vou deter-me, apenas estou dizendo qUe nós não
mudamos critêrios, nós mudamos comportamento.
Quando digo que nós não mudamos critérios, ê porque
rlão mudamos lei, não mudamos contrato. Para nós qual
era o melhor caminho? Era. pagar. Nós sabemos a gravidade dessa posição, só a postura de não pagar nos foi
uma postura muito difícil, muito cara, muito complicada, com grandes sofrimentos pessoais para todos que
trabalharam nisso e com crises permanentes e evidentes
neste quadro.
Então, este foi o quadro. Nós pagamos isso (exibe na
transparência).
Só para finalizar essa exposição,· que já vai tão longa, ·
eu quero dizer-lhes que é preciso registrar dois resultados. Apesar de estar além do saneamento, alêm da reforma administrativa, quando isso apareceu nós precisâvamos, antes de registrar esse resultado, dizer: tomamos a
decisão de criar a Comissão de Inquérito. Algumas pessoas me pe-rguntam: pOr que tão tarde? E eu poderia responder, também: por que tão cedo? Porque os pareceres
de que eu dispunha me diziam o seguinte: uma comissão
de inquérito tem prazos muito reduzidos, são 60 dias e
pode ser prorrogada por mais 30 ou mais 60, se não me
falha a memória. Dentro desse quadro, nós precisávamos, a rigor, para uma caracterização perfeita de toda a
extensão .do problema, da conclusão dos trabalhos da
Comissão de Tomada de Contas. Só, então, ·a rigor, deveríamos ter feito a Comissão de Inquérito. Acontece
que se aproximava o final do Governo e, para um Governo que havia tomado, a decisão- por definição presidencial, tomada, e nunca negada, em nenhum momento, pelo Presidente Figueiiedo - de levar essa questão
ao seu completo saneamento, sem exceção, doesse a
quem doesse, com as conclusões que tivesse que haver,
seria uma injustiça _muito grande que nós terminássemos
o Governo e entregássemos ao Governo que chegava
este problema como se tivéssemos escondido esse fato.
Fomos forÇã"dos, em vista disso, a tomar a decisão. O
Presidente_da Comissão de Tomada de Contas, com sen~
sibilidade política, vendo. que tinha um série de infor-

---·----·-----------·-··----

Maio de 1985

ma-ções de irregularidades já, tomou a decisão de me comunicar e eu, imediatamente, abri a Comissão de lnquêrito.
Entendo que o País não foi lesado em nada por este
atraso na Constituição da Comissão, como alguns
acham, porquanto nenhum direito foi prejudicado e
nada do que se podia fazer deixou de ser feito por- questão de prazo. Está sendo feita a Coniissão de Inquêrito,
em toda a extensão, com todo o rigor. E a Nação conhecerá, portanto, eu tenho certeza, o seus resultados.
Alêm disso, eu entendo que um inquérito só pode ter
um resultado: aquele que é justo e que é correto. Eu não
posso, de forma alguma, p~ejulgar administradores
atuais. Só posso admitir que são honlenS que têm uma
visão pública, que têm espírito público, têm esptrito de
corr~o e que se haverão, em defesa do interesse público, com o· mesmo zelo que nós tivemos. Portanto, só pos.so esperar do Ministro atual e do Sr. Presidente que a
sua compostura, o seu comportamento não haverão de
decepcionar os brasileiro's. E que essa Comissão de ln~
quérito haverâ de chegar às conclusões.
Eu acho que o mats importante foi o resto todo Eu
sempre digo que se nós estamos numa indústria que estamos reformando, que temos que corrigir 'e, de repente,
ela pega fogo, alguém bota fogo nessa indústria, a nossa
pfimeira atitude tem que se chamar os bombeiros para
. apagar o fogo e, logo depois, recolocar essa indústria a
funcionar, dar condições de ela andar e, depois, fazer o
processo jurfdico para responsabilizar o incendiário.
Eu acho que nós seguimos essa seqilência. Acho que a
exposição mostra isso. Acho que o Brasil, primeiro, glosou contas, deixou de pagar, o que é um procedimento
não muito comum. Acho que nós estamos trilhando o
caminho certo. E o resultado final disso: exibe-se (trans~
parência) primeiro, podemos cOntratiu 500 mil toneladas
de navios neste início de ano, temos aí prioridá.âe paramais de 200 e tantas mil toneladas. TemoS um orçamento
de 4 trilhões e, nesse orçamento, temos recursos para dar
continuidade à construção naval, dentro de limites razoáveis, Portanto, aquele setor que estava sem perspectivas, em 1983, com essa reforma foi saneado. Podemos
esperar não inilagres, não planos mirabolantes, rilas arecuperação está aí.
Esta exposição geral que eu faço e, ao agradecer a
atenção que me foi dispensada, declaro q:Ue estou à disposição, hoje, amanijã, e em qualquer dia, até o término
dos trabalhos desta Comissão, para provê-la de toda informação que nCcessitar, de qUalqUer informação adicional, quesitos que me queiram formular. Eu estarei sempre à disposição porque entendo que é do maior interesse
da Nação que o Congresso Nacion-al discuta esse problema em toda a extensão.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Termina,da
a piute expositivà, iremos aos debates.
Concedo a palavra ao primeiro debatedor inscrito, Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Ministro, eu
só tenh'o que agradecer a disposição de V. Ex• de vir aqui
nos prestar esses esclarecimentos, da maneira mais límpida, da maneira mais minució'sa e -rigorosa" C:oillque poderia ter sido feita, num prazo exíguo, tão curto quanto foi
o da sua exposição.
Não poderia deixar, também, de cumprimentá-lo pelas providências tomadas, -que se não puderam ser tomadas mais cedo, pelo menos foram tomadas, não tardiamente, para recuperar ao menos parte dos prejuízos que
a Nação teve que arcar por procedimentos incorretos, irregulares, marcados aí por toda sorte, seja de incompetência, seja de desídia, seja de corrupção porque deve haver muita coisa disso tudo somada na produção desse
chamado escândalo da SUNAMAM.
Eu perguntaria a V. Ex•, inicialmente: o que está sendo objeto de apuração, de glosa, de correção, enfim, é a
parte que poderia sofrer essa apuração, que é resultante
aessas operações calcadas na Resolução nq 6.043, mas
toda aquela parte que foi objeto do saneamento, isto é,
resultante das promiSsórias, das Operações 63 antigas,
que foram absorvidas pela União, provavelmente, dada
a falta absoluta de controle, que sempre oc-orreu naque-
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les perfodos todos, provavelmente tamb~m e:;Lão embutidas muitas dessas irregularidades e dessas falsas despesas
qoea União ao absorver as dívidas ao reconhecê-las, terá que pagar. E isso é lamentável mas nã"o podemos, nessa altura, responsabilizar nem V. Ex_' nem aqu~les auxi--lilii-e_s-qlle_ seTvífam sOb sua gestã-O. Agol-a eu perguntafi:i:- essa c_o~issão de Inquérito estâ tentando apurar as
irregularidides dos tempos anteriores, também? Quer dizer, como se está processando isso? Ela está apurando o
quê? Q~~ndo deve t~?_!"minar _9 seu ~rabalho e quem apreside?
0 SR. CLORALDINO SEVERO - Preliminarmente, eu agradeceria as referências de V, Ex' e quero dizer
que creio que nada nos autoriza a acreditar que comportamentos diversos desses tivessem sido tomados, em outros procedimentos,._ Apenas o que posso dizer é que
eram atas 3:dministrativos acabados.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Exato.
Õ~SR. CLORALDÍNO SEVERO- E que nós só tivemos conci_ições de mexer com aqueles que não estavam
acabados e q_lle, creio, portanto, estarem embutidos em
todas as atividades da SUNAMAM coisas deste tipo. Eu
diria que é oãbsolutamente impossível quantificar. A própria 6.043, que nos leva a mais de ano de trabalho, em
cada operação, uma liga-se a outra, e duplicatas são
subStituídas_por outras, somando-se duplicatas, às vezes,
- de eventos complementares diversos. E o que dizia a
Fundação Getúlio Vargas, nós o sentimos. Não existe
aqui o tradicional da administração pública, que ê o processo que o DNER segue, por exemplo, o qual historia
todo o registro de um contrato. Cada ped~do de pagamento nasce como um contrato, um processo à parte.
Não há como se juntar isto na SUNAMAM. Então, é
materialmente impossível se realizar esse exame. O que a
Comissão de Inquérito .faz, isto ~im, e procura fazer, é
- verificar procedimentos como estes que citei aqui, da
EM do PrÇ§i_dente, que_são graves, comportamentos que
não correspondem a uma autorização legal, porque muitas dessas c_oisas que aqui aconteceram, aconteceram por
desobediência clara ao estabelecido pelo Senhor Presidente.
__
Entã9,_ a COmiSSão procura cf"!alJlar a atenção de todos
os &.uperíntendentes anteriores para avaliar este tipo de
comportament?· Quero-lhes dizer que, de certa forma ...

O SR. ROBERTO SATURNINO- E identificar irresponsabilidades.

O SR. CLORALDINO SEVERO- Sim. Veja bem, a
COmissão de T omãda de Contas, de certa forma, quantificou números.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Certo.

o- SR. CLORALDINO SEVERO - A Comissão de
Inquérito procura fazer outra coisa. Sabe porque ã.cõnteceram as irregularidades. Quem é o responsável por isso,
.quem fez issq?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Exato.
O SR. CLORALDINO SEVERO- Foi o Sr. Fulano.
Sr. Fulano, por que o Senhor fez?
O SR. ROBERTO SATURNlNO- Certo.

.

~

O SR. CLORALDINO SEVERO- Ele dirâ: porque
rrieu chefe- me nlandóu fazer. Porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo ou porque era, como respondem
na maioria das vezes, praxe da orç:~nização f~~er isso.
O SR- ROBERTO SATURNINO- Exato.
O SR. CLORALDINO SEVERO- Então a Comissão de Inquérito, que deve estar hoje com mais_de quatro
mil págii:Jas, de um alentado inquérito, e veja be_m a_ importância que se deu a esta Comissão, é presidida pelo
Procurador Geral do Ministério.

O SR. ROBERTO SATURNJNO- Cérto.
O SR. CLORALDINO SEVERO- ... buscamos três
l}omens da maior experiência profissional para participar dessa Comissão. f: um problema muito complexo,
muito díficil porque, veja bem, um superintendente, ao
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assinar essas cartas de que tanto se faia, é evidente que
ele não podia recalcular. Quando ele assinou essas cartas
dizendo a crêditos que havia ele o fez com base em informação de terceiros da estrutura administrativa. Seria o
caso, por exemplo, o Diretor Geral do DN ER calcular
uma medição lâ no interior. Então, ele, também, agiu, de
certl!, fQrma, de boa fé, dentro desse quadro, t preciso ter
muito cuidado. Então, nós temos que descer. Estamos
descendo, a Comissão de Inquérito está descendo e o Dr.
Marco Antônio Marques é o Presidente dessa Comissão.
Eu estava sempre acompanhando as infôrmações até 15
de Il1arço. Sei que os trabalhos tem sido feitos com o
maior cuidado. Agora sabem os Senhores que a legislação brasileira, para os chamados crimes de ..colarinho
branco" ainda é uma legislação dificil para enquadram~nto.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
eu ia sugerir, antes de fazer mais uma pergunta ao Ministro Cloraldino _SeVCro, q1,1e a Comissão ouvisSe o Presi~
dente da Comissão de Inquérito, Dr. Marco Antônio, no
prazo devido, mas acho que essa providência já foi tomada porque se trata de um depoimento indispensável..
O SR. PRESIDENTE (Virgflio Tâvora)- Jã estâ assinalado aqui.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Ministro, eu
gostaria de ouvir de V. Ex•, com a experiência adquirida
durante estes anos que pass_ou à frente do Ministério, a
sua opinião a respeito desta polémica, se há ou não superdimensionamento da indústria naval brasileira, se há
ou não excesso de afretamento, que poderia ser reduzído
sem prejuíZo da economicidade do transporte marítimo,
e tudo mais. Enfim, um comentário abrangente e sucinto
de V. Ex• sobre o assunto.

O SR. CLORALDINO SEVERO- Bom. Eu diria,
em primeiro lugar, que há superdimensionamentl" da indústria mundial. Diz-se que a indústria mundial, montada nestes últimos anos, numa visão de otimismo, de uma
certa época, poderia, se nada mais se fizesse, construir
todos os navios que possam ser neCessários até o fim do
século. A indústria brasileira não é diferente. Ela tem capacidade de produzir dois milhões de toneladas, ou até
um pouco mais, por ano. E nós não temos necessidade
disto. Se observarmos duas coisas, de um lado, a nossa
- frota, de outro, a nossa capacidade de financiar, veremos
que não hã como se utilizar essa capacidade instalada, o
que, de restO, Corresponde a toda a.indústria no Brasil.
Segundo, veja bem, o que noS salv_ou de uma grave crise, ainda maior, foi ·a fato de termos navios afretados.
Porque todo armador, normalmente, opera com 30%, alguns com um pouco mais de afretamento. Ele não pode
ter todos os navios porque às vezes.ele tem uma carga lá
nurn certo lugar e seria completamente antieconômico ·
que ele deslocasse o seu navio para ir buscar essa carga
naquele lugar. Portanto, tem que haver esse afretamento.
Ã sua pergunta cabe colocar o seguinte: claro que
diante do que ainda se afreta, poderia afretar-se menos,
poderia construir-se mais?
lógico cjue sim. Para começar eu diria: é ilegal, é inconstitucional a posição da
PETROBRÁS, hoje, mantendo barcos afretados na ca·
botagem. Na cabotagem, por lei, por Constítuiçã-o, não
pode haver navio afretado. E af há uma reserva- bendita r.eserva de mercado - que temos hoje, que é uma
perspectiva dessa indústria. Eu acho apenas que é preciso ter cuidado. Acredito que essa indústria, operando en:..
tre 500 ou 600 mil toneladas, conseguirá, manter-se. O
perigo é aumentá-la com vinte e poucos mil funcionários, não se c!iai unl-plco bem-grande lá em cima e depois não poder resistir. Acho que o País não vai conseguir financiar, Mas este é um tema para que se analise
·
com mais profundidade.

e

O SR: ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
dou-me por satisfeito e agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Conct;do a
palavra ao segundo debatedor. Senador Altevir Leal.
O SR. AL TEVIR LEAL - Ministro, eu senti que a
exposição que V. Ex• fez foi muito séria, muito esclarecida, e sentimos mesmo que V. Ex• não faz parte da culpa.
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Mas cu queria fazer uma pergunta a V, Ex~: quem assi~
nava as promissóriaS? Por ordem de quem eram assinadas. e de quem era a ordem para assinã-las?

O SR. CLORALPJNO SEVERO ...., Creio que o Direter

Finan~i_rQ.

-

O SR. ALTEVIR LEAL- Pas promissóriaS porque·
duplicata não se assina.

OBR. CLORALD!NO

SEVERO~

O Conselho Mo-

netário autoriz!>u_ a operação.

O SR. ALTEVIR L_EAL -

Autorizava por voto.

O SR. CLORALDINO SEVERO -

As promissórias

deviam ser aceitas pelo Diretor Financeiro.
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas havia o históri:Co des. sa promissória, quando era para assinar?
O SR. CLORALDINO SEVERO -

Essa sua colo-

cação é muito boa. Essa promissória tem o histórico, isto

é, ela resulta de uma duplicata, que foi convertida em
promissória. O que não se tem um bom histórico ê das
duplicatas anteriores às -promiss6rias.
·-- -0 SR. ALTEVIR LEAL- V, Ex• faJou que de urna
data tal para câ, passou a ser promissória.

O SR. CLO.RALDINO SeVERO - Sim.
O s,R- ALTEVIR LEAL- É claro_ que a duplicata
tem que ter a nota_fiscal. Tem que ter a nota fiscal, tem
que ter o arrolamento da mercadoria; isto é c_omprova~
do, pode~se aumentar a mercadoria, pode-se diminUir,
mas existe um prodecimento, inclusive até imposto a pagar, não sei se a Marinha Mercante paga. Mas é sobre a
promissória que eu queria perguntar. Quer dizer, ela tem
que passar pelo voto?
O SR. CLORALDINO SEVERO - O voto autorizou, veja V, Ex.• ...
O SR. ROBERTO SATURNlNO uma por uma, ou autoriza urn ...

Ele autoriza

O SR. CLORALDINO SEVERO - O voto autorizou, em geral, a operação.
A colocação de V. Ex• é m_t.~ito imporlimte. QUeria-Ver
se achava uma promissória para fhe mostrar. Não estou
achando. A duplicata dava origem à promissória.
Vou pedir que, na próxima exposição, tragam os documentos. Basicamente, nas duplicatas, o cuidado que
V. Ex• levantou, que deveria haver, não havia. Portanto,
foi muito penoso· para nós - e eu mãnifestei ISSo - ligar
as duplicatas a eventos. foi algo muito difícil, foi isso
que mais retardou o processo.
A substituição- da duplicata pela promissória foi mais
simples, porque havia uma promissória vencendo em tal
data, de tanto, e assim era convertida em promissória.
O SR. ALTEVIR LEAL- Já tinha uma origem.

O SR. CLORALDINO SEVERO- Já tinha uma ori~
gem.
O SR. AL TEVIR LEAL- _E para a promissória
nada tinha que aparecer a origem.

assi~

O SR. CLORALDINO SEVERO- Claro. A origem,
neste caso, aparece.
O SR. ALTEVIR LEAL - Outra coísa, Ministro.
Como é feíta a confabiliaa-de da empresa SUNAMAM?
O SR. CLORALDINO SEVERO (Depoente) -;::_r;
uma boa pergunta. b evidente, como eu disse a V. Ex•
que muitas operações acõnteceram em paralelo. As duplicatas não entravam na contabilidade. Eram crêditos
paralelos que circulavam. Havia uma certa elasticidade
que os estaleiros, a indústria e a SUNAMAM usaram
para aumentar os recunms <k:_que dispunham para financiar o setor. Não estavam na contabilidade. Vejam os ?e~
nhores. A duplicata não está registrada. Era oficiosamente. A promissória, sim. A partir da promissória, o re~
gistro existe.
Essa contabilidade foi auditada. Foí aproV<iâa pelo
Tribunal de Contas sem reparos. Aliás, as aprovações do
Tribunal de Contas, no caso da SUNAMAM, são quase

totai.;. Quer dizer, não há reparos. E, quando houve, foi
por questões bem menores.
0- SR. ALTEVIR LEAL - Porque, para se pegar
uma difereiiça-,_vam~s diier, num fu?o de dinheiro, a pes- ·
s_oatem que recqrr~r- à_ contabilidade. Porque na Conta- bilidade, às vezes, num lançamento, está um naVio pago
duas vezes, está o aumento de um navio, que foi contratado por IO, está por 20 Ou 30. Esta parte ê a única pela
qual se pode descobrir alguma coisa. Isto se se estiver
com a contabilidade na mão, cOm -o acervo da contabilidade total
V~ Ex• respondeu ffiuito bem.- Minha dcivida-era sobre
a pr~missória; sobre quem. deveria assiná-la.
O SR. ROBERTO SATURNlNO- (Fora do microfone) A transformação de duplicata em promissória era
feita mediante a siinples apresentação .. :
O SR. CLORALDINQ SEVERO - No dia em que
recebia a dUplicata, transferia. Creio que havia um processo para essa transformaçãQ._Eu vou pedir ao Presidente da Comissã~ de Tomada de Contas que traga,
quando de sua exposiçãO; 'p:S.ra os Srs. selladõ-reS urit es~
clarecimento sobre esse aspecto, e que fragã. exemplos do
processo. Eu lhes confesso que, em sendo num nível de
Diretor Financeiro, não conheço detalhes do mecanis~
mo.
O SR. ALTEVIR LEAL_- Ministro, outra coisa. A
ordem de troca de duplicata para promissória partiu de
quem?
O SR. CLORALDINO SEVERO - Seritilldo que es~
sas dívidas de duplicata eram dívidas sem controle. ..
O SR...ALTEVIR LEAL- Eu acho que é mais
traJada do que a promissória. Muito mais. 99%.

con~

O SR. CLORALDINO SEVERO- No caso presente, eu chamaria a atenção para o fato de que essas _dupli~
- cãtas-não estavam com controle. Por exemplo, todos os
custos financeiros- delas não estavam com controle.
Houve _.uma deciSão do Conselho Monetãrío_ de
convertê~las em promissórias. O Ministro de então propos, através de a"viso do Ministério dos Transportes. Este
aviso~ aitalisado, foi objeto de um voto do Ministro Delfim Netto no Conselho Monetário, que não só converteu
em promissórias, como proibiu a emissão de novas du~
plicatas. Proibiu também que novas operações fossem
feitas, isto é,-que a SUNAMAM deveria pagar tudo em
dia.

Esse voto ê muito importante. É o voto 78, de 1981,
onde c:stá tudo isso esclarecido, a base legal desses; proce~
dim~ntos.

O SR. ALTEVIR LEAL- Está bem, Ministro. Estou
sati!ifeito, Obrigadõ.
O SR. PRESIDENTE (Ma~celo Miranda)- Conce-do a palavra ao Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Ministro, eu
também devo agradecer a presença de V. Ex~ aqui. E não
posso esconder o conceito que tenho sobre a pessoa de
V. Ex• como homem público do mais elevado espírito
público. Aliás, istO ê coniprávado pela limpidez, como
disse o meu nobre Colega Roberto Saturnino, com que
dissertou sobre o assunto, e nas providências que, mesmo tarde, tomou para resguardar não somente sua presença no Ministério dos Transportes, como tambêm os
sínteresses da Nação brasileira.
Mas eu ouvi, aqui, atentamente, o Almirante Jonas,
pessoa da confiança de V. Ex•, e nomeado por V. Ex~
para assumir a SUNAMAM. S. S• fe;z carga violenta,
sobretudo sobre os estaleiros.
Pergunto a V. Ex• ê se irregularidades, porventura
existentes nos estaleiros, poderiam ser realizadas sem a
conivência da SUNAMAM.
O SR. CLORALDINO. SOARES SEVERO Primeiro, agradeço ~- gentileza de suas palavras.. Quero dizer
que o Almirante Jonas é um homem da minha mais absoluta coofiánça, pela sua hist6ría, pela sua seriedade.
Quero dizer que, quando o ·escolhemos, com muito._sacrifício para tirá-lo do Lóide, onde estav·a há II anos,
para enfrentar, cono·sco, eSsa guerra tremenda. fizemos
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uma enquete com 30 pessoas do setor. Dessas 30 pessoas,
28 acharam que, dos nomes de que dispúnhamos, este

erà o melhor. Portanto, realmente, é um homem sério,
franco, apenas às vezes, apenas, um pouco contundente
na sua maneira de colocar as coisas..
D.evemos dizer que é óbvio --o que mostramos aqui
confirma_- que, em primeiro lugar, dessas coisas irregulares participaram os empresários privados claramente,
fossem eles estaleiros. Dos bancos, podemos dizer que
não se lhes pode imputar atitude irregular, apenas os
custos financeiros mais altos. Mas é óbvio que a SUNAMAM esteve junto, porque ela examinou essas contas e
as aceitou. Portanto, nas irregularidades estão juntos
empresários e funcionários públicos.
Quero frisar o êju·e disse antes. -e preciso que se insista,
neste País, que o fato de a polícia não pegar algum criminoso não o torna menos criminoso. Portanto, o fato de a
SUNAMAM, eventualmente, por má gestão, por pes_soal incompetente, por falta de visão do Governo de que
não se podia tratar de um assunto tão grave com pessoal
desse nível, não ter podido apanhar certos atas irregulares, não torna menos responsáveis os Srs. Empresários.
Não estou _defendendo as pessoas na SUJ"tlAMAM que
cometeram atas irregulares. Espero que a Comissão de
Inquérito dê os seus nomes, defina suas culpas, proponha penalidad~s e chegue a dar ao País a satiSfação que o
País quer ter de saber que foram tomadas todas as providências para punir aqueles que responsáveis eram. Por. tanto, não tenho dúvidas, V. Ex• está certo. Não houve
nada que pudesse ser feito só pelos empresários, sem
que, de parte da SUNAMAM, os funcionários tivessem
sido no mínimo omissos. Não lhes posso aqui dizer se foram corruptos ou não, porque só cabe à Comissão de Inquêrito definir, mas a omissão, no mínimo houve.
O SR. ALEXANDRE COSTA -_A uma pergunta
que fiz, S. S• disse que tão logo assumiu constatou todas
as irregularidades.
O SR. CLORALDlNO SEVERO - Não, com certcz~ ~ão. _

O SR. ALEXANDRE COSTA --Disse: parte delas,
·
as principais.
O SR. CLORALDJNO SEVERO
mesmo assiml com certeza não.

~

Eu lhe diria,

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu me estou rererindo ao que ele disse. São palavras do almirante. E que
se dirigiu em ofício a V. Ex•, e, nesse oficio, fez omissão a
,esses fatos, limitou-se a pedir a V. Ex~ mais recursos para
estabilizar a SUNAMAM.
O SR. CLORALDINO SEVERO - I'; preciso então
que se responda às duas questões. Primeiro, com certeza,
não existe ofíCio do Almirante Jonãs dentro da SUNAMAM, dentr_o do Ministério ...
O SR. ALEXANDRE COSTA- Ele leu aqui à
pia!

có~

O SR. C.LORALDlNO SEVERO- Mas, com certeza, não aponta essas coisas que estão aqui. Pode ter lido
a cópia do que for, mas, com certeza, não aponta essas
coisas que e$tão aqui;
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não éjustarriente a
essa omissão a que eu me refiro. b. que se havia constatado já as irregularidades, ao dirigir-se a V. Ex~. em primeiro lugar, deveria dar conhecimento a V. Ex' das irregularidades que encontrou na SUNAMAM.
O SR. CLORALDINO SEVERO- Eu lhe diria o seguinte, só para esclarecer um pouco: ê preciso que se dê
aqui o desconto da propriedade de exposição, quer dizer,
o Almirante Jonas, por certo, instwiu o Dr. Eliseu Rezende, nos atas tomados, e são públicos, em 1980 e 1981,
pelo Dr. Elis~u, para corrigir parte daquelas irregularidades a que me referi na minha exposição. O Almirante
Jonas foi o homem que instruiu, que forneceu as ítifor~
mações ao Minstro Eliseu, por exemplo, sobre as ques~
tões dos adiantamentos dos navios, sobre as condições
contratuais de navios, sobre a forma pela qual a SUNAMAM fazia. Portanto, ê evidente que o Almirante Jonas
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conhecia algumas irregularidades, como homem experiente do setor, e as relatou ao Ministro Eliseu Rezende,
que tomou providências, na ocasião, e que, inclusive,
modificou alguns dos procedimentos que nós terminamos de modificar hoje,- já --que agora os contratos de
construção naval são contratos entre o setor privado,
empresário, armador e estaleiro, o Governo não entra
mais. Então, o Almirante Jonas conhecia algumas irregularidades, não me relatou, r~latou ant_eríorr:nente, mas
participou, atívamente contribuindo pai-a tudO que se! fez
para corrigír essas irregularidildes.
Quanto à questão financeiqa, cOmo-V. Ex• deve ter observado, a nossa luta foi perininente e diária, e acho que
conseguimos bons resultados no momento em que criamos um fundo mais alto, passamos a dívida adiante e
restabelecemos a saúde financeira.
Foi muito útil e muito leal o almirante em to_do o trabalho que teve conosco, todo tempo. Eu faço qUestão de_
registrar. Eu acredito que a colocação dele se deve mais a
uma impropriedade de colocação.
O SR. ALEXANDRE CQSTA- r.u não estou pondo em dúvida, absolutamente, a idoneidade do alffiirante, apenas estranhei S. S• mesmo disse, nem foi pergunt.a
minha, S. S• relatou que, ao chegar, três dias depois de
assumir, o Diretor Financeii"o lhe troll](e Uma autorização para assinar,--díri&ida ao BAMER(NDUS! em (avor do CCN ... Ele, Almirante Jonas, já havia dito que lá
havia contas mãs e contas boas. S. S• nos afirmou aqui
que, por Uma prazo e pela confiariça que ele depositava
no Diretor Financeiro, autorizou- 30--BAMERINDUS
entregar os 15 milhões de dólares, ~em_verificar Se as
contas eram boas ou se as contas eram más.
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Tratam-se de pessoas que não tinham formação para
ctiidar de assuntos dessa complexidade. Eu quero regisw
trar que o Superintendente Palhares, que o Superintendente Dr. ~leio ~ o Almirante Jonas, todos a seu tempo,
lutaram, mas TUtaram duramente, com o apoio dos seus
Ministros, o meu antecessor e eu mesmo, para qúe lhes
fOssem dadas condições de admitir gente con;~.petente,
contratar consultores especiais, com salários de gente
cçmipetente, e- poder reformar seus órgãos, e esses meiÇls
-- nã:õ lhe foram dados. Então, ê preciso que se registre isso, claramente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu perguntaria a V.
Ex•, Ministro, não sei se V. Ex• me poderia forneceresses dados. Mudou-se de duplicata, que o mínimo o que
- se J'iOdefiã exigir- seria um aceite, para promissória, com
-aval da SUNAMAN. Qual foi o tempo, o·espaço, entre
essa mudança de duplicata para promissória'? Será que
V. ~~~ Jl_O_deiia inforinar-me?

ci -~R. CLÜ.RALQ_INQ SEVERO- DepOis d~ ato de
1981, dessa resolução do Conselho MonetáriO n9 78, de
81, à media em que cada duplicata vencia ela era substi-

tuída. E isto foi-se dando ao longo do tempo. Como Q
Superintendente da SUNAMAN, me relatou, quando eu
.chegu_ei, eslaY.arn p~;aticamente substituídas as duplicatas
por promiss6fias. Isto foi eni toriiO do mês de maio,
q~~-11º0__eu entrei. Eu não lhe posso jurar que não tenham acontecido outras substituições posteriores. Mas a
inform:ição que eu recebi davam conia de que essas coisas se haviam acontecido.

·o SR. ALEXANDRE COSTA- Euquerofazera última pergunta,_allâS~ não_ é nem uma pergunta, eu quero
O SR. CLORALDINO SEVERO- Se o nobre Sena-·
que V. Ex• me dê uma explicaçã-o: os coiltratos dos estador me permite, eu vou tentar explicar essa colocação
leiros-Com os armadores deviam ser bilaterais, com todas
para que se entenda, porque aqui está o âmago de toda a
as exigências naturais. Qual e-i-a a razão de os armadores
questão. Veja bem, primeirO, qual é_ a operação? O_CCN
__:__ rejeitarem as encomendas'?
comparece e diz: eu tenho 15 milhões de dólares a receO SR. CLORALDINO SEVERQ_- É muito boa essa
ber, e quero que comuniquem ao Banco BAMERINpergUiltã~ põrque enseja alguns esclarecimentos. PrimeiDUS. O Banco BAMERINDUS. pergunta à SUNAro, o contrato é trilateral.
MAN: o CCN tem 15 milhõ_es de dólares? A SUNAMAN responde: tem. Mas, como a SUNAMAN responO Slf: ALEXANDRE COSTA- Trilateral, exato.
de:? Através da sua estrutura administrativa, não há ou""'"- O SR. CLORA.LÓINO SEVERO- Deveria ser bilatra maneira. Quer dizer, o Diretor Financeiro que, p·or
teral. O promeiro grande erro é o seguinte- veja V. Ex•:
sua vez, se louva nas informiçõeS dos chefes de divisão,
- o Goyerno, de que deveria ser o financiador, foi enrelata ao Superintendente a existência daquele crédito. É
vOlViôo; -ria mínU.ta desses contratos, de tal fOrma que, de
evidentC.que o Superintendente, nenhum dos superintenfato, passou a ser um comprador solidário, e eu diria ã.té
dentes, nenhum de nós, como superintendente, poderia
solttãrio, porque, no fundo, todos as responsabilidades
analisar esses créditos e saber se eles existiam ou não
ficaran1 com o próprio GOverno. EntãO, C:ste contrato
existiam, eles têm que se basear na estrutura. A estrutura
era assinado em cartório, com- cláusufas extremamente
informa e ele atesta, como atestaram os outros superinduras. É o primeiro contrato leonino contra o Governo
tendentes~ Sendo ele um homem do setor, e na medida
que eu conheço, é da tradição do País ter contratos leoniem que evoluem os nossos trabalhos na SUNAMAN, sanos
contra o setor privado, mesmo que não se cumpra.
bendo ele que aquelas contas teriam algum problema, ele
Mas este é o primeiro que eu conheço que é completaforça a substituição das contas não válidas por outras
mente contra o Governo . .t: um contrato trilateral, mas
contas. E, portanto-, corrige o problema a tempo.
que uma das partes, o armador, é um agente neutro, porO
deve··ncar dêssa eXJ>oSíçàO dõ Aliilirante JoriãS'?"~ _que, não tendo ele nada a ganhar ou perder, recebia o
Como era ruim essa SUNAMAN e como é doloroso o
tiavio dele - reCebia, hoj~ não mais assim- recebendo
papel de ser Superintendente da SUNAMAN. O relato
o navio nestas condições, ele não se interessa muito, não
que o Almirante Jonas faz, logo depois da saída do seu
participa mui_to_ ativ~mente.
_ __
Eu querO esclafec_er ao nobre Se_nador que isto hoje esantecessor, é um relato muito mais crítico quando à perspectiva que se dava da situação do órgão do que de qualtá eliminado, nós mudamos o contrato de construção
que hoje é um contrato bilateral, entre armadores e estaquer posição de irregularidade. Eu conheço essetelato, e
leiros. O Governo, através do BNDES, apenas tem um
ele apenas diz que a situação não era aquela que se moscontrato d~ financíam~nto. PortantoL9s contratos_, que
trava de 90 milhões de dólares, c_omo eu mostrei,_ de 90
tr'ilatefaís;passaram hoje a bilaterais, mas V. Ex•
eram
bilhões de cruzeiros, que era muiio maior. Mas, eu diria
_está certo, não devjam ser assim.
que o antecessor do Almirante Jonas, o Dr. Élcio, um
homem experiente também, sofreu esse mesmo probleO SR: ALEXANDRE COSTA -~Só mC resta agradema, e eu sofreria e V. Ex-'s sOÍieilam. O erió fundamen~
cera atenção que V. Ex• me dispensou e formular votos
tal foi dar a quem não tinha competência a missão de
Eara que cheguemos a conclusões lógicas.
tratar de coisa tão séria.
_Q ___$R. ALTEVIR LEAL - E_u poderia fazer mais
O SR. ALEXANDRE COSTA - Bagunça adminis·
uma pergunta'?
trativa!
-O SR. CLORALDINO SEVERO- Eu estou-à dispoO SR. CLORALDINO SEVERO- Bagunça_total,
_ ~ição.
sim. Reatmerite, dentro da antologia de_ administração
O SR. ALTER VIR LEAL- Esses contratos que fopública, deste País, eu considero um dos casos mais gra-:
ves. Não passa na lição mais elementar qualquer proci· -- - ram feitos pela SUNAMAM iniciaram-se na geStão de
quar Miilístro?
dimento administratiVo da SUNAMAN. Quer dizer, a
Fundação Getúlio Vargas foi muito feliz ao apontar isso.
-Ô:SR. CLÜRALDn'io SEVERO- Eu lhes diria que
Eu não estou agredindo pessoas, quero deixar claro.
mandei estudar todas as minutas de contratos, procuran-

que
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do achar a origem, exatamente para responder a essa sua
pergunta. Buscamos contratos de 1958, e de desde o in_ício da construção naval. Mas vamos observar que eles
foram um aperfeiçoamento, entre aspas, para o setor privado, dos contratos antigos, eles foram-se sucedendo, a
cada momento, -e os contratos do primeiro e do segundo
não difeiem, fundamentalmente. Existem pequenas mu~anç~s que n6s podemos mostrar. mas não são essencialmente diversos. Eu lhe diria que diversos ~ão somente os
aluais contratos.
O Ministro Eliseu Rezende fez umas modificações nos
contratos e melhorou muito. O contrato do programa
permanente "de construção naval, a partir de 81, foi wn
aperfeiçoamento, em relação aos anteriores, mas mantinha o carátef trilateral e mantinha as responsabilidades
do Estado, Os conúaros atuais, estes sim, eliminam tudo
isso. Portanto, ê uma história cumprida, que vem de longe...
OSR. ALTEVIR LEAL- Quer dizer, que se iniciou
em 1958.
O SR. CLORALDINO SEVERO- Eu lhe diria que
os primeiros tinham esse carãter, depois foram~se modificandos, mas essencialmente, os contratos do primeiro e
do segundo Plano de Construção Naval não tem diver~
gências muífo Tun-damentais, são iguais, lhes diria que
são profundamente confusos, são extremamente comple-xos, longos, têm carapterísticas de dificil apreensão.
Aquilo que normalmente se faz por normas gerais, que é
um contrato enxuto, curto, não o é nesse caso mas, os
-contratos atuais seguem os padrões internacionais.

O SR. ALTEVlR LEAL- Outra coisa, Ministro, V.
Ex• acha que, vamos dizer, essa bola de neve, que vinha
desde o começo, pelo que eu estou sentindo, ê do Sr. Ministro Eliseu Resende, para trás, não ê? Bola de neve de
escândalos.
O SR, CLORALDINO SEVERO -·Eu acho que o
Ministro Eliseu Rezende começou a derreter a bola de
neve.
O SR. ALTEVIR LEAL- Ele começou a derreter
ou, no tempo dele, aumentou'?

O SR, CLORALDINO SEVERO - Eu acho que
não. Em 19_80, eu expliquei o furo que S. Ex• recebeu e a
luta que teve que empreender S. Ex• Ele não teve êxito na
busca de recursos financeiros, e"não teve êxito em conseguir uma reforma adrninistrativ_a pela quãllutou. A que
ele ~onseguiu era frustrante. Mas, ele tomou o Decretolei 1.801, e a partir dele, mudou a forma de negociação,
que passou a ser (eita estaleiro com o próprio armador.
Mudou, também, as condições de financiamento, mudou
algumas c_oisas do contrato, substituiu as duplicatas por
promissórias. Portanto,eu registro medidas saneadoras
-quer dizer, acabou com a duplicata que era uma coisa
para leia - eu registro medidas saneadoreas no meu antecessor e quero dizer que a elas dei continUidade. Eu lhe
diria que hoje derretemos a bola de neve. Eu acho que
esta avalanche está segura, precisamos terminar esse episódio triste. ..
O SR. ALTEVIR LEAL- Está derretendo, mas não
está solucionado. Estâ.'?
O SR. CLORALD!NO SEVERO- Eu acho do ponto de vista do setor,___que _está solucionado.
O SR. ALTEVIR LEAL -

Mas, pago?

O SR. CLORALDINO SEVERO -

Veja bem.

O SR. ALTEVIR LEAL- Solucionado pago, como
se diz.
O SR. CWRALDINO SEVERO- Sim, por uma razão ...
O SR. ALTEVIR LEAL- Mas, hâ coisas pendentes
que ainda não estão solicionadas.
O SR. CLORALD1NO SEVERO- Há, sim. Vamos
esclarecer. O que nós estamos dizendo é, pelo que se refe_.rfioà Resolução_ n9 6.043, nós nos negamos a pagar as coi-

sas que não_ julgá vamos legítimas e estã pendente;
encontra~se em discussão, portanto, como eu mostrei em

.
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transparência projetada, um montante de recursos da or-

dem de 350 milhões de dólares.

O SR. ALTEVIR LEAL- E isso que está pendente?
O SR. CLORALDINO SEVERO - li isto que está
pendente, em discussão, 369. Parte disso é legítimo, parte
não é. Eu acho o segtlloJe: o Governo só deve pagar o
que legalmente julga legítimo._ E se alguém achar ruim,
que vã para ajustiça. Afinal, numá democracia, para que
existe a justiça? Existe exatamente para esclarecer aque-les casos em que não houve acordo entre partes. -Parece-me que isto ê uma posição legítima.
O SR. ALTEVIR LEAL- Concordo com esta tese.
Mas, este aumento, Sr. Ministro, vamos diZcer, ê mercadoria não entregue, é feito de propósito ou são juros?
Esse aumento, o que ê esse termo de reconhecer e não reconhecer, de que origem parte?
O SR. CLORALDINO SEVERO -A mercadoria,
vamos dizer, são os navios que foram entregues:
OSR. ALTEVIR LEAL- Eu falo sobre a diferença
em aceitar e não aceitar.
O SR. CLORALDINO SEVERO - A diferença é
aquilo que eu mostrei, por exemplo, duplicatas que não
eram legítinias, cálculos errados. Então, estas coisas
substantivas, portanto, é que nós deixamos de reconhecer, e por isso não quisemos pagar. Deu-se a mais ampla
oportunidade- eu sempre faço questão de frisar- e todas essas operações de glosa foram feitas de forma aberta; entregando-se aos estaleiros os nossos c;álculos, para
que, se fosse o caso, os contestassem.
O SR. ALTEVIR LEAL- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) -Concedo a
palavra ao nobre senador José Lins.
O SR. JOSE LINS- Sr. Ministro, em prímeirO lugar,
quero agradecer a V. Ex• a contribuição que trouxe ao
esclarecimento desse problema, objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a SUNAMAM, e quero,
realmente, me dizer extremamente satisfeitO com a maneira com que V, Ex• expôs, a visão _que V. Ex• te_m,
aliâs, com muita expeTiência, já Que viveu a fase, digamos, mais dificíl da, questão e aquela que, afinal de contas, levantou toda a problemática do_ tal chamado escândalo da SUNAMAM.
A exposição de V. Ex~ foi extremamente ç!a_ra. Eu entendi que V. Ex• atribui à fase a partir do_s_egundo plano
da SUNAMAM, digamos, a gênesis maior dos problemas que atualmente são perquiridosA Quer dizer, havia
uma norma, através da qual a SUNAMAM assumia a
cc-responsabilidade no financiamento de um programa
de fabricação de navios, eiri benefícios dos estaleiros, e
esse programa, segundo V. Ex• diz, contava, exageradamente, Com uma pletora enorme de incentivos.
Ess.es incentivos compreendiam os prêmios, o diferencial de fretes, condições especiais de financiamento, e outras mais. Evidentemente, haveria um padrão de ação
normal da SUNAMAM para conduzir esse programa,
que deveria":estar consubstanciado em algum documento
do Go.vernó que fõi, -annal de contas, quem aprovou o
programa. A partir daí, o andamento dos contr:aJO$, diz
V. Ex' que a SUNAMAM passou não mais a observar
essas condições iniciais, que tinham sido aprovadas pelo
GovernO, --e Começou -amoVar, e inovar de tal modo que
trouxe, através disso, -mãfores benefícios, sejam para os
estaleiros, sejam para os armadores, mas sobretudo trouxe ónus maior para a SUNAMA-M e, p~r via indireta,
para o Governo da União.
Pela exposição que V. Ex' fez, eu esperava que, no fim
de contas, V. Ex~ desse uma noção do prejuízo acarretado, seja à SUNAMAM, seja a União, diretamente, e que
esse prejuízo fOsse realmente expressivo. Mas V. Ex• diz
que a dívida transferida para União foi _d_e __ 2_b_llh.®.s 1.50
milhões de dólares e mais um volume· expressivo correspondente à dívida interna efu_ ORTNs. E _que com os esforços conduzidos, no sentido de identificar responsabilidades por um lado, e pagamentos indevidos por outros,
V. Ex•, se não me engano, chegou à conclusão de que foram glosadas apenas as despesas referentes a 29 milhões
de dólares. Esse é realmente um montante irrisório", em
· telação à dívida de 2 bilhões e 15 milhões de dólares e
mais wn montante extremamente alto <m cr_uzeiros, em
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ORTNs, como V. Ex• mostrou. b claro que V. Ex• não
poderia acusar, digamos, prejuízos maiores, se esseS: prejuízos rião tivessem sido absolutainente identificados, já
que o interesse de V. Ex•, como o nosso, é verificar-o que
ê verdadeiro e o que não é, a quem cabe responsabilidade
e não, simplesmente, admitir pressupostos, talvez até
prejudicando pessoas inocentes.
Isso me causou um_a certa perplexidade, quer dizer,
toda a questão que estamos levantando_no montante que
certamente, s_omando dívida interna e externa transferida para a União vai a m11ís de 3 bilhões de dólares e o_
identificado como programado para ser pago, que não
tinha suporte legal, era uma quantidade tão pequena de
-29 milhões de dólares.
Sem entrar nQ mérito dessa conclusão,- eu faria duas
perguntas a V. Ext: primeiro, se o programa inicial, tal
_ooniq_foi traçaçlo, não permitia uma avaliação do crescimento da dívida dentro da normalidade, de modo a que
se pudesse chegar a um determinado momento, por
exemplo, agora quando se investiga toda essa quetão, se
a di>.dda a_ que realmente se chegou ê muito maior dõ que
aquele previsível, ou se realmente estâ dentro dos parâmetros normais? Essa ê uma pergunta que eu faria a V.
Ex• porque talvez fosse uma maneira indireta de se verifícar o prejuízo de toao esse descalabro adni.inistrativo â
que V. Ex• se referiu.
A segunda coisa que me causa perplexidade, e que ê
objeto da segunda pergunta, é da falta absoluta de condições, seja do Governo Federal, através do Ministério
dos Transportes, seja da SEPLAN, que, de·qualquer mo-do, é um órgão de Planejaento que tem a obrigação de
estar acompanhando o que se passa, seja do lado da receita,-seja do lado da despesa, e é essencial para as suas
decisões, mas pior do que isso, atê_quanto hã capacipade
do próprio Tribunal de Contas da União, de detectar os
erros, as omissões, ou as falhas relativas à incompetência, num m-omento razoável para que a admi'nistração
possa ter garantia mínima de que está sendo conduzida
com aJguma coisa que se pode chamar de consciência, de
percepção da realidade.
São essas duas questões.
_
Eu fiquei inteiramente satiSfeito com a eXposição de V.
Ex•, que foi de uma clareza meridiana, e, digo mais, V.
Ex' foi de unia sinceridade absoluta e nos mostrou um
retrato de corpo inteiro, e com absoluta fidelidade, de
acordo com o seu pensamento.
Mas essas duas questões me preocupam e eu gostaria
que V. Ex• dissesse alguma coisa. Primeiro, esse prejuízo
detectável, depois de toda essa celeUma, seria realmente
esses 29 milhões de dólares, ou, na realidade, haveria
meios, pelo menos, indiretos de se fazer_ uma avaliação
melhor? Segundo, quanto à questão do controle, seja por
parte do Governo federal, seja até por parte do Tribunal
de Contas da União.
O SR. CLORALDINO SEVERO - Queria, primeiro, agradecer as palavras de V. Ex•, que me permitem esclarecer um ponto em que eu posso hão ter sido feliz na
exposiçãO-.
Vamos examinar a questão da 6.043, primeiramente.
A 6.043 envolvia um conjunto de operações correspondente a praticamente 500 mílhões de dólares. Portanto,
se pago tivesse sido, o País teria pago-500 milhões de
dólares. A glosa, portanto, realizada até este momento,
quando se pagou 100 milhões de dólares, a glosa é de400
milhões de dólares. Se acrescermos a isso custos financeiros, que não estão aqui, pode colocar mais de 20 oU 30%.
O que nós queremos dizer ê que é assuntQem pend(:ncia,. isto é, em discussão por questão jurídica, ou outras,
mas que nós ainda não aceitamos, ainda 370 milhões de
dólares, fora os ~9: Apenas significa que esses 22 milhões
de dólares, somados aos outros recursos pRgoS, cOrrespondem a processOs prontos, acabados, em relação aos
quais foram feitos os acertos finaiS com-os fe8pectivos
empresários, glosamos o que não devia .ser pago e pagamos o que devíamos.
Descf:e o início, eu disse que a grande confusão que se
faz no caso $UNAMAN - _é preciso separar dois
problemas no caso SUNAMAN - a grande confusão
que se faz quando se mistura com outros escândalos que
no ·Pais se conhecem, é que, neste caso, o Governo não
pagou nada.
O SR. JOSI:: UNS- V. Ex• diz que absorveu a dívida.
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O SR. CLORALDINO SEVERO- Não, a dívida é
outra questão. Porque a absorção da dívida é um episódio diferente que vamos abordar agora. Essa questão
aquf Seriá, portanto, -completamente irregular se o País
tivesse pago por essa resolução que não era legítima. Pagou, p_ortanto, o que devia, deixou de pagar o resto, hã
uma parte pendente.
O Senador Roberto Saturníno, com multa propriedade, levantou uma questão mtiito importante que teve a
minha colocação concordando na posição que ele levantava e eu respOndi que nós analisamos os atos administrativos não acabados, que nós temós as condições de
procedimentos administrativos vigentes na SUNA~AM. Só para estes casos não acabados, eu creio que
nós examinamos ro mil processos. Sería, absolutamente,
impossível o exame dos outros e, portanto, V. Ex• tem
razão quando, como o Senador Roberto Saturnino t.ambém, e _e_u declarei isto, podemos dizer que, com certeza,
a _Nação teve prejuízos que nós não podemoS avaliar. A
questão da dívida é outra, veja bem ...
O SR. JOSE: LINS - V. Ex• quer dizer, então, que o
pn!jriízá-aV3.1iado pode crescer em função da anâlise dos
atos dos contratos acabados,
O SR: _CLORALÕINO SEVERO-:- Dentro do quadro que está aqui não há prejuízos definidos, porque nós
não deixamos acontecer. O que se pode dizer é que exis-tem prej!Jízos,- naturalmente. Por exemplo, se se conseguis_se calcular quanto custou não ter obedecido à EM
do Presidente Geísel e, por exemplo, aqueles custos financeiros _que foram atribuídos ao Governo e que não
deveriam ser, então nós passaríamos _a começar a achar
os custos. Mas, para isso, seria necessário que a contabilidade de custos existisse na SUNAMAM, ou, pelo mepos, um processo de avaliação_ de custos por casco. Fizemos um esforço grande para isso e confesso quenào consegtJimos chegar a um resultado prático.
- O SR._ JOSÉ LINS- Essa avaliação de custos é feita
para apoiar os contratos. Uma vez contratados, há um
compromisso assumido pela SUNAMAM com o estaleiro. A questão do custo pelo navio é wna questão prévia,
-eretiVamente. O contrato feito não podia sair das normas.

. ~- Ü SR.~ CLOR,ALDINO SEVERO - Claro que não
saiu das normas. A estrutura de financiamento do programa responde, no meu entender, como causa número
um. Estruturas de financiamento dos programas de
construção naval, para mim, são as causas número um
do descalabro. t\_quant_idade de recursos tomados e_ empréstimos para financiar os prÕgramas levou a uma-série
de operações de créditos. Essas operações de créditos,
como eu expliquei, no segundo programa de construção
naval, os seu~ çustos deveriam ter sido transferidos totalmente aO arffiador. Ao não se dar essas transferências,
isso ~usou um ónus à Nação.
O SR. JOSí. UNS- V. Ex• quer dizer, então, que
todo o problema foi criado pelas normas ditadas pelo ·
Governo?
O SR. CLORALDINO SEVERO - Não, eu disse
que as normas ditadas no segundo Plano de Construção
Na vai não_ foram obedecidas, E, çomo tal, se não foram
obedecidas, a causa não foi as normas. V. Ex• poderia
mencionar o seguinte aspecto, que talvez essas normas
eram irrealistas, não eram reais, não eram adequadas à
reaLldade do País, eu acredito que em parte iSso seja verdadeiro.
.Mas, eu acho, que um dos, principais problemas de
tudo que estâ_aí é o sistema de fmanciamento. Vamos pegar _o primeiro PPCN. Para um gasto_ em torno de um bilhão de dólaniS---;-para contratar um bilhão e 57 mil t_oneladas de porte bruto, quase 700 rriilhões de dólares eram
de operações de_crédito. Portanto, eu diria que nós quisemos fazer uma conStrução naval com· recursos tomadOs por empréstimos. Toda pessoa que quer fazer um negócio em cima de operações financeiras, com juros de
mercado caríssimos, é evidente que chega a um descalabro.
Agora, vamos Observar a questão da absorção da dívida. O que teria que ter havido seria a União ter participado com mais recursos, se queria executar esse programa. Se existe um cálculo da receita própria do órgão e se
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o programa que é imposto ou que é aprovado é maior do
que a receita do órgão, só há uma maneira de fazer, é a
União entrar com o recurso. Como eu mostrei, a SUNAMAM nunca poderia pagar essas contas. Então, o que a
União fez é pagar o que ela devia ter colocado no orçamento. Foi uma decisão de política econômica. O que
que a Nação fez? Precisava captar recursos no exterior
para acertar o seu balanço de pagamento. Utilizou
quem? Os órgãos que tinham capacidade de alavancagero para buscar dinheiro. A SUNAMAM foi altamente
utilizada, dentro disso, para captar recursos no exterior,

e, portanto, com ónus financeiro. Nada mais compreensível que a União viesSe-mais tarde a assumir eSses
custÇ)s financeiros que, em última análise, são os· custos
financeiros em que o País incorreu para financiar o seu
balanço -de pagamentos e a sua dívida.
Portanto, no fato de absorver a dívida, não existe irregularidade.

.-v.

O SR. JOS.b UNS:... . .
Ex,Siibe"quetatvez o Objedvo
precípuo desta Comissão seria separar o que ocorreu na
SUNAMAM e os ates realizados, legitimamente, com
base nas autorizações governamentais e aqueles que foram realizados ilegitimamente sob a responsabilidade direta e por decisão direta dos administradores da SUNAMAM. Esses dois aspectos são fundamentais. Eu compreendo __que se o Goy_erno-lança um programa·, teria que
arcar com a responsabilidade dos custos do programa,
Trata-se _de verificilr n-ão sob o ponto de vista ético, mas
sob o ponto de vista político da decisão do Governo.
Mas, em seguida, vem a parte, digamos, administrativa
da SUNAMAM. Fo~, se eu não meeii8:ano, quanto a esses atos que surgiram diversas dificuldades, talvez por incompetência, quem sabe até por desonestidade, não é o
caso de se acusar ninguém, mas o objetivo desta Comissão, evidentemente, é analisar todos esses aspectos. Então, seria preciso separar aquilo que decorre de um ato
de Governo, le~itimamente tO_f!lado_,_ embora talvez com
decisão política errada- podia ser ou não- daquilo
que foi realizado ultrapassando toda a norma legal, e
que acrescentou um custo muito maiOr ao projeto.
O SR. CLOR.ALDINO SEVERO --Mas isto estã
sendo feito, Senador. Veja bem, na minha exposição, eu
coloquei o exame de todas as coisas que foram aprovadas e o qu-e se deixou de fazer conforme estava aprovado.
Caberia perguntar: mas quem fez isso? Quem é o TCsponsãvel? Em quero dizer-lhes que nunca desejaria correr o
risco de ser juiz sem uma oportunidade de as pessoas se
defenderem em um tribunal limpo, numa oportunidade
ampla, como de direito. Esta Comissão estã aí, é a Co~
missão de Inquérito, essas falhas que foram encontradas
por nós, no nessa exame, as falhas que foram encontradas pela Comissão de Tomadas de Conta, todas elas foram levadas à Comissão de Inquérito, e eu diria ã V, Ex•
que cada uma das pessoas que estava envolvida foi chamada para depor e lá se estã definindo o que foi feito de
errado e quem é o respQnsável, e qual é a extensão de
suas culpas. Portanto, a Comissão de Inquérito deveresponder a esse aspecto da questão.
_
O aspecto qtie eu disse que é muito dificil é o de uma
quantificação exata de custos, de prejuízos, da política
que se seguiu na Marinha Mercante, nestes 10 anos. Isto
é, qual foi o preço que o Brasil pagou para construir essa
Marinha Mercante. Mas se nós tomarmos tudo que gastamos com ela, todo o gaSto governamental e dividirmos
pelo número de navios que estão aí, nós vamos ver que
não vamos chegar a algo muito absurdo. Claro que esse é
um exame muito simplório. Mas, de qualquer maneira,
nós temos aí dez milhões de toneladas de porte bruto, de
uma frota mercante de 10 milhões, que no início do segundo PCN era deJ, portanto, 7 milhões de toneladas de
navios estão aí, e esses 7 milhões de toneladas devem entre 5 bilhões e 600 milhões e 7 bilhões de dólares. Então,
se olharmos todos os gastos, nós vamos ver que...
O SR. JOSÉ UNS- No ·caso, o programa foi muito
econômico. Na segunda parte, da q uestãQ de controle. O
queque cabe ao Ministério, nesse papel de Controle, e ao
Governo, aos seus escalões de auditagem, e ao próprio
Tribunal de Contas,

O SR. CLORALDINO SEVERO- Esta ê u·ma colocação excelente e uma das coisas mais importantes qite se
levantou. Realmente, é decepcionante toda a estrutura
de controle governamental, e, principalmente, a própria

estrutunt de que dispõe o Tribunal de Contas para o exa~
me de situações desse tipo.

O Tribunal de Contas auditou todas essas contas da
SUNAMAM, e a grande maioria foi aprovada. As colocações feitas são de importância muito pequena, são de
questões muito formais. Eu não quero culpar o Tribunal
de Contas, e é evidente que não é culpado, é mais um
erro de estrutura. O Tribunal de Contas já estâ armado,
é o meu sentimento, é um sentimento pessoal, para cuidar de questões formais. Enquanto o Tribunal de Contas
não puder dispOr de consultores de alto nível que possam
chegar a examinar as coisas com outro ângulo do que
aquele do carimbo, do empenho, da formalidade, o País
não estarã livre de novas situações graves como esta.
As auditprias ministeriais são pobres, e mais empobrecidas estão hoje, quando se tirou dos M\nistrôs de Estado a condição de ter uma estrutura de auditoria.
Portanto, V. Ex• enfoca aqui uma das questões mais
importantes, para defender o País da corrupção. Defender este Pafs da corrupção depende de tomar uns dez ou
onze atas gerais administrativos, talvez doze, que se resumem, em última anâlise, em transparência de todos os
atos públicos e de critérios, ma:s de outro lado, exige·s ~
uma auditoria forte, Um Ministro d"e Estado deve ter au
ditares. Um Ministro de Estado e o Tribunal· de Contaf.
devem 'poder contratar pessoas de alto nível para fazerem exames, Porque não se pode medir essas coisas pelo
salário- desse aUditOr e, sim, pelo que se deixa de perder
por tê-lo.
Se esta Comissão puder propor coisas neste caminho,
estará dando uma contribuição grande ao País. O Tribunal de Contas auditou sempre a SUNAMAM, enquanto
no DNER, muitas vezes, pela falta de uma maquinaziilha, ou de um aparelho ou qualquer outra coisa formal,
as contaS não foram aprovadas. Toda essa loucura pas~
suu e eu-não culpo ninguém. Mostra que a estrutra ê ex~
trem_amen!e p_obre, deficiente, _ineficiente e ineficaz.
O SR. JOSE LINS - Ministro, eu não tenho senão
qile agrádecer a V, Ex~ pelos esclarecimentos e, evidentemente, dizer que a contribuição de V. Ex• foi extraordi·
na riam ente importante ,para o relator.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora)- Esgotada a
lista dos Senadores-que desejavam arg1J.ír S.EX• o Sr :-:M_inistro Cloraldino Severo, passamos ao DeputadO inscrito Gust::lVo ~aria.
O SR. GUSTAVO FARIA- Sr. Ministro, devido ao
avançar do tempo, eu apenas formulei duas perguntas.
Como eu cheguei quando V, Ex• já havia começado a
sua exposição, é provãvel que V. Ex·, já tenha abordado
o assunto dessas duas rápidas perguntas que fatei. No
entanto, eu gostaria que ficasse bem esclarecidos os dois
assuntos que eu vou abordar, uma vez que a indústria
naval, que é a principal indústria do meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, está sendo afetada, em prejufzo do
Estado e prejuízo de uma quantidade enorme de pessoas
que têm sido dispensadas dos estaleiros e estão para ser
dispensada, talvez em caráter definitivo. Como eu me interesso por esse assunto, sobre o qual já fiz alguns pronunciamentos, e tenho que entender melhor os esclareci~
mentos de pessoas como V. Ex•, passarei a perguntar,
então,
O custo do estaleiro era reajustado pela inflação in~
dustrial. Por falta de recursos da SUNAMAM, os estaleiros foram obrigados a ir ao mercado financeiro, tomar
dinheiro, com correção cambial, mais juros. Eu gostaria
que V, Ex' me dissesse qual o mecanismo que era seguido na sua gestão para reajustar esses contr.ãtos.

O SR. CLORALDIN-0 SEVERO - Muito fãcil. O
que constava dos coniratos assinados anteriórme~te e a
fórmula está ·lá colocada, o reajustamento se faz median~
te os iridices que traduzem o aumento de custos dos insumos. Quanto aos custos financeiros, o País pagou por di~
versas formas.
Como V. Ex' não esteve no início, eu-voltarei a explicar, Ê o seguinte: no tempo em que vigia o sistema deduplicatas, os custos financeiros eram assumidos pelo Governo federal. Po_rtanto, os custos financeiros. não eram
do estaleiro, e, sim;-da União, mesmo.qpando absurdos,
inesmo quando com operações, com condições inacei.táveis foram pagos pela União. Quando negociou mal o estaleiro com o banco, ainda assim a União pagou. E, pos·

Sexta-feira 24

l443

teriormente, quando entrou no regime da era 6043, regime este aprovado em 1979, quando passou-se a esse regime, veja V. Ex~. que mesmo concluído o evento, continuava correndo o reajustamento que era superior ao
própri? custo financeiro. Portanto, os custo§ financeiros
não- fõraln dos estaleiros, não foram dos industriais, foram nosso, meu, seu, de todas os brasileiros. Nós é que
pagamos essa conta. Os atrasos da SUNAMAM foram
pagos pela sociedade. Aquilo que não se pagou, os empresários nlfo pagaram por isso.
Com relação à questão de emprego, a"'exposição que
eu ftz moStf? que, em t 983, nós estávamos, de fato,
ameaçados por uma crise que fecharia a indústria do seu
Estado, e que as medidas saneadoras no campo econô·
mico tomadas, permitiram o restabelecimento de contratações e permitiram, inclusive, que se pudesse ter contra.
tado, como contratamos agora, antes de sair, quinhentas
mil toneladas de porte bruto. Portanto, não há uma
ameaça iminente sobre o setor. Existem hoje recursos. O
Fundo de Marinha Mercante, que estava quebrado, hoje
está saneado, há recurso no orçamento para este af!.O, há
recursos para os anos seguintes, para que se mantenha
um nível de" construção compatível com as necessidades
do País, hoje.
Eu__ diria a~ nobre Deputado que ainda há pma idêia
que se pode_ perseguir, se o Pais necessitar construir mais
do que o dinheiro que se tem. O País pode, por exemplo,
mobilizar recursos fmanceiros do setor privado, de bancos, e subsidiá-los. Em vez de dar o montante do financiamento, pagar o subsfdio e transferir inclusive os financiamentos, também, para o setor privado. Com criatividade, é possível acabar com qualquer crise na indústria
nav-al. Agora, é preciso ter cuidado para não se inventar
essa indústi'iã naval, nem se usar o pretenso problema
social para resolver os problemas de alguns poucos empresários que nem sempre, alguns, ê preciso que não se
generalize, têm essa preocupação social. A Nação sempre-tem uma solução, Se tiver que transferir recursos,
por que não transferir a operãrios? Por que não transferir aos funCionários desses estaleiros? De maneira que
me pareCe qUc!ióluções para o prOblema social existem, e
que nós não teremos essa crise social. E que mesmo em
havendo, ev.entualmente, um problema com um ou com
dois estaleii'Qs, se o volume de constru_ção continuar com
outrO§, o. problema social também não haveria, as pessoas __ mudariam de l\Jgar. Ou se houver um problema
com estakir_o, também o Estado pode substituir esse es·
taleiro, criando outro, seja estatal, seja o que for. A única coisa que eu, como brasileiro, não aceito, estarei sempre protestando, é que o nosso dinheiro, do cidadão, seja
transferido para contas partiCulares. Isto eu não aceito.
O SR. GUSTAVO FARIA- V--.--Ex• é -a favor de se
criar estaleiros estatizantes neste País?
O SR. CLORALDINO SEVERO - Eu lhe diria que
preferia que- não. Vamos p-restar atenção num detalhe.
Eu venho trabalhando para escrever um livro, escrevi
muita coisa_e fui 'à origem da construção naval, no Brasil, desde o Império. Este setor é um setor de altíssimo
risco_~ bum setor que exige grande capital. Num momento, o _estaleiro está lã em çima, e, de repente, uma crise
econômica leva-o a uma situação muito s~ria. Por causa
dj~o, existem muitos estaleiros estatais em todo mundo.
Agora, o mOCanismo que nós seguimos no Brasil foi não
ter o estaleiro estatal, é ter o estaleiro privado, e pagar o
preço. Eu acho que com o ajustamen~o que se fez, nós
podemos continUar muito bem nos ~taleiros privados,
O fato de eu ter levantado aqui a questão de que numa
hipótese_de crise séria, com um.ou cõm outro estaleiro
ainda haveria este caminho, não significa dizer que este é
o caminho desejável. Veja que eu antes levantei uma hipótese, que seria a substituição de um estaleiro por ou·
tro, mantendo o nível de emprego. O nível de emprego se
dá pelo volume de encomendas, e não pelo número de estaleiros. Se nós tivermos um vOlume de c;:ncomendas x,
nós deveremos ter um nível de emprego corespondente.
De maneira que acho que ternos que trabalhar com
muito empenho- os Deputados, Senadores e todos nós
-por essa indústria que é muito importante, que é vital
para o País; agora, em nome disso, não se pOdem transferir favores para pessoas físicas. Só essa a questão.
O SR. GUSTAVO FARIA- V. Ex• disse quedupli·
catas emitidas pelo estaleiro e aceitas pela SUNAMAM
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se perguntar para o armador, ele prefere até importar, se
o navio lã fora lhe for mais favorãvel.
Ocorre, no entanto, que olhado o problema do lado
do balanço de pagamentos do País, das trocas comerciais
do País, para que um pais exporte é preciso importar e
esse problema cria às vezes uma questão muito dificil. Às
vezes para um país há um outro país onde ele vende muiO SR. CLORALDINO SEVERO- Sabia. Contabilito, que para ele é um mercado extremamente atraente e
zadas, é preciso que se faça uma· ressalva. Contabiliz_adas
importante. Então, quando esse tipo de coisa acontece,
as que foram transformadas em promissórias. As dupli~
as autoridades da área eçonômica, normalmente, às vecatas funcionaram em paralelo durante muitos anOs.
zes, o próprio Presidente da República, se compromete
Quanto à aprovaç"ão_ do TCU ...
lá fora com trocas, que são posições negociais: você vai~
me importar tanto e eu garanto que importo pelo menos
O SR. GUSTAVO FARIA -Funcionaram no para~
tanto. Se ele só tem para me vender um navio, a dife-leio, com o aval da SUNAMAM?
rença entre o custo desse navio e o custo de um navio
O SR. CLORAL DI NO' SEVERO - Apesar disso.
aqui dentro do País, naturalmente, deve ser o custo da~
Quanto ao TCU é preciso que se registre um parecer do
que!a exportação e, portanto, paga dentro do orçamento
TCU, que merece sei lido porque é muito interessante. O
da República. Quer dizer, desde que esse custo não seja
TCU, naquele caso- vamos dizer assim -sai de todo o
transferido ao navio, é uma decisão de política maior
seu formalismo, sai de todas as suas prãticaS -formais,que transcede ao setor. Por esse caminho, se cometeram,
porque ele é muito iíg1do no comp-ortamento legal, e, na~
às vezes, erros nocivos ao setor, como o Almirante Jonas
quele cas_o, aceita a força ffiaior. No fundo, o parecer
bem coloca, porque ele tem o trauma, como Presidente
dado pelo TCU, na época, admite o seguinte: oS homens
do Lóide, de_ ter sido obrigado a comprar navios que o
que estavam na SUNAMAM, devido às condições cOn~
Governo teve que adquirir e usou a empresa para fazer
tratuais, que não lhes permitiam voltar atrás, que não
isso.
lhes permitiam deixar de continuar as obras, que não
Então, de fato, fa~am ad_quiridos navios que poderiam
lhes permitiam rescindir contratos senão com os custos
ter sido comprados em melhores condições, se olhada só
maiores, e não recebendo do Governo, -nem do Governo
o problema navio. Se olhado o negócio, como um todo,
anterior -nem do Governo atual, dos Governos últimos,
eu não tenho elementos para fazer uma avaliaÇão. O alos recursos de que precisavam para pagar os seus com~
mirante cita o caso de navios químicos e de outros na~
promissos, aqueles administradores se viram forçados,
vi os. O grande problema é a compra de naVios que se diz
no entender do TCU, como um mal menor, a aceitar as
hoje não necessârios. Essa posição de navios nào neces~
duplicatas, para não quebrar a indústria, porque reco~
sários é um dos maiores riscos que se tem nesse setor.
nheciam que se tudo parasse, a indústria quebraria e a
Veja V. Ex~ que, no caso da Marinha mundial, existiram
crise social seria muito graVe. Então, diz o parecer do
parados, há poucos meses, 100 milhões de t_pneladas de
TCU:
potte bruto. Cometeram os outros países, portanto, esse
mesmo engano; o equivalente a dez vezes a frota brasilei.. "Apesar de não ser correto, apesar de não ser le~
ra estava parada. Assim, um erro de avaliação sobre a
gal, foi legítimo. Há de se reconhecer- diz o TCU
eConomia, pode levar, também, ·a esse tipo de procedi~
- que os administradores de então agiram com te~
menta. Eu diria que, como homem de transportes, prefe-gitimidade, no interesse público e não se pode impuriria jamais fazer compras dessa forma.
·
tar a eles culpa."
Outro exemplo que se pode colocar, foi a maneira de
Eu lamento uma coisa. Realmente, eu acho que dupli~
financiar o programa. V. Ex' coloca muito bem. Se os escata é um procedimento- que não se pode aceitar na Adtaleiros precisavam construir, como é que compravam
ministraçãO Pública, mas foi aceito, foi endossado, e de~
-navios lá fora? Os gaúchos, na minha terra dizen:t: se nós
pois corrigido pelO Conselho Monetário, quando proi~
produzimos a"rroz aqtii,-Se ii6s-produzimos carne aqui, se
biu as àuplicatas.
nós produzimos manteiga, maçã, por que vamos comprar da Argentina ou do Uruguai? A questão é a mesma:
O SR. GUSTAVO DE FARIA- Eu fico gl;'ato a V.
para que se possa exportar, é preciso importar, às vezes.
Ex•
Esta avaliação se faz fora do s_etor. E para se buscar di~
nheiro, teve-se que se importar coisas no exterior, c_omo
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Tãvora)- Concedo a
o preço que esses países cobraram para nos _dar o dinheipalavra ao nobre Relator.
ro deles e assim manter alguma atividade lã fora..
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda) --Sr.-MiriísPqrtanto, esse é um dos aspectos que os Senadores
tro, em primeiro lugar, tenho o prazer de cumprimentá·
Roberto Saturnino e José Lins muito bem enfocam, que
lo pela belíssima exposição, q'ue, tenho certeza, muito vai
é a questão de avaliar as políticas. Esses são atas de poli~
contribuir para o bom andamonto desta Comissão Parla· -- tica.
mentar de Inquérito.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Uma outra
Eu vou.me deter apenas em três perguntas, duas. delas
pergunta jâ foi aqui tratada e, entretanto, há uma partibaseadas no depoimento prestado a-qui pelo Almirante
cularidade que eu gostaria que a ela novam~mte retornãsJonas, somente para fixar opinião a respeito.
semos, para melhor esclarecimento.
É sabi-do que o Brasil tem comprado, ultimamente,
Uma das denúncias que têm sido feitas é a de que os
muitos navios na exterior ..O Almirante Jonas confirmou
estaleiros usaram cartas de crédito c-oncedidas pelª_ SUque, quando Presidente do Lóide, foi pressionado pelo
NAMAM, para a a obtenção de recursos junto à rede
Governo a adquirir navios fora do País, navios estes
bancária~ Segundo o depoimento do almirante, 50 dessas
mui tas vezes desnecessãrios; citou, inclusive os navios
cartas, num número aproximado, possivelmente, talvez
químicos, vários deles, que hoje ~Stão parados por falta
mais. O ex~Superintendente da SUNAMAM Élcio Costa
de frete. Segundo ele, recentemente, o Governo autoriCouto declarou que passou a dar essas cartas autorizada
zou a realização de vârias dessas compras, sem ouvir· a
pelo Ministério da Fazenda, através do Aviso n9 421. O
opinião da Sl;JMANAM. Como se explica isso, se os
Almirante Jonas disse que leu esse aviso. Ele autorizava
nossos estaleiros estão com capacidade ociosa?
a· fazer operações apenas com o Banc-o do Brasil.
O SR. CLORALDINO SEVERO --A pergunta ê
POr outro ladO, a Procuradoria Geritl d-o-MinistériO da
muito boa e o esclarecimento é o seguinte: pl"lineíTO;-denFazenda, na gestão anterior, constatou que o Aviso 421,
tro da história do_setor da construção naval, esta é uma
longe de dar autorização pata aval da SUNAMAM aos
praxe que cabe em todos os governos, a partir deJusceli~
estaleiros, apenas solicitava urn:a informação sobre os
no Kubitschek. A história da compra de navios na Polô-créditos de 3 ~taleiros junto à autarquia. O que há de
nia e da compra em outi"os países, o que determinou
verdade, além disso? Qual o valor legal dessas cartas de
multas administrativas que perduraram durante anos,
crédito?
sob um enfoque que ê completamente diverso.
V~ja bem, olhado do ponto de vista da SUNAMAM e
0 SR. CLORALDINO SEVERO - Uma boa perdo Ministério dos Transportes, ou do Ministério de
gunta. Primeiro, efetivamente o Aviso 421 não autoriza;
ViaçãO e Obras Públicas, naquela época, o interesse era
antes -pelo COntrário, consulta. A consulta é de uma procomprar o navio nas melhores condições de compra, in~
posta de 3 estaleiros, se haveria créditos para fazer essa
operação especifiCãmente com o Banco do Brasil.
clusive, de preferência, aqui dentro,,se possível. Mas se
foram negociadas no paralelo.

atê uma certa ce-

leuma, muitos comentários sobre esse aspecto, quando o
Ministro Eliseu Rezende assumiu.
Agora, essas duplicatas con'tabilizadas não só estão no
balanço da SUNAMAM, como foram aprovadas pelo
TCU. V. Ex• sabia disso?
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Eu diria que está mal colocado todo o problema na
questão: ceder crédito - o que não é aval - a questão
fundamental é esta, ceder crédito é um direito de qualquer um. Não precisava que o Ministro da Fazenda au~
torizasse coisa nenhuma para que o estaleiro cedesse ao
banco um crédito seu. Toda a questão que está aí não é,
no meu entender, bem posta, quando se coloca a questão
de ceder ou não ceder crédito. Poderia ceder. A questão
fundamental é se o crêdito cedido é bom. Quer dizer, este
é o problema fundamental, este é o problema inicial. A
carta de Ministro da Fazenda de fato não autoriza a ope~
ração. E o que se poderia questionar, por que não autoriza o geral? Não pela questão da operação, mas pelos limites financeiros, o que caberia pedir ao Ministro da fazenda, porque isso era uma elasticidade de gasto público.
Quer dizer, caberia que o Ministro da Fazenda se pronunciasse sobre a conveniência ou não porque isso era
um gasto público a mais, não pelo fato de ser legal ou
não ce_der o crédito. Legal é ceder crédito, desde que legíiiirio.
O segundo aspecto que V. Ex• levanta é a questão jurídica do problema. Eu diria que nos pareceres que nós te~
mos-sobre essas cartas elas são definidas como cessões de
crédito. Há até quem diga que essas cartas, para que cessão de crédito fosSem, deveriam ter testemunhas, além
das partes que as assinaram. Há quem diga, indusive que
essas cartas, de_ certa forma, mexend~ com interesses tripartidos, deveriam ter outra publicidade.
· Então, existem pareceres jurídicos feitos pelos mais
eminentes consultores jurídicos do GovernO, que enten~
dern que essas cartas não se vinculam aQ Governo, isto é,
não houve aval, porque para que aval houvesse era preci~
so seguir trâmites específicos para um processo de aval.
N9_entanto, existem quatro ou cinco cartas que têm uma
nuança diferente: são as cartas ao Banco do Brasil e a
dois ou trêS baricos estrangeiros porque esses bancos exi~
giram outra postura da SUNAMAM. E no caso específi~
c a do Banco do Brasil, a SUNAMAM autorizou descon~
to desse dinheiro, nas suas receitas, no próprio Banco. O
Banco do Brasil foi mais cuidadoso que os demais ban~
cos, o que ganhou, portanto, uma nuança cj.iferente. As
demais cartas se caracterizam como uma cessão de crêdi~
to. E os juristas dizem que quem cede pode ceder o_ que
tem; não pode ceder o que não tem. Se esse crédito tem
um determinado limite, é só até esse limite que se pode
pagar. Esta foi a razão, e com base ness.es pareceres da
Procura.doria Geral da Fazenda, da Procuradoria Geral
do Ministério do Planejamento e de outros que nós to~
mamas a decisão de somente honrar aqueles créditos
dentro do limite legítimo.

O_ SR._RELATOR !Marcelo Miranda)- A última
perguntã refere-se a assunto t_ratado pelo Senador José
Lins, entretanto eu gostaria de fazer só uma consideração. V. Ex• falou que pagou outras operações, como as
oriundas da Resolução 63, sern anteS sUbmetê~ las a ree~
xame. _Em que elas se distinguem das operações referentes à 6.043? E eu perguntaria: o bombeiro chegou depois
que o prédio já havia queimado?
O SR. CLORALDINO SEVERO - Sua pergunta

~

muito boa. Eu quero dizer o seguinte: a Resolução 63, de
maneira ge~;al, foram operações tomã.das pela própria
SUNAMAM, forarit empréstimos à SUNAMAM e
eram atas administrativos terminados. O que a SUNAMAM fez com o dinheiro da 63, eu não sei dizer~ lhe por~
que fOram diversos pagamentos que ela fez. Os atas ad~
miriistrãtivos que a Comissão de Tomada de Contasexa~
minou, e até poderia não ter examinado, a verdade ê que
a Comissão de Tomada de Contas fez uma coisa que não
é muito uSual: ela podia ter tomado os valores globais
que constavam e ter pago. Mas ela fez uma amostragem
daquilo que ainda não estava acabado. Então, no caso
da 6.043, ela fez esse exame e chegou a esse problema.
Mas, quanto às demais operações, de hã dez anos, da entidade era materialmente impossível o exame. Se o bombeíro_ chegou- titrde, eu diria que acho que chegou um
pouco, sim. Acho que queimou muita coisa durante esses
ano~. Mas, na minha terra, se diz qu~. "nunca es tarde
coando la dicha es buena". Quer dizer, quando hâ uma
coisa importante a corrigir, nunca é tarde para se agir 'e
eu _acho que estamos corrigindo neste momento. E se_
esta Comissão do Senado der ao Brasil esta grande
orientação para o futuro, o Brasil terá ganho muito porque este ê um seta r que engana muito. Existem múltiplas
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facetas na anâlise de um problema desse setor. A posição
do estaleiro é uma, o seu interesse é um; a posição do armador é uma e o seu interesse; é outro. A posição do operãrio é uma e, às vezes, ele se soma; a posição do interesse público é outra, diferente. E se colocado o problema

só sob um desses ângulos e a pessoa raciocinar s6 sobre

ele, pode-se enganar. ~ o seta r de maior dificuldade. Somente o Poder Político pode comparar o que se pode pa-

gar para desenvolver essa indústria, mais daqui para a
frente e para mantê-la.
De maneira que esta é a grande contribuição destaComissão.
O SR. RELATOR (Marcelo Miranda)- Agradeço,
mais uma vez, o lúcido depoimento que V. Ex• presta a

esta Comissão Parlamentar deJnquêrito, dizendo que,
na realidade, a conclusão a que chego, rapidamente, ê
que V. Ex~ apavora o País, principalmente no sentido da
estrutura administrativa que o Pais possui, e, na realidade, todos nós somos_ os responsáveis por ela. Talvez devido ao baixo salário pago, inclusive aos funcionários federais, seja a causa de não haver funcionários capacitados para exercer o cargo em que hoje se colocam. Dessa
forma, várias outras autarquias, vários outros ministérios podem estar sujeitos ao mesmo escândalo, ap mesmo problema que hoje estamos aqui tratando, que é o da
SUNAMAM. Muito obrigado.
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Marinha Mercante, agora para o Ministério- p-orque
embora o Fundo da Marinha Mercante tenha como
agente financeiro o BNDES, o Ministério dos Transpor~
tes é o responsável pelo Fundo- à época ficaria uma
dívida de 15_8 bilhões de cruzeiros e 302 milhões de dólaw
res, jã referidos. Isso, em números redondos.
Sobre essa dívida, V. Ex~ teria meios, teria documentação para nos apresentar a quanto monta? Por exemplo,
referida ~ IS _de março de 1985?
O SR. CLORALDINO SEVERO -Tomei o cuidado, ontem, de faier essa pergunta, E me foi infoiinado
que, no dia 15 de março, estaria em 553 milhões de dóla-

res.
Eu quero só chamar a atenção que o Fundo _de_ Marinha Mercante responde pela parte de importações referentes a esses navios. Quer dizer, fato de ser 550 não significa que seja o mesmo número estável. Operações adiw
clonais podem existir dentro disso. Esse dado é fácil de se
obter. O BNDES tem o registro e é obrigado a dar ao
Ministér"io a informação.

O SR. CLORALDINO SEVERO- Compreende o
nobre Senador que essas dívidas transferidas hoje à Fazenda são geridas por ela, q.ue as administra junto com a
dívida pública. O Ministério é quem tem, hoje, condições, de responder a quantas anda, em cada caso. Ela
está junto com a dívida .pública.

SR. VIRGJLIO TÁVORA- Pedimos ao relator para
tomar- nota, para fornecer à Comissão esses números.
Agora, opiniões pessoais. A Resolução n9 6.043 vigorou, sabe V. Ex• pela crítica, aliás muito bem feita pelo
Dr._Luciano Brandão, do Tribunal de Contas, porque o
País gosta muito de dar um. ·~eitinho". Mas, êait accompli,já exlstindo, as Cartas de Crédito tiveram 9 seu papel
no desenvolvimento de tudo isso até aqui. Mas, Ministro, porque esses reajustamentos calculados pelos índices
extremos? Sabe V. Ex• ·a nossa profissão ê a mesma, em
~rihuma obra de en&enhar(a, calcula-se reajustamento
por índices e~~mos.
E agora a pergunta: nunca houve, da parte da SUNAMAM, nenhuma consulta, seja ao Ministério, ao Tn'bunal de Contas, não digamos qa ética em se adotar tal
processo - não- digamos tanto - mas da legalidade,
pelo menos, de se adotar o fndice extremo?
f: pret:iso explicar à Comissão- e V. Ex• deverá explicar melhor do que nós - que o índice extremo é um
nome muito sugestivo. Mas significa que se o aço tivesse,
no período considerado, um aumento bem maior do que
o da mão-de-obra, se fosse o maior aumento, este maior
aumento é que serviria de referência para os reajustamentos de tudo.
A nossa interPretação é esta. Está certa? Há alguma
coisa a aduzir a essas considerações? E nossa curiOsidade
será satisfeita será se V. Ex• d!sser se houve alguma conosulta. Porque isso vem de anos, anos e anos ...

OSR. VIRGILIO TÁVORA- Respondida a primeira parte, vamos entender que, transferida ao Fundo da

O SR. CLORALDINO SEVERO muito importante, Sr. Semidor.

O SR~- PRESIDENTE (Virgnio Távora)- Antes de
encerrar a reunião, nós teríamos uma duas ou três pequenas perguntas a fazer ao depoente, portanto, passamos a presidência ao Sr. Relator.

O SR. VIRGILJO TÁVORA- Caro Ministfo~ como
engenheiro, damo-lhe os parabéns porque acreditamos
que depoimento deve ser feito dessa forma: trazem-se os
dados, esses dados são discutidos, se claros ou não, e em
função do exame dos mesmos, cartesianamente, se pode
estabelecer um 'debate amplo e franco, como aqui. foi feito.
_
Inicialment~ a primeira pergunta é para esclarecer à
Comissão- não a nós que já o estamos -sobre as dívidas da SUNAMAM à União.
Pode V. Ex.• dizer a quanto montam elas atualizadas
para 1984 (dezembro)?

Sua questão é
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Veja Só. Primeiro, há uma nuanca. aqui, muíto corri~
plexa, no caso da SUNAMAM, que hoje desapareceu. O
contrato da SUNAMAM não é como o do DNER. No
contrato do DNER é a União quem contrata uffia obra.
No da SUNAMAM ê um contrato entre particulares,
com a interveniência da União- e eu disse que lamentavelmente, terminou a União envolvida nesse processo.
Então, há um pacto feito tripartido. Não é uma imposição do Estado. O Estado não deveria nem estar nisso.
Entre particulares poderiam pactuar o que desejassem, a
rigor. Mas, lamentavelmente, a União entrou nessa história. Mas pactuou no contrato. Enquanto nos contratos
administrativos há, normalmente, referência às normas
administrativas, neste_contrato há uma referência à fórmula tal de reajustar que está explicita dentro deste contrato.
A convocãção de extremo, que V. Ex• muito bem levanta, nasce a partir da correção monetária. Veja o absurdo. Nós, que somos engenheiros, sabemos muito bem
que o reajustamento se destina a restabelet:er os aumentos de custo de produção. Portanto, não é justo que se dê
aumento posterior à construção por aumento de custos
que não têm nada a ver com a questão financeira. O que
está completamente errado, portanto - e os contratos
previam isso - ê que, em não havendo pagament9 em
uma data X,já construído o navio,~ como o navio nãó
tivesse sido construído e continuasse para diante. De repente, se o aço deu um salto, se o salário deu um salto, é
o limite.
OSR. VIRGlLIO TÁVORA-~ o limite a ser tomado.
.
Por isso estamos perguntando a V. Ex• Parece absur-

do.
OSR. CLORALDINO SEVERO- É um absurdo. É
um dos procedimentos de reajustamento de custo financeiro. Por isso acabamos com isso. Nos novos
contratos feitos com o BNDES -:- foi outra coisa que
corrigimos - o financeiro se corrige com DRTN: Levanta o tisico, na época de execução, com a forma de
reajustamento, pelos [ndices físicos dos insumos, todos
formadores do custo de produção. Definido o custo de
produção, se atras9 houver, a correção é financeira, pela
ORTN. Por isso, os contratos, no novo sistema que introduzimos, já corrigem esse absurdo.
O SR. PRESIDENTE (Virgílio Távora) ,;_ MiniStro, apenasquetem·os dizer a V._Ex•, mais uma vez, da
satisfação que tivemos em ouvi-lo. A forma como foi feita a sua exposição, sua clareza, e ao mesmo tempo a honestidade com que se revestiram todas as suas declarações aqui, foram exemplares. Parabenizamos V. Ex•
Pela sua atuação.
Está encerrada a reunião.
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~---------SENADO FEDERAL----------~
• Faço saber _que o Senado Federal aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do arL 52, item 30 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N• 8, DE 1985
Adapta o Rel:imento Interno do Senad~ Federal às disposições da Lei n• 7.295, de 19 de dezembro de 1984,
que ·dispõe sobre o processo de flsàlização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos atos do Poder
Executivo e os da Administração direta.

ArL I• O Reg[mento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 52.

. ...·...........................•............•........•.. '·-· .....•.•.....••.••

26-A: autorizado pela Mesa, dirigir-se à Presidência da República a fim de solicítar informações ou
·
·
documentos de interesse da Comissão de Fiscalização e Controle;
"Art. 73.

As Comissões Permanentes são· as seguintes:

I) Diretora (CDIR);

2) de Agricultura (CA);
3) de Assuntos Regionais (CAR);
4) de Ciência e Tecnologia (Ccn;
5) de Constituição e Justiça (CCJ);
6)- do Distrito Federal· (DF);
7) de Economia (CE);
8) de Educação e Cultura (CEC);
9) de Finanças (CF);
10) de Fiscalização e Controle (CFC);
li) de Legislação Social (CLS);
12) de Minas e Energia (CME);
13) de Municípios (CM);
14) de Redação (CR);
15) de Relações Exteriores (CRE);
16) de Saúde (CS);
17) de Segurança Nacional (CSN);
18) de Serviço Público Civil (CSPC);
19) de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (CT)."
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"Art. 74.

As Comissões Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos submetidos a seu exame,

sobre eles manifeStando-se na forma prevista neste Regimento e, no âmbito das respectivas competências, propor
à Comissão de Fiscalização e Controle a fiscalização de atos do Poder E_xecufivo e da administração indireta.

"Art. 78.

A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais Comissões Per-

manentes o seguinte número, de membros:

I) Agricultura, 7 (sete);
2) Assuntos Regionais, 7 (sete);
3) Ciência e Tecnologia, 7 (sete);
4) Constituiçã_o e Justiça, 15 (quinze);
5) Distrito Federal, li (onze);
6) Economia li (onze);
'7) Educação e Cultura, 9 (nove);
8) Finanças, 17 (dezessete);
9) Fiscalização e Controle, 17 (dezessete);
10) Legislação Social, 7 (sete);
li) Minas e Energia, 7 (seté);
12) Municípios, 17 (dezessete);
13) Redação, 5 (cinco);
14) Relações Exteriores, 15 (quinze);
15) Saúde, 7 (sete);
16) Segurança Nacional, 7 (sete);
17) Serviço Público Civil, 7 (sete);
18) Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 7 (sete).

"Arl 108-A. À Comissão de Fiscalização e Controle compete a fiscalização dos atos do Poder Executivo
da União e do Distrito Fedral e os da Administração indireta, podendo para esse fim:
a) avaliar a eficácia, eficiência e economicidáde dos projetas e programas de governo;

b) opinar sobre a compatibilidade da execução orçamentária com os Planos e Programas de Governo e
destes como objetivos aprovados em lei;
c) solicitar a convocação de Ministros de Estado e dirigentes da Administração direta e indireta;
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d) solicitar, por escrito, informações à Administração direta e à indireta, sobre matéria sujeita a fiscalização e controle;
e) requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fato objeto da fiscalização e controle;
f) providenciar a efetuação de perícias e diligências;

g) providenciar a interação do Senado Federal com oTribunal de Contas da União, nos termos do parágrafo I• do artigo. 70 da Constituição;
h) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Executivo que, pela natureza de
suas atividades possam dispor ou gerar dados de que necessita o exercício de fiscalização e controle~ inclusive os
referidos no art. 71 da Constituição;
i) interagir com a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, com vistas ao amplo cumprimento do disposto no art. 45 da Constituição;
j) propor ao Plenário do Senado Federal as providências cabíveis em relação aos resultados da avali-

zação."
"Art. 164.
I - ................. --~-· ----"--~---·- ............. ' ........... ·-. ·' ·-- '·. -.................. "'" .. .

b) ressalvado o disposto no Art.

108~A,

alínea f, a realização de diligências;

"Art. 167.
Parãgrafo único. A inobservância do carâter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse da Comissão de Fiscalização e Controle, sujeitará o infrator a pena de responsabilidade, apurada na forma
da lei."
"Art. 419.
a) nos casos do inciso I, a Presidência ofieiarã ao Ministro de Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e da lista de informações desejadas, a fim de que declare quando comparecerá ao Senado Federal, no prazo que lhe estipular, não superior a 30 (trinta) dias:se á solicitação decorrer de convocaÇão da Comissão de Fiscalização e Controle, o prazo previsto nesta alínea não poderá ser inferio-r a 10 (dez) dias.
Art. 2• A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal poderá reunir-se conjuntamente com a Comissao
de FiscalizaÇãÓ e Controle da Câmara dos Deputados.
. Art. 3• A presente Resolução entra erri vigor na data de sua publicação.
Art. 49

Re~ogam'-se aS disposições -em ,córitrário.

Senado Federal, 8 de maio de 1985.

~Senador

José FrageUi, Presidente.·

(*) Republicada por haver saído cóm incorreções nos DCN (Seção II) de 9-5-85 e 16-5-85

·suMÁRIO
1- ATA DA 80• SESSÃO, EM 24 DE MAIO DE
1985

l.l-ABERTURA
!.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficios do Sr. Jt-Becretário da Câmara dos
Deputados
·
Encaminhando à revisão ilo Senado autógrafos dos
seguintes projetos:
-Projeto- de Lei da Cân1arã- nt 28/85 (n'
5.386/85, na Casa de origem), de inidatiVã. do Senhor
Presidente da República, que cria cargos no Minis-

têrio da Reforma e _do Desenvolvimento AgrárioMIRAD e dá outras providências.
-Proj~~Q dç Lei da_ Câmara n' 29/85 (n'
5.163/85, na Casa de origem)y que dispõe sobre o
proce~so de liquidação extrajudicial de entidade integrantes do Sistema arasileiro de Poupança e EmprêstimO e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Cámara n' 30/85 {n'i'
1.849/83, na Casa de origem)~- de iniciativa do_ Tribu_nal Sup~or do Trabalho, que disP® _sci!lre a criação
de cargos no Quadro Perm~nente da Secretaria do
TribUnal R~ional do Trãbalho· da 12" Região e dâ
o"utras providências.

1.2.2 - Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3- Comunicaçio da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto-de
Lei da Câmara nt 28/85, lido anteriormente.

I.i.4- Leitur~ de projeto
ProjetO de Lei do Senado n' 1_34f85, de autoria do
Sr. _Senador Nel~<m, Ql.ro_eiro_.._que dispõe sobre a
_,-concessão de Pra;o para pl,lrga_ção da_ rp.ora nos aforamentos de terrenos pertencentes à União.

DI!RióDO CONGR.ESSQNACIONAL (Seçã.o iD.
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1.2.5 - Comunicaçio da Presidência _

1.3- ORDEM .DO DIA_

Maio de 1985••

pecial para Assuntos da Região Amazôriica-SEARA

SEiÚ.DOR-NÉLSON CARNÉIRO .,.-Apelo ao

Presença, na Casa, do Sr. Alcides Paio, suplente
convocado da representação_do Est<ldo de Rond_ônia,_
em virtude do afastamento do titular, Senador Clau-

-Requerimento n"' 57{85, requerendo urgência
Governo eriJ. favor da extensão à viúvas dos. s.ervidopara o Oficio S f2, de 1985, do Gove.oiaQ.oLdO. ~sta:
tes C:életis.tas d;:~. pensão especial percebida pelas viúdo do Rio Grande do Norte.• solicitando autorização.
vas dos funcionários estatutários.
dionor Roriz.
do Se.nado Fed.e,ral para realizar opc!ração de crêdito
· SENADOR CARLOS ALBERTO- Próximo auexterno no valor de conqUenta milhõCs de dólares.
1.2.6- Prestação do Compromisso regimental e
mento das prestações da casa própria.
Votação
adiada
por
falta
de
quorum.
posse do SI-. Alcides Paio
.
SENADOR GASTÃO MULLER - Artigo do
-ReqUerimento nl' 58/85, solicitando urgência
Jornal O Globo, edição de 27-4-85, intitulado. "Coro1.2.7 - Comunicação
Para o Ofício S/8, de 1985, atr.avês do qual o PrefeitO
nel denuncia ação de coureiro boliviano~>, referente a
municipal de Anápotis (GO), solicita autorização do
Do Sr. Senador Alcides Paio, referente -à SUa fi·devastação do pantanal matogrossense.
senado para que aquela prefeitura possa realizar
liação partidária e nome parlamentar,
SENADOR ODACIR SOARES- Clficio do Gooperação de empréstimo externQ no valor de USS
vernador do Estado de .Rondônia, dirigido à Presi1.2.8.- Discursos do Expediente
3,500,000.00 (Três milhões e quinhentos mil dólares.
dência do Banco do Estado de Rondônia, suspendenVota~ão_ ad~da ~r falta de quo~.
do toda_s_as o_perações de crédito naquele estabeleciSENADOR ODACIR SOARES. cómo !..!der _. --~P~ojeto
Le(
cfQ
Se.ri.adO n9 '1,6/79; que-acresmento. banc.áriQ, _
Realização, em Brasíli3, do IV Congresso Nacional
centa parágrafo ao art. 517 da Con~olidação das Leis
dos TrabalhadOres Rurais, patrocinado pela CONSENADOR ROBERTO WYPYCH- Apelo ao
do Trabalho. Votação adiad~ por falta de quorum.
TAG. Re[orma_Agrá:ria.
Senhor Presidente da República no sentido de alocar
-~-Projeto de ~ei do Sen~do N'~ 2/80, que dispõe
recursos
sOliCitados p~la Organização das Cooperati·
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Dia do Tra:
sobre a escola e a nomeação dos dirige~tes das Funvas do .Estado do Paranã-OCEPAR, para atender às
balhador Rural.
dações de Ensino Superior. Votaçio adiada por falta
necessidades de plantio de trigo.
SENADOR HELV!DIO NUNES - Consid~~- de quorum.
rações sobre problemas que afligem o Nordeste, a
1.3.2 - ComWiicaçio da Presidência
---Projeto de Lei do Senado nl' 340/80, que acres-.
propósito da visita do President~ da RepúbliCa ao
centa parâgrafo único ao- art. 373 da Consolidação
Referente ao término do prazo pa.ra apresen.tação
Recife.
_ d_as Leis do Tr~balho, facultando à empregada com
de emendas ao PrÇJjeto de Resolução n'~ 11, de 1985.
SENADOR HI!:L/0 GUEIROS, como Líder - prole o dii"eitO àjOfnada·ode trabalho reduzida, com
Reparos a tópícos do discurso do orador que o ante1.3.3 --DeSignação da Ordem do Dia da próxima
remuneração proporcional. Vota.çio adiada por falta
cedeu na tribuna.
sessão.
de q1J9rum.
SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder
....:.... Projeto de Lei do Set;1ado n'l 18/80, que dispõe
- Editorial do Jornal do Brasil, de ontem, comen1.4- ENCERRAMENTO
sobre aposentadoria especial do músico. {Apreciação
tando o precedente aberto com a inclusão _no projeto·
·preliminar da.Coristitucionalidade}. Votação adiada
2-DISCURSOS PROFERIDOS EM SEsdo Sul brasileiro, aprovado pelo Congresso Nacional,
por falta de quorum.
das entidades imobiliârias em liquidação ext.rajudi.SOES ANTERIORES
- Projeto de Lei do Senado n'l.320/80, que revoga
cial, pertencentes àquele conglomerado financeiro._
a Lei n9 6.81-5, de 19 de agosto de 1980, quê define a
1.2.9--= Leitura de projetas
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o ConDo Sr: Nivaldo Machado, pronunciado na sessào
_sel~o Nacional de Imigração e dá QQtJ"~ providên-Projeto. de U:i do Senado o9 (3S/~5,_de al,l~qria_ _._
de 10-5.-85. _
ci}lS.
CVOta~~
adiada
p~~_faita
·de
quorum.
Do Sr. Humberto Lucena, ·pronunciado na sessão
do Sr. Senador .~rJ.Qs.~!Mr.tp, que_3:!t~~'!.,_?_l?":~?-_
~de 22:scss.
~
artigo 3~~> da Lei número 5.890,de6 de junho de 1_9]3.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do fiiã
- Projeto_ de Lei do Senado n'1 1)6/85, d_e aut~ri~
Do Sr. Roberto Campos, pronunciado na sessão
SENADOR JUTHA Y MAGALHÃES~ Comenc _ de 23-5-85. ~
do Sr. Senador Alfredo Campos, que dá o ~ÕiD.e d.C
târios ao pronunciamento do Senador Hêlio Gueiros,
Aeroporto Internacional Juseelino Kubitschek ao
3~INSTITUTO DE PREVIDltNCIA DOS
feito na presênte seSsãO, tiã. parte _referente ao projeto
Aeroporto Internacional de Brasflia, no Djstrito Fe_,c<JNG~ESSISTAS
Nordeste. PrÚnunciameqto·aa Associação CowerclaJ
deral.
, dq Estado da .:Bahia, contrário à extinçãÕ do FINO R.
- Projeto de Resolução n 9 13/85, de autoria do
Ata da 5~ Reunião ordinãría, realizada em 16-5-85.
SENADOR MOACYR DUARTE -Apreensão
Sr. Senador Alfredo Campos, que denomina correda Cónfederaçà() Nacional da Agricultura com o
~,-MESA DIRETORA
dor do Anexo II do Senado Federal, Ala Senador
·problema fuildiârio do -País.
· · Tancredo Neves.

de _

~

1.2.10- Comunicaçio da Presidência

SENADOR JORGE !<A LUME -

Aprovação,

pelo Congresso NaCional, de proposta de delegação
legislativa que delega ao Presidente d:a República po~úeS-piira e:raooyaçàâ""de lei críarido a Secreta.ria Es-

Republicação da Resolução nl' 8/85, em virtl!d_!: da
ocorrência de erro no seu texto.

5 .- LIDER E VICE-LIDERES DE PARTIDO
6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

80~ Sessão, em 24 de maio de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinâria, da 47• Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Passos Pôrto, Lomanto Júnior e Jutahy Magalhães
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS: ACHAM-SE PRESENTES .OS SRS. SENADORES:
.
~
Jorge K.alume- Mário Maia -.Fábio Lucena_Raimundo Parente- Gaivão Modesto -.Odacir Soares
- Aloysio ·chaves - Hélio GUelfOs ~-A.IeXándrC Costa
-Alberto Silva....- Helvidio Nunes- Virgflio Távora
- Carlos Alberto - Moacyr Duarte - Martin~ Fil~o
- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha ~-=-LuiZ
Cavalcante- Lourival Baptista- Pass-os· Pôrto- Jutahy Magalhães~ Lomanto Júnior -·Nelson Carneiro
- Itamar Franco :-Alfredo Campos- GaStão Mütler
- JQsé Fragelli - Roberto Wypych - Alcides· SiiJda..:
nha -Octávio Cardoso.

OSR. _PRESIDllNTE (Passos Pôrto) - k lista de .
'presença acusa o comparecimento de "30 Srs. Senadores.
-Havei:Jdo número ·regimental, declaro aberta a sessão. _
. Sob a proteção de Deus, iníciarrios nossos' trabalhOs.
--o-sr. 19-Secretá.riO.irá proceder à leitura do.Expedierite.
f!. lido o seguinte
.~

EXPEDIENTE
O FI CIOS

Do Sr. J'~-5ecretário d~ Câmara dos Deputados, enca--minhando à revisio do Senado autógrafos dos seguintes
p~_oje~s:

PROJETO DE LEI DA C!MARA

N• 28; de 1985
(N• 5.386{85, na Casa de origem)

Iie. ·iJpcta.ttva.
Senhor P<Wdente
. .. ~ da dó
República.
.
-- Orla carcos no Mlnlstérlo da. Be•

f......,.. _, do ~y&lvimente A~l> __.:,
1\IIRAD, " dá. outras providências.
O.~ Nacional decreta: ,
·

M-.. L-0 ,,Fiei~~

oo

Amb!to d<> Poder

Executivo F'lrderal, !lotíf vencimentos, ""'nta-

gens: e prerrogativas de Minlstro de Estado,
o cargO de Mlnistro de Estado da Reforma

e do Desenvolvimento ~.· Parágrafo único. Fica extinto o · atual
cargo de Mlnl.stro <'kl' Estado El<traOrdlnárlo para 'ASOOntos Fundlárloi!.
Art. 2.0 ·l!'1Cl!,m criadO:., nó 'Quadro Permanente do Mlnlstérlo da Reforma e do Desenvolvimento Agrário -,..MIRJID, os cargas
constantes do Anexo a esta lei.
Art: 3.0 l!'1cam criadaS no orçamento da
thlllí.o, aprovado pela Lei n.0 7. 276, de 10 de
dezembro de .11184, as aeguH:ites unidades or-

çamentárias:

.

.

3700 - Minlsflér.lo da Reforma e do DeIJIID.Volvlmento .Agrá;rlo;
3701 - Gablneie do M!nl:ltro.
.Ait; 4.0 AB despe§a.s _de<:orrentes nesta
lei serão atendidas oom recursos do Orçamento Geral da União, mediante anulações
·compensatórias de-dotações orçamentárias,
na !orn)a. da legislação pertinente.
Art. 5.0 Esta· lei entra em vigor na data
de sua publleaçã.Q__ · ·
· · · ·
· ·
Art. 6.0 • Revogam-se ·ás dlspos!Ções em
contrário.
·

ANEXO
(~·2. 0 da Lei n.O
, de
de 198 )

Ministério da Reforma e do De.senvoiVimenj;o Agrário - MIR.AD, e dá outras providências.
Entende o atual Governo aer".O oüvel ·tnl"
nlsterlal o'mals lndlcado para a formulação
e a execução de uma políti.c.a fnndi_ária adequada à realidade brasileira <!' ·que atenda
à lmP.erlosa necessidade . de -se dar à terra
sue. Verdad-eira . função social, consoante
previsto_ no art. 160, item UI, da Constituição, e no Estatuto da Terra· ·(Lei n:0 4.504,
de 30 de· novembro de 1964) .
· D.!'F 1«lr
· .Excelência8:íalJ<lido o De~·'itl-.0.:
de .30 d<Labi:II .de ~98S, -que
§III'
a Reforma :e .do Desenvolviinenj;o' Agrário ·,- MIRAii e dispõe sobre sua. estrutura.
_ _J~ta, em . eontinU.a.ÇãO a· essa m~da.~
pr0por ,'10 -P.oder 'Leglslli.tlw a. criação dos
~argos··<:~,e:, dlreção e ,asse.sora.mento superlo,r r!'-"PêQtlvos, com vista.s a;.a.cionar a or~ç1j.li' do novo: Mlnls!<é!:lo,.
' Tí:'II,J;!Ldle, como 'se: ~ê•. :d_e ,uma estrutura
hierárqUica· ág11 e leve .de ..c.<Unlil;ldo politico,
que ~mbiria, ao mesmo te"mpo, eficiência
gerencial e bslxo custo admlnlstratlvo.
·
A premência de desencadeamento das
a.ções do :Ministério, na linha dos relevan-

tes objetivos a. que se p-ropõe, me leva a sugerir que, uma vez aprovados por Vossa Ex-

c:elência os termos do anexo projeto de lel,
~ja adotado o regime de urgênc-ia para Sua
tramitação no Congresso. Nacional.·

de

MINIS'I'1:RIO DA REFORMA E DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO- MIRAD

.Renovo a Vossa Excelência, na oportuni-

~Q._e,

os tPl"<ltestos do ·meu mais profundo
tespei to. - Nelson· de Figueiredo Ribeiro.

N."dio Denominação ·
Carc1
1
1
1
1
.2

2
5
5

·LEGISLAÇÃO CITADA

Secretári<>-Geral
o.a,s.;1o1.&
Chefe de Gabinete
DÀS-101.4
Consultor Jurldico
DAB-'tOL.4
Assessor-CJ>efe
DAB-10Í.4.
seeretáilo de Oontrole Interno
DAS-101.5
Diretor-Geral de
Departamento
DÀ8-101.3
DAS-101.3
- chefe de Divlsão
. DAB-101.3
Ooordenador
DAS-102.2
~r
~r
DAB•102.1

C.ONSTI'I'UIÇAl) DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TtroLo

TI!

Da. OJ;"d_em. Económica e Social
Art. :· 160. A- ordem econõmica e .social
tem por fim realizat o desenvolvimento nacional e 11 -justiça social, com base nos seguintes prlnc!p!os:
~~:

.- :~· ~

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

m ~-!Fun!)lio oociai· da :Propriedade;·
.:
-...........: ......................... .

....

MENSAGEM N.0 243, DE 1985
. . DO PODER EXECUTIVO

Eli:celent!sslmos ·Senhores Membros do
Oongresso Nacional:
Nos termos
ari. 5~ da Const.ltuiçã.o Fe'- .
dera!, tenho a honra de aubm.eter. à elevada deliberação de Vossas Excelências, a.i:ompanhaékt de El<poslçlio de Motivos do senhor M!nl:ltro E>ct.mordinárlo p9.ra. Assuntos Fundiários, o ane>llO p,-ojeto de lei que
"c~ cargas no Mlnl.atério da Refol3Da. e
do Desenvolvimento Agrário · _:;__ MIRAD e
dá.outras.providênclas".
'

do-

BraÍill.l"'

Sarney.
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·.Maio de 1985

30 . de abrll . de i985. '
'
'

José

EXPOSIÇAo DE MOTIVO N.o 12/85, DE
25 DE . ABRIL DE .1985, DO 'MINISTRO
EXTRAORDINARIO · PARA' ASSUNTOS
FUNDIAmOS.
. senhor 'Presidente,
Tel\ho·
honra de. submeter à elevada
consideraÇão de Vossa Excelência, para en-

a

caminhamento .ao

C~n~p::-"Na.cional,

o

anexo projeto de lei.. que' cria. .-cargos no

............. --·

~ -~

......................... .

(As· Com!sa'lies -de Serotço Público Civtl
>e de Finanças J .
·
·

PROJETQ DE LEI DA CÃMARA
---=-~-N• l9, de 1985 _(N• 5.163/85, na Casa de origem)
Dhpõe sobre o proceuo dellqoldaçio extrajudlcÍal
de eotidades · hltegr~ates d_o Sistema Brulleiro de
Poupança e Empréstlmo, e di ootru proridênclas.

O Congresso Nacional decreta:
. Art. !9 O processo~ liquidação extrajudicial de entldad:s t?tegrantes do SJstema Brasileiro de_ Poupança c
Emp~tt~o, efetuada nos termos da Lei n' 6.024, de 13
de março de 1974, observarã as disposições dest? lei.
Art. 2'1 Decretada a liquidação extrajudicial de enti~~s _do Sistema _Br~s~Ic:iro de Poupança e Emprêstimo,
o _hqUtdante: .extraJ.Udictal procederá, dentro de-20 (vinte)
dtas de sua mves~adura na função, à avaliação adminis_
trativa, a preço de mercado:
da~;;d~s bens integrantes do ativo da entidade li,qui-
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II - dos i~ Oveis_ hipotecados em garantia de operações ativas dã entídade liquidanda.
·
§ I~' O liquidante extrajudicial contratará, ouvido.o
acionista controlador, em nome e. por conta da entidade
Iiq uidanda, empresa idônea e de notória capacidade,.
. para proceder à avaliação prevista neste artigo.
§ 2' Nos 5 (cinco) dias subseqUentes ao término da
avaliação, o liquidante extrajudicial submeterá o laudo à
apreciação do acioniSta controlador da- entidade liquídanda que. no prazo de 10 (dez) dias do seu recebimento,
deverá sobre ele manifestar-se, por escrito, sob pena de
sua aceitação tácita.
·
Art._ 311 ~o caso de impugnaçãO, parcial ou integral,
da avaliação adminiStrativa peJo acionista controlador,
. o liquidante extrajudicial requererá, em nome da entidade liqt,~idanda, av~Jiação judicial dos beuS abrangidos
pela impugnação, dentro de 5 (cinco) dias, mediante o
procediJpento especial de jurisprudência volutária regulado nos arts. 1.103 a 1.111 da Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973 _Código de Processo Civil.
§ 1'1. O acionista controlador da entid3.de liquidanda
será citado do procedimento judicial para, se desejar,
acompanhá-lo e designar assistente.
§ 29 As custas judiciais e os honorârios do perito de~
signado pelo juiz e dos assistentes indicados pelo liquidante extrajudicial e pelo acionista controlador constituirão encargos da. massa liquidanda.
§ 31' Os honorários dos assistentes não poderão ser
supçriores ao do perito designado pelo juiz.
__§ 4' Certidão do Laudo de_ a~aliação judicial e da se-·
tença_homologat6ria será juntada pelo liquidante extrajudicial ao relatório de que trata o art. 2{ da Lei n' 6.024~
de 13 de março de Í 974.
Art. 49 Requerida a avaliação judicial regulada no
art. 3' desta lei, o Banco Ceiltral do. Brasil, a pedido do
liquidante extrajudicial, prorrogará o prazo para a apresentação do relat6rio de que trata o art. 20 da Lei n'
6~024, de 13 de março de 1974, até que transite em julgado a sentença homologatória da avs.liação judicial.
Parágrafo único. Dentro de S(cinco) dias do ttânsito
em julgado da sen_tença, o liquíd~nte_extrajudicial enviará seu ~latório ao Bã:nCo Central do Brasil, que dele encaminhará cópia ao Banco Nacional da Habitação ~NH e ao acionista cont~olador.
Art. 5'1 Em seu relatório, o liquidante extrajudicial
requérerá ao Banco Central do Brasil autorização para:
I - requerer a falência da entidade liquidanda, se seu
ativo for insuficiente para cobrir metade dos ·Créditos
. quirografários~ ou
n -.prosseguir na liquidação ·extrajudicial.
_§ I' Ouvido o BNH, o Banco Central do Brasil, nos
30 (trinta) dJas subseqUentes ao recebimento do relatório, autorizará o requerimento da falãncia ou o prosseguime~to da_ liquidação extrajudicial.
§ 21'. A falÇg_ç@ _d_ev~rá_s_ey _requerida dentro de 10
(çfez) dias do recebimento da autorização do Banco Central do Brasil, cessando, com o seu deferimento, a liquidaçãç extrajudicial.
§ 3'1 A autorização para prosseguimento da liqui~
d~ção extrajudi~ial requerida pç:lo liquidante extrajudi~
c1al serã c?ncedtda pelo prazo-de 6 (seis) meses. prorrogável por 1gual período.
§ 4'l Autoa:izado a prosseguir na liquidação extrajudicial, o liquidante fará publicar, dentro de 5 (cinco)
dias, o aviso de que trata o art. 22 da Lei n'~6.024, de 13
de março de 1974.
Art. 6' O julgamento dos créditos habilitados deverá ser efetuado no prazo-de 15 (quinze) dias do termo final para a habilitação dos credores, competindo ao liquidante extr~judic::ial expedir, de imediato, as notificações
referidas nõ art.- 24 da Lei n'~ 6.024, de 13 de março de
1974.
§ 11' Julgados os créditos habilitados, o liquidante
extrajudicial organizarâ, nos 5 (cinco) días subseqUentes,
o quadro geral de credores e fará publicar o aviso de que
trata O art. 25 da Léi n'~ 6.024, de 13 de março de ·1974.
§' 29 Sendo impugnado crédito constante do quadro
geral de credores.. observar-se-ão as seguintes normas:
a) dentro de 5 (cinco) dias do recebimento da impugnação, o liquidante extrajudicial expedirá a notificação
de que _trata o § 29 do art. 26 da Lei nt 6.024, de t3 de
março de_l974, abriitdo ao titular do crédito impugnado
prazo para a apresentação de sua defesa;

1452

DIÁRIO DOÇONGRESSONACJONAL (Seção 11)

Sãbado 25

b) o titular do crédito impugnado deverâ apresentar
sua defesa no prazo assinado no§ 29 do art. 26 da Lei nl'
6.024, de 13 de ma_rço de 1974;
c) recebida a defesa do titular do crédito impugnado,
ou-transcorrido o prazo para a sua apresentação, o liqui~
dante extrajudicial, nos 5 (cinco) dias subseqUentes, encaminharâ a impugnação e a defesa, se oferecida, ao
Banco Central do Brasil;
d) o Banco Central do Brasil julgar~ a impugnaçã,?
dentro de 15 (quinze) dias do' seu recebimento, comumcando de imediato sua decisão ao liquidante extrajudicial.
g 31' Julgadas todas as impugnações pelo Banco Cen·
trai do Brasil, o liquidante extrajudicial farâ publicar a~
modificações no quadro geral de credores.
§ 4'i' Publicado o quadro definitivo dos credores, o li~
quidante extraj udícial, nas 48 (quarenta e oito) "horas seguintes, comunicãrá aos intefessaaos;põravTsõ publica~
do' no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande cir~
culação da sede da entidade liquidanda, o iniciO clã-realização do ativo e do pagamento das obrigaÇÕes sociais.
Art. 7<~ A reali:Z_ação do_ ativo e o pagamento das
obrigações sociaiS--serão promovidos de acordo com as
disposições da Lei n'l6,024, de 13 de março de 1974,e, no
que couber, com as normas constantes do Titulo Vlll do
Decreto-lei n<~ 7.661, de 21 de junho de 1945- Lei de
Falências.
Parágrafo único. Não conclufdos a realização do ati·
vo e o pagamento das obrigações sociais no prazo assinado para o prosseguimento da liquidação extrajudicial,
observar-se--ão as seguintes normas:
a) se' o ativo remanescente não for suficiente para
cobrir metade dg_saldo dos créditos quirografários, o liquidante extrajudicial pedirá ao Banco Çi:ntral do Brasil
autorização para requerer a falência da entidade liquldanda·
b) s'endo o ativo remanescente superior à metade do
saldo dos crêditos quir"Ografários; --o Banco Central do
Brasil dará por cumprida a liquidação e>i:trajudicial e
declara-la-á cessada, transferindo a administração da entidade liquidanda aos seus acionistaS.
-- - _
.
Art. 89 Sujeitarri~Se à pena de detenção prevista no
art. 190 do Decreto-lein9 7.661, de_?l de junho de 1945
- Lei de Falências, o "funciOnário do Banco Central do
Brasil, o liquidante extrajudicial e seus prepostos ou au~
xíliares, o avaliador ou-o leiloeiro que, direta ou indiretamente, adquirirem bens da massa liquidanda, ou, em relação a eles. entrarem em alg:wna especulação de lu~p~
Art. 99 Mediante prévia e expressa autorização do
Banco Central do Brasil, o liquidante extrajudicial poderã liquidar dívida da massa liquídanda, pela entrega, em
pagamento, -de elemento de seu ativo patrimonial, desde
que:
I - a dívida da massa, junto a cada credor, seja devalor superior ao da avaliação do elemento do seu ativo patrimonial oferecido em sey pagamento;
I I - o acioniSta controlador da entidade liquidanda
concorde expressamente com a operação.
·- Ãrt." 10.-. ci "i~N-H poderã recêber bens da entidade liquidanda ou de seu acionista controlador, em pagamento de seus créditos e dos créditos dos fundos sob sua. administração.
Art. 11. O Banco Central do Brasil aprovará pedido
de transformação da liquidação extrajuQicial em ordi:
nária, desde que;I - o ativo da entidade do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, apurado em balanço levantado
após as avaliações de que tratam os arts. 2<~, 39 e 20 desta
Lei, seja- Qe valor superior à metade dos créditos quirograf"'Mios;
I I - não haja-Insuficiência de garantias dos créditos
do BNH e dos fWidos sob.sua adminiStração, oi.I tenha o
interessado ajusta_do com o BNH con_dições de pagamen. to de tais créditos;
____ _
III- o interessado ofereça garantias de pagamento
da parcela dos créditos quirografárioS não-cobertos pelo
ativo da entidade liqtiidanda.
§ J9 Atendidos esses requisitos, o Banco Central do
Brasil submeter_ã o pedido, dentro de 15 (quinze) dias, à
apreci"ação do BNH, que deverâ sobre ele manif~tar-se
nos 15 (quinze) dias su_bsequentes.
§ ~<~ Manifestando-se o BNH favorável ao seu deferimf'llto, o Banco Central do Brasil aprovará, ilos 10
(dez) dias subseqUentes, o pedido de transfonnação da lio-

-

quidação extrajudicial em ordinária e comunicará a decisão ao acionísta controlador e ao liquidante extrajudicial
que, no prazo de 5 (cinCÔ) dias do recebimento da referida comunicação, convocará a assembléia geral de que
-trata o art. 18 -desta lei.
.
§ 3<~ O pedido de transfonnação da liquidação extrajudicial em ordinária, submetido à aprovaç~o _do Banco
Central do Brasil, nos tennos do caput deste artigo, poderá ser apresentado em conjunto com projeto de prosse_guimento_ d~s atividades ec9nômicas da entidªde 1!-quidand~.

Art. 12. O Banco Central do Brasil declarará- cessada a liquidação extrajuclicial das sociedades refçridas no
art. -20 desta lei e das que tenham ativo de valpr superior
ao passivo exigível, observadas as seguintes normas:
a) a cessação da liquidação extré\itldicial será declara~
da dentrO de 30(trinta) dias da entrada _em vigor desta lei
_o_q_do compromisso de que trata o§ t<~ do seu art. 11;
b) o liquidant~ extrcijudicial convoca~ a assémbl~ia
_ geral referida no art. _18 desta lei e adotarâ a med.ida de
que trata o§ 29 _do seu art. I I no~ 10 (dez) dias subseqUentes à aprovação da ata. da assembléia pelo Banco
Central do_ Brasil;
c) o Banco Central do Brasil cornunic_:;u:i\_f!q Mi_nis-tério Público, no prazo de 10 (dez) dias, a ·cessaÇão da liquidação extrajudicial, para os efeitoS da desistência da
-ação·ae-responsabilidade civil de que trata o art. 46 da
. Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974, prevista no§ 2<~ do
art. 17 desta lei;
d) o Presidente do_Bane<.oCentra,J_d_o Brasil expedirá e
mandará publicar o_ ato_ de ~sação da liquidação extra~
judicial.
-

a

:Art. 13. Cessada a liquidação extrajudicial, entidade fiqu-idanda poderá, a qualquer tempo, requerer a
revalidação de suas autorizações para funcionamento,
com o Objetivo- de tr:ª-nsf~rHas a terce_iros. As autorizações serão revalidadas d.entJ;"o de lO (d'\2) diasda aprovação da transferência pelo órgão público competente.
Art. 14. O artigo 45 da Lei n9 6.024, de 13 de março
de 1974, passa a vigorar com a seguinte redaçãq:
"Árt. ·4s. _cOm~Illi'ridP_ o. incjpêrltQ: pela eXistência de prejufzos, somente sei'â ele remetido pelo
Banco Central do Brasilao Ju~ _da falência, ou ao
que for comjletente paii declará-Ia, após a venda
total do ati v o da instituição financeira em liq uidação e a efetiva comprovação dos referidos prejuf-

"''-

Parâgrafo único. Realizado o ativo na forma
prevista no caput deste artigo, -e apurado efeti:vamente o prejuízo, o juiz fará vista do inquêrito do
Banco Central do Brasil ao órgão do Ministério
PlíbiTCo-Q~~;
(Õito) dias, requererá o seqUestro
dos bens dos ex~administradores que não tinham
-sido atingidos pela indisponibilidade prevista no artigo 36 da Lei n9 6._924, de 13 de març9 de 1974,
_quaptos b:istem para a e_fetivação da responsabilidade."
-

em-s

Art. tS.

Fica ru;~eguradg,_ ~os exc.~igentes da insti~

---tuiçãO fiiianCeira Sob liquidação extrajUdicial, amplo direito de defesa no· inquêrito administrativo previsto nO
art. 41 da Lei n'~ 6.024~ de 13 de março de 1974, podendo
os mi!sffiOs tefem Visfa de todõs os atcis prOCessuais, para
o fim de tudo requerer, inciusiv_e perícias, depoimentos e
tudo mais que se fiZer necessãrio no sentido da plena garantia do processo legal.
--M-16. Instituição· rffialtCéir3 oilàruP'Õeriipresarial
' cóln sede no Pais poderá. apresen.tar ao Ba.nco central do
Brasil projeto de absorção da sociedade de crêdito imobiliário Cm liquidaçãO extrajudicial~ COm O objetiV(! de
dar prosse@;uimento às suas atividades econômicas.
§ 19 São-condições para a aprovação do projeto pelo
Banco Central do Brasil:
a) ter o interessado comprovada capacidade
econômico-financcira para absorver a entidade liquidanda e desenvolver com segurança suas atividades económicas;
- b) inexistir impedimento legal à assunção, pelo interessado, do controle acionárici da entidade liquidanda;
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c) apresertuu v mtercssado as necesstirias condições
de garantia, nos termos da alínea a do art. 19 da Lei nç

6.024, de 13 de março de 1974;
d) manifçstar-se ~xp~ssamente o aci~nista controlador da entidade liquidanda, concordando com o projeto
e comprometendo~se a praticar os atos societários e contratuais necessários à sua implementação.
§ 2'- ReCebido o projeto, o Banc-o Central do Brasil,
- JiõS 30 (trinta) ·dias subseqaentes, enviará cópia do mesmo ao BNH, que deverá, em igual prazo, manifestar-se
sobre as __suas COJJ..diçô~ de yiabilidade.
-§ 3' O prOjeto põderâ contemplar operação societãria de fusão, incorporação o_u ciSão da entidade liqui·
danda e de sociedade a ela ligada sujeita ao regime de liguidação extrajudicial, nos termos do art.-51 da Lei n~
6.024, de 13 de março de !974.
§ 4<~ Para a aprovação do projeto, o Banco_ Central
do Brasil poderá exigir garantia de pagamento das obrigaçõeS SOCiaíS: das sociedades ligadas à entidade liquirlã.nda-e sujeitas a idêntico regime dCdiquidaçào. _

§ 59 A implementação do proj,eto será precedida da
transformaÇão da liqUidação extrajudicial em ordinária,
mediante a realização da assemblêia geral de que trata o
art. 18 desta lei.
§. 6<~ Na hipótese regulada neste ãrtigo, o Banco Cen·
trai dO Brasil, dentro de 5 (cinco) dias da publicação do
ato de que trata o § 2<~ do art. li desta lei, revalidará as
autorizações de funcionamento da entidade liquidanda e
de suas coligadas a~rangidas pelo projeto, ou expedirá
novas autorizações em favor de !!eus su_cessOres.
Art. 17. Constituirá "impC:d1mento à aprovação, pelo
Banco Central do Brasil, de pedido de transformação da
liquidação extrajudjcial em ordinária oi.(de projeto de
absorção da entidade liquidanda, a existênCia de deman~
da judicial fundada em ato inerente à execução da liqíldação extrajudiciaL
-§ I'~ Para possibilitar a aprovação do pedido ou do
projeto, as partes na demanda judicial poderão manifes.
tar pOr escrito a:o Banco Central do Brasil, em caráter irtevo8:âvel e irretratável, compromisso de desistência da
-=demanda, tão log_o sejam comunicadas da aprovação da
aJª da assemblêia geral de que trata o art. 18 desta lei.
§ 2<~ Cessada a liquidaçãO extrajudicial nas hipóteses
reguladas nos arts. 11 e 12 desta lei, nos lO (dez) dias
.subseqUentes o liquidante extrajudicial desistirá. das
ações judiciais que houveJ pr_oposto __CQf!tra o acionista
-controlador ou ex-administrador da entidade liquidan·
lia, e o- Hanco Central do Brasil comunicará a_g -Minist~ifq PúbliCo a cesslic;ão daquele regime dé liquidação.

-:

Art. 18. Nos casos regulados nos arts. 11 e 12 desta
lei, os acionistas da sociedade em liquidação extrajudicial serão conv-ocados pelo liquidante extrajudicial para
se reu"!}it:_~l_ll ~ assemblêia geral extraordinária, que ter!
por ordem do dia as seguintes lmlt~rlaS:I - discussão e aprovação dos atas referentes à gestão
e das contas do liquidante extrajudicial;
II-- discussão e- aprovação da transformação da li·
quidação extrajudici~l em ordinária e, se for o ca:so. do
projeto submetido ao Banco Central do Brasil nos ter~
mos do art. 16 desta lei;
---II~ -e!elçao-do novo liquidante_ d~ -et?-tid~~. que a
administrãrâ ilo pCríodo da Ii(ruidaçãO orilinárii,-e fixaçãO dã sua remUneração;
IV_- eleição dos membros do Conselho Fiscal, que
funciõnarâ no período da liquidação ordinária, e ftXação
de sua remuneração;
V - indicação .de pessoa natural para receber do liquidante ex.trajudiçial o acervo trquido e 9s documentos
contábeis e societârios da entidade liquidanda.
§ 19 A ata da assemblêia geral de que tfata este arti. go será sübmetida_pelo liquidante extrajudicial, dentro
de_S (cinco) dias, à aprovação do Banco Central doBrasil.·
§ 29 Aprovada a ata, o Presidente do Banco Central
do Brasil, no _prazo de 15 (quinze) dias de sua apresentação. expedirá e mandará publicar no Diúio Oficial da
- - União, o ato de cessação da liquidação extrajudicial.
§ 39 O liquidante extrajudicial pennanecerâ na
função até a data da publicação do ato referido no § 2t
deste artigo:
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Art. 19.

Publicado o ato de_ que trata o§ 2'>' do artigo

anterior, o Banco Central do Brasil expedirã comunicado de cessação da indisponibilidade dos bens dos exadministradores da entidade do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo e das sociedades coligadas,
quando for o caso.
. Art. 20. Aplicam-se as disposiÇõ-es desta lei às liquidações extrajudiciais -das instituições financeiras do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, em curso na
data da sua entrada em vigor, e das instituições sujeitas
ao regime de liquidação extrajudicial previsto no art. 51
da Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974, devendo serem
observadas, em ambos os casos, as seguintes normas:
I - não tendo sido ainda realizada a avaliação administrativa, o liquidante extrl!iudicial iniciâ-la-à dentro de
5 (cinco) dias da entrada em vigor dC:sta lei;
I I - caso tenha sido realizada a avaliação administrativa, o laudo será submetido à apreciação do acionista
controlador, para os fins previstos no art. 2•f desta le~
III -se a avaliação administrativa jâ tiver sido objeto
de impugnação pelo acionista controlador, o liquidante
extrajudicial requererã a avaliação judicial no prazo assinado no inciso I deste artigo;
IV - jã existindo medida judícial de avaliação de elementos do ativo patrimonial da entidade liquidanda, não
serã promovida, em relação a estes, a avaliação administrativa oujudícütl prevista nesta lei, devendo o liquidante extrajudicial representar a entidade liquidanda na medida judicial em curso; apartir da data da entrada em vigor desta lei;
V - tendo sido autorizado pelo Banco Central do
Brasil o prosseguimento da liquidação extrajudicial, o liquidante deverâ publicar o avisO de que trata o art. 22 da
Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974, no prazo de 10
(dez) dias da vigência desta lei.
Art. 21. Entende-se por acionista controlador, para
os efeitos desta lei, a pessoa natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob o
controle comum que:
I - é titular de direito de sócio que lhe assegure, de
modo permanente, a maioria ào"s votos rias deliOerações
da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores;
II- antes da decretação_ da liquidação extrajudicial,
usava efetivamente seu poder para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órg"ãos da entidade liquidanda.
Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se, no que
couber, às Associações de Poupança e Empréstimo,
equiparando-se o acionista c_ontrolador à pessoa natural
ou jurídica que esteja no efetivo exercício dos direitos e
poderes definidos nos incisos I e II deste artigo.
Art. 22. Fica facultado ao acionista controlador da
instituição financeira em liquidação o' direito de indicar
auditores independentes, devidamente inscritos na Co~
missão de Valores Mobiliârios- CVM, para acompanharem todos os at_os de liquidação na ·esfera das suas
atribuiçõeS-, ficando-lhes asseguradas todas as informações que solicitarem.
Art. 23.. Serão punidos os ex-administradores, com
penas a Seguir discriminã.das, quando c_oncorrerem com
liquidação extrajudicial:
I - detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos:
. a) efetuar despesas gerais do__ negócio ou da empresa,
injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao
capital, ao gênero do negócio, ào movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;
b) empregar meios ruinosos para obter recursos e retardar a declaração da falência, tais como efetuar vendas
nos 6 (seis) meses a elas anteriores por menos do preço
corrente, ou promover a sucessiva reforma de títulos de
·
créditos;
c) abusar de responsabilidade de mero favor;
d) causar prejufzos vultosos em operações arriscadas, __
inclusive jogos de Bolsas;
e) contribuir para inexistência dos livros obrigatórios
oú sua escrituração atrasada, lacunosa, defeituosa ou
confusa.'
I I - reclusão de I (um) a 4 (quatro) anos:
a) com o fim de criar ou assegurar injusta vantagem
para si ou para outrem, praticar, antes ou depois da liquidação extrajudicial, algum ato fraudulento de queresultem ou possam resultar prejuízos aos credores;
b) simular capital para obtenção de maior crédito;
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c) pagar anteciP.adamente a credores, em prejufzo de
outros;
d) desviar bens, inclusive pela compra em nome de
terceira peSsoa, ainda que cônju_ge ou paret)te;
e) simular despesas e dívidas ativas ou passivas e de
perdas;
f) praticar operações de puro acaso, como jogos de
qo:alquer espêcie, que provoquem perdas avultadas;
g) falsificar material, no todo ou em parte, da escrituw
ração obrigatória, ou não, ou alterar a escrituração verdadeira;
h) omitir, na escrituração, obrigatória- ou não. lançamento que dela deveria constar, ou efetuar lançamento
falso 01-1 diverso do que nela deveria ser feito;
I) destruir, inutilizar ou suprimir, totaJ ou parcial~
mente, os livros obrigatórios.
'
Art. 24. Serão punídos com reclusão de I (um) a 3
(três) anos:
a) os-que;--não participando da Iiquidanda, ocultem
ou desviem bens da massa;
b) quem quer que, por si ou por interposta pessoa; ou
por procurador, apresente, na liquidação extrajudicial,
declarações ou reclamações falsas, ou junte a essas títulos falsos ou simulados;
c) o devedor que reconhece como verdadeiros crédiw
tos falsos ou simulados;
d) o liquidante que dê informações, pareceres ou extratos falsos ou inexatos dos livros do ex-administrador,
ou que apresente exposição ou relatórios contrários à
verdade.
Art. 25. Se o ato previsto nesta lei constituir crime
por si mesmo, independentemente da declaração da liM
quidação extrajudicial, aplicawse a regra do§ i" do art. 51
do Decreto-lei n9 2.848, de7 de dezembro de 1940 -Có~
digo Penal.
Art. 26. O prazo prescricional dos crimes referidos
nos arts. 23, 24 e 25 desta lei começa a correr da data do
encerramento do inquérito, com ou sem o relatório a que
alude o art. 43 da Lei nt 6.024, de 13 de marÇo de 1974.
Art. 27. Aplicam-se subsidiari!lmente ao processo
de que trata esta lei, no que couber, as disposições da
Seção II do Capítulo III da Lei n9 6.024, de 13 de março
de 1974.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Re.vogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.024,
DE 13 DE MARÇO DE 1974
Dispõe '!Obre a lnten-euçio e a Ilquldaçio extrajudicial de instituições fi~UU~Ceiras, e ti outras prori...

dênclas.
O Presidente da República:
Faço saber qi.ie o Congresso Nacional decreta e eu
·sanciono--à següinte Lei:
CAPITULO I
Dl!poslçilo Preliminar
Art. 19 As instituições financeiras privadas e as
públicas não federais, assim como as cooperativas de
crédito, estão sujeitas. nos termoS desta ·~. a intervenção ou à liquidação extrajudicial, em ambos os casos
efetuada e decretada pelo Banco Central do Brasil, sem
prejuízo do disposto nos arts. 137 e 138 do Decreto-lei n'
2.627 de 26 de setembro de 1940, ou a falecida, nos termos da legislação vigente.

CAPITULO II
- Da lnten'ençio e seu Processo
SEÇÃO I
Da lntenrencio
_ Art. 211 _Far--~~ ·a ín~~venção qua~ciO ~e verificarem
as -~eguintes anor!Dalidades nos _negócios sociais da insti·
_tuição:
1--a entidade sofrer prejuízo, decorrente de mâ administração, que sujeite a riscos os seus credores·
II- foram verificadaS- reiteradas infrações a disPositivos da legislação bancária não regularizadas após as determinações do Banco Central do Brasil, no uso das suas
· ·
atribuições de fiscalização;
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I I I - na hipótese de o~orrer qualquer dos fatos mencionados nos arts. 19 e 29, do Decreto-lei n9 7.661, de 21
de junho de I 945 (lei de falências), houver possibilidade
de evitarwse a liquidação extrajudiciaL
Art. 3" A intervenção será decretada ex officlo pelo
Banco Central do Brasil, ou por solicitação dos administradores da instituição - se o respectivo estatuto lhes
conferir esta competência- com indicação das causas
do pedido sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal em que incorporem oS mesmos administradores, pela
indicação falsa ou dolosa.
Art. 49 O período da iritervenção não excederá a seis
(6) meses, o qual, por decisão do Banco Central do Brasíl, poderâ ser prorrogado, uma única vez, até o máximo
de outros seis (6) meses.
Art. 59 A intezyenção será executada por interventor nomeado pelo Banco Central do Brasil, com plenos
poderes de gestão.
_
·
Parágrafo úniCo. Diipenderão de prê:via e expressa
autoriza_ção do Banco-Central do Brasil os atas do interventor que impliq-uem ·em disposição ou oneração do patrimônio da soqedade, admissão e demissão de pessoal.
Art. 61' A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguintes efeitos:
a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas;
b) suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anteriormente contrafdas;
c) inexigibilidade dos depósitos já existentes à data de
sua decretação.
Art. 7~' A intervenção cessará:
a) se os iriteressados, apresentando as necessárias
condiçõeS de garantia julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa;
b) quando, a critêrio do Banco Central do Brasil, a. situação da entidade se houver normalizado;
c) se decretada a liquidaÇão extrajudicial, ou a falência da entidade.

SEÇÃO II
Do Processo da lntenençio

Art. 89 Independentemente da publicação do ato de
sua nomeação, o interventor será investido, de imediato,
em suas funções, mediante termo de posse lavrado no
"Diârio" da entidade, ou, na falta deste, no livro que o
substituir, com a transcrição do ato que houver decretado a medida e qUe o tenha nomeado.
Art. 99 Ao assumir suas funções, o interventor:
a) arrecadará, mediante terrilo~ todos os livros da enw
tidade e os documentos de interesse da administraçãO;
b) levantará o balanço geral e o inventário de todos os
livros, documentos, dinheiro e demais bens da entidade,
ainda que em poder de terceiros, a qualquer título. .
Parâgrafo único. O termo de arrecadação, o balanço
geral e o inventário, deverão ser assinados também pelos
administradores em exercício no dia anterior ao da posse
do interventor, os quais poderão apresentar, em separado, as declarações e observações que julgarem a bem dos
seus interesses.
Art. 10. Os ex-adminstradores da entidade deverão
entregar ao interventor, dentro de cinco -dias, contados
da posse deste, declaração, assinada em conjunto por toM
dos eles, de que conste a indicação:
a) do nome, nacionalidade, estado civil e endereço
dos administradores e membros do Conselho Fiscal, que
estiverem em exercício- nos últimos 12 meses anteriores à
decretação da medida;
__ b) dos. mandatos -q-ue, iiorventura, tenham outorgado
em nome- d~ instituição. indicando o seu objeto, nome e
endereço do mandatário;
c) dos bens imóveis, asSim conio do_s móveis que não
se encontrem no es-tabelecimento;
d) da participação que, porventura, cada administrador ou membro do Conselho Fiscal tenha em outras sociedades, com a respectiva indicação ..
Art._ 11. O interventor~ dentro_em sessentadí3s, con.:
tados de s_ua posSC~ prorrogãvel se necessário, apresentará ao Banco Central do Bra!}il relatório, que conterá:
~:t) exame da escrituração, da_aplicação dos fundos e
disponibilidades, e da situação econômico-financeir-a da
instituição;
b) indicação, devidamente comprovada, dos a tos e
omissões danosos que eventualmente tenha verificado;
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c) proposta justiticada da adoção das providências
---que lhe pareçam convenientes à instituição.
Parágrafo único. As dispOsições desfe ã"rligOnã<fimpedem que o interventor, antes da apresentação do relatório, proponha ao Banco Central do Brasil 'a adocã.o de
qualquer providência que lhe pareça necessária e urgente.
Art. 12. Ã vista do relatório Ou da. proposta do interventor, o Banco Ce:ntral do Brasil poderá:
a) determinar' a cessação da intervenção, hipótese em
que o inteTVentor serâ au,torizado a promover os atas
que, nesse sentido, se tornarem necessários;
b) manter a instituiçãO--sob intervenção, até serem eliminadas as irregularidadeS que a motivaram, observado
o disposto no art. 4~>;
c) decretar a liquidação extrajudicial da entidade;
d) autorizar o interventor a requerer a falênCia da entidade, quando o seu ativo não for suficiente para cobrir
sequer metade do valor ·dos créditos quirografáfiõS,-Ou
quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial,
ou quando a complexidade dos negócios da irisfituiÇão
ou a gravidade dos fatos apurado.s aconselharem a medida.
Art. 13. Das decisões do interventor ·caberá recurso,
sem efeitO susperishiõ-, -dentro em dez dias da respectiva
ciência, para o BancO Central do Brasil, em única instância.
§ }9 Findo o prazo, sem a i~terposiÇão de recurso, a
.
.
decisão assumirá carâter definitívO.
§ 29 O recurso será entregue, mediante ptótoco1Õ, ao
interventor, que o informará e o encaminhará, dentro em
cinco dias, __ao.Banco Cc;ntral do BraSiL
Art. 14. O interventor prestará contas ao-Banco
Central do Brasil, independentemente de q~alquer exigência, no mom.ento em que deix.ar suas funções, ou: a
qualquer tempo, quando solicítado, e responderá, civil e
criminalmente, por seus atas.

CAPITULO III
Da Liquidação Extrajudicia1
SEÇÃO I
Da. Aplicação ~ dos Efeitos da Medida
)\rt. 15. Dectetar-se-â a liquidação extrajudicial da
instituição financeira:
l - ex officio:
a) em razão de ocorrências em que.comprometam sú.a
situação econômica ou financeira especialmente quat)do
deixar de satisfazer, com pontualidade, seus compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que
autorizem a declaração de falência;
b) quando a administração violar gravemente as normas leg'lis e estatutárias que disciplinam a ativida.de da
instituição,· bem como as determinações do. Conse_lho
Monetário Nacional ou do Banco Ceotral do B_ras~l. no
uso de suas atribuições legáis;
c) quando a instituição sofrer prejuízo que-·Sü.Jêite a
risco anormal seus credores quirografários;
d) quando, cassada a autorização para funcionar, a
instituição não iniciar, nos 90 (noventa}" dias seguintes;
sua liquidação ordinária, ou quando, inicíaaaesta, verifiCar- o Banco central do Qrasil que a morosidade de sua
administraÇ"ã.õ POde acarretar prejufiõs para os cfCdores;
I I - a requerimento dos administradores da insti·tuíção - se o respectiVO estatuto social lhes conferir CSta
competência - ou por proposta do interventor, expos[OS circunstanciadamente os motivos justificadores d!i
medida.
§ !9 O Banco Central do Brasil decidi rã. sobre a gra~idade dos fatos determinantes da liquidação extrajudicia I, considerando as repercussões deste sobre os interesses dos mercados financeiro e de capitaiS e, poderá, em
lugar da liquia.itção Cfetuãr. a iritervenção, seJulgar esta
medida ~l!ficiente pàra a ·normalizaçã.o dos negócios da
institUiÇão e piêSe!Vação daqUeles interesses.
§ 2~ O 3to do Bllilc:o Central do Brasil, que decretar
a liquidação extraji.Jdlci31, indicará a data em que se tenha caracterizado o estado que a determinou, fix.afldo o
termo Iegal.da liquidação que não poderá ser superior a
60 (sessenta) dias, contados d9 primeú-0-protC:sto por falta de pagamento ou, na falta deste, do ato que haja decretado a intervenção ou liquidação.
Art. 16. . A liquidação extrajudicial será executa·da
por liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil
com amplos poderes de adminí.Strilção e liquidação, es-
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pecialmente os de" verificação e Classificação dos créditos,
podendo nomear e demitir funciori.ãrios, fixando-lhes os
v·enciiil.ento:S7" oUtorgar e cassar mandatOs, propor ações
e representar a massa em Juízo ou fora dele.
§ 19 Com prévia e expressa autorização do Banco
Central do Brasil, poderá o liquidante, em benefício- da
massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer tempo, onerar ou alienar seus bens, neste último caso·através
Qe licitações.
§ 2~ Os honorários do liquidante, a serem pagos por
conta da ]jquidanda, serão fixados pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 17. Em todos os atas; documentos e publicações de inteiesse da liquidação, será usad~, obrigatoriamente, a expressão. "Em liquidação extrajudicial", em
seguida à denominação da entidade.
Art. 18. A decretaçã9 da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
8) -suspensão- das ações e execuções iniciadas sobre
direitos e interesses relativos aO acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto. durar a liquidação;
b) vencimento antecipado das obrigações da liq uidanda;
.
c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em vírtude da decretação da liquidação éxtrajudicial;
d) não nuência de juros mesmo que estipulados, contra a massa, ·enquãrito não integralmente pago o passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de
responsabilidade da instituição;
f} não reclamação de correção monetária de quaisq tier dívidas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou adrriinistril.tivas.
Art. 19. A liquidação extrajudicial cessará:
_a) se os interessados, ipresentando as riecessâriaS
condições de garantia, jul_gad~s a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa;
b) por transformação em liquidação ordinária;
c) com a aprovação das contas finais do liquidante e
baixa no registro público competente;
d). se decretada a falê~cia da entidade.
SEÇÃO 11
Do Processo da Liquidaçilo Extrajudicial
Art. 20. Aplicam-se, ao processo da liquidação extrajudicial, as disposições relativas ao processo da intervenção constante dos arts. "89, 9~. 10 e 11 desta Lei.
Art. 21. À vista do relatório ou da proposta previstos no artigo li, apresentados pelo liquidante na conformidade do artigo anterior, o Banco Central do Brasil poderá autorizá-lo a:
a) prosseguir na liquidação extrajudicial;
b) requerer a falência da entidade, quando o seu ativo
não for suficiente para cobrir pelo menos a metade do
valor dos crêditÓs quirografãriQs, ou· quando· houver
fundados indícios de crimes fa.lhnentares.
Par-ágrafo único. Sem prejuízo ·rio disposto neste artigo, em qualquer tempo, o Banco Central do Brasil poderá estudar pedidos de cessação da liquidação extrajudicial, formulados pelos interessados, concedendo ourecusando a medida pleiteada, segundo as garantias oferecidas e as oo nveniências de ordem geral.
Art. 22. Se determinado o prosseguimento da liq~i
d.ª-ç_~o ex:~raju.dic:ial 9 liquidante fará publicar, no Dil(rio
Oficial da União e em jornal de gran_de circulação do local da sede da entidade, aviso aos credores para que declarem os respectivos créditos, dispensados desta forma~
!idade os credores por depósitos ou por letras de câmbio
de aceite da instituição financeira liquidanda.
§ )9 No aviso de que trata este artigo, o liquidante fixará o prazo para a declaração:dos créditos, o qual não
será inferior a vinte, nem superior a quarenta dias, conforme ã -iiriportâricia da líquidação e os interesses nela
envolvidos.
.
§ 29 Relativamente aos créditos dispensados de ha-·
bilitação, o liquidante manterá, na sede da liquidanda,
relação nominal dos depositantes e respectivos saldos,
bem como r'elãÇão das letras de câmbio <ie seu aceite.
§ 39 Aos credores obrigados a declaração·assegurarse-á o direito de obterem do liquidante as informações,
extratos de contas. saldos e outros elementos necessários
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à defesa dos seus interesses e à prova dos respectivos crê-

ditos.
§ 4s> O liquidante darâ sempre recibo das qeclarações
de crêdito e dos documentos recebidos.
Art. 23. O liquidante juntará a cada declaração a informação completa a respeito do r6sultado das averiguações a que-procedeu nos livros, papêis e assentamentos da entidade, relativos ao crédito declarado, bem
como sua decisão quanto à legitimidade, valor e classificação_
Pa~:ágrafo único. O liquidante poderá exigir dos exadministradores da instituição que prestem ·informações
sobre qualquer dos créditos declarados.
ArL 24. Os credores serão notificados, por escrito,
da decisão do liquidante, os q'uais, a contar da data do
recebimento da notificação, terâo o prazo de dez dias
para recorrer, ao Banco Central do Brasil, do ato que
lhes pareça desfavorável.
•
-ArL 25. Esgotado o prazo para a ~declaração de créditos e julgados estes, o liquidante organizará o quadro
geral de credores e publicará, na forma prevlsta no artigo
22, aviso de que dito quadro, juntamente com o balanço
geral, se acha afixado na sede e demais dependências da"
entidade, para conhecimento·dos interessados.
Parâgrafo único. Após a públicação mencionada
neste artigo, qualquer interessado poderá impugnar ale-gitimidade, valor, ou a classificação dos crêditos constantes do referido quadro.
Art. 26. A impugnação será apresentada por escrito,
devidamente justificada com os documentos julgados
convenientes, dentro em dez dias, contados da data da
publicação de que trata cf artigo antq-ior.
§ J9 A entrega da impugnação será feita contrarecibo, passado pelo liquidante, com cópia que será juntada ao processo.
§ 29 O titular do crédito impugnadb será notificãdo
pelo liquidante e, a contar da data do recibimento da notifiCação, terá o prazo de cinco dias para oferecer as alegações e·provas que julgar conven.ientes à defesa dos seus
direítos.
- ·§ 39 O liquidante encaminhará as impugnações com
o seu parecer, juntando os elementos probatórios, à decisão do Banco Central do Brasil.
- § 49 Julgad:is todas as impugnações; 6 liquidante farâ publicar avisos na forma do art. 22, sobre as eventuais
modificações no quadro geral de credores que, a partir
desse momento, será considerado definitivo.
ArL 27 _ Os credores que se julgarem prejudicados
pelo não provimento do recurso interposto, oU pela deciSão proferida na impugnação poderão prosseguir nas
ações que tenham sido suspensas por força do artigcr l8,
ou propor as que couberem, dando ciência do fato ao liqu_idante para que este ~erve fundos suficientes.à evC:ntu~l satisfação ~os respectivos pedidos.
Parágrafo único. Decairão dCJII direito assegurado
neste artigo os interessados que não o exercitarem dentro
do prazo de trinta dias, contados da data em que for con,
siderado definitivo o quadro geral dos credores, com a
publicação a que alude O§ 49 do artigo anterior.
-7\.-rt. 28. Nos casos de descoberta de falsiQade, dolo,
simulação, fraude, erro essencial, ou de documentos ignorados na época do julgamento dos crêditos, o liqui~
dante ou qualquer credor admiti~o pode pedir ao Banco
Central do Brasil, até ao encerramento da liquidação, a
exclusão, ou outra classificação, ou a simples ratificação
·
de qualquer crédito.
Parágrafo único. O titular desse crédito será notificado do pedido e, a contar da data do recebimento da
notificação, terá o prazo de cinco dias para oferecer as
alegações e provas que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o -:direito ·a·que se refere o artigo anterior, se se
julgar prejudicado pela decisão proferida," que lhe será
notificada por escrito, contando-se da data do :recebimento da notificação o prazo de decadência fixado no
parágrafo único do mesmo artigo.
Art. 29.. Incluem-se, entre os encargos da massa, as
quantias a ela fornecidas pelos credores, pelo liQuidante
ou pelo Banco Central do Brasil.
Art. 30. Salvo expressa disposição em contrário desta Lei, das decisões do liquidante caberá recurso, sem
efeito suspensivo, dentro em dez dias da respectiva ciência pai-a o Banco Central do Brasil, em única instância.
§ I9 Findo o prazo, sein a interposição de recurso, a
decisão .assumirá caráter definitivo.
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§ 2~' O recurso será entregue. medi9!1te protocolo. ao
liquidante, que o informará e o encann.mhará, dentro de
cinco dias, ao Banco Central do Brami.

Art. 31. No resguardo da economia p6blica, da
poupança privada e da segurança nacional, semp~e que a
atividade da entidade Jiquidanda colidir com os mteresses daquelas áreas, podet:â. o liquidante, prévia e ~xPres

samente autorizado pelo Barico Central do Brasil, adotar qualquer forma especial ou qualificada d_e realizaçã~

do ativo e ,liquidação do passivo, ceder o at!Vo a ter~
ros, organizar ou reorganizar socied3;d~ para c~mtf
nuação geral ou parcial do negócio ou atlVIdade da hquldanda.
·
. § 19 Os atas referidos neste artigo produzem ~feitos
jurídicos imediatoS, independentemente de fonnahdades
e registras.
- .
§ 21' Os registres correspondentes serão procedtd"os
no prazo deguiJ!ZC dias, pelos Ofici~s dos Registras de
Imóveis e pelos Registras do Comérc1o, bem como pelos
demais órgãos· da administração pCiblica, quando fo; o
caso, à vista da comunicação formal, que lhes tenha SidO
feita pelo liquidante.
-----Art. 32. Apurados. no cursO' da liqnidaçã_o,.seguros
elementos de prova, mesmo indiciária, da prática de con~
travenções penais ou crimes, por parte de qualque~ dos
· antigos administradores e membros do Conselh~ ~tsc~,
o liquidante os encaminharã ao órgão do M1msténo
Ptíblico, para que este promova a ação penal.
___ _
Art. 33. O liquidante prestarã contas ao Ban~o ~n~
trai do Brasil, independentemente de qualquer extgêncta,
no momen,to em que deixar suas funções, .o? a q~al~uer
tempo, quando solicitado, e responderá, ctvll e cnmmal~

m::~: ~~.r s~;li~:~se

à ~liquidação extraj~dicial no
que couberem e não colidirem com _os precettos d~ta
Lei, as disposições da Lei de Falê:?ctas (Decreto-I;t ~~~
7.661, de 21 de junho de 1945), equiparando-se ao smdico, 0 liquidante, ao juiz da falência, o Banco Central do
Brasil, sendo competente para conhecer da aç~o re~~ca
t6ria prevista ao artigo 5~ daquele r:sec~eto~l~t, ~ J~ a
quem caberia processar e Julgar a falencm da mstltUição

]iq~~~~~-

~í

Os atos indicados nos artigos 52 e 53 da
de Falências (Decreto~Iei n9 7.661, de 1945), praticados
pelos adm~nistradores da liquidanda poderão ser decla~
rados nulos ou revogados, cumprindo o disposto nos ar..
tigos 54 e S8_ da mesma Lei. __
.
Parãg-rafo único. A ação revo_cat_órnL se~ propostS:
pelo liquidante, observado o disJ?osto nos ar~gos 55, 56 e
·SJ da Lei de Falências.

CAPITULO IV
Dos Administradores e Memti'ros
do Coiuelbo Fiscal
SEÇÃO I

Da

sâbad<! 25

-t)fÁlUODOCONGRESSO NACIONAL (Seçã<! II)

Ind~onlbilldad.e

dos Bens

Art. 36. Os administraàoZ.es das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em
falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis,
não podendo, por qualquer forma, direta ou ind.ireta,
alienã~los ou onerã~los, até apuração e liquidação final
de suas responsabilidadeS.
§ 19 A indisponibilidade prevista neste artigo decor~
re do ato que decretar a intervenção a liquidação extrajudicial ou a falência e atinge a todos aqueles que tenham
estado no exercício das funções nos doze mesei!i anteriores ao mesmo ato.
_
§ 29 Por p~~posta do a·a~co Ce~tral do ~r3:sil a~r~~
vada pelo Conselho Monetáno Nactonal, a m?tspombt~
!idade prevista neste artigo poderá ser .estendtda: .
a) aos bens de gerente~, ~nselheiros fi~j~ e_ aos d_e
todos aqueles que, atê o hmtte da responsabtl~d~de estl~
mada de cada um, tenham concorrido, nos últtmos ~o~e
meses, para a decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial;.
_
_
,
b) aos bens de pessoas que, no_s _últimos do_z~ meses,
os tenham a qualquer titalo, adqumdo.de adm.mtstradores· da instituição, ou das pessoas refendas na a~nea an~
terior desde gn~l!~~egur~~~~!~~!lt~s~ de co~~~cçã~ :!_e
que se trata de simulada transferência com o fim de cv1~
tar os efeitos desta Lei.
,
§ 3>? Não se incluem nas disposições deste .artigo os
bens considerados inal.ienáveis ou imp~~horâve1s pela le~
.gi~J~ção em_ vigo_r.
--

§ 4'>' N-ão sãO igualmente atin8:idos pela indisponibilidlJ'de os bens objc;:to de contrªto de alienação, de pro·
messa de compra e yenda, de cessão ou promessa de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sid_o levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liqui~
dação extrajudicial ou da falência.
Art. 37. Os abrangidos pela indisponibilidade de
bens de que trata o artigo anterior, não poderão
ausentar·se do foro, da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência, sem prévia e expressa autorização
do Banco Central do Brasil ou do juiz da falência.
Ãrt. 38. Decretada a intervenção, a liquidação ex~
traju_djçial OJ.l a__fal_ência_, p iote_ry<mtor, o liquidante ~u o
escrivão da falência coimmicará ao registro público com~
petente e às Bolsas de Valores a ind'1sponibi1idade de
bens imposta· no art. 36.
Parágrafo único.I 3Rooebida a comunicação, a autoridade competente ficará relativamente á esses bens impedida de:
a) fazer transcrições, inscrições ou ~vcrbações de documentos públicos ou particulares;
b) _a;rquivar,·atos ou contratos que importem em trans~
ferência de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;
c) realizar ou registrar operações e títulos de qualquer
·
.
natureza;
_
d) processar a transferência de propriedades de veículos automotores.

SEÇÃO U
Da ReoponubUidade dos
Administradores e Membros
do C....U.q FlscaJ

Art. 39. Os administradores e membros 'do Conselho Fi~cal de instituições financelras· respoderão, a qualquer tempo, salvo prescrição extintiva, pelos ates que tiverem praticado ou omissões em que houverem incorrido.
_
Art. 40. Os administradores de instituições financei~
ras respondem solidariamente pelas obrigações por elas
assumidas d~rante sua gestão,. atê que se cumpram.
Parãgrafo único. A responsabilidade solidária se circunscreverã ao montante dos prejuízos causados.
Art. 41. Dec!etada a intervenção, a liquidação ex~
trajudicial ou a falência de instituição financeira, o Ban~
co Central do Brasil procederá a inquérito, a fim de·apurar as causas que levaram a sociedade àquela situação e a
responsabilidade de seus administl-ado.res e membros' do,
Conselho Fiscal.
§ 19 Para os efeitos deste artigo decretada a falência,
o escrivão do feito a .comunicarâ, dentró de vinte e qua~
tro horas,· ao Banco·Central do Brasil.
§ 2~> · O inquêritO será aberto iinediatamente à decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial, ou
ao recebimento da comunicação da falência, e concluído
dCmtfo de cento e vinte dias, prorrogáveis, se absoluta~
, mente necessâro, por igual prazo.
• § 3'1' No inquérito, o Banco Central do Brasil- poderá:
·
a) exa:rltinar, quando e quantas vezes julgar necess"âtio, a contabilidade, os arquivos, os documentos, os
valores e mais elementos das instituições;
b) tomar depoimentos solicitando para isso, se necessário, o ·auxílio da polícia;
_
c) solicitar informações a qualquer autoridade ou repartição públi~a, aOjtiiz da fálência, ao órgão do Minis~
térío PUblico, aci síndico, ao liquidante ou ao interven~
tor;
.
d) examinar, por pessoa que designar, os autos da falência e obter, mediante solicitação escrita, cópias ou
certidões de peças desses autos;
. e) exam'inar a contabilidade e os arquivos de terceiros
com os quais a instituição financeira tiver negociado e no
qUe entender com esses negócios, bem como a contabili~
dade e os arquivos dos ex-administradores, se comerCiantes oti industriais sob firma iitdividual, e as respecti. vas contas junto 'a outras instituições fmanceiras.
-~§~4? Os ex.,administradores pode.rão acompanhar o
inquérito oferecer documentos e_ i_odicar dili ências. .
rt:-42-~- Co-richüd.a a apuração, ·os exad.ministradore$ serão convocados, ·por carta, a apresen~
ta,r,_ _por_ esc_rilº-.!:!~~-s ª'_egações e explicações dentro em
cinco -dias~ comunS- para to~os .
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Art. 43. Transcorrido O prazo do artigo anterior,
cOm ou sem a defeSa, será o inquérito en~rrado com um
relatório, do qual con~~rão, em sfntese, _a situação da
e-nti"cJade examiOãda, as causas de sua queda, o nome, a
qualificação e· relação dos bens particulares dos que,
nos 61timos cinco anos, geriram a sociedade, bem como
o montante ou a estimativa dos prejurzos apUrados em
cada gestão.
Art.-44... _s~ ~ inquérito concluir pela ineXistência de
preju_fzo, será no caso de iJltervenção e de liquidação extrajudicial, arquivado no próprio Banco Central do Brasil, ou. no caso de falência_, será remetido ao competente
juiz,_ que o mandará apensar aos respectivos autos.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o
Banco Central do Brasil, nos casos de intervenção e de liquidação extrajudicial, ou o juiz~"'no caso de falência, de
oficio ou a requerimento de. qualquer interessado, det~r~
minará o levantamento da indisponibilidade de que trata
o art. 36.
Art. 45. Concluindo o inquêrito pela existência de
prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, rCmetido
pelo Banco Central do Brasil ao juiz de falencia, ou ao
que for competente para decretá-la, o qual o fará com
vista ao órgão do Ministério Público, que, em oito dias,
sob pena de responsabilidade, r~uererá o seqUestro dos
bens dos ex~administradores, que não tinham sido atingidos pela indisponibilidade prevista no art. 36, quantos
bastem para a efetivação da responsabi1idade.
§ I' Ern caso de intervenção ou liqujda~ão extrajudi·
cial, a distribuição do inquérito ao Juízo competente. na
forma deste artigo, previne·a jurisdição do mesmo Juízo,
na hipótese de vir a ~er decretada a falência.
§ 2"'. Feito o arresto. os bens serão depositados em
mãos do interventor, do liquidante ou do sindico, con-
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Ios, receber os respectivos rendimentos e prestar contas
a final.
Ari. 46. A responsabilidade dos ex-administradOres,
definida riesta Lei, será apurada em açãÔ própria, pro~
posta no Juízo da falência ou no que for para ela competente.
·
Parágrafo único. O ófgão do Ministério Público, nos
casos de intervenção e liquidação extrajudicial, proporá
a ação _o_bcigatoriamente dentro de trinta dias, a contar
da realização do arresto, sob pena de responsabilidade e
preclusão da sua iniciatiVa. Findo ess·e praz?• ficarão os
autos em cartóriO à disposíção_de qualquer credor, que
poderá iniciar a ação, nos quinze dias seguintes. Se neste
tíltimo prazo-ninguém o fizer.Ievantar~se~ão o arresto e
a indisponibilidade, apensando~se os autos aos da fa1ên~
cia, se for o Caso.
.
.
Art. 47. Se, decretado o arresto ou proposta a ação.
sobrevier a falência da entidade, competirâ ao sindico tomar, daí por diante, as providências necessárias ao efetivo cumprimento das determinações desta Lei. cabendolhe'promover a devida substituição processual, no prazo
de trinta dias, contados da data do seu compromisso.
Art. 48. Independentemente do inquérito·e do arresto, qualquer das partes, a que se refere o parágraro 11nico
do art. 46, no prazo ·nele previsto, poderá propor a ação
de responsabilidade dos ex~administradores. na forma
desta. Lei.
Art. 49. Passada em julgado a senteça que declarar a
fesponsabilidade dos ex-administradores, 9_a_rresto e a
indisponibilidadê de bens se convolarão em penhora,
seguindo~se :o processo de ex~ução.
§ 1"' Apurados ~s bens_ pef:thorados ~ pagas as custas
judiciais, o líqUidO serâ entregue ao interventor, ao liquidante ou ao síndico, conforme o caso, p~ra rateio entre
os credores da instituição.
'§ 29 Se; no cursO- da aÇão ou da execução, encerrarse a intervenção ou a liquidação extrajudicial, o interventor o~ o_ liquidante, por ofício, çlarã c_onhccimento da
ocorrência ao jUiz, solicítando sua substituição como depositário dos bens arrestados ou penhorados, e fornecendo a relação nominal e respectivos saldos dos credores a
_serem,_nesta hipótese, diretamente ~ntem,plados com o
rateio previsto no parágrafo anterior .

CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 50. A intervCnçãÕ- determina a suspensão. e, a
liquidação extraju~icial, a perda do mandato, ~v~-
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mente, dos administradores e membros do Conselho Fiscal e dos de quaisquer outros órgãos criados pelo estatuto, competindo, :exclusivamente, ao interventor e ao liquidante a convocação da assembléia geral nos casos em
que julgarem conveniente..
Art. 51. Com o objetivo de preservar os interesses
da P?Upança popular e a integridade do acervo das entidades submetidas a intervenÇão ou a liquidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil poderá estabel_ecer
idêntico regime Para as pessoas jurídicas que com elas te-.
nham integração de atividade ou vfnculo de interesse, ficando os seus administradores suJ'eitos aos preceitos desta Lei.
Parãgrafo único. Verifica-se integraÇão de atividade
ou vinculo de interesse, quando as pessoas jurídicas referidas neste artigo, forem devedoras da sociedade sob intervenção ou submetida _a liquidação extrajudicial, ou
quando seus sócíos ou acionistas participarem do capital
desta em importância superior a 10% (dez por cento) ou
sejam cônjuges, ou parentes até (:}"21' grau, consangüíneos
ou afins, de seus diretores ou membros dos conseli}os,
consultivo, administrativo, fiscal ou semelhantes.
Art. 52. Aplicam-se as disposições- da presente Lei
às sociedades ou empresas que integram o sistema d_e distribuição de títulos ·ou valores mobiliários no mercado_
de capitais (art. 51' da Lei r)9 4.728, de 14 de julho de
1965), assim como às sociedades ou empresas corretoras
de câmbio.
§ l' A, inlervem;:ão nessas _sociedades ou empresas,
Ou sua liquidação extrajudicial, poderá ser decretada
pelo Banco Central do Brasil por iniciativa própria OU
por solicitação da~ Bolsas de Valores, quanto às corretoras a elas associadas, mediante representação furidamentada.
§ 2~>- Por delegação de competência do Banco Central do Brasil e sem Pr~juízo de suas atribuiçõeS,-a intervenção-ou a liquidação extrajudicíal, das sociedades Corretoras, membros das Bolsas de Valores, poderá ser processada poi' estas, sendo competentes no caso, aquelas da
área em que a sociedade tiver sede.
__ _
Art. 53. As sociedades, ou empresas que integram o
sistema de distribuição de títulos ou valores mobiliários
no mercado de capitais, assim como as sociedades ou
empresas corretoras de câmbio, não poderão, como as
instituições finãnceiras, impetrar concordata.
Art. 54. As dispoSiÇõeS da presente Lei estendem-se
às interyenções e liquidações extrajudiciais em curso, no
que couberem.
Art. 55. O Banco Central do Brasil é autorizado a
prestar assistência financeira às Bolsas de Valores. nas
condições flxadas pelo Conselho Monetário Nacional,
quando, a seu critério, se fizer necessária para que elas se
adaptem, inteiramente, às exigências do mercado d_e capitais.
Parágrafo único. A assistência financeira pre_vjsta
neste artigo poderá ser estendida às llolsas de Valqr~s.
nos casos de intervenção ou li_quidação extrajudicial em
sociedades corretoras de valores mobiliários e de câmbio, -com vistas_ a resguardar legítimos interesses de investidores.
Art. 56. Ao art. 129 do Decreto~lei n•2.627, de 26 de
setembro de 1940, é acrescentado o seguinte Parâgrafo,
além do quejâ lhe fora aditado pela Lei n9 5.589, de 3 de
julho de 1970:
- "§ 3~> O Conselho Monetário Nacional estabelecerá os critérios de padronização dos documentos
de que trata o§ 2~>, podendo, ainda, autorizar o Banco Centrai' do Brasil a prorrogar o prazo nele estabelecido, determinando, então, as condições a que
estarão sujeitas as sociedades beneficiâi'las- da prorrogação."
Art. 57. Esta Lt:i entrará em vigor na data de sua
publicaçãO, revogada a Lei n~> 1.808, de 7 de jane_irQ de
1953, os D~cretos-=-teis-Q9S 9:228, de 3 de_maio de 1946;
9.3.2_8, de-10 dejuhho de 1946; 9.346, de lO de junho de
1946; 48, de 18 de novembro de 1966; 462, de II de fevereiro de 1969; e 685, de 17 de julho de 1969, e demais disposições gerais e especiais em contrário.
Brasília, 13 de março de 1~74; 1539 da Independência e
86~> da República. - EM[LIO G. MtDICI - Antônio
Delfim Netto_.

DIÁRIO DOCONGRESSOJ'IACIONAL (Seçãl> li)

DECRETO-LEI N~> 1.477
DE 26 DE AGOSTO DE 1976
Dispõe sobre correçio monetária nos casos de liquidação extrajudicial ou falência das entidades que
especifica, e dá outras providências.
Q Presidente da República, no uso de suas atribuições
e t_endo em yista o disposto ho art. 55, item II, da ConstituiçãO, decreta:
ArL 111 A correção monetária a que estejam sujeitas
as dívidas passivas das entidades a que se aplica a Lei n9
6.024, de 13 de março de 1974, decorrentes da aplicação
de recursoS efetuada pelo Banco Central do Brasil ou
pelo BaricO Nacional da Habitação, é exigível até Oefetivo pagamento dessas dívidas, sem interrupção oU suspensão,· mesmo quando decretada liquidação extrajudicial ou falência.
Art. 29 Em relação às dívidas paS"Sivas de natureza
fiscal, a correção monetária incide até a data em que for
decretada a liquidação extraj!ldicial, suspendendo-se
pelo prazo de um ano a partir dessa data.
Parágrafo único. --se as dívidas não forem liqUidadas
até ~rinta dias após o término do prazo previsto neste artigo, a correção monetária será calculada até a data do
pagamento, computado o período em que esteve suspensa.
Art. J9 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 26 de agosto de 1976; 155~> da Independência
e 88(1 da República. - ERNESTO GEISEL - M1irlo
Henrique Simonsen - Maurí,::io Rangel Reis.

DECRETO-LEI N9 2.015,
DE 23 DE FEVEREIRO DE 1983
_ Dá nova redação ao art. 1~>, do Decreto-lei
1.477, de 26 de agosto de 1976.

n~>

O Preside.nte da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 O art. 11' do Decreto-lei n~> 1.477, de 26 de
agoStO ·ae 1976, acrescido de um parágrafo único-, passa: a .
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1~> Os créditos do Banco Central doBra·
sil e da_Banco Nacional da Habitação, junto a entidades a que se refere a Lei n9 6.024, de 13 de março
de 1.974 originários de operações ele empréstimo, de
financiamento, de refinanciaq:tento,. de assistência
finan_ceira de liquidez, de cessão ou sub--rõgaÇão de
créditos hipotecários ou de cédulas hipotecárias,
realizadas com recursos próprios daqueles Bancos
ou de fundos pelos mesmos geridos, são sujeitos a
correção monetária, até seu efetivo pagamento, sem
interrupção ou suspensão mes.mo quando decretada
a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange, inclusive, as operações realizadas posteriormente à decretação da intervenção, liquidação extrajudi·
cial ou falência referentes à efetivação da garantia
d~ depósitos"do públíco ou de compra de obrigações
passivas das entidades a,_ que se aplica a Lei n9 6.024,
de l3 de março de 1974."
Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1983; 1629 da Independência e -95~> da República. -.JOÃO FIGUEIREDO-- Ernane Glilvêas- Mário David Andreazza- Delfim Netto.
LEI DE FALJ!:NCIAS
DECRETO-LEI No 7.661,
DE 21 DE JUNHO DE 1945
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TITULO Vlll
Da Liquidação
SEÇÃO I
Da Realização do Ativo
--Art. 114. Apresentado o relatório do" síndico (art.
63, n9 XIX), se o falido nãO Pedir concOrdata, dentro do
prazo a que se refere o art. 178 ou se a__que tiver pedido
lhe for negada o síndico, nas quarenta-e oito horas se-
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guintes, co~unicará aos interessados, por aviso publicado no órgão Oficial, que iniciará a realização do ativo e o
pagamento 'do passivo.
Parágrafo único. Se tiver sido recebida denúnci~ ou
qUeixa (art. 109, § 29), o síndico, nas quarenta e oit.ó ho~
ras seguintes. à apresentação do relatório, providenciará
a mesma publicação.
Art. 115. Publicado o aviso referido no art. anterior
e seu parâgrafo, os autos serão conclusos ao juiz para
marcar o prazo da liquidação, iniciando imediatamente
o síndico a realização do ativo, com obs~rvância do que
nesta lei se determina.
Art. 116. A venda dos bens pode ser feita englobada
ou separadamente.
§ I~> Se o. contrato de locação estiver protegido pelo
Decreto nl' 24.150, de 20 de abril de 1934, o estabelecimento comercial ou industrial do falido será vendido na
sua integridade, incluindo-se na alienação a transferênCia do mesmo contrato.
§ 29 Verificada, entretanto, a inconveniência dessa
forma de venda, o síndico pode optar pela resolução do
contrato e mandar vender separadamente os bens.
Art. 117. Os bens da massa serão vendidos em leilão
público anunciado com dez dias de antecedência, pelo
menos, se se tratar de móveis, e com vinte dias se de imóveis devendo estar a ele presente, sob pena de nulidade, o
representante do Ministério Público.
--=-§ 1_1' O leiloeiro é da livre escolha do síndico, servindo, nos lugares onde não houver leiloeiro, o porteiro dos
auditórios áu quem suas vezes fizer. Quanto ao produto
da venda, observar-se-á o disposto no § 21' do art 73.
§ 21' O ,arrematante dará um sinal nunca inferior a
vinte por cento; se não'completar o preço, dentro em três
dias, será a coisa levada a novO leilão, ficando obrigado
a' p_restar a diferença porventura verificada e a pagar as
despesas além de perder o sinal que houver dado. O
sindico terá, para -cobrança, ação executiva, devendo instruir a petição inicial com a certidão do leiloeiro.
§ 3~> A venda dos imóveis depende de outorga
uxória.
§ 4? A venda de valores negociáveis na Bolsa será
feita poi corretOr oficial.
ArL 118. Pode também o síndico preferir à vend~
por meio de propostas, desde que a anuncie ito órgão oficial e em outro jornal de grande circulação, durante trinta dias, intervaladamente, chamando concorrentes ..
§ I~> As propostas encerradas em envelopes lacr~dos,
devem ser entregues ao escrivão, mediante recibo, e abertas pelo juiz, no- dia e hora designados nos anúncios, perante o síndic.o e os interessados que comparecerem, lavrando o escrivão o auto respectivo, por todos assinadq,
e juntando aS propostas aõs, autos da falência.
§ 29 O síndico, em vinte e·quatro horas, apresentará
ao juiz a sua informação sobre as propostas, indicando
qual a melhor. O jUiz, ouvindo, em três dias, o falido e o
representante do Ministério Público, decidirá, ordenando, se autorizar a venda, a expedição do respectivo alva-

rã.
§ 39 Os cri:dores podem fazer as reclamações que entenderem, até o momento de subirem os auto_s à c.on_clusão do juiz.
Art. 119. Os .bens gravados com hipoteca serão levados a leilão na conformidade da lei prOcessual civil, noti- .
ficado o credor, por despacho do juiz, sem pfejuízo do
disposto nos arts. 821 e 822 do Código Civil.
§ J9 Se o ;;índjco, dentro de trinta dias, após a publicação do a viso a que se refere o art. 114 e seu parãgrafo,
não notificar o credor hipotecário do dia e hora em que
se iealizarâ a venda do imóvel hipotecado, poderá o'credor propor a aÇão competentê e terá o direito de cobrar
as multas que no contrato tiverem sido estipuladas, para
o ca~o de cobrança judicial.
_§ 2(1 _s_e a_'{~p.da do imóvel for urgente, como nos-casos do 8.rt. 762; ri~> I, do Código Civil, o credor,justiflcando os ratos alegados, poderá pedir ao jUiz a venda imediata do imóvel hipotecado.
§ 311 Serão também levados a leilão os bens dados em
anticrese.
Art. 120. Os bens que constituírem objeto de direito_
de re-tenção serão vendidos também em leilão, sendo intimados os possuidores para entregá-los ao síndico.
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~ § I~' Fica salvo ao síndico o direito de remir aqueles
bens em beneficio dà massa, se achar da conveniência
desta.
§ 29 .Os credores pignoratjcios conservam o direito
de mandar vender a coisa apenhada, se tal faculdade lhes
foi conferida expressamente, no co~trato;- prCst~ndo

contas ao síndico. Se, porêm, não tiverem ficado com tal
fac1,1ldade, poderão notificar q síndico para, dentro de
oito dias, remir a coisa dada em penhor, se o síndico não
achar de conveniência para a massa a remissão da coisa,
deverá notificar o credor para que dela lhe faça entrega,
na forma deste artigo.
§ J9 Se o sindico, dentrO de dez dias, a contat da
data do recebimento da coisa, não notificar o credor do
dia é hora do leilão, poderá este propor contra a massa a
ação competente, e terá direito de cobrar as multas que,
no contrato, tiverem sido estipuladas para o caso de
cobrança judicial.
Art. 121. O sindico não pode, sem ordem judicial,
cobrar dívidas com abatimento, ainda que as considere
de difícil liquidação.

Art. 122. Credores que representem mais de um
quarto do pasSivo habilitado podem requerer ao juiz a
convocação de assembléia que delibere em termos precisos sobre o modo de realização do ativo, desde que não
contrários ao disposto na presente lei, e sem prejuízo dos
atos jâ praticados pelo síndico na forma dos artigos anteriores, sustando-se o prosseguimento da liquidaç,ão ou o
decurso de prazos atê a deliberação final.
§ lt? A convocação dos credores s~rá feita por edital,
mandado publicar pelo Sindico, com a antecedência de
oito dias, e do qual constarão lugar, dia e hora designados.
·
§ 2'1 Na assembléia, a que deve . estar presente o
síndico, o juiz presidirá os trabalhos, cabendo-lhe vetar
as deliberações dos credores contrários às disposições
desta lei.
§ 3'1 As deliberações serão toniadas por maioria calculada sobre a importância dos créditos dos credores
presentes. No caso de empate, prevalecerá a decisão do
grupo que reunir maior número de credores.
§ 49 Nas deliberações relativas ao patrimônío Social,
som'ente tomarão' parte os credores sociais; nas que serelacionarem com o patrimônio individual de cada sócio,
concorrerão os respectivos credores Particulares e os credores 'sociais.
§ 59 Do ocorrido na assembléia, o escrivão lavrará
. ata que conterá o nome dos presentes e será assinada
pelo juiz. Os credores assinarão lista_de presença que,
com a ata, será junta aos autos da falência.
Art ..123. Qualquer outra forma de liquidação do
ativo pode ser autorizada por credores que representem
dois terços dos créditos,
§ I'? Podem ditos credores organizar sociedade P,_ara
continuação do negócio do falido, ou autorizar o síndico
a ceder o ativo a terceiro.
§ 29 O ativo somente pode ser alienado, seja qual for
a forma de liquidação aceita, por preços nunca inferiores
aos da avaliaç~o, feita nos termos do § 29 do art. 70.
§ 39 A deliberaÇão dos credores pode ser tomada em
assembléia, que se realizará com observância das disposições do artigo anterior, exceto a do§ 39; pode ainda ser
reduzida a instrumento, público oli particular, caso em
que será publ.icado aviso para ciência dos credores que
não assinaram o instrumento, os quais, no prazo de- cinco diâs, podem impugnar a deliberação da maioria.
§. 49 A d~Iiberação dos credores depende de homologação do juiz e da decisão cabe agravo de instrumento,
aplicando-se ao caso o disposto no parágrafo único do
art. 17.
·
§ 59 Se a forn1a de liquidação adotada for de sociedade organizada pelos credores, os dissidentes serão pagos., pela maioria, em dinheiro, na base do preço da avaliação dos bens; deduzidas as importâncias correspondentes aos encargos e dívidas da massa.
SEÇÃO II
Do' Pagamento aos Credores da Massa
Art. 124. Os encargos e dívidas da ni"ãssa são pagos
com preferência so.bre os créditos admitidos à falência,
ressalvado o disposto nos arts. 102 e 125.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ }9. ·São encargoS da massa:
I -as custas judiciais do processo de falência, dos
.seus incidentes e das açõcs em que a massa for vencida;
TI - as quantias fornecidas à massa pelo síndico ou
pelos credores;
III - as despesas com a arrecadação, administração,
realização de ativo e distribuição do produto, inclusive a
comissão do sindico;
_
· IV- as despesas com a moléstia e o enterro do falido,
que morrer na indigência no curso do processo;
V - os iinpostos e contribuições públicas a cargo da
massa e exigíveis durante a falência;
VI- as indenizações por addente do trabalho que,
no caso _de continuação de negócio do falido, se tenha verlficido nesse período.
§ 29 São dívidas da massa:
I - as custas pagas pelo credor que requereu a falên- cia;
I I - as obrigações resultantes de atas jurídicos válidos praticados pelo síndico;
III - as obrigações provenientes de enriquecimento
indevido da m~ssa.
§ 39 Não bastando os bens da massa para o pagamento de todos os seus credores, serão pagos os encargos
antes da dívida, fazendo-se rateio, em cada classe, se necessário, sem preJUizo porém dos .créditos de n8.tufeza
trabalhista.

SEÇÃO III
Do Pagamento aos Credores

~

Falência

__ ArL 125. Vendidos os bens que constituam objeto
de garantia real ou de privilégio especial, e descontadas
as custas e despesas da arrecadação administrativa, venda, depósito ou comissão do síndico, relativas aos mes. mos·bens, os respectivos credores receberão imediata~
mente a importância dos seus Créditos, até onde chegar o
produto dos bens que asseguram o seu pagamento.
§ 19 O credor antiCrético haverá, do produto da venda, o valor atual, à taxa de seis por cento ao ano, dos
~endimentos que pudesse receber em compensação da
dívida.
§ 29 Se não ficarem pagos do seu capi~al e juros, esses credores serão incluídos, pelo saldo do capital, entre
os qui'rogrii.fâiíciS, independentemente de qualquer formalidade.
§ 39 A dívida pro;eniénte de sal~ios do trabalhador
agrícola serâ paga, antes dos créditos hipotecários ou
pignoratícios, pelo prOduto da colheita para a qual houvera aquele ocorrido com o seu trabalho.
§ 49 o_ produto ~a venda dos bens que constituam
objeto de hipoteca ou de penhor industrial, agrfcola ou
pecuário, a favor de credores que ainda não tenham declarado o.s seus créditos, será retido pela massa até regular habilitação do crédito. A quantia retida distribuir-seâ como rateio final da liquidação, se o credor, intimado .
pelo síndico, não declarar o seu crédito dentro de dez
dias.
·
A!1. 126.__ . O~~~Q!es com privilégio geral serão pagos logo que haja. dinheiro em caixa.
Parágrafo único. Concorrendo credores privilegiados em igualdade de condições, serão pagos em rateio, se
o prOduto dos bens não chegar para todos.
Art. 127. Pagos os credores privilegiados, o síndico
passará a satisfazer os credores quirografários, distribuindo rateio todas as vezes que o saldo em caixa bastar
para um dividendo de cinco por cento.
§ 19 A distribuição será comunicada por âviso publicado no órgão oficial e, se a massa comportar, em outro
jornal de grande circulação.
§ 29 Os pagamentos serão anotados nos respectivos
títulos originais ou naqueles que houveram servido para
a verificação dos créditos, e deles os credores passarão
recibos.
·
§ 39 · Os rateios não reclamados dentro de sessenta
dias depois da publicação do aviso, serão depositados,
em nome e por conta do credor, no estabelecimento designado para receber os dinheiros da massa (art. 209).
Art. 128. Concorrendo na falência credores sociais e
credores particulares dos sócios solidários, obse:rvar-se-á
o seguinte:
I - os credores _da sociedade serão pagos pelo produto dos bens sociais;
II - havendo sobra, serâ rateada pelas diferentes
massas particulares dos sócios de responsabilidade soli-
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dãria, .na razão p~oporcional dos seus respectivos quinhões no capital social, se outra coisa não tíver sido estipulada no contrato da sociedade;
·
.
- III -não chegando o produto dos bens sociais para
pagamento dos credores sociais, estes concorrerão, pelos
saldos dos seus crédit?s, em cada uma das massas particulares dos sócios, nas quais entrarão em rateio co-m os
resl?ectivos credores particualres.
Parágrafo único. Pelos bens apurados nos termos
dos ~rts. 59, p~rágrafo único, e 51, serão pagos apenas os
créditos antenores à retirada dos sócios.
. A'rt. 129. Se a massa comportar o pagamento do
principal e dos juros, será restituída ao falido a sobra que
houver.
A~t. 130. O juiz, a requerimento dos interessados,
o:denarã a reserva, em favor destes, até que sejam decidtdas as suas reclamações ou ações, das importâncias
d~s créditos por cuja preferência pugnarem, ou dos ratelO~ que lhes possam caber.
Parãgrafo único. Se o interessado a favor do qu.al foi
ordenada a reserva, de.ixar correr os prazos processuais
da reclamação ou ·ação, sem exercer o seu direito, se não
preparar os autos dentro de três dias depois de esgotado
o último prazo, se protelar ou' criar qualquer-enibaraço
ao processo, o juiz, a requerimento do síndico, considerará sem efeito a reserva.
ArL 131. Terminada a liquidação julgadas as contas do síndico (art. 69), este, dentro de vinte dias, apresentará relatório final da falência, indicando o valor do
ativo e o do produto da sua realização, o valor do passívo e o dos pagamentos feitos aos credores, e demonstrarã as responsabilidades com que continuará o falido, declarando cada uma delas de per si.
Parágrafo único. Findo o prazo sem a apresCintação
dO relatório, o juiz, a requerimerito de qualquer interessado, determinará a intimação pessoal do síndico para
que o apresente no prazo de cinco dias; decoirido este
sem a apresentação, o juiz destituirá o síndico e atribuirá
ao representante do Ministério Público a incumbência de
organizar o relatório no prazo marcado neste artigo.
~rt. !32. Apresentando o relatório final, deverá o
juiz· enCerrar, pór sentença, o processo da falência.
§ 1" Salvo caso de fOrça maior, devidamente provado, o processo de falência deverá estar encerrado dois
anos dqJois do dia da declaração.
§ 29 A sentença de encerramento s.erâ publicada por
edital e dela caberá apelação.
§ 39 Encerrada a falência, os livros do falido serão
entregues a este, subsistindo, quando à sua conservação
e guarda, as obrigações decorrentes das leis em vigor .
Pendente, porêm, ação penal por crime falimentar, os livros ficarão em cartório até que passe em julgado a respectiva sentença.
ArL 133. É título hãbil, para execução do saldo (art.
· 33), certidão de que conste a quantia por que foi admiti·
do o.credor e por que causa, quanto pagou a massa em
rateio e quanto ficou o falido a dever-lhe na data de encerramento da falência.
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LEI N' 5.869
DE !1 DE JANEIRO DE I973
INS1TTUI O CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL

UVRO IV
Dos l'ro<edlmeatos Especlols

TITULO II
Dos Procedimentos Especiais de
Jurisdição Voluntãria

CAPITULO I
Das Dbposições Gerab

Art. .1.103. Quando este Código não estabelecer
especial, regem a jurisdição voluntária as
disposições constantes deste Capítulo.
pro~edimento
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Art. 1.104. O procedimento terá início por provocação do interessado ou do Ministério Póblíco, cabendolhes formular o pedido em requerimento diriddQ ao iuiz.
devidamente instruído com: QS documentos necessários e
com a indicação da providência judicial.
Art. 105. Serão citados, sob pena de nulidade, todos
os interessados, bem como o Ministério Público.
Art. l.l06. O prazo para responder é de 10 (dez)
dias.
__
Art.l.l07. Os ínte.ressados podem produzir as provas destinadas a demonstrar as suas alegações; mas ao
juiz ~ lícito investigar livrenienté os fatos e ·ordenar de
ofício a realização dt! quaisquer provas.
Art. 1.108. A Fazenda Pública será senipre oi.iViaa .
nos casos em que tiver interesse.
Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10
(dez) dias; não ê, porêm, obrigado a observar critério-de
legalidade escrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou opOrtuna.
Art. l.llO. Da sentença caberá apelação.
.
Art. 1.111 .. A sentença poderá ser modificada, sem
prejufzo dos efeitos já ·produzidos, se ocorrerem circunstâncias supervenientes.
Art. l.ll2. Proce-ssar-se-á na forma estabelecida
neste Capítulo o pedido de:
I - emancipação;
II.....: sub-rogação;
III-. alienação, arrendamento ou oneração de bens
dotais, de menores, de órfãos e de interditos;
IV - alienaçã.o, locação e administr~ção da coisa comum;
V- alienação de quinhão em coisa comum;
VI- extinção de usufrut_o e de fideicomisso.
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§ 29 Os cargos em com1ssão a q uc se refere esÍe artigo terão corresp-ondê~cia ,com a escala ~e níveis de que
\rata o ãrt. 6<~ do Decreto-lei n'l 1.984, de 28 de dezembr_o de 1982, na forma prevista pelo art. 2'i' dO
Decreto-lei n9 1.620, de 10 "de março de 1978. .
Art. 2'1 O preenchimento de cargos de provimento
efetivo do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 12• Região far-se-á <Je.aes'rdo
com as noTmas legais e regulamentares estabelecidas
para os demais Tribunais do Trabalho, observadas as
disposições do§ 2'1 do art. 108 da Constituiç~o Federal.
Art. 3'~ Aos cargos cria_dos por esta lei aplicam-se,
no que couber, as disposições do Decretei-lei n" 1.828,
de 22_de dezembro de 1980, com as alterações introduzidas pelos Decreto-leis n'i' l.917, de 12 de jãneiro de
1982, e 2.t:Xl4, de 6 de janeiro rle 1983.
· Art. 4'i' Para os fins previstos no § 3'~ do art. 10 ~a
Lei n<:> 6.928, de 7 de julho de 1981, o Tr~J?unal Regiorial
do Trabalho da .12' {tegião, em relaçãO~ aos servidores
públicos federais à disposição das Juntas de Conciliação ·
e Julgamento, oóservará as disposições legais e regulamentares estabelecidas para os demais Tribunais do Trabàlho.
Aft. 5'~ As despesas decorrentes dà aplicação desta
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região.
Art. 6q . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art:_/_9 Reyogam-s~ as disposições em contráno.

i'arãgrafo único. Não poderá a pena exceder a que
seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças.)
·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 30, de 1985
(N• 1.849/83, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho
Dispõe sobre a criaçio de cargos no Quadro Per~
manente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra~
balho da 12• Regiio e dá outras providências.
·O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 Ficam criados, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional po Trabalho da 12' Regiâo, -Os c"argos de provimento efetivo e os cargos .em comissão constantes, respectivamente, dos Anexos I e II
desta lei.
§ J'i' Os cargoS de provimento efetivo a que se refere
este ar.tigo serão escalonados pelas classes das respectivas Categorias Funcionais·,- por ato da Presidência do
Tribuiial, observados os critérios legais e regulamentares
pertinentes ao Sistema de Classificação de Cargos, vigente na· área do Poder Executivo.

ANEXO
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Trílfun11l Regional do Trabalho da 12a. Região
GRUPOS

LEI N• 7.209
DE 11 DE JULHO DE·1984
Altera dispositivos do Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de ·
dezembro de 1940 - Código Penal, e d6 outras providências.
O Presidente da R'epública
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sansiono a seguinte Lei:
.
_
Art. I q O Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de dezembro de
1940- Código Peni:t.l, passa a vigorar com as seguintes alterações:

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

CA~GOS

Atividades de Apoio _ Técnico Jud:iciãrio
Judiciãrio - CÕdigo.
Oficial de Justiça Avaliador
TRT.12i!.AJ.020
Auxiliar Judiciârio
·
Atendente Judiciário

75

TRT .12a.AJ .021
TRT.12a.AJ.D22

1D

-- 125

TRT .l2a .AJ. 023

_ll

TRT.l2a.AJ.D24

255
Outras Aúvidades de
Nlvel. Superior - .CÕdigo TRT.J12a~~~.9DD

Outras Atividades. di!
Nív~l 'Mêdio - Cõd~go
TRT ..12a,NM.1000_

_ IRT.l2a.N'S.9Dl
-RT.l2a.NS.907
I":RT.l2a.NS.909
TRT.l2a.NS.916

4

Médico
Psicõlogo
Odontõlogo
Engenhei r:-o
Arquiteto
Economista
Contador
Assistente Social
Ribliotecirió

2

- J
1
1

{

~~+: ~= :~~: §~1··

'
4
1

"PARTE GERAL
TITULO V
Das Penas

CODI GO

DE

"'

Auxilial" de Erifermagem
Agente ae Serviços
Complementares
Técnico de Contabilidade
Telefonista·

_1

TRT.12a.NS.921l
TRT.12a.NS.930
TRT. 12a.NS.932

"
.3

TRT .12a, N~1, 1001

5

TRT.l2a.Nl1.1004
TRT.l2a.NM.1042
TRT.l2a.NN.l044

3
_2
.'16

CAPITULO III
Da Apllcaçio da Pena

PrOcessamento. dé DilTRT,
dos - Côdigo
12a .• PRD. 1600

Analista de Sistemas
Proçramador
Operador. .de Comj]utctçâo

TRT. 12a '.NS. 1601
TRT.1Za.NM.l602
-TRT.l2a:NM.l603

1
3

.2.

Concurso material
Art,. 69. Quando o agente, me4iante mais de uma
ação ou omis_s_ãP, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumulativar::nente as penas privativas
· de liberdade em que haja incorrido. No caso de apliCação cumulativa ·de penas de reclusão· ·e detenção,
execut~-se primeiro aquela.
.
§ 19 Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver
sido aplicada pena privativa de .liberdade, não suspensa,
por um dos crimes, para_os dQnais será incabível a su~s
tituição de que trata o art. 44 deste código.
§ 2'i' Quando fo~m aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que
· forem compatíveis eTI.tre si e sucessivamente as âernaís.
Concurso formal
Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou
omissão, pratica dois 01.1 mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave- das_ penas cabíveis ou, se
iguã.is, somerite uma' delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto atê a metade, As peQaS aplicam-se, entretanto, -cumulativamente, se a ação ou omissão ê dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autónomos, consoante o_ dispos_to _no artigp _interior. ·

TOTAl
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de

301
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Tribunal Regio~e.l do Tt·ab11.lho da 12a. Região -

GR.LIPO-OIREÇ)tO E ASSESSORAME'I!TO
NUmero
02
02
01

SOP~RIORES

Cargo ·em Comissão
Diretor d_e_5ecreta_ria
Diretor de Serviço
Assessor

- CÕd.igo TRT.l2a.OA5:11lD .
CÕdigo
TRT.l2a.DAS.l01
TRT.l2a:DAS.lÕ1
TRT. 12-a.DAS;lOZ
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OFICIO TST, DG.GP. N9 860/83, DE 12 DE AGOSTO
DE 1983, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Flávio Marcílio
DD. Presider~;te- da Câmara dos Deputados

Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos; da solicitação dirigida a este Tribunal,
pelo Egrégio TribUnal Regional do Trabalho da 12• Re-

gião, e_tendo em vista o disposto nO Art. 56 -ln fine da
Constítuição Federal encaminho a V. Ex• o anexo anteprojeto de lei que visa a criação de cargos no Quadro
Permanente da Secretaria daquela Co_rte.

Ao ensejo renovo a V. Ex:• protestos de consideração e
apreço. C.A Barata Silva, 'Ministro Presidente do Tribu-

nal Superior do Trabalho.
OF!CÍO SEGEP/DIGER N• 317/B3, DE 26 DE JULHO DE 1983, DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 12• REGIÃO
.
Â Sua Excelência o Senhor
Deputado Flávio Portela Marcílio
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)
Senhor Presidente:
Na conformidade do disposto nos arts. 56, ln fine, e
· 115, inciso II, da Constituição Federal, em cumprimento
à deliberação deste Tribunal, tenho a honra de submeter
à elevada consideração do Eg~gio Congresso Nacional
o anexo projeto de lei e a respectiva exposição de motivoS, que dispõe sobre a criação de cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região.
Comunico a V. Ex• que o presente projeto de lei foi
elaborado com rigorosa observância ao disposto nos
arts. 98 e 108, § 1"', da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para externar os protestos
de elevada consideração e apreço com que me subscrevo.
Atenciosamente - -1.F. Cim•n Rufiao, Presidente.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO SENHOR JUIZ
PRESIDENTE DO TRIBUNAL.REGIONAL DO
TRABALHO DA 12• REGIÃO
Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso NacionaJ
·
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação do
Congresso Nacional o anexo projeto de lei em que se
propõe a criação de cargos e empregos, no Quadro de
Pessoal Permanente do Tribunal Regional do Trabalho
da 12• Região.
Conquanto desnecessário se 'faça, visto já ser de pleno
conhecimento dos Senhores Congressistas, lembrO que
atravês da Lei de n9 6.92&, de 7 de julho de 1981, foi ciiada a 12• Região de Justiça do Tr~balho, abrangendo
todo o Estado de Santa Catarina e, com jurisdição sobre
o mesmo, o- Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, com sede em Florianópolis.
Em cumprimento ao <f.isposto no art. 22, do referido
diploma legal, coube ao Tribumi.l Superior do Trabalho,
na pessoa do seu Ministro Presidente, ultimar as providências administrativas com fim ~e propiciar a instalação e o funcionamento do novo Pretória Trabalhista.
Nesta época, as Juntas de Conciliação e Julgamento,
que desmembradas da 9• Região de Justiça do Trabalho
passaram a integrar a 12• Região, contavam com número insuficiente de servidores. Tal fato veio a se agravar
com o retorno de alguns servidores ao Tribunal com sede
em Curitiba, por força do dísposto no art. 15 da mesma
Ic:=i, que possibilitava, na ocasião da instalação do noVo
órgão, daqueles servidores lotados em áreas que passariam à nova jurisdição.
·
·
Constatado que, para o desempenho dos trabalhos de
primeira ins~ância, ·não contáVamos com o núinero de
servidores suficientes, e que seria inviável deSlocar -al~
gllns deles para o início das atividades de segunda instância, não restou alternativa, ao Exm• Senhor Ministro
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que não
fosse seguir o procedimento adotado quando da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região,
ocorrida n_a_ ano de 1976, elaborando uma Tabela Especial Provisória de Pessoal sob o regime celetista.
A adoção dessa medida sucedeu a contratação de pessoal, sob a coordenação desta Presidência, através de
atós baixados pelo Exm~ Senhor Ministro Presidente 9,o.
Tribunal Superior do Trabalho, fato que possibilitou a
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instalação e o funcionamento do Tribunal, bem como
atendeu às necessidades de pessoal nas Juntas de Conciliação e Julgamento.
Por dever de Justiça, há de que se louvar a ex.celente
·q-ualidade do trabalho que vem sendo desempenhado
. por esses ser-vidores, sem dúvida fundamental para a eficiência das atividades meio e fim deste Orgão.
Feitas estas considerações, passamos a discorri::r sobre
o projeto de lei que, devidamente aprovado pelo Tribunal Pleno, remetemos a V. Ex•s e cujo conteúdo não
_apresenta novidades, visto que procuramos repetir em
seus menores detalhes, com as adaptações julgadas convenientes, o projeto que, transformado em lei, criou o
Quadro de Pessoal Permanente do Tribunal Regional do
__ Trabalho da 9'-. Região .(Lei n~> 6.644/79).
Sensibilizou-nos a este procedimento, além da necessidade de seguirmos os mesmos caminhos dó então mais
novo Órgão do Jucliciário Trabalhista, a preocupação,
dada a urgência em estruturarmos o Quadro de Pessoal
Permanente, em facilitar o tr.âmite no Congresso Nacional.
Sobre o projeto de lei, coq.vém esclarecer que, sensíveis
à política de contenção de gastos que vem sendo empreendida pelo Governo, propusermos exclusivamente a
- criação de cargos e empregos julgados absolutamente necessãrios, objeti vando que o aumento de despesa venha a
se C01'l)portar nos cxatos I.imites das possibilidades apresentadas para o momento difícil por que passa a econo·
mia ·nacional.
· Mãis aináa, o preenchimento de cargos e empregos,
objeto da presente mensagem, se verificará em etapas,
concomitante com a gradual extinção do atual quadro
·-- pro_visório:·
Em síntese, o anteprojeto objetiva criai' 301 cargos de
carteira, 1Oi empregos e 5 cargo~ em comissão.
A preferência de uma Tabela de pessoal celetista para
as categorias funcionais de menor remuneração, deve-se
ao _fato de que as mesmaS, por serem constituídas por
clientelas de maior rotatividade, tOrnam-se inadeqUadas
para o regime estatutário.
·
Com relação aos cargos integrantes do regime estatutário, tanto os peculiares· ao Judiciário Trabalhista,
como aqueles comunS ao Poder Executivo, têm suas carreiras estruturadas, respectivamente, pelos Decretos-leis
n~"s I. 760, de 7 de janeiro de 1980 e 1984, de 28 de dezembro de 1982.
Quanto aos cinco cargos em comissão pretendidos,
dois de Diretor de Secretaria, dois de Diretor de Serviço
e um de Assessor, servirão para integrar este Orgão de
condições idênticaS"às atualmente existe'ntes no Tribunal
Superior do Trabalho e nos demais Tribunais Regionais,
propiciando que esta Justiça se conserve em perfeitas
condições de desenvolvimento de suas atividades meio e
fim, aparelhando seus serviços judiciários e administrativos, a par da crescente demanda de reclamações.
Finalizando, na expectativa de que a presente matéria
mereça uma rápida tramitação e a acolhida desejada no
Congresso Nacional, valho-me do ensejo parª apresentar a V. Ex•s protestos da mais alta estima e Consídetação.
Florianópolis, 26 de julho de 1983. - J.F. Cbw-a
Rurmo, Juiz Presidente do Tribunal R..egionà.I do Trabalho da 12• Região.

EEGISUÇXO CITADA
DECRETO-LEI N• 1.984
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982
Reajusta os atuals valores de vencimentos, Wúios
e proventos dos servidores civis do Poder Execudvo,
bem como os das pensões e d' outras providências.

O Presidente d_a RepúbllCa, no usO da atribuiçãO -que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição,
Decreta:
'ArL J9 Os atuais valores de vencime_ntos, salários e
proventOs do pessoal ciVil do Poder Executivo, constan-tes ··dõs aileXos do DecretOwlei nQ C902, de 22 de dezembro de 1981. da Lei n9 7.035, de 5 de outubro de
. 1982, e do Decreto-lei n"' 1.969, de 25 de novembro de
· f982, bem como os das pensões, serão reajustadOs em:
( - 40% (quarenta por cento), a partir de 1"' de janeiro
de 1983; e
I I - 30% (trinta por cento), a partir de l"' de junho de
1983.
·

~

··~·
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Parágrafo único. O Percentual fixado no item II incidirá sobre os valores r~~ultantes do reajuste de que trata ·

o item I.
Art. 29 Os Servidores ativos e os funcionários inati_vos, não benefiCiados pelos reajustes previ.stos no artigo
I"' deste Decreto-lei, terão os aluais valores de vencimentos1 salários e proventos majorados, em duas parcelas,
sendo a primeira de 40% (quarenta por cento), a partir. de
1"' de janeiro de 1983, e a segunda de 30% (trinta porcento), a partir de 1"' de junho de 1983, incidente sobre ovalor resultante da aplicação do percentual da primeira
parcela.
Art. 3"' Fica el~vado.para CrS 1.200,00 (hum mil e
duzentos cruzeiros) o valor salário-famnia.
Art. 49 Continua em vigor o disposto no§ 1"' do artigo 6"9 da Lei Íl"'. 6.036, de l"' de maio de 1974 ..
Art. 59 Nos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezados as frações de cruzeiro.
Art. 6"' O Departamento Administr,ativo do Serviço ·
Público elaborai-A tab~:;las com os valores reajustados na
forma deste Decreto-lei e expedirá as normas complement;ues par_a a sua·execução.
Art. 79 A despesa decorrente deste Decreto-lei correrá à cont~ das dotações do Orçamento Geral-da União
para o exercício de 1983.
·
Art. 8"' Este Decreto-lei entrarã em vigor em I"' de
janeiro de 1983, revogadas as disposições em contrário.
Brasma, 28 de dezembro de 1982; 161"' da Independência e 94"' da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Dei·
fim Netto.

DECRETO-LEI N9 1.620
DE 10 DE MARÇO DE 1978

R~usta os vencimentos, salúios e proYntos doi
servidores das Seaetulas dos Tribunais do Tr•balbo

e

d'

outra pro"i~clas.

O Vice-Presidente da República, no exercício do cãrgo
de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item III, da Constituição.
Decreta:
Art. 19 Os atuais valores de vencimentos, salários e
proventos do pessoal.ativo e inativo cios Quadros Permanentes e Suplementar da Justiça do Trabalho são reajus~
tados em 38% (trinta e oito por cento).
Parágrafo único-. Em decorrênciá do disposto neste·
artigo, os vencimentos e salários dos· cargos efetivos~
bem como as retribuições dos cargos em comissão,
funções de direção e assistência intermediárias e representação mensal,- dõ pessoal em atividade, passam a ser
os constantes·dos Anexos II, III e, no que couber, IV do
De_creto-lei n~> 1.604, de 22 de fevereiro de 1978.
Art. 29 A reestrúturação do Grupo Direção e Asses·
soramento Superiores e a classificação, na respectiva es~
cala de níveis dos cargos que o integram, far-se-ão por
ato da Presidência dos Tribunais, observados os níveis
de classificação co·nstantes do artigo I"' da Lei n~' 5.843,
de 6 de dezembro de 1972, com os valores reajustados na
forma deSte DecretO-lei- e observados os- limites dos recursos orçamentários próprios.
Art. 39 O salário-filmília passa a ser pago na importância de CrS 81,00 (oitenta e um cruzeiros), por dependente, a partír de 1~> de março de 1978.
Art. 49 Nos resultados -dos cálculos decorrentes da
aplicação deste Decreto-lei serão desprezadas as frações
de cru~iro, inclusive em relação aos descontos sobre os
vencimentos, salários e proventos.
Art. 5"' O reajustamento de vencimentos, salários
gratificações e proventos, concedido poé este Decreto-lei
vigora a partir de 19 de março de 1978.
_Art. 6Y A despesa decorrente da aplicação deste
Decretowlei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art 7"' .Este O.e~rc::to-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revoga~as as disposições em contrário.
Brasília, IOde março de 1978; I 57' da Independência e
90• da República. -~ADALBERTO P. SANTOS-Armand9 Fa1çio ~José Carlos Soare, Freire ~ Elclo Cos-ta Couto.
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Art. 4~' Os servidores ativos e os funcionários inativos, não benefiados pelos reajustes previstos no artígo 1?
deste Decreto-lei, terão os aluais valores de vencimentos,
salários e proventos majorados em 73% (setenta e três
por cento), em duas parcelas, sendo a primeira de 35%
(trinta e cinco por cento), a partir de }I' de janeiro de
t 981, e a remanescente, a partir de 19 de abril de 1981.
Art. 5? Fica elevado para CrS 300,00 (trezentos cruzeiros) o valOr do saUirio--famülª.
Art. 69 A gratificação de Atividade de que tratam os
artigos 4"' e 7"' do Decreto-lei n"' 1.457, de 14 de abril de
1976, na forma do Decreto-lei n9 1.820 de II de de·
zembro de 1980, passa a denomínar~se Gratificação de
Nível Superior, mantidas as caracaterfsticas, definição,
bcneficiãrios e base de concessão estabelecidas em lei.
Parágrafo único. Ao ocupante de cargo ou emprego
incluído em categoria funcíonal de nível superior do Plano de Classificação de Car&oS de que trata a Lei n9 5.645,
de 1970 comuns à Justiça do Trabalho e ao Poder Executivo, aplica-se o critério de Gratificação de Nivel Superior previsto no parâgrafo único do art. 79 do Decreto~ lei
n9 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 79 As leis especiais que fixam remUneração
mínima para categorias profissionais regulamentadas
não se aplicam aos servidores de que trata este Decreto~
lei.

DECRETO-LEI W 1.828
DE 22 DE DEZEMBRO DE I980

Reajusta os vencimentos, sal'rios, e proventos dos
senidores das Secretarias do Tribunais do Tnbalho e
dá outras providênciu. ·
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item !TI, da Constitui_ção,
Decreta:
Art. J'? Os atuais valores de vencimentos, salãrios e
proventos do pessoal dos Quadros Permanentes e Suplementares da Justiça do Trabalho, bem assim as retribuições dos cargos em comissão, funções de d~o_ e assistência intermediãri<i.s e-representação mensal passam a
ser as constantes dos anexos II e Ill do Decreto-lei n'~'
1.820, de 11 de dezembro de_l980,__ _ __
Art. 2'1' A escala de vencimentos e salários~ e respectivas referências decorrentes da aplicação do anexo III .
do Decreto-lei n"' 1.732, de 20 de dezembro de 1979, a
que se refere o artigo 2"' do Decreto~lei n"' 1.760." de 7 de
janeiro de_ 1980, passa a ser a constante do anexo Ill do
Decreto-lei nt 1.820, de 11 de dezembro de 1980.
Art. 39 As categorias ,funcionais dos Quadros da
Justiça do Trabalho, integrantes do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n" 5.645, de, I_Q de
dezembro de 1970, ficam distribuídas por classe, na forma do anexo IV do Decreto-lei n"' 1.820, de 11 de dezembro de 1980, e do anexo deste Decreto-lei.
Parágrafo único. Os servidores atualmente posidonados na_s_referências a que se refere a primeira parte do
artigo anterior ficam autQmaticamente localizados, inclusive com mudança de classe, nas correspondentes referências constanteS ·da aplicação do anexo III do
Decreto-lei n' 1.820, de ll de dezembro de 1980.

Art. 89 Nos cãlculos decorrentes da execuçãO deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações _d_e _cruzeiro.
Art. 9"' A d~p~ decorrente da aplicação deste
Oecreto-lei correrá à conta das dot_ações cons~antes do
Orçamento -da União para o exercício de 1981.
· Art. 10. Este Decreto-lei entrarâ em vigor em l~' de
janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1980, 159~' da lndependêncía e 92~' da República. - .JOÃO, F1GUEIREDO lbrahim Abi-Ackel.
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Reajusta os vencimentos, salários e prona.tos dos
servidores dos Tribunais do Trabalbu e dá outras pro-

vidências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item m, da Constituição,
Decreta:
__ _ __ _
Art. I'i' Os valores de vencimentos, salários e pro-ventos do pessoal ativo e inativo, dos Quadros Permanentes, Suplementares e Provis6ri"os, da Justiça do Trabalho, decorrentes da aplicação do Decreto-lei nv f .917,
de 12 de janeiro de 1982, são reajustados !=m;_
I -40% (quarenta por cento), a partir de l'? de janeiro
de 1983; e
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DECRETO-LEI No 2.004
DE 6 DE JANEIRO DE 1983
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p"artir de I11 de junho de 1983, incidente sobre o valor resultante da aplicação do percentual da primeira parcela.
Art. 39 Fica elevado para CrS 1.200,00 (Uin mil e duzentos cruzeiros) o valor do salário-família, a partir de 19
de janeiro de 1983.
Art. 4'? Nos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as fraçôes de cruzeiro.
Art. 5i> As despesas decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do
Orçamento Geral da União para o exerCício de 1983.
Art. 6~' Este Decreto-lei entra em viSor na data de
_sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, 6 de janeiro de 1983; 162~' da Independência e
959 da República - JOÃO FIGUEIREDO - lbraldm
Abi-Ackel.

DECRETO-LEI N• 1.917
DE I2 DE JANEIRO DE 1982
Reajusta os vencimentos, salários e proventos doa
servidores dos Tribunais do Trabalho e dá outras pro"idências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. 19 os-valores de vencimentos, salários e pro-veli:tos do pessoal ativo e inatívo, dos Quadros Permanentes, Suplementares e Provisórios, da Justiça do Tr~~
balbo, decorren~es da aplicação do Decreto-lei n9 1.828,
de 22 de dezembro de 1980, são reajustados em:
·
1-40% (quarenta por cento), a partir de l~' de janeiro
de 1982; e
II -40% (quarenta por cento), a partir de I~' de maio
de 1982.
§ 19 O percentual fixado no item II incidirá sobre os
valores resultantes do reajuste que trata o item I.
§ 29 Em decorrência do disposto neste artigo, os
vencimentos, ~alãrios e gratificações do pessoal em atividade passarão a vigora-r com os valores fixados nos ane·
xos II e III do Decreto-lei n'i' 1.902, de22 de dezembro de
19'81, sobre os quais incidirão os percentuais de represen·
tação mensal nele estabelecidos .
Art. 29 Os servidores ativos e os funcionârios inati~
vos, nãO beneficiados pelos reajustes previstos no artigo
19 deste Decreto-lei, terão os atuais valores de vencimentos, salários e proventos majorados em duas_ parcelas,
sendo a primeira de40% (quarenta por cento), a partir de
l"' de janeiio de 1982; e a segunda de 40% (quarenta por
cento), a partir de l'i' de maio de 1982, incidelite sobre o
valor resultante da aplicação do percentual da primeira
parcela.
Art. 3"' Fica elevado para CrS 600,00 (seiscentos cruzeiros), o valor do salário-família, a contar de li' de janei.
ro de 1982.
Art. 49 Nos cálculos decorrentes da aplicação deste
Decreto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
As despesas decorrentes da aplicação deste
Art.
Decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do
Ç>rçamento Geral da União para o exercício de 1982.
Art. 6v Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publica:ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro .de 1982; 161"' da Independência
e 94' da República -JOÃO FIGUEIREDO - Ihl'llldm

sv

Abi-Ackel.

.

--·

II- 3b1Jk__(trinta por cento), a partir de 19 de junho de
1983.
§ }9 O percentual fixado no item II incidirá sobre os
valores resultantes do reajuste que trata o iteiT): I.
§ · 2" Em decorrência do dispOsto neste artigo os vencimentos, salários e gratificações do pessoal em atividade
_passarão a vigorar de conformidade com as Tabelas que
trata o art. 69 do Decreto-lei n'i' 1.984, de 28 de dezembro
c_de 1982.
ArL 29 Os servidores ativos e os funcionários inãtivos, não beneficiados pelos reajustes previstos no art. 111,
deste Decreto-lei, te-rão os atuais valores de vencimentos,
salãrios e proventos majorados em duas parcelas, sendo
a primeira de 40% (quarenta por cento), a partir de I 9 de
janeiro de 1983, e a segunda de 30% (trinta por cento) a

LEI N• 6.928, DE 7 DE JULHO DE 1981
Cria a 12• Regiio de Justiça do Trab~ho, o Tribunal Regional do Trabalho respec:tiYo, insdtula correspondente Procuradoria Reglooa! do Mlollltério Ptlbllco da Unlio junto à .Jusdça do Trabalho, e ti outras
,rDvidênclas.

.....·.... ..................................... .
~

Art. lO. As Juntas de_Conciliação e Julgamento sediadas no Estado de Santa Catarina ficam transferidas,
com seus funcionãrios e seu acervo material, para o Tribunal Regional do Ti'abalho da 12• Região, sem prejrifzo
dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de seus juízes, vogais e servidores.
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§ 19 Os cargos existentes na lotaÇão no Tôbunal Re~onal do Trabalho da 9• Região, a que se refere este artigo, são transferidos para o tribunal Regional do Trabalho da J2' Região.
§ 2'~> Os juízes, vogais e servidores trarisferidos na
forma deste artigo, continuaiãO- a Perceber vencimentos
e vantagens pelo Tribunal. Regional do' Trabalho da 9•_
R~gião, atê que o orçamê"rito Consigne ao Tribunal,cria-,
do por esta Lei os recursos neceSsários ao reSpectívõ pa-

PARECERES
N•s 94 e 95, de 1985
-~SO&re o- Proi~to -de i.et da CâDW"a _..., s, de 1985
(n'i' 4.729-D, de 1984, n• origem), que ualtera a composição e a organização Interna dos Tribunal• Reglo., nais do Trabalho que menciona, cria ~os, e di ou-,-

tras

providê~"·

g<,~mento.

§ J9 Poderão ser aproveitados no Quadro de Pessoal
do Tribunal ora criado, em cargo,s equivalentes, os funcionários requisitados de outros órgãos de Administração Pública Federal em exerclcio nas Juntas de Conciliação e JUlgamento subordinadas à jurisdição, desde
que haja concordância do 6rgão de origem.
····················~------~--~-~--.;

......................•

... ; ...-.:-.:: ..

~,·=·~--~-·

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Fi·
nanças.)

PARECERES

COMISSÃO DE REDAÇÃO
PARECER
N• 93, de 1985
Redação final do Projeto de Resolução A' 8, de
1985.

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta, em 0\ln~xo, a reqação finafâo
Projetá de Resolução n~' 8, de 1985, que cria o pecúlio
dos Servidores do Senado Federal.
.
Sala das Sessões, em '23 de maio de 1985. - Lenolr
Vargas, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Martin' Filho.
ANEXO AO PARECER W 93, DE 1985.
Jedação final do Pr_'!feto de Resoluçio n\" 8, de·_
19
Faço saber que o Senado Fede~! aprovou, e eu.
-----,Presidente, nos temos do art. ~2, item 30,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

, de 1985

RESOLUÇÃO W

Cria o Pecúlio dos Servidores do Senadq Federal.
O Senado Federal resolVe:
A rt. I~> Fica criado o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, com a destinação de amparar a família do
servidor falecido.
Parágrafo único. São Considerã.dos participantes do
Pecúlio os ocupantes de cargos, e·mpregos e funções do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Partes Permanente e Suplementar, assim como os aposentados.
, Art. 29 O Pecúlio ora instituído corresponderá ao
montanté a ser descontado de tQdos os mutuários, no
mês que se seguir ao do falecimeOto do participante, de
uma diária para cada óbito, até o máximo de 2 (duas).
Art. 39 O pagamento do ~~cúlio será devido:
a) ao cônjuge;
- b) ao companheiro que, na data do falecimento 'do
servidor ou servidora, com ele ou com ela vivia_b:á maiS
de 5 (cinco) anos, dispensada esta exigência se da união
houver filho;
-c) aos herdeiros legais;
d) ao beneficiário designado pelo- servidor, quando
inexistirem os acima previstos.
Art. 4~> Fica a Comissão Direto-ra autorizada a regulamentar a presente Resolução, no prazo de 90 (noventa)
dias, e a promover os estudos destinados à extensão dO
Pecúlio aos servidores não abrangidos. inclusive os que
ocupam cargos, empreg'~s ou-funções ·nos órgãos-supervisionados.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua, publicação, retroagindo os seus efeüos a 1'~ de maio

de 1985.
Art.

6~>

·

Revogam-se as disposições eni contrário.

PARECER N• 94, DE 1985
Da Comissio _de Se~lço Público Ch11

Relator: Senador Alfredo Campos
O Projeto de Lei em exame, oriundo do Poder Executivo (Mensagem n"' 478/84), objetiva;ínicia1mente, a alteração da composiç_~o e da organização interri~ dos Tribunais RegiOnaiSdó Trabalho das S•, ,6•, 8•, 9• e 10•. Regiõ-65,-atriV(S-da-elevação do númerO de juízes t?gados
vitafícios e clas:sistas temporários e. ainda, da criação,
naqueles Tribunais, de cargos de provimento efetivo e
em comissão, tudo na forma dos arts. l~<' e 89 e Anexos I e
II d~ Prgj_eto o.!!8:!nal.
Tramitando na Câmara dos Oeputado.s, recebeu·
emendas e foi aprovado com supressão·dos disposilivos
que criavam 'os carg!)S por último aludidos (de provimento efeti_vq e em comi$_São). Findaram mantidas, portanto, tão~somente a ampliação da composição daqueles
Regionais e a conseqUente criação de cargos e ft;~nções de
juiz, necessáriOs à dita ampliação.
A medida.- coitJorme a.SSínalOU ·'õ anterior titular ~o
MinistériO di JUStiÇa,
sUa Exposição e Motivos, ~•...
se impõe pelo desenvolvimento da industrialização e da
legislação trabalhista. acoplado ao aumento populacional, ~eclamanào uma Justiça do Trabalh9 mais rápida e.
Coil_SeqiieritemeOte, mais aparelhada, principalmente no
que tange ãos Órgãos da 2•_ Instânci3:~ _!?3da _YE _m:ais
sobrecarregados, me~cê do uso dos recursos que a legislação permite, como _também, em decorrência da Lei n"~
6.497, de 17 de setem!Jro de 1981,_ admitindo .,_criaç_ão de
Ju-ritaSde Conciliaçao e Julgamento, desde que ultrapas·
sados os índices fixados. Dessa feita, as Juntas que em
1977 eram 278, hoje são 382, com vistas a elevarerri-se
para 480, sn e 664, respectivamente, em três anOs, através_ de al?-teprojetos eJ?i estt!do".
Nãd há, como recÚsar-fhe apoio, máxime quando te·
mos presente que o objetivo primacial da -~pliação pretendida é propiciar, aoS_Regionais das 5•, 6•, 8•, 9• e 10•.
Regiões da Justiça do Trabalho, consoante apropriadamente consignado· na indigitada ExposiçãO de Motivos,
•• ... urn desempenho menos sacrificado diante do cres~
cente movimento de demarldar irabalhistas sob suas respectivas jurisdições, cujas estatísticas mais recentes revelam preocupações, uma vez que se encontram distantes
dOs lirriit~ de--~pacidade legal e atê humano dos julga~
dores que, malgrado o espfrito público de que são dota-·
dos, vêem seus esforços prejudicados, em face da impos-sibilidade de cumprirem, nos prazos desejados, suas
funções judicantes".
Prestação jurisdicional mais râpida, enfim, ê o qUe in~
- dubitavelm~te t~refl?-OS coni a açioção da medi'da preconizada no ProJeto em exame.
Nosso parecer, por isso, é peta sua aprovação, nos termos em que se encontra vazado na Redação Final adotada ·pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1985.- Helvídio Nunes, Presidente eventual- AI&H-o Campos, Rela~
tor- José Lins, Hélio Gueiros.

em
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-· Consoante determina o art. 1<:> da providência, a Com~
posição dos Tribunais supramencionados fica alterada
para 17 (Qezes.iete:) membros relativamente às~ e 6' R,e~
~giões, para 9 (nove) à 8• Região. para 12 (doze) à 9• e lQf
Regiões, obédecida a proporcionalidade estabelecida
p~lo §59 do art. 141 da Constit.uição Federal.
Dessa forma, os Cõlegíadõs que sC: compõeffi de J7 }uizes, 11 (onze) serão togados e vitalícios e 6 (seis) serão
classistas e temporários, enqu:3nto que os que tiveram 9
(nove) juizes, 7 (sete) serão juizes togados e 2 (dois) serão
ctaSsistas e os que são integrados por 12 (doze) jUízes, 8
(oito) serão togados e 4 (quatro) serão classistas, atendidos os critérios de provimento previstos no ordenamento
jurídicp.
A majoração do número de integrantes das Cortes Re·
gionais do Trabalho acha-se plenamente justificada, tendo e:m vista o desenvolvimento industrial e o crescimento
populacional apresentados nos Estados da Bahia, Pernambuco, Paranã e Pará e no Distrito Federal que, por
sua vez. originaram o aumento de Juntas de Conçiliação
e Julgamento nos mencionados Estados-membros e no
Distrito Federal.
Por o~tro lado, a alteração do número de juíZes exige
a ampliação do Quadro de Funcionários das Secret.,rias
dos respectivos Tribtiriais. de forma a atender às novas
necessidades.
ReSsalte-se que a sugestão mereceu a apreciaÇão técnica do.Colendo Tribunal Superior do Trabalho, do- Departamento Administrativo do Serviço Público, da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e
do Departamento de Assuntos Judiciários· do Ministério
da Justiça .
. No qUe concerne ao aspecto jurídico-financeiro, ma~
téria essencialmente da competência desta Comissão, ne~
nhum obstáculo pode ser oposto ao acolhimento da Pro~
posição, uma vez que os recursos necessários à sua concretização deverão advir das dotações próprias da Justiça do Trabalho.
Tratando~se, pois, de medida de inteira conveniência
para a distribuição· da Justiça do Trabalho e, por via de
conseqüência, "de relevante interesse público, opinamos
por sua aprovação.
•
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1985. - Lómanto Júnior, Presidente- Alexandre Costa, RelatorSaldanha Derzi - Helvfdio Nunes - Jutaby Magalbies
- Alcides Saldanha - Carlos Lyra - César Cais AméricO de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Do EXpe-diente lido, consta o Projeto de Lei da Câma~
ra n9_ 28~ de 1985,-que receberá emendas, perante a primeira comissão a "que foi distribuída, peJo prazo de cinco
sessões ordináiia:s, nos terinos do art. 141, item II, alínea
b, do Regimento Interno.
O SR.. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a Mesa,
projeto de lei que ~ai ser lido pelo Sr. !<:>-Secretário.

-l!: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
· N• 134, de 1985 ·
Dispõe sobre a concessio de prazo para purgaçio
da mor!l nos_ afo~a~entos de terrenos pertencentes à

União.

PARECER
N• 95. de I98s

Da Comi<Sçio

d~

Fmanças

Relator: Seoador Alexandre Costa
O Projeto de _Lei em análise,_e:ncaf!1inhª<!~.yelq Poder
Ex.ecutivo, tem por 'objetivo alterar a composição e a o r~
ga:nização dos Tribunais do Trabalho com jurisdição na
-5•, .6!, 8• 9• e 10• Regiões.
AprOVada a Proposição na Câmara dos Deputados,
veio ela- à revíSão desta_C~sa, q~de ng_~_cabe o sep. exam~
no âmbito da5 -atribuiÇÕes a que se refere o art. 108 do
Regimento Interno.

O CongreSSo Nacional decreta:
Art. 19 Aos enfiteutas de terrenos da União que hajam incoriido em comíss,o pelo não-pagamento do foro
durante três (3) anos consecutivos ê concedido o prazo
de_ noventa (90) dias para a purgação da mora.
Art. 29 A purgação da mora ·só será deferida pela
autoridade competente se o foreiro formular requerimento, dentro do prazo da lei, obrigand(}ose pelo pagamento do principal, juros c correção monetária.
Art. 39 A t!lltrada do requerimento no prazo de noventa (90) -dias, após a vigência desta lei, assegura ao interessado o djreito ao revigoramento da enfiteuse, que
operará automaticamente com o pagamento do princi~
pal,juros de um por cento (1%) ao mêsecorreção mone-tária.
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Art..4~' Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. S'i' Revogam~se as disposições em coti.tfário.
Justificação
O aforamento de terrenQs da Uniãq é _regulado pelo

Decreto-Lei n~' 9.760, de 5-9-46, cujo art. 101, § 2~', tem
estabelecido o princípio segundo o qual:
..0 não-pagamento d_O foro durante três anos
consecutivos .importará na. caducidade do aforamento."
Já nos aforameittoS regulado~ pelo Códlgo Civil, a
dOutrina e a jurisprudência têm entendido que a pena ·de
comisso não é automãtica, mas depende de sentença.
Mas ainda, que o cernisse previsto rio inciso 11 do art.
692, CC.., pode ser elidido pela purgação da mora.
Neste sentido, aliás, duas Súmulas do Supremo Tribunal Federal, as de n~'s. 122 e 169.

Verdade é, cOntudo, que os_arts. 118 a 121 do citado
~f..&i_n11_J.J60f4li_1ldmit~ _ !'OC!am~_e pedidos de
revigoramento da enfiteuse após a notificação da repartição competente. Mas, mesmo adotado tal procedim~n~
to, surge para o interessado a insegurança da obtenção
do mencionado revlgoramento, vez que a União poderá
defe_r_ir ou não o seu pedido. O foreiro, na verdade, não
tem direito a dito revigofarilWto, Como tefia no caso do
Código Civil, mediante simples purgação da mora.
_t precisamente por isto que se apresenta o presente
projeto de lei, que pretende resolver o problema de inúmeros foreiros eni_-atraso Com seus- pagamentos.
Ã forffiã cõmo·aqúfC(irlce6elnos õ procedimento e o
direito acautela tanto os interesses da União quanto o
dos foreiros em dificuldades paia colocar em dia os seus
pagamentos.
_
_
Ressalte-se, por outro lado, que a União não tem nem
nUnca teve qualquer intenção ou interesse em promover
a imissão de posse nos terrenos em que, geralmente, os

foxeiro:o jã construiram suas moradas e inúmeras outras
benfeitorias.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1985. - Nelson
Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Finanças.}
·

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR._ PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Encontra-se
na C~!>_a o Sr~_Alcides Paio, suplenteconvocado_da representação do Estado de Rondônia, em virtude do afastamento do titular Senador Claudíonor Roriz.
S; Ex' encaminhou à Mesa o diploma, que serã publicado na forma regimentaL

1:. _o seguiilte o diploma encaminhado à Mesa
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pdrto) - Designo Comi:Ss"ã"o -- forriiada _pelo Srs. Senadores Od'acir Soares,
Hélio Gueiros e Moacyr Duarte para introduZir S. Ex'
em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(P~usa.)

(Acompanhado da Comissão des_ignada, dã entrada em plenário os Sr. Alcides Paio, que presta
junto à Mesa o seguinte compr~isso regimental.)
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E AS LEIS DO PAIS. DESENl'ENHAR FIEL E LEALMENTE O MANOATO OE_ .
SENA!JOR QUE Q POVO ME CONFERIU E
SUSTENTAR.A UNIÃO, A INTEGRIDADE EA
INDEPENDENCIA DO BRASiL." (Palmas.)
O SR. P~ESIDENTE (Passos Pôrto) -Declaro Empossado, como Senador da República, o nobre Sehhor
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Alcides Paio que, a partir deste momento, passará a participar dos trabalhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) cação lida vai à publicação,

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a Mesa, ComU~itaçãO que vai ser lida pelo Sr. 1"'-Secretârio.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Concedo a
palavra ao nobre. Senador Odacir Soares, come: Líder do
PDS.

Ê lida a seguinte

Senhor Presidente;
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do dispÓsto no art. 711 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta datª a representação do- Estado de
Rondônia adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido da Frente Liberal.
Atenciosas saudações,
Assinatura por extenso: Alcldes Paio.
Nome parlamentar: Aicides Paio.

A coqiuni-

O SR. ODAOR SOARES (PDS- RO. Comq Líõer,
prOnuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Realizã-se, a partir do próximo domingo até' o dia 30
de maio deste ano, no Ginãsio de Esportes de Brasília, o
IV congresso Nacional dos Trabalhos Rurais, reunido e
promovido pela CONTAG, por 22 federações estaduais,
I delegacia em Rondônia e 2.600 sindicatoS-da classe trabalhadora rural, Deverá reunir em torno de 4 mil delegados, com a finalidade de analízar as condições de vida_ e
trabalho da categoria e a situação política, social e econômi~ do Pais, tendo em vista ftxar posições e fonnas
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de lutas unitâias, que fortaleçam a organização dos trabalhadores e assegure o acesso coletivo dos trabaJ,hadores à terra, o aperfeiçoamento das normas de proteção
ao trabalho e ao pleno exercício da atividade sindical,
com o seguinte ternário: sindicafisnio, problemas nacionais, questões agrárias, política agrlcola, questões trabalhistas e previdência social.
O CongressO, que será aberto no próximo domingo às
I O horas da manhã pelo Sem h ar Presidente da República, será presidido pelo Sr. Jose: Frnacisco da Silva, Presidente da CONTAG e secretariado pelo Sr. Gelindo Zulmira Ferri, Secretãrio·-Geral da entidade.
'
Ontem, S.r. Presidente, Srs. Senadores, o Cminente·Senador MáriO Maia teceu considerações sobre a questão
agrária no País, enfatizando a aplicação do Estatuto da
Terra e as disposições do Goveno no sCntído de imple-mentar e efetivar a reforma agTária. Tive ocasião de
aparteá~lo, chamando a atenção de S. Ex• para o fato de
que ê desnecessária a aplicação de qualquer outro instrumento legal para se fazer reforma agrária neste Pafs, na
mêdida em que jã dispom-os das normas constitucionais
em vigor e também do própriO EStatuto da Terra, que está integrada num dos instrumentos fUndamentais para
consecução dessa medida.
Considerando que, no próximo·dámingO, a CONTAG
realiza o seu IV Congresso Nã:cional e que, indiscutivelmente, a questão da reforma agrâria, vinculada a outras
questões pertinentes à terra~ será o6Jeto de ampla discur-_
são, recebi da CNBB, especificamente da Região Nordeste II, um documento que passarei a ler pela sua indis·
cutível importânica:

CNBB- REGIONAL NORDESTE II
XX ASSEMBLI>IA ORDINÁRIA DO CONSE-

UlO

'

REGIONAL DE PASTORAL
Olinda, de 15 a 17 de março de 1985.
EM FAVOR DA REFORMA AGRÁRIA
Apelo l Naçio
l. Nós bispos, sacerdotes, religiosos C leigos,
reunidos, em Olinda, na XX Assembléia de Pastoral
Regional do NE H da CNBB, sentimo-nos no dever
de falar à Nação e ao Governo, especialmente ao
Exm9 Sr. Presidente da República, Dr. Tancredo
Neves, para, em consonância com os pronunciamentos anteriqres do Episcopado nacional (1) clãmar, em aP.oio aos trabalhadores rurais, ao povo
nordestino e a quantos estão com eles solidãrios,
pela imediata implantação de uma Reforma
Agrãria, que atenda seus juStos :inseios e beneficie
toda a população brasileira. (2)
2. Uma Reforma Agrária justa e racional. Ampla e urgente. _Autêntica e-corajosa. Participada e
não paternalista ou de cima pjlra baixo. Adaptada
às peculia.ridades das diferentes r~iões brasileiras.
Acompanhada de adequada política agrfcola, voltada, priorifaiiami!rite~ para a alimenta~o do povo
brasileiro. S6guida de outras medidas necessãrias a
seu pleno êxito: assistêi:J.cia têcnic-a ·e crédito acessí-.
. vel; irrigação e cooperativismo; transporte e armazenamento; garantia de preços e comercialização,
::om o mínimo de intermediários.
3. Reforma Agrária, portanto, que não seja
apenas distribuição de terras, nem só desapropriação de uma ou oUtra grand'e propriedade, item
muito menos mera tituiaÇão de posses, já cultivadas,
às vezes, desde muitos anos, nem ainda somente, a
ocupação legal de; terras devolutas, sem tocar nos latifúndios particulares.
4. Por isso mesmo, fazemos nossas as observações da CNBB em. '"Nordest~ Desafio à Missão
da Igreja no Brasil" - n~ 49 a 54, a respeito do
''Projeto Nordeste", que, feito sem participação dos
trabalhadores, pretende erradicar a mis~ria, que
chama· de pobreza absoluta, sem alterar a estrutura
fundiária, titulando posses, sem Refoima Agrária
verdadeira.
S. CremoS que u'ma Reforma Agrâria, justa e
bem feita, não só resolverâ o Problema do uso e-posse da terra.. "que está empapando de sangue o território brasileiro!" (3) más tambêm ajudará a solucio~
nar, ao mesmo tempo, outros graves. problemas

econômico-sociais, que afetam a nossa, sociedade,
além. de propiciar condições para a verdadeira democracia, através da equitativa distribuição de terfi:!, de rendª- e _de poder.
6. A escassa produção de alimentos, para o
consumo interno e a contínua subiQa do custo de vida, com a inflação e a especulação, que dela decorre, e_nc9_1]_trarãg_.___na Reforma Agr_ária, remédio eficaz. Pois os latifúndios improdutivos ou o:S que só
produzem para o mercado externo (carne, soja, cacau, açúcar, etc.), e ocupam grande parte das. me_ll).9res terras do_ País, passarão a produzir, como glebas familiares, também par~ o mercado interno (feijão, milho, arroz, farinha de mandioca, batatas,
etc.). O que elevarã a prod~ção de alimentos para o
povo brasi_leiro, aumentando a oferta ~ baix;ando,
naturalmente, o custo de vida, a inflação e a especu~
lação.
7. O desemprego e a própria recessão econômi_ca, piores do_que a.inflaçãO, ta,mbêm $~rão remçdia~
dos, proveitos?!llente, pela Re_fQrm_a Agrâria. Pois
dai"ã oçitpação produtiva, no campo, a milhões de
famílias que, -asSim, terão poder aqUisitivo~ criarido
um grande mercado interno para a indústria brasileira, capaz de llencer a recessão e retomar o crescimento económico.
O Sr.Jutaby Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ODACIR SOARES - Eu queria que V. Ex•
me permitiss_e terminar a leitura deste documento; posteriormente, darei o aparte a V. Ex.•:
8. A desordenada emigração, do campo para a
cidade, forçada pela atua:l estrutura fundiária e o
·conseqoenteTilchamento de nossas metrópoles, com
seu cortejõ âe misérias, cessarão com a Reforma
Agráriil, que fixará o homem à sua terra.
9. Até a violência, nas grandes cidades, problema grave. talvez mais·social do que policial, abrandarã muito, com a Reforma Agrária, tanto pelo estancamento da migração forçada e conseqUente inchação urbana, como pelo retorno ao campo, para
trabalhar em terras próprias-, de milhões de extrabalhadores rurais, tornando--se mais fácil empre-go para a mão-de-obra da própria cidade.
JO. _ Dern.ocracia verdadeira e Nova República,
as grandes aspirações políticas da Nação brasileira,
neste momento histórico, não as teremos, a não ser
de nome. sem uma Reforma Agrâria autêntica e corajosa, que, através da desconcentração da terra e,
conseqüentemente, da renda e do mando, faça também as necessârias mudanças nas estruturas do poder sócio~econômico e político, de modo a permitir
a participação efetiva do povo na condução da causa pública.
11. _Solidârios, portanto, com os trabalhadores
r_u_rais, vítimas da injusta estrutura fundiária brasileira (4) e, de maneira especial, com o sofrido povo
do Nordeste, cada vez mais empobrecido pela cres~
cente concentração da terra e, em conseqUência, da
riqueza e do poder na Região, (5) que Q. "Projeto
.-NorctestC",Te-ito de cima para baixO, -não vai inudir,
por confundir Reforma Agrâria corri simples titu~
lação de posses, assim como com o Exm' Sr. Presidente da República, quando promete prioridade, no
seu governo, à Reforma Agrária e ao Nordeste, (6)
proclamamos a necessidade urgente de uma Refor·
ma Agrária, justa e ampla, na certeza de que corres~
ponderá aos anseios da imensa maioria da população brasileira e ajudará na solução dos principais
prOblemas nacionais, inclusive a democratização.
12. Quer~os também manifestar pleno apoio
à revogação imediata de toda e qualquer legislação
arbitrâria ou casuística·, assim como à convocaçáO
de uma Assembléia Constituinte. Ampla, livre e soberana. Precedida e· acompanhada de grande mobilização popular, para a participaçãoativa, consciente e responsável de todos os segmentos da sociedade
na preparação e elaboração de uma Nova Consti~
tuiçãor que expresse a vontade da Nação brasileira e
corresponda, realmente, às necessidades e às aspirações de todo_ o povo do Brasil.
13. Nesta fase decisiva de reconstrução nacional, que ora se inicia, com tantas esperanças, ímpio-

Sábado 25

1463

rando - sobre todo o povo brasileiro, governantes
e governados, a começar dos· mais pobres, as
bênçãos de Deus...sem o qual em vão trabalharão os '
que constroem a casa (SI 126, 1)", conclamamos.
fraternalmente, a se unirem todos, pela realização
de um ajusta e bem feita Reforma Agrária, como vivência da Campanha da Fraternidade~ ... Pão para
quem tem fome",_y.rgência da Justiça Social doBrasil e exi$ência do Reino de Deus, entre nós, particularmente no Nordeste- Reino da Justiça, do Amor
e da Paz.
(I) _ _!greja e Problep1as de'J;erra_~_Solo Urbano
e Ação PastOral Nordeste: Desafio à Missão da
Igreja no BrasiL
, (2) 39 Congresso Nacional dos Trabalhadores
_Rurais - 1979- Congresso Estadual dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, Recife, 7 a 9 de dezembrO- de 1984.
(3) Entrevistá do Presidente eleito, Tancredo
Neves, em Brasília, aos ll-2-85 - Di~o de Pernu_gbuco, ·d~ 12-2--85, I~ página e 3"' .Caderno· A.
(4) Censo AgropecuãriO de 1975 revelou que
52,3% dos estabelecimentos- rurais do País, têm me-nos de 10 ha ocupam tãosomentea escassa área de
2,8% de toda a terra possuída. Em contrapartida,
8% dos estabelecimentos têm mais de 1.000 hectares
e ocupam 42,6% da·área total. Mais da metade dos
estabelecimentos agropecuários ocupa menÇJs de 3%
.da teira e menos de I% dos estabelecimentos ocupa
quase a metade. (Igreja e problemas da terra - n9

e

8.)

(5) ,. "Segundo os dados dos Censos de 1970 e
1980, os 20% mais pobres, que detinham, em 1970,
5,2% do total da renda (do Nordeste), passaram a
deter, em 1980, apenas 3,8%. No outro extremo, o
1% mais rico aumentou a sua partipação de 10,5%
para 29,3% do toial da renda, no mesmo· período"
(SUDENE- Proposta de um Programa Fundiãrio
para o Nordeste - Fortaleza, 1983). Citado em
Nordeste; Desafio à Missão da Igreja no Brasil, n'
33.
(6) Entrevista Coletiva do Presidente eleito, em
BrasíJja, aos ll-2-85.
Concedo- o 3.parte ao nobre Senador Jutahy Maga. lhães, c~ muito prazer.
O Sr. Jutaby Magalhies- Agradeço a oportunidade
de interferir..no pronunciamento de V. Ex•, porq'ue este é
assunto que, há muito e muitos anos, venho também de-fendendo nesta e na outra Casa do Congresso e conside·
ro da maior import.ância para todos nós do Brasil, espe-cialmente para o Nordeste. E o momento ~ oportuno
para dirigir um apelo à liderança da Maioria de hoje, que
sempre manisfestou-se favorãvel ao problema de reformulação fundiãria nú País. Pessoalmente, dos quatro
projetas que apresentei sobre o· assunto, três já passaram
em todas as Comissões, esperando uma oportunidade
para entrar na Ordem do Dia. E tratam exatamente, de
latifúndios, problemas de bens vagos, problemas sobre
convênios do Estado com aqueles latifúndios próximos
-da cidade para a produÇão de alimentos, de que n6s_necessitamos muito, no País. Então eu queria pedir à
Maioria," à liderança da Maioria que esses projetas en~
trassem na Ordem do Dia e fossem aprovados. Na Camam, pedirei ao líder da Maioria atual,jã que retrata de
um projeto que foi aprovado pelo'Senado,já que passou
em todas as Comissões na Câmara e estâ esperando, há
muito tempo, para entrar na Ordem do Dia. E outro
projeto a respeito de posseiros, está igualmente parado.
Precisamos dar condições para que o Legisla~ivo veja
sUas proposições aprovad:JS pela maioria, para que o
Executivo possa sancionã-las.
O SR. ODACIR SOARES ~Fico grato a V. Ex•,
nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• tem razão a~
porque se anunci:S que, no próximo dia 28 de maio, o
Governo vai encaminhar ao Congresso Nacional a sua
prOposta de reforma agrária, e vai anunciá-la a N~ção.
De modo que seria muito mais fácil ter a tramitação já
de inúmeros projetas, e particularmente dos projetas de
V. Ex' que, pelas colocações que V. Ex• acaba de fazer,
abrangerão principalmente, os problemas essenciais da
problemãtica da terra no Brasil. Eu intregro o seu aparte
ao m~. discurso e tambérri faço, desta tribuna, um apelo
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à liderança da Maioda, conforme V. Ex.• jâ o fez, para

que esta, ao nosso lado, venha incluir na pauta das deci~
sões desta Casa os projetas de V. Ex•, dispensando projeto dQ .Qoverno no mesmo sentido.
O Sr. Hélio 'Guelras- V. Ex' concederia um aparte?
O SR."ODACm SOARES-Ouço V. Ex• com muito
prazer, nobre SenadOr Hélio Guei!os.
O Sr. Hélio Gueiros-:- Desejo, aproveitando o. oportuno discurso de V. Ex•, apresentar, também, as minhas
congratulações antecipadas pela -realização deste XI
Congresso de Trabalhadores Rurais Brasileiros. V. Ex'frisa muito bem, ele estâ sendo realizado em uma hora
em que _o novo miníStêrio dos Assuntos Fundiârios acaba de redigir um esbqÇo de projeto-de reforma agrãria
para todo o Brasil. Ontem esta Casa, aliãs, comentou o
fato, através de um _discurso do Senador Mário Maia,
com um muito interessante e objetivo aparte ·de V. Ex•,
inclüsive defe.ndendo o novo Ministério de cd.ticas meio
apressadas, precipitadas, de respeitáveis órgãos da imprensa brasileira. Parece-me, nobre Senador Odacir Soares, que por uma questão até de equilíbrio e de justiça se
deveria aguardar o projeto que o Ministério pretende
apresentar ao Congresso Nacional e nun~a combater
esse projeto quando nem se conhece o teor dele. Nest_e
comentário, objeto do discurso de ontein, 9 autor considera um perigo convocar o País para discussão da reforma agrária. Acho que o perigo está em não se discutir e
em não se apresentar algum projeto de reforma ãgrária.
O SR.. ODAOR SOARES -

y.

Ex~

tem

~azão!

O Sr. Hélio Gueiros- É preciso que o Congi"esso Nacional demonstre o seu empenho e o_ seu interesse em ter
esse projeto de reforma agrária. V. Ex•, como eu, pet'ten~
ce a uma região em que o problema não é o mesmo do
Nordeste. No Nordeste, as terras são magras e poucas e
a população é muito densa, mas, na área, o absurdo,
nobre Senador Oda;cjr Soares, é que se mate e se morra
tanto por causa de terras numa região com tanta terra.~
evidente que, também para a Amazônia e não apenas
para o Nordeste, hã necessidade desta reforma agrária.
Sou de um Estado- e V~ Ex• sabe muito bem- campeão de mortes em matéria _de conflitos fundiários. O
Brasil não pode ficar de braços cruzados a isto. Acredjto
que quem mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ou
no sul do País, não possa fazer uma avaliação perfeita da
situação dramãtica do problema fundiário na nossa região, .mas V. Ex• e eu sabemos da grande importância
desse problema. E ê por isto que eu, aproveitando o dis~
curso de V. Ex', louvo não só a realização desse Congresso daCONTAG, mas também, a notícia de que o Sr.
MiflistrO_âa Reforma e do Desenvolvimento Agrário vai
remeter para o Congresso Nacional, para uma ampla
discusão, o seu projeto de reforma agrária. Muito grato e
minhas homenagens a V. Ex•
O SR. ODACIR SOARES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador Hélio Gueiros. Mas, parece-me que o
momento nacional, pela própria organização do Ministério de Reforma e do Desenvolvimento Agrário, é inuito propíciO para que, realmente, não só se estabeleça ampla discussão em torno da matéria, cámo também- no
sentido de que o Governo assuma politicamente o compromisso de fazer efetfvamente uma reforma agrária no
País, ·atê porque já dispõe dos instrumentos necessãrios
para tanto.
O Estatuto da Terra contém oS instrumen_tpsjurídiCos
necessãri_Ós para que o- Governo impleme~te, assim, uma
reforma agrária: E, mais do que isso, o atual Presidente
do INCRA, José Gomes da Silva, é um dos autores do
Estatuto da Terra, que presidiu o INCRA na época do
então Presidente Castello Branco, tendo saído por divergências internas, porém, o fundamental é que ele estâ
hoje à frente do INCRA. O Estatuto da-Terra resultou
de um esforço muitO grande de sua parte e, como eu disse, contém instrumentos legais para a ação discriminatória, administáitfVà-OU judicial e tambem para que se
proceda à desapropriação, Por interesse social, daS- terras
que forem necessãrias, para que o Governo, efetivamente, dê terras para esses nu1hões de brasileiros que estão
sendo explorados no campo, como posseiros, como

mero arrendatários, como verdadeiros escravos da atividade rural, hoje, no Bq1sil.
De modo que fico grato a V. Ex• seu aparte e devo-lhe
· di_zer que nós temos muíta fe, muita confiança que o 'ooveTÕ.o, realmente, parta para ·uma decisão politica no
senti!lo de efetivar esse grande anseio, esse grande sonho
do trabalhador rural brasileiro.
Prosseguindo, Sr. Presidente, o Sr. José Francisco da
Silva, atuãl Presidente da CONTAG, teve oportunidade
de analisar a questão da concentração de terra, de renda
e de poder, no Brasil.
Chamo a atenção dos eminentes Senadores para estes
dados que são de uma veracidade que agride, que são de
um~ contundência que agride a alma a mais impiedosa.
Diz o Presidente da CONTAG·o segllinfe, neste-documento que também me chegou às mãos:
"Nossa estrutura agrária mantém um elevado
índice de concentração da propriedade da terra.
Constatamos que, no Brasil, 72% dos imóveis rurais
são- minifúndíos (imóveiS, nos termos do Estatuto
da Te_rra, cuja área é ·insuficiente para garantir a
subsistêncía _e o progresso de uma TãmOia), que ocupam apenas 12% da ãrea cadastrada; enquanto que
78% das terras são ocupadas pelos latifúndios (imóveiS que posguem uma elevada proporÇão de terras
aproveitáveis mas sem qualquer exploração ou que
possuem dimensão ·considerada excessiVa), que
con·sntuem 23% dos fritáVeiS rurais; -sendo que as
empresas rurais representam menos de 5% dos imóveis cadastrados, participando com somente 10% da
ârea.
A distOrção no grau- de COncentração das terras é
mais evidente ainda quando consideramQs a distri_bJJ.ição dos imóveis por grupos de ãrea: 8,5% dos
imóveis rurais têm ãreas inferiores a 100 hectares e
possuem, segundo o cadastro do INCRA de 1972que não mudou muito -, pouco mais de JS% da
ãrea cadastrada. No outro extremo, os imóveis de
· mais de I 00 hectares, que não chegam a representar
15% do número total de imóveís, se apropriam de
quase 75% da área total dos mesmos. Se tomarmos
apenas os imóveis de mais de I mil hectares, querepresentam 1,5% do total dos imóveis do :Pa,ís, ve~e:- ·mos '"que eles se apropriam de inais da metade
(51,5%) da ãrea total cadastrada.
·- OS latifúndioS, improdutivos por definição, ocupam em nosso Pais mais de 70 milhões de hectares
de áreas aproveitáveis mas sem qualquer tipo de utilizaÇão ecOnôinica, ·sem-·qualquer lipo·ae apmveitamento. Para darmos uma idéia do que isto significa,
esta dimC:Osão- é maior qúe a soma das áreas terrestres dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sefgipe,
juittos, ou então-, se equipara à soma das áreas dos
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
Mostram, ainda, os dados que a concentração da
posse da terra no Brasil, além de estar classificada
como muito forte, tem permanecido praticamente
inalterada, Il_Os últimos cinqüenta anos.
Se houver alguma tendência de modificação dos
índices de concentração da propriedade nos últimos
anos~ foi certamente no sentido do aumento dessa
concentração."
E tem mais:
.. Embora exista o que se den_omina de..componerÍte geográfico na desigualdade entre as áreas dos
imóveis rurais, esse trabalho .mostra qu~ a razão
fundamental para a grande desigualdade na distribuição dos imóveis rurais conforme: sua área é a desigualdade econômica...
De modo que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, entendo
que vivemos um momento de grande importância, porque o Governo tem manifestado, em diversos pronuncia~
mentos, inclusive recentemente, disposição de efetivar o
grande sonho da famflia rural brasileira, que é o de fazer
umifrefõrma agrária democrática e justa. Os instrumen~
tos, repito, estão aí, as norinas basilares estão na ConstiruiÇão Federal brasileira e as normas operacionais, as
normas. piÕcessuais estão no Estatuto da Terra.
Nós, da liderança do PDS, esperamos que o Governo
brasileiro efetive, de fato, o grande sonho dos trabalha~
o

Maio de 1985

dores rurais brasileiros, neste momento em que a CONTAG realiza. em Brasília, o seu IV Congresso Nacional.
_(Mu!to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
~ ele aquele homem simples e rude e puro e espontâneo na sinceridade de quem se sabé verdadeiro.
~ ele aquele que entra em nosso lar, a cada dia. nos
frutos' dos~ trabalho, que abastecem a nossa mesa e alimeÕtam nossa família.
~ele o trabalhador rural, que comemora amanhã, 25
. de maio, o dia a ele dedicado pela Lei nl' 4.338, de .1964.
Nada mais justo, nada mais louvável do que a criação
desta data, que homenageia a classe de trabalhadores
maiS sofridã, riiaiS lutadora do Brasil.
Torna-se imperioso que nos quedemos, Srs. Senadores, por alguns momeiitos, e tentemos aquilatai- a gran·
deza do trabalho executado por esses homens, pequenos
no físico mal nutrido. mas imensos no espírito de luta, na
abnegação aO dever, no amor à terra em que labutam,
diariamente, de sol a sol- o corpo mirrado, a mão calo_sa, o rosto enrugado, o cansaço doído, a rotina monótona, a fome na tocaia, o dia que se arrasta morno, insípidO, interminável.
E o homem do camPo iavra a terra, no silêncio e na solidão. Porque o homem do campo é um homem só! Por
companhia tem apenas a Cnxada; por sonho tem o trator
- o des-ejo de ver a mãquina raSgando o solo; por espí:r:inÇa tem o verde brotando forte, inundando a terra
.
com o colorido que promete alimento,
E o homem do campo também tange o gado, marca a
rês, laça o desgarrado, em meio ao rumor surdo dos cascOs que feretti a terra dura, no passo de uma boiada que
se arrasta. disciplinada, a caminho do matadouro.
E quem é este homem forte, este sacrificado lutador
que supre a mesa do povo com'o fruto da estafante labuta de seu dia-a-dia?
Efe é apenas um entre os mais de vinte e um milhões de
trabalhador~s ocupados em atividades rurais, espalha-dos pelo Brasil. E, entre-esses trabalhadores, apenas doze
rililflões são constitufdos por homens. Reforçando o contingente de heróicos lutadOres, estão quase cinco milhões
e quatrocentOs mil mulheres, que dividem seu tempo entre o trabalho do- campo e ils lides domésticas, e estão
tamlfém inais de- três milhões e quinhentas mil crianças,
C-õmlda-dC-íriferior a quatorze anos, desconhecedoras do
que é a infância,- e que preparam a terra, lançam ·a se-mç:n_te e coJhç.m. O:!ii ftutos - por vezes ainda verdes -,
assim como slo- colhidas pela vida e - elas também amadurecidas à força, na responsabilidade e no trabalho.
Apenas em meu· Estado natal, quase dois milhões
trezentos mil trabalhadores rurais ajudam a coitstruir o
progreSso de Minas Gerais. E, entre eles, encontramos
quase quinhentas rhil mulheres, encontramos trezentas
mil crianças. Unidos por um mesmo ideal, indiferentes à
idade, ao sexo, à saúde, ao bem-estar, distribuem-se por
uma área de estabeleCimentos agrí~olas de mais de quarenia e seis milhões de hectares e, corn a força de seus
braços_ e o ~uor de seu corpo, contribuem para colocar
Minas Gerais eritre os primeiros dos Estados da U niilo
no q_ue se refere à produção agrícola, com o destaque de
primeiro lugar nas produções de café e de alho, o de segundo rias de tomate, batatã-inglesa e abacaxi, -o de ter~
cf:iro rias de algodãO herbáceo, banana, feijão e mandioca, conforme dados fornecidos pelo IBGE, em 1983.
· Is~o para nãO nOs' determOS nas atividades pecuàrias,
onde Minas Gerais assume uma posição de destaque,
com o maior rebanho de corte e com a sua bacia leiteira
~m prim~i_ro lugar na produção brasileira.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um pronunciamento- que faço apenas por desejar prestar a minha homenagem, sincera- e justificada, ao trabalhador rural brasileiro. Mas permitam-me aproveitar a oportunidade
para -destacar, também, alguns dos aspectos mais graves
resultantes do abandono a que é relegado o trabalho rural em nosso País.

e
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Ao homem do campo, Ses. Senadores; nem _sequer é
facultado amenizar o esforço braçal- através -dO- Uso de
máquinas apropriadas, porque o progresso chega de forma muito lenta ao meio rui" ai. No que se refere à eletrificação, por exemplo, em '1983, no Estado de Minas Gerais, apenas I 6.24% daS propriedades rurais haviá.m rece-

bido tal beneficio, enquanto que, em todo o Brasil, o percentual de propriedades rurais servidas pela eletricidade
c;ra de somente I 5,99%.
.
.
Vejam, Srs. Senadores, a escassez de assistência tecnológica a que está sujeita uma áiea de mais dC irêzeniOs e. cinqUenta milhões de hectares, correspondentes aos estabelecimentos agrícolas em nosso Pais!
Nos oito primeiros meses de 1~84. relizmente, o aumento no índice de vend'as de máquinas e implementas
agrícolas foi de S. I% em relaÇão ao mesmo pCríodo, do ,
ano anterior. É uma esperança de melhores condições futuras para a agricultura, sem dúvida, mas resta muito
ainda a ser'feito para garantir a amPliação dil m~ani~
zação da lavoura.
.
. Os métodoS obsoletos uiilizados :n~ trabalho agríCOla
- ainda preponderantes no Brasil - são, em grande
parte, responsáveis 'pela desastrosa estagnação na safrade grãos produzidos no Pãrs. Por cinco anos consecutivos, vem ela mantendo uma mêdia de cinqUenta milhões
de toneladas. Mas, enquanto a produção permanece
inalterada, a população brasileira vem crescendo a.·uma
taxa mêdia de dois por cento ao ano.
.Segundo o economista Tito Ryff. do Centro de Estudos Agrfcolas da Fundação Getúlio V~J.rgas, o desequilrbrio rç:sultante da estagnação da produção, por Um
lado, e do aumento populacional por outro, apenas pode
ser disfarçado, até hoje, porque a recessão e a diminuição do P?der aquisitivo do povo obrigaram a um~ redução sensível na aquisição de gêneros aJjmenticios.
Mas a previsão para a safra agrícola de t 984-85, a ser
colhida em uma área plantada de·cerca de trinta milhões
de hec~res, glra, ainda, em torno dos mesmos cinqUenta
milhões de toneladas de grãos. E toda a luta que vem
sendo tr~vada para recuperação da economia brasileira,
para a retomada do desenvolvimento, para o aumento
do poder aquisitivo do povo certameTite irão arrancar a
máscara com que se ca'muflou o déficit de prod)lção agrfcoia, pois o homem brasileiro começará a exigir- o ali- ·
menta quejá_terâ condições financeiras de comprar, mas
que irá es"cassear nos mercados, porque não estará sehdo
produzido no campo.
Um outro ponto a ser consi~erado como responsável
pela diminuição da safra para consumo interno resulta
da necessídade de, exportar alimentos. a fim de cumprir
compromissos assumidos, pelo Brasil, no Exter?or. Esta
obrigação tem levado à substituição _das culturas dos alimentos básicos ·da popul3ção, tais co-nio o arroz, o fei- ·
jão, a mandioca, o milho e o-Utros mai.S, peiaS plantações
de p"roduto~ exportáveis, com<? o_ fumo, o algodão, a soja
--e a laranja.
1:: preciso, Srs. Senadores, qUe o Governo -ofereÇa aotrabalhador rural ajuda e incentivo para que as Culturas
de consumo interno expandam-se paralelamente àquelas
desenvolvidas para exportação. Algo já foí{eíiêi qUando,
a partir de agosto passado, os preços de garantia dos
produtores foram fixados .em níveis mais jus_tos do que_
os anteriores, e quando os prazos de aplicação da- correção mon·etâria, sobre estes valores, foram dilatados
para abril de 1985.
Entretanto, eSsas providências nã-o são suficientes
para soluçã9 dos numerosos problemas da lavoura. Necessário Se tor.na fiscaliàr para que os beneficias não
percam ao longo do caminho percorrido pelo alimento,
desde o produtor até o consumidor; para que o verdadeiro trabalhador, aquele que luta nos campos, aquele que
aduba, que planta, que rega, que-'oolhe, não seja piejudicado pelo intermediário - o -aTravessador- que aufere
a parte maior dos lucros apenas por constituir-se
um
dos elos da corrente defeituosa que liga o campo aos balcões dos mercados.
Necessário será, também, aCI:equar a poiftic"a económica aos interesses do trabalhador rural. Em 1983, por
exemplo, os preços recebidos pelos agricultores atingiram, excepcionalmente, níveis que superaram os da inflação brasileira. No entanto, essas altas cotações em

·se

em

muito pouco. ajudara'!' àqudes que _dev'?rialn ter sido
seus_principais_ bene~_ci_ários~·E_j_sl-9_ porque O aumento
aconteceu ãj:uinis nO- segllnao sl!mestre do ano, enquanto
que a comercialiZaÇão da maior "parte-daS colheit8.sjá ha-.
Via sido realizada no primeiro semestre.
-sr, -_prestãClite~ ~rs. ~enadores: Pai ÍnuitO tempo pode~
ria alongar-me nesta dissertação que aponta as necessidades· e os problemas do trabalhador rural brasileiro,
porque muito ãiricfa-Cxisie poi dizer. MtiS não é esta a
minha intenção - o dia, hoje, é de festa e de homena~m.

__:

"O heroísmo pode salvar a pâtria em circunstâncias
porém somente um conjunto cotidiano de pequenaS virtudes determina suâ grandeza", foi dito por
quem teve a sabedoria de entender que a vida é o ontem,
ê o hoje, é o am!iilhã, é - muito mais do que niomentos
s'?ltoS - o encadeamento dos ciclos geridos pelas causas
e conseqUências~
Ao-"herói anôiiínlo dos campos, a-o- homem que soma,
cotidianamente, a virtude do trabalho às de perseverança, da paciência e da resignação, rendo a minha homenagem neste seu dia. E daqui, do Planalto Central, estendo o braço e aperto a mão, calosa mas honrada, do
trabalhador rural brasileiro, especialmente do trabalhador rural de MinaS Gerais.
·
Não conf~ndam minhas mãos", de pele mais macia,
~Om as mãos de um homem indiferente, que ignora as dificuldades dos que adquirem seus calos nos cabos ásperos da's enxadas. Deste Congresso, para onde fui trazido
pelo vo_t'? dos que em mim confiaram, çoloco-me ao lado
do trabalhador carente, que sofre em sua batalha diâria,
e uno as minhas forças- de homem politico - ~ forças
do homem do campo, meu irmãO na luta comum pela
construção de um Brasil mais justo, mais .generoso, mais
condizente COm os ideais de liberdade inerentes a todos
os seres humanos.
Era o _que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
difícei~

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para- uma
brev~ coml,l_ni'cação.
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma
breve Comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr: Pre-sidente, Srs. Senadores:
Quando os meios de comunicação pronunciaram no
principio desta se~ana que o Presidente da República
faria a sua primeirã visita ao Nordeste, entendi endereçar ao Chefe do Executivo, como nordestino, uma sau~
dação.
Dois fatos ocorridos; ontem e hoje, se não me desviararri do objetivo, pelo menos concorrem grandemente
-para-arrefecer o meu entusiasmo.
- Se fosse atender à ordem cronológica deverei comentar, iníciíalmente, o de ontem, mas como os dois dizem
~esEei_~o à visita do Presidente da República permito-me
começar pelo segundo.
t que, Sr. Presidente, entendi que nÕrdesiino como ·a
é, Deputado Federal que foi, Go"vernador que modificou
a pai~gem polítiCO-:.administi-âtiva do Maranhão, Sena~~~r _da. ~~públi7~!" ~;nt"es de ~!l~O !l:~n;iestino 1 a primeira
-v1sita pres1denc!~tl seria, ou p_elo menos deveria representar, uma injeção d_e otimísmo na combalida economia do
NoiCl_c?ste,:-~Obretudo _depois d~,5 ~nos cons<;cutivos d~
~e_çg e à.&ÇLa~~ª-Pós uin ano de inVerno devastador de ·chuvas torrenciãis. que deixaram os leitos, invadiram as terras mais baixas a princípio, que depois Chegararri as mais
--altas e liquidaram a economia regional, pois qué não
pouparam sequer a infra-estrutura daquela ârea.
Vejo, entretanto, Sr. Presidente, segundo anuncia _o
Jornal do Brasil de hoje que;
. •• Em set,J progfama de viagem, OPresiderite reservou para os seus governadores 2 horas e 20 minutos
no Palácio das Princesas, para que todas as queixas
sejam colocadas durante a discussão".
SuSpendo a leitura; queixas de natureza administrativa, esclarece a noticia do jornal:
"O Governador de Pernambuco, Roberto Maga- Ihãe~. desabafou _recentemente que o tratamento
que vem.recebendo_da Nova República está pior do
que aquele que recebia da Velha República; ..esta-
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mo_s sendo tratados a pão e água" - queixou-se o
GOVCrnadcir dC .Alá8.0as D_ivaldo Suruagy.
O Govei:nador do Rio Grande do Nor"te, ioSê
~g~pino ~aia, reclan:ta que pelo acordo para a
eleição do ~re~dente Ta_ncredo ~ evest ele teria di- ·
reito a illdiCar titulares-Parã onze cargos, e ganhou
até ã.gora, apenas um. ·
Esperando melhor sorte o Gavernandor do Cear.ã, Gonzaga Mõtta, eStâ deixando o PFL para ingr~sar no_.PMDB.
Numa dém01lstração de boa vonuide o Presidente leva consigo a Pernambuco onze Ministros de Estado.
Do Aer-oporto do Guararapes, :i. comitiva seguirft:
de ônibus para a S~DENE e de lã, _às 13 horas, para
o PalâCio das Princesas para, o almoço com todos os
Governadores.
·
O cardápio está indigesto, segundo'o assessor da
Presidência, que previu discussões acaloradas entre
o Presidente e as lideranças regionais Cm luta por
cargos."
·
O segündo fato, Sr. Presidente, que me fez desviar de
rota, aconteceu ontem. O Correio BrazJilense, em manchete que c_obre quase toda parte superior da primeira
página, em letras garrafais diz;

...Sarney ·Forma CoÔlissão Para Atacar Corrupção Nordestina",
·
Em letras menores:
,, .. Presidente quer acabar logo com...indústria da
seca Ou _da enchente".
Detalha aind<i na primeira página o Correio Brazllien-,
se:
...... para acabar com a ihdústria da seca ou da
enchente do Nordeste, o Presidente anunciará amanhã a implantação de uma comissão integrada 'por
diversos setores da sociedade e destinada a fiscaliUçào com rigor a aplicação dos recursos 'previsto.s
na política de desenvolvimento dà região. O am1ncio, em cadeia de rádio e televisã.o, será feito no Re.cife; durante a solenidade de transmissão do cargo
_ de Superintendente da SUDENE ao Engenheiro Josê Reinaldo Carneiro Tavares."
·
Na terceira página, tambêm destacadamente, o Correio Brazi.liense repete as notícias da primeira pâgina e
faz diferentes comentârios sobre os. múltiplos· aspectos
da visita Presidencial.
. Com.o _era de esperar, Sr. PreSidente, a imprensa de
hoje por c_erto teria que confirmar - ou então negar as colocações pres\denciaís feitas, acredito, por um asses~
sor da Presidência. ma.s a ·peS"s'õ-a merecedora de credibilidade, pois que se assim não O Tosse, um jOrnal da responsabilidade do Correio Braziliense não abrigaria tal noticia.
Certo é_q_Ue hoje, .Sr. Presidente, com menos destaque
em b_ora, o Correio Braziliense declara em letras grandes,
bem visíveis:
"SÁRNEY ÁPÁZIGUA
BRIGA NORDESTINA

Para negociar a ampliação de suas bases de. sustentação e,- ao mesmo tempo, tentar solJJ.cíonar
problemas no relacionamento entre políticos governistas na região, o Presidente Josê Sarney vai se reunir hoje, no Recife, com todos os govern_adores do
Nordeste, num encontra dassificado pelo próprio
Palácio do Planalto comq, .. uma reunião política"
importante. O Presidente vai tentar harmonizar a
convivência entre os- governadores, em sua quase to- ·
tali_dade do PFL, e os parlamentares do PMDB, envolvidos na disputa pelos cargos federais da R;egião.
___ O porta.voz do--Presidente, Fernando César Mesquita, e o ministz.o:.:chef6 do Gabinete Civil, JOsé
Hugo Castelo Branco, desmentiram a informação
de que Sarn_ey, em sua viagem hoje ao Recife, vá implantar uma comissão para fiscalizar com riioi- a
aplicação dos recurso_s na política de desenvolvimento da r_egião.~~ _
__
Os porta-vOzes do Pilácio hoje não nc:8am o Caráter"
especial, essencial e marcadamente político da viagem,
pois que não dedicam uma frase sequer, por menor ~ue
seja, à parte administrativa. E de outra parte, a Assessoria da Presidência da República desmente que o Presi-

dente, em sua viagem, vã ·implantar uma Çomi~sãQ para
fiscalizar, com rigor, ~ aplicação de recursos n'a polftica
de desenvolvimento na região.
Na terceira página da mesma edição, isto ê, da edição
de hoje, o Co1TeiO Br3Ziliense publica:
..Desmentida Comissão de Fiscalização
''o jornalista Fernando César Mesquita, _disse que
Sarney,. ••recebeU coin estranheza" a notícia de que
em· sua viagem bojo ao Recife implantaria uma comissão para fiscalizar com rigor a aplicação dos recursos na política de desenvolvimento da região, a

fun de acabar com a corrupção."
Outra notícia:
PRESIDENTE: QUEM QUER ME
INTRIGAR COM O NORDESTE?
_Já aqui a informação 6 prestada pelo Ministro da Desburocratização, que está vaSã.da nos seguintes_ tennol):

"O Ministro da Desburocratização, Pauto Lustosa compareceu ontem a um debate no Congresso
d~s Revendedores de Veículos e corou diante da primeira pergunta que-veio do auditóriQ;, "Existe a indústria da seca?...Indignado, o cearense Lustosa respondeu que podem existir devios localizados de _ver. bas para o combate à seca, mas que não existe essa
indústria de corrupção sistemâtica."
.. '"Logo depois, o Ministro Paulo Lustosa encontrou o ·Presidente Sarney, no Palãcio do ltamarati.
''Presidente, eu estou preocupado com essa informação atribuída ao Senhor sobre a corrupção na
seca do Nord~te". Nem precisou o Ministro dizer
a1go mais porque o Presidente cortou, defmitivamente:.. "Paulo, você estâ autorizado a desmentir
essa notícia. Ela é inverfdica, improcedente e até
inusitada.,."
Ocorre, Sr. Preside.nte, conhecendo como eu conheço
o Presidente Jos~ Sarney e o tçndo, com~ Q tenho, na
mais elevada consideração, na mais elevada conta, não
me é permitidO absolutamente duvidar das in,tenções de
S.- Ex' Mas tambêm não me.cabe, por outro lado, duvidar da linha de conduta, da linha de ação do procedimento jornalístico do Correio Bra.zUiense que, ao lado
d~as duas declarações que li, publica nota da redaçãQ a
qual, como aS outras, tenho também o dever de a ler:

"NOTA DA REOAÇÃO

~

A informaÇão publicada ontem pelo Correio BraDiiense nos foi d.ada' por pessoa muito ligada a um
ministro de Estado nordestino, que teve acesso a
uma reunião do presidente José Sarney com este ministro. Segundo o informante, o presidente Sarney
anUnciaria ein Recife, hoje, por ocasião da posse do
novo superintendente da Sudene, a criação de uma
grande comissão, encarregada de fiscalizar a aplicação de recun>os na sua política de desenvolvimento. O objetivo: evitar a dispersão e irregular aplicação dos recursos destinados à_região, para que ela
realmente deles se beneficiasse. Pelo grau.de intimidae do informante' com o' ministro de Estado. e des- .
te com_ o presidente José Sarney, e pela confiança
que merece nosso rep?rter, publicamos da mesma
forma. hoje com o sçu desmentido. Temos informações de que realmeóte o Ministro em questão tratou do assunto com o Presidente da 'República, mas
não de fonna.conclusiva. O Correio Brazlllensee seu
renórter cumpriram sua missão de informar. Resta
saber se o Ministro em questão está cumprindo sua
missão com a lealdade devida ao Presidente da Re-

pública/'
Sr. Presidente, S!l. Senadores, há a palavra do Presideilte, de um lado, traduzida por um dos seus Ministros,
e a palavra do jornal, do outro, representada pelos que o
fazem. Porque sempre o fizeram dentro de uma linha de .
moralidade e este jornal alcançou o que vem aumentando a cada dia, a sua credibilidade.
verdade que, vez por outra, sempre que as calamidaM
des assolam aquela região, nódoas, suspeitas são atira:das contra determinados setores da administração pública federal, estadual e municipal.
O Presidente da República conhece essas acusações,
sabe que elas existem, porque jã governou o Maranhão,
.o Maranhão que participa da SUDAM e da SUDENE.

e
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E como :~esidente de Partido, como Deputado Federal e
como Sena~~r da República, sempre procurou viver a
realidade da sua região.
Diz a sabedoria popular que. "quando hã fumaça, hâ
fogo." Es&as dúvidas existem, veiculadas pelo ~residente
ou não, espalhadas por um Ministro de Estado, ditas por
pessoas de responsabilidade maior ou menor da administração. O certo ê_ que essa suspeição existe e existe em
maior ou menor iiltensidade, i-elativamente a alguns Estados.
Será que o Governo agora pretendeu mandar algum
recado? Será que o Governo Pretendeu fazer- alguma admõeSfaÇão?
- --_
Na mesma edição de hoje do Correio Brazillense hâ
uma notícia do meu Estado.
"Teresina- O governador do Piauí, Hugo Napoleão, afinnou ontem, em Teresina, qu~. ··o eÍ'ãrio
estadua1 estã exaurido, pois tem bancado, sem poder, a assistência a todos os desabrigados, tanto na·
capital quanto no interior, no limite de suas pOssibilidades." Segundo ele, o Piauí, que nada recebeu do
Governo anterior, por tet apoiado a Nova República, também nada recebeu até agora, alêm de reme..
dios a alimentos para os desabrigadOs."
_ Por ai jã se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o
meu Estado estâ fora de suspeita. Nada chegou ao Piauí.
segundo a palavra oficial do seu Governador, até o momento.
______ --~__ _
Pairam suspeitas assim sobre os outros Estados?
Parece que os baianos que, aqui, estão ao meu lado,
têm alguma informação a prestar.
Não sei, Sr. Presidente! Um dos ilustres representantes
do Rio Gr'ànde do Norte também aqui estã. Infelizmente
não hâ no plenârio, na tarde de hoje, qualquer um dos
ilustres representantes do glorioso Estadà do Cearã.
Infelizmente estabeleceu-se a dúvida; paira a suspeição; uma mácula cobre hoje toda a geografia do Nordest!!, toda a paisagem daquela região. Lamento que esta
suspeição exista, que esta nódoa ocorra, que esta nódoa
aconteça.
_
De minha parte cumpro o dever de lamentar que se ve-:rifique, nesta hora, em Recife, não uma reunião do Presi~
dente da República com os Govet:nadores dos Estados
para cuidar dos problemas maiores do Nordeste, para
reivindicar obras, não apenas de carãter meramente social, mas obras que representem o combate Cfetivo às calamidades cíclicas que acontecem naquela região. Lamento, Sr. Presidente, que os problemas do NOrdeste
não estejam sendo convenientemente cu~dados e na primeira viagem que faz à Região Nordestina o Presidente
José Sarney, ao invés de dizer das providências do seu
Governo, já adotadas ou por serem adotadas em futuro
próximo, para integrar aquela região definitivamente no
contexto_nacional, vã única e exclusivamente_cuidar de
problemas menores, que dizem respeito ao preenchimento de cargos; à dâdiva de posições, à distribuição de postos através dos quaiS os seus detentores possam exer~er
__ com maior ou menor eficiência a ativídade; política partidária. -·
--De qualquer maneira, Sr. Presidente e Srs. Senadores;
sa\ido, neste instante, o Presidente José Sarney. Acredito
que· o que estâ fazendo'em Recife não é aquilo que ele
gostaria de fazer. Saúdo o Presidente José Sarney e digo
como nordestino, espero como nordestino e desejo como
nordestino que, da próxima vez, ele retorne ao seu, ao
meu, e aos autros Estados, daquela Região; para cuidar
dos nossos problemas maiores, dos probtem·as daquela
área que são os problemas mais urgentes e mais angustiantes deste País.'
· Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. H~LIO GUEIROSpa)avra como Líder.

Si. Presidente. peço a

O SR. PRESlDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra, como Líder do PMDB, ao nobre Senador Hélio
Gueiros.
·
O SR. HllLIO GUEIROS (PMDB -

PA. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores: __
_
Ouvimos com a maior atenção, inter~se e respeito o
pronunciamento do ilustre Senador -Helvfdio Nunes
sobre variados ·assuntos que interessam ao Brasil e, em

particular, ao Nordeste, frisarido a atual visita do Presidente José Sarney ao Recife. S. Ex• começou e tenninou
estranhando _que vârios políticos do Nordeste estejam
petdendo tempo com o preenchimento de carg9s na esfera federal. S. Ext acha isso uma coisa mesquinha, menor,
que não deve despertar a atenção e o interesse de ninguém-,- riertf dos políticos nem do Presidente .da Repúbli-

ca.
Sr. Presidente, eu me pennito discórdir do eminente
colega, Senador Helvídio Nunes. Não acho que preenchimento de cargos seja coisa mesquil}ha, desprezível ou
coisa parecida. Quando se pensou em substituir o Presi~
dente João Figueiredo, nós apresentamos para a sucessão o nome de Tancredo Neves e o que aconteceu foi que
o Brasil inteiro se empolgou, se mobilizou e se movimentou exatamente para trocar o comando do País.
Foi urili mudança de DOme Sr. PreSidente Srs. Senadores, e nessa mudança de nome, o Brasil pôs todas as
suas esperanças e aspirações. Não vejo, portanto, como
se pensar que é coisa diminuta, mesqUinha, desprezível, a
substituiçãO ou preenchimento de cargos.
Creio que ideologia é mUito bonito, estruturas são
realmente coisas que devem ser mudadas e trocadas, mas
estâ pro~do, não só no Brasil, como no mundo inteiro,
que a presença de pessoas nO comando de alguma coisa
dã Um toque diferente a certos serviços Públicos. Veja V.
Ex• nos próprioS Estados Unidos onde o maior partido é
o Partido Democrata e estâ na Presidência da República
o Ronald Reagan qu.e é do partido duas vezes menor do
que o Partia Democrata. Isto porque as pessoas, ao con~
trârio do que muita gente pensa hoje, inspiram mais cOnfiança do que siglas, do que doutrina. Isto é no mundo
todo, acabOu-se aquela história da pessoa vir rotulado·
com qualquer coisa e imediatamente adquirir a confiança e o respeito do povo. Não, acabou-se isso. O cidadão tem que ter, ele próprio, a confiança, d respeito, a estima e a admiração do povo, e é com esse respeito eessa
· admiração que ele vai fazer alguma coisa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho importante o
preenchimento de cargos públicos no Brasil. Não é de-s1m.portante, absolutamente, não ê desimportante: é importante!. E acho também natural que os vitoriosos
queiram colocar os seus prepostos na frente do serviço
público. O que não tem graça, o que não tem graça mesmo é o PDS tei sido alijado por uma votação esmagadora no dia 15 de janeiro, ter sido alijado do comando da
vida pública brasileira: e todos os seUs prepostos continuam a desfrutar, a mandar, a fazer e acontecer em todos os Estados brasileiros. Isto é que não tem graça! Isto
é um absurdo, uma aberração. 1:: a isto que os ilustres
Governadores do Nordeste, os ilUstres d!rigentes políticos dós 'partidos do Nordeste que&em pôi um fim. Se
quem estâ no poder ê Aliança Nacional!

e

O Sr. Jutahy Magalhies- Aliança Renovadora Nacional, V. Ex• tem toda _razão.

O SR. HtLIO GUEIROS -

Exato

O Sr. Jutahy Magalhães - Olhe a Mesa do Senado:
todos vêm da Aliança Renovadora Nacional. Veja OPresidente da República que vem da Aliança Renovadora
Nacional. Todo mundo é da ARENA.

O SR•.HtLIO GUEIROS - Ai é que estã; a ARENA
expulsa, marginalizada, a ARENA que recebeu um pontapé do povo brasileiro,,continua mandan-

d~prezada,

do.

O Sr. Jutahy Magalbies- O Presidente da República~
o Presidente da ARENA. ~ntão, não tem nada disso.
O SR. HELIO GUEIROS - Quem tem de_ estar nq
poder é o PMDB e a Frente Liberal, a nível federal, totalmente. O PMDB e a Frente Liberal.
Eu acho ma!s do que justa e razoável a preocupação
dos Governadores do Nordeste. Que negQcio é Cste? N 6s
estamos em cima e quem comanda é o PDS ou a ARENA? 1:. claro que esse pessoal do PDS e da ARENA está
boicotando ...
O Sr. JutahY-Magalhães- Eles estão preocupados é
com quem esta tirando o alimento deles.
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O Sr. Carlos Alberto- Não cometa -injustiça com o
seu Presidente José Sarney, Senador! Ex~Presidentc da
ARENA, ex-Presidente do PDS.
O SR. JffiLIO GUEIROS - .~.estã trabalhando de
bandido contra a administração do Senhor Presidente
José Sarney.
b a coisa mais natural do mundo, -mas não é fácil essa
divisão de poder ou de cargos. V. Ex•s conhecem muito
bem o episódio da II grande Guerra. Olha o que aconteceu com a cidade de Berlim, dividida em quatro. Uma cidade dividida em quatro, porque não houve possibilidade de acordo entre as grandeS nações' vencedoras da
guêfra. No mundo irlteiro é assim e ficamos-com essefarisaísmo nosso~. ','Mas que coisa feia. No Brasil os políticos ficam atrâs de -cargos. Que coisa feia!" Isto é arrumação do PDS que quer ficar no poder, mas não vai fl. car.
O Sr. Carlos Alberto -·Não cometa injustiça corri o
Senador Helvfdio Nunes que aqui ficou solidário cOm o
Presidente José Samey.
O SR. Hi:LIO GUEIROS- O PDS vai ter que serecolher à sua condição de oposição da mesma forma
como o PMDB, ao longo dos seus 20 anos ficou no seu
cantinho de oposição, sem participar das benesses do p<r
der.

O Sr.~u~ahy Magalhães -Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Moacyr Duarte _:·Permlte·v. Ex• um aparte?
. O SR. H.ll:LIO GUEIROS - Quero conced.er o aparte, mas fico embaraç:Ido, ·sem saber quem foi o primeiro
que o pediu. E.u tenho a impr~ão_que foi o Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Moacyr Duarte- Pela idad~. S. Ex•. tem prioridade. (Risos.)
O Sr. Jutahy Magalhies- Jã estão. me botando mais
velho, mas Como eu sou da República Velha, não tem
problema. Veja, nobre Senador Hélio Gueiros, ·infelicidade que V. Ex• estã tendo, neste momento, para defender o seu Governo. Ninguéiri_aqui acha que o PMDB e a
Frente não tenham o direito -de ocupar os postos; todos
nós achamos que isso é a coisa natural na política. O que
nós lamentamos é que V. Ex•s estej~ perdendo tanto
tempo nisso e esquecendo os interessês nacionais. O que
nós lamentamos é que se vã discutir isso nUma ~oia em
que o Nordeste estâ precisando de tantos recursos. Não
que os Goveinadores do Nordeste estejam satisfeitos,
não. Todos eles estão aborrecidos, ao contrário do que
V. Ex• disse, porque estão tirando os elementos deles, e
não estão dando na área Federal aquilo que prometeram. Isto é um problema da Aliança; não é um problema
nosso. O nosso problema é que V. Ex• não leve o sJogam
de Nova República tão longe, porque hoje no Nordeste
- V. Ex' fique sabendo disso, P.Orque é um·a realidadeno Nordeste já se fala etri ~~:·'nova enchente" e~ "velha
enchente''. Então, Bahia, Sergipe e Alagoas não rece~em
recursos para atender às vítimas das enchentes nos seus
Estados, porque essas são d~ "nova enchente"'. Então, jâ
chegaram a esse extremo, nobre Senador, de fazer divisões dc::."nova enchente" t;;:"velha ench!=Dte"4 Então, o
que o Governador do Ceará está querendo? Hum trilhão
e meio de cruzeiros. Af nós vamos ver, amanhã, nas
manchetes dos jorn~is,:. ••o Governo Sarney n:solveu destinar para o N ardeste dois trilhões de cruzeiros para re-cuperar: o Nordeste". Nenhum Estado seria recuperàdo
. com esses reCurs.os. Agora o pior é que vários Estados estão sem receber recursos para essas mínimas necessidades das enchentes, as mínimas. Por quê? Por9ue _são no-vas enchentes.· Quer dizer, hoje jâ. se faz afé esta sepa·
ração: Nova República, Velha RepO.blica, Antiga Re.
ptíblica, Pré-Histórica República, como tem préhistórica enchente, prê--histórica seca, etc....

a

o SR. Hl!;LIO CUEmos - Nobre Senador Jutahy
Magalhies~ creio que V. Ex•, pelo menos, não dev~ estar
lendo muito bem os jornais a partir da posse do Presi·
dente José Sarney, porque os jornais anunciaram, com
grande alarde, que um dos primeiros a tos_ do Presidente_
José Sarney foi aprovar um plano de aplicação de 12 bilhões de dólares para o Nordeste.

~

O Sr.• Juiahy Magalhães- Está no papel. Se nem aei-ofotogrametria foi feita ainda, porque não têm recursos
para· isso ...
O SR•.HELIO GUEIROS .- Eu. nunca tinha ouVido_
falar na minha vida ...

o si-. Jutahy MliEalhies- v. Ex• está vendo o jornal,
mas-T1ão está léndo-as·notrcias.
O -SR. HlllO GUEIROS- ...em uma verba tão vultosa, tão colossal, tão estupenda de 12 bilhões de dólares r Foi um dos primeiros atas do Presidente José Sarney. E o Senador Helvidio Nunes declarou que se baseou
.em órgãos ídôneos e respeitáveis como ê o Correio liraziJiense.
Eu também, quando estou anunciando a V. Ex• esses
12 bilhões de"dÇíJares, estou me baseando em informação
do Correio Braziliense•
__- O&•. Ju~hY.J\'Iagalhílies- V. Ex• me permite, apenas
para explicar que V. Ex• leu uma notícia; não leu as demais.
O SR. HtLIO GUEIROS- E se o Correio Brazilien.
se é idôneo e respeitável para noticiar coisas, para serem

comentadas pelo Senador Helvídio Nunes; ele também
tem que ser respeitável e idóneo •••
O Sr. Jutahy Magalhães guém duvida,_

Exato, ele é idóneo, nin-

O SR. HtLIO GUEIROS para a minha argumentação .

... para servir de base

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V. Ex• leu, um dia, e ·
esqueceu de ler nos outros.

O SR. Htuo GUEIROS - Eu estou também me
- baseando nos jornais; sãO 12 bilhões de dólares. Creio
até, nobre Senador Jutahy Magalhães, que não é fâcil f_?-zer_~-cç~v~@:g_.Q.ci._fl~(IJjõ~de dólares em cruzdros._~
uma operação complicadíssima.
O Sr. Jutahy Magalhies trilhões d"e cruzeiros.

No câmbio negro são 78

O SR. HtiiO-GUÊIRÜS -·São tantos zeros ~-~cres
centar_ Q.!le e:Y .fic_o até..«mtbaraç.ado. Mas nunca na minha
vida-, tinha ouvido falar no destaque de tamanha verba
para uma região do P:aís. Doze bilhões de dólares o Presidente José Sarney .está dedicando ao Nordeste. Querer
mais do que isto tainbém nãÓ é possfvel, em menos de
dois meses de Governo!
Verifica V. Ex•. portanto, que está sendo iqjusto ou
então mal informado, a respeito das ações e providências
do Presidente José Sarn.ey com relação ao Nordeste.
Agora, a par dos 12 bilhões de dólares, S. Ex• também
tem problemas cj.e preenchimento de cargos. Isso é da
vida política, isso é. da vid3 pO.blica br3.sileira e interna- .
cional. Há o problema do preenchimento de cargos; hã
jogos de interess~; há pressões e contrapressões e o. Presidente .José Sarney__ tem que ser o mediador dessa situação e, por isso, deve ter os seus embaraços e seus
preblemas para chegar a um consenso a respeito dessas
indicações.

O Sr. Carlos--Alberto- Permite V. Ex• ~~- apãrte1
O Sr. Odadr Soares -

Permite V. Ex• um apaite?

O SR. HltLIO GUEIROS- Ouço, primeiram~nte, o
aparte do nobre Senador Moacyr Duarte, seu conterrâneo, nobre Senador Carlos Alberto, que me solicitou anteriormente. Ouvirei depois, com muito prazer, os apartes de V. Ex's.
O Sr. ~rios- Alberto- AÍ>ós S. Ex•, gostaria que V.
Ex• me honrasse com um aparte também, nobre Sena~
. dor.
O Sr. Odacir Soares- Gostaria que V. Ex• também
não me esquecesse.
O Sr. Moacyr Duarte.-~·"' Nobre Sem1dor H:~lio Guei~
ros, reconh~ Q es,[Õ.(Ço que V. Ex• estã fazendQ para
defender o ÇJo.verno ao_ qual serve. Alguémjã disse que a
6níca 4iferet;t.ç!_l ~ºt_re a_ ~!!ª.!!ça _Qem~át!çaNaci_o_ªª~-~---
UntigciARENA é 8pCnas uma palavra. A própria fisionomia humana da Mesa do Senado comprova esta asser-
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tiva. Todos .os integiantes da Mesa do Senado pertenceram à antiga ARENA. Não desejo, de forma alguma, ter
a pretensão de ser o intérprete do pensamento do nobre
Senador Helvídio Nunes. Mas, ao que depreendi, S. Ex•,
no seu oportuno e brilhante comentário, apenas manifestou a sua estranheza pela sofreguidão e apetite fisiológico que alguns políticos do Nordeste têm demonstrado
compelindo ,Sua Excelência o PreSidente José Sarney a
ser o juiz repartidor do bolo governamental entre aqueles que pretendem.a maior fatia. Conseqüenteniente, esta
foi a estranheza do Senador Helvídio Nunes, porque é
público, notório e a imprensa vem divulgando diariamente as preocupações do Presidente da República pelo
falo de que as duas correntes qué constituem a Aliança
Demociática Nacional ainda não terem se entendido em
torno da divisão equitatíva dos cargos pO.bticos, porque
cada uma quer puxar a sua sardinha para o seu prato,
cada _Ufila deseja obter sua maior porção. Sou daqueles
que defendem, inclusive, a distribuição dos cargos pítblicos mediante a indicação dos políticos. Mesmo porque,
se os políticos oferecem io Gqverno sua contribuição,
obviamente desejam receber uma retribuição. Mas. o
que se estranha é essa corrida fisiológica; é essa voracida~
de, essa sofreguidão que não têm causado espécie apenas
aos integrantes da Bancada Oposicionista. O próprio
Governo jâ" tem demonstradõ pieõcupaçã.o com o comportamento de seus correligionários.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. Exttem três minutos para qoncluir Q seu pronunciamento.
O SR. Htl.IO CUEIROS - Nobre Senador Moacyr
Duarte, V. Ex• iniciou o seu discurso, o seu aparte, de-clarando que nada mais parecido com o Partido de V.
Ex' do que o meu Partido e o nosso aliado, a Frente Liberal. Em seguida diz que do noss-o lado está havendo
muita sofreguidãO, muito apetite, ·muita press~, muita
agonia, para receber esses cargos públicos. Ora, se V. Ex•
diz que nós somos iguais a V. Ex•, porque não hã coisa
mais parecida com o Partido de V. Ex• do que o nosso,.
então V. Ex' também tinha voracidade, agonia, apetite,
vontade desesperada de cargo pO.blico e seria, então~ o
casQ. '"'"do sujo falár do mal lavado"
O Sr. Moacyr Duarte- Ocorre apenas que à época da
ARENA os tempos eram outros e ...

O SR. Htl.IO CUEIROS -

Não, não tem êpoea!

O. Sr. Moacyr Duarte - ... nós estávamos vivendo
tempOs. diferentes doS· tempos de agora.
O SR. Htl.IO CUEIROS -

Isso mesmo.

Q Sr. Moacyr Duarte- V. Ex' hã de convir e hã de

concordar que num Governo autoritãrio, num Governo
discricionãrio, num Governo cheio de entulhos, como V.
Ex's afirmam; redizem e reafirmam, era âificil o acesSo
aos dirig~tes nacionais e eles eram poucos sensíveis às
postulações dos políticos.
O SR. H~LIO GUEIROS - V. Ex• estâ me dando a
explicação que eu não precisaria dar, porque V. Ex• está
dando. Quero dizer, no seu tempo autoritário, nobre Senador, viilham ordens do Palãcio do Planalto; quem era
-amigo do Rei, o Rei que conheceu José, e:!!Se tinha direito
a tudo e V. &Js não podiam tugir nem mugir.
O Sr. CarloS Alberto- Permita"";"me um aparte, nobre
Senador'?
O SR. HltLIO GUEIROS diferente, roobre Senador.
O Sr •. Carlos.Aiherto.nobre Senador?

Mas agora o sistema é

v. Ex' me concede o aparte,

O SR. HltLIO GUEIROS---:- Acabou-se;. o autoritaris-:
mo.
O Sr. Carlos Aiberto -

e verdade.

O SR•. H~LI{) GUE.ROS_- Agora, o sisteiD.a é de
diâlçig~ de pressões, de contra-pressões, de influências,
de contra-influências: ísso ê democracia!
O Sr; Odacir Soares"- Certo.

O SR. litLIO GUEIROS ...- V. Ex• estava malacostumado, e agora estã estr3;nhando. Mas V. Ex•, com
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o tempo, vai se acostumare verificar que este ê o sistema
ideal: cada um expõe as suas aspirilções, as suas necessi~
dades. Um contesta aquilo, faz o co~fronto e aparece então, uma decisão ou de consenso ou de autoridade para
resolver o problema. Mas não deve ser isso estranháve].
Fon>or- iSso que pedi a ·palavra. V. Ex• considera estranhável, condenãvel e censurável uma coisa absolutamente normal no regime democrático.
--

tem sido um homem competente, austero, nos seus dis--CUrS-os· e-tem ãSsüinido aqui posições sérias. E há ni.ais; o
Senador Helvídio Nunes foi solidário com a luta do Presidente José Sarney, princ!palmente, V. Ex• comete uma
fnjustiça Í1a hora que sobe à tribuna para, na Liderança
do PMDB, fazer um pronunciamento quase que de desagravo, quando na verdade, o Senador _Helvídio Nunes
enalteceu o Presidente da· República, Jos~ Sarney.

0 Sr. Carlos Alberto- V. Ex• me ®_n_cede o aparte?

O SR. HtLIO GUEIROS _,Nobre Senador Carlos
Alberto, V. Ex• estaria dispensado de exaltar oS méritos
e as virtudes do eminente Senador Helvídio Nunes, porque entre mim e o Senador Helvídio Nunes tudo nos une
nada nos separa. Não há maior admiração e apreço por
Helvídio Nunes, aqui dentro deste plenário, do que da
minha parte.
Agora, quanto ao problema da informação transmitida pelo Correio Braziliense, quero dizer a V. Ex' que essa
história de se julgar quem ê, e quem não é íntimo das autóridades no Brasil, é um assunto muito sério. Começa
que é subjetivo. Por éxemplo, pensei que o Deputado Alddes Franciscato, que acompanhou o Presidente daRepública numa viagem internacional, fosse da sua absoluta confiança e intimidade. A primeira vista, quando saiu
a declaração_de que· ci Presidente João Figueiredo estivesse no Brasil, no comício <,Ia Candelária, em vez de um
milhão, haveria um milhão e um, pensei qUe só poderia
ser verdade, porque esse Alcides Franciscato deve ser
pessoa da absoluta intimidade e confiança do Presidente
João Figueiredo, tanto que QcCarregou, através do Atlântico. lá para a África ...

O SR. H~:uo GUEIROS- É claro que o uso docachimbo faz a boca torta.- v. Ex• usou o cachimbo, de
wna maneira errada durante 20 ~nos, e agora quando se
quer colocar o cachimbo no lugar certo da b-oca, V. Ex•
está achando isso uma coisa muito errada. Mas não estâ
errado, Senador; estã rigorosamente certo. Agora o cachimbo vai ser fumado corretamente.

O Sr. Carlos Alberto- Permite o aparte agora'?
O SR. HtLIO GUEIRO_S ilustre Semidor Carlos Alberto.

V,

Ex~

tem o aparte,

O Sr. Carlos Alberto - Senador Hélio Gueiros, sou
um profundo admirador de V. Ex• pelo seu talento.

O SR. HI':LIO GUEIROS -
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É reciproco.

O Sr. Carlos Alberto- V. Ex• é um homem que sabe
envolver a discussão política e sabe envolver ps Parlamentares de maneira tal, que' ficamos nos -preguntando:
••será qtie num aparte, também não sejamos envolvidos,
là na frente pelo, Senador Hélio Gueiros?" Porque o Senador Helvídío Nunes fez um pronunciamento aqui, o
qual achei dos mais sérios dos últimos tempos. S. Ex• pe~
gou um jornal da maior credibilidade deste País que é o
jornal Correiro Braziliense, para analisar as notíciaS de
primeira pâgina desse jornal. Parece-me que V. Ex• viu o
galo cantar mas não sabe ao ode. O Senador Helvídio
Nunes inclusive fez elogios ao Presidente José Sarney
pelo seu comportamento, pela maneira como ele estâ
agindo neste País. Lamentou_as dificuldades que.o Presidente José Sarney estã enfrentando, neste momento, tendo que se deslocar ao Nordeste para atender ao fisiologismo dos Governadores que participaram do processo
eleitoral e agora estão exigindo ç_~rgos, c~mo foi o caso
do Governador do Rio Grande do Norte e, o Senador
Helvídio. Nunes leu no JornaL que onze cargos foram
promettdos pelo ex·Presidente Tancredo Neves e ele,
agora, está lutando por esses cargos, numa comprovação
de fisiologisrilo:--o senador Helvídio Nunes fez ·uma
análise, de rc:lance, deste assunto. Mas, no que o Senador
Helvídio se deparou mesmo, e fez uma análise profunda,
foi com a notícia de que o Presidente Sarney estaria interessado em criar uma Comissão de Fiscalização para o
Nordeste e a notícia que circulou, ontem, de que no Nordeste há corrupção, e isto teria sido dito pelo Presidente
José Sarney. Agora_, hã um detalhe: o jornal colocou o
desmentido do Presidente da República, por um Miriistro de Estado autorizado pelo Presidente da República, e
o próprio Jornal deu a No ta de redação e o Minístro
Hugo Castelo Branco, Chefe ·da Casa Civil c_hegou, inclusive, através do Jornal de Brasília, a dizer que aquele
que prestou tal esclarecimento, tal informação, ê um inimigo do Presiden-te da República. Só que ele não sabia
que quem tinha prestado a infOrmaçãO era u:m colega
seu, o Ministro de Estado. E o jornal diz hojy;, "Serã que
esse Ministro merece a confiabilidade do Presidente da
República?" Enião, eu acho que V. Ex• deve fazer Uma
reflexão em tomo deste assunto, desta questão que foi levantada pelo Correio Braziliense, foi levantada pelo Jornal de Brasília, e foi muito maiS, colocada com competêncía, com talento, com inteligência, -e com habilidade
política que tem o Senador Helvfdjo Nunes, questionando o assunto. Serã que merece confiabilidade o Ministro
que deu esta informação? Na imprensa, inclusive, o Presidente disse~. "Quem estã querendo me jogar' conttà o
Nordeste?" Então, eu pergunto a V. Ex•;, "Os Ministros
que aí estão são da corifiaçaqo Presidente d,a República?
Depois qUe V. Ex• leu o jõrrial o Correiro Br.ruiense V.
Ex• desacredita do Correio Braziliense? Porque o Correio
Braziliense dá, na Nota: .. Foi um Ministro de Estado
que deu a informaçãQ:" Agora o Presidente desmente!
Quem é que está com a razão? Quem é que estã falando a
verdade? É a questão. E quero dizer a V. Ex~ que não
seja injusto com este nobre-Senador Helvidio Nunes que

O Sr. Carlos Alberto- Na Velha República, ele foi
chamado à responsabilidade e desmentiu; ele disse que o
. Presidente João Figueiredo não tinha afirmado aquilo.~
Preciso qtié..eSse Mihi's-tró, agora:; diga a verdade~
O SR. HtLIO CUEIROS - No entanto, Senador
Carlos Alberto, o que se viu foi um deputado, Alcides
Franciscato, íntimo do Presidente João Fígueíredo, ser
convidado a desdizer-se, ...

O Sr. Carlos Alberto- Quer dizer que há um ministro
..
.. franciscateando".
O.SR. HtLIO CUEIROS- sob pena d~ ficar jogado
lá na África, sozinho, desligado da comitiva.
No entanto, os jornais diziam ...
O Sr. Carlos Alberto- Há um Franciscato nos ministérios.
O SR. Hlil.IO CUEIROS como ninguém.

... qUe eram íntimos

O Sr. Carlos Alberto- E quando acaba, não eram.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um contraaparte, Senador Carlos Alberto?
O SR. MLIO CUEIROS - t o caso, agora, de o
Correio Braziliense sem dizer o nome ...
O Sr. Carlos Alberto -

Do Ministro.

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior. Fazendo
soar a campainha.)
No_bre: Senador H~lio Gueiros, pediria a V. Exf que
enceTasse Seu pronUnciamento e não concedesse mais
._apar~es.

O SR. HtLIO GUEIROS - Nobre Presidente, concederei o aparte apenas. ao Senador Odacír SQares, e encerrarei. Antes, vou só concluir o pensamento .
O Sr. Carlos Alberto·- V. Ex• deve declinar o nome
do Ministro. Está certo. Eu agradeço a V. Ex'.
O SR. Ht.LIO GUEIROS - Agora, vem o Correio
Braziliense e mantém no anonimato o cidadão, p"ara des- mentir uma noticia.
Ora, nunca oUvi dizer, que se desfuentisse alguém-Com
uma declaração anônima? Nunca ouvi isso. Se eu vou
desmentir alguêm, tenho de dizer;. "Foi_ o ..Senador Lomanto Júnior que me disse isso."
O Sr. Carlos Alberto- Então, cabe ao Correio Braziagora.
O SR. HtLIO CUEIROS - "Foi o Senador Jorge
KalumC:"'
·

li~nse,

.O Sr. Carto_s Al_berto- Mas logo o Senador Lomanto
·
Júnior?
O SR. Hli:LIO GUEIROS- Mas eu antepor a uma
versão do Presidente Josê Sarney que diz textualmente;
~'Olha, Paulo, desmente, porque eu nunca disse isso"
Está tudo às claras; José Sarney e Paulo Lustosa. está
bem clafo. Para desmentir esta notícia.~
O Sr. Carlos Alberto - Então o Correio Brazlliense
não merece credibilidade?
O SR. HtLIO GUEIROS misterioso personagem ...

... vai surpreender um

O Sr~ Carlos alberto - O Correio Braziliense não merece credibilidade para V. Exf'?
O SR. HtLIO CUEIROS: - .. .inidentificãvel. Assim·.
meu amigo, não há desmentido que resista a uma versão
anônima _mantída nesse mistêrio
O sr~·Ciirlos Alberto - Então o Correio· Braziliense
mentiu?
.
O SR. Htl.IO CUEIROS- Não adianta fazer intriga. Estou usando os argumentos de V. Ex' ...

O Sr. Carlos Alberto- Não~ V. Ex• diz que o Correio
Braziliense respondeu anonimamente
O SR. HtUO GUEIROS- V. Ex~ já quis me intrigar inutilmente com o Senador Helvídio Nunes..
O Sr. Carlos Alberto - Claro, V. Ex• disse que o
PMD B e a Frente Liberal é que vão in,dicar os cargos, e
·
apontou para o Senador Helvídio Nunes.

O SR. HtLIO GUEIROS- Agora tenta me intrigar
com o Correio Braziliense. V. Ex• vai ficar somente na
tentativa, porque eu não vou na sua corda.
O Sr. Odacir Soares _,__ Penitite V. Ex• um aparte?

O SR. HI':LIO GUE1ROS '- Concedo o aparte ao
nobre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- NÔbre Senador Hélio Gueiros,
a verdade é muito simples: se o Presidente José Sarney
não disse que--iria·-constiturr uma comisSão de fiscalização, para aplicação dos recu_rsos do Projeta N ord~te,
se ·efe não disse, deveria dizê-lo; se ele não pensou; deveria ter pensado. Porque a grande· realidade brasileira ~
que os reCursos não chegam seus destinatários. E o fato
está explicitado em um documento emitido pelo Sindicato dos Econorq_istas de Recife ...

Ó Sr. Carlos Albe'rto- Mas isso em Rondônia, não é?
O Sr. Odacir Soares -- ... Estado de P;eTnambuco, Região Nordeste, no qual·o sindicato, analisando o Projeto
Nord~te, através do qual o Governo vai aplicar 3 trilhões de cruzeiros na região, concluiu que desses 3 trilhões de cruzeilros apenas 12% chegarão às microempresas, ind_iretamente
aos trabalhadores rurais. O resto vai
1
ficar nas mãos dos G.overnos Estaduais, para despesas de
custeio ·da máquina administrativa, para compra de máquina·s de escrever, de carros, para compra de todo tipo
de objetos destinados ao custeio dessas administrações.
E a outra parte, a grande parte, vai ficãr coin as oligarquias: Esse fato acontece não apenas no Nordeste, acontece ria Atilazôítía.-sempre aconteCeu e estã acontecendo.
Diria o· seguinte a V. Ex•: se o Presidente não pensou em
ctiar·esSá grande comissão de fiscalização da aplicação
d~ses recursos, deveria cria_r no N ardeste, na Amazônia.
no Cér'ftfo-Sul, no Sul do País e no extremo Sul, porque
na realidade os recursos dos grandes programas gover-namerifais rião.Chegam às mãos dos seus beneficiârios diretas que é o povo.

o SR. Hi!:LIO cUEIROS --=- Recolho para co-ncluir,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse parecer do eminente
Senado_r Odacir_ Soares que, no exercício da_ Liderança
do PDS, tem todas as condições e autoridade para fazer
tal afirmação. Acredito que o eminente Presidente José
Sarney·poderã levar na devida conta essa sua sugestão.
Apenas, sem querer entrar na discussão, relembro que
num discurso- do S_enador Helvídio Nunes, proferido
aqui, no auge da seca, foi reclamando que um dinheiro
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enviado pelo Gc_ve~no para atender aos flagelados num
municípiO do seu Estado, se não me engano pela Agência
Bradesco, esse dinheiro ficoü 20 dias parado nos cofres
do banco sem que tenha sido dado destino, para o qual
ele foi enviado. Essa denúncia foi feita aqui pelo Senador
Helvídio Nunes e, em conseqüência, eu fiz um projeto de
lei acabando com depósitos públicos em bancos particu~
lares.
O SR. Helvídio Nunes- Tem V. Ex• uma memória de
anjo.
O SR. HitLIO GUEIROS -

Muito grato a V. Ex•.

O SR. Helvfdio Nunes- Não foi tão longo assim, mas
o fato é verdadeiro.
O SR. lU:UO GUEIROS -~ 1': verdadeiro.
Então, isso ~apenas para dizer que o _Sr. Seriador Oda~
cir Soares, de alguma maneira, também tem suas razões
quando admite a existência de irregularidades nesse
problema de secas e de enchentes, sem que isso signifique
uma ofensa a toda a classe politica, a todos os administradores do Nordeste, homens honrados, respeitáveis,
como de qualquer parte do Brasil.
Eram esses os reparos, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que eu gostaria de fazer às observações muito tranqUilas,
muito calmas, do eminente Senador Helvidio Nunes, que
nos encanta a todos com sua maneira bondosa. quase
paternal de falar aqui no plenârio. Desta maneira,. se me
refiro a S. Ex• com esses quã.iificativos, é porque jamais,
de minhas parte, haveria qualquer intenção ou intuito de
agravá-lo com uma resposta. Apenas quis dar as explicações e esclarecimentos que julgava necessários ante às
denúncias aqui trazidas por S. Exf.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden.te. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- ConcedO
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, Líder do
PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Pr:esidente, Srs. Senadores:
. O castigo vem a cavalo. Recentemente, na ruidosa votação do Sulbrasileiro, chamei a atenção do Senado para
que não aprovasse a inclusão no texto da lei, das instituições e liquidação extrajudicial. Infelizmente, não fui
ouvido. A maioria esmagadora aprovou o texto da Câ-

mara.
Leio agora, Sr. Presidente, e af é ;que quero cobrar
a coerência da Maioria da Casa. A Maioria agora, como
eu previa, é obrigada a aprovar a extensão do benefício a
todas aquelas empresas, que, fraudando a confiança popular, acabaram causando graves prejuízos ao Sistema
Financeiro de Habitação. Estâ no Jornal do Brasil de hoje. na I • página, e depois na página I 5, a exposição que
quero ler. Para quê? Para cobrar dos que me combateram, naquela oportunidade, vejam hoje que a razão estava inteiramente comigo.
Lerei a notícia do Jornal do Brasil de hoje, Sr. Presi- .
dente.
CÂMARA PREMIA FRAUDES
NO SFH COM PROJETO
APROVADO ÂS CEGAS
A Câmara dos Deputados aprovou, em regime
de urgência e por voto de lideranças, um projeto de
lei cujo efeito prático seria a devoluçãõ a seus antigos donos, autores de uma sucesSão de fraudes no
Sistema Financeiro-de Habitação, de todos os ativos
das sociedades de crêdito imobiliário em liquidação
extrajudicial. São Cr$ 13 trilhões 684 bilhões em
moeda atual, quase limpos de responsabilidades por
dívidas dessas instituições para com o BNH e seus
fundos.
O texto aprovado reproduz, em seus artigos essenciais.
Gostaria que o nobre Uder do PMDB ouvisse isso, o
texto aprovado ontem pela Câmara, que reproduz em regime de urgência e por voto de Liderança. Exatamente o
que eu previa, está acontecendo. Aquelas companhias
que estavam em regime de liquidação ext~ajudicial iriam

sç_ bç:_nefici1U"__ d~- um_ ~:;:rro que o Senado. praticou,
mantendo-as no Projeto Sulbrasileiro.
O texto aprovado reproduz, em seus artigos essenciais, um projeto de decreto que os ex·Ministros
Ernane Galvêas, da Fazenda, e Mârio Andreazza,
do Interior, tiveram escrúpulos em assinar no fim
do Governo passado._ Foi inspirado pelo dono do
Grupo Delfin, Ronald Guimarães Levinsohn, que
através de um artigo específico tenta legitimar a
daÇãO- iin "pagamento pel8. qual, em dezembro de
1982 quitou uma dívida junto ao BNH equivalente
hoje a Cr$ 850 bilhões com terrenos de valor dez vezes inferior.
O prójeto votado às pressas, sem discussão e de
forma quase clandestina, atropela o trabalho que foi
en_oomendado a uma comissão de juristas de alto
nível, nomeado pelo Presidente José Sarney tendo
em vista a reformulação da Lei 6.024. Foi apfesen____tado sob pretexto de acelerar os processos de liquidação extrajudicial em curso, agregando dispositivos punitivos de ex-administradores. Na realidade,
esses dispositivos seriam inaplicáveis, e até mesmo
~uziriam penas que jâ estão previstas no atual Código Penal-para os mesmos crimes, com as deficiências deste. de tipificação.
Os principais beneficiários dessa nova fraude
contra os cofres públicos, agora sob patrocínio Legislaiivo, seriam, além de Ronald Guimarães Levin·
sohn. o do_no do_antigo GruPO TAA, Fernando Rodrigues, que tem desde 1975 quatro sociedades de
crêdito imobiliário em liquidação extrajudicial, com
ativos totais hoje equivalentes a CrS 667 bilhões;
Lynaldo Uchôa de Medeiros, do Lume, com duas
sociedides e ativos totais de Cr$ 245 bilhões; o Deputado Newton Veltoso (PDS-MG), dOno da Eçonomisa, com ativo de Cr$ 1 trilhão 425 bilhões; bem
como os acionistas da Continental (ativo de Cr$ 846
bilhões), Grupo Haspa (CrS 1 trilhão 726 bilhões),
Apesp-Ape (Cr$ 180 bilhões), Colméia-Ape (Cr$
519 bilhões) e Letra (CrS 1 trilhão 65 bilhões) esta dltima de José Eduarclo de Oliveira Pena, um
dos poucos, dentre todos os liquidados, que não tem
atrâs de si um amplo dossiê de acusações de fraude
de gestão. O Grupo l)eJfin voltariã ao antigo doilo
com a tive de Cr$ 1 trilhão 799 bilhões. Não seriam
atendidos, apenas, mas só caso se salvassem na frente com a_ sanção do Presidente Sarney, os donos do
Sul brasileiro (CrS 2 trilhões 686 bilhões de ativos) e
dP Habita_suJ (Cr$ 2 trilhões 653 _bilhões).
J. Carlos de Assis
Era o que eu previa. As companhias que estavam na
mesma situação daque'las três empresas, em liquidação
extrajudicial, iriam bater às portas do Legislativo, para
conseguir o mesmo favor. E o projeto já foi aproVado,
ontCm, na Câmara, em regime de urgência, e por acordo
de lideranças. Vai chegar, dentro de poucos dias, ao Sena.do. Quero perguntar àquela maio_ria, que rejeitou a
minha emenda, como vai proceder nessa oportunidade.
~ o castigo que chega muito mais depressa do que seria
de esperar.

O Sr.

Hé~o

Gueiros- Permite V; Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Hélio Queiras.

Com muita- honra,

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Exf sabe muito bem que, na apreciação do Projeto
Sulbrasileiro. a maioria do Senado não concordou absolutamente com as emendas colocadas na Câmara dos
Deputados. Apenas, por uma questão de complicações
regimentais, o Senado aprovou e V. Ex• sabe muito bem
disso.
E mais.: V. Ex• e outros Senadores provoc?-ram muito
a Liderança do PMDB, para indagar se seria ou não vi>
- tido algum dispositiv-o do projeto, e V. Ex• verifiCou que
as Lideranças não asseguraram coisa alguma. S poruqe
as Lideranças estão convencidas de que há muita coisa
errada dentro desse projeto. En~ão, não vai ser coisa em
julgado, não vai transitar em julgado, como pensa V.
certas coisas meio não digo imorais, mas meio fáceis, colocadas na Câmara dos Deputados. Pode estar
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certo V. Ex.• que o Poder Executivo saberá usar o poder
de veto para escoimar o projeto aprovado aqui no Congresso de suas possíveis falhas e irregularidades, antecipadamente admitidas por todos os Srs. Senadores, façase justiça. De modo que fique V. Ex• tranqUilo, porque,
embora V. Ex• diga que o castigo anda a cavalo, V. Ex•
vai verificar que vamos dar um jeitinho para esse cavalo
não chagar atê aq'ui, porque vamos acabar com ele, antes
dele. chagar aqui.
O SR. NE_LSON CARNEIRO - Espero que V. Ex•
mate o cavalo no caminho. Por enquanto, o cavalo está
vindo de avião, porque não faz uma semana que se aprovou esse dispositivo; no Projeto Sulbrasileiro, e aqui, ontem, a Câmara, em regime de urgência, por voto de liderança, acabou aprovando a extensão do beneficio concedido ao Sulbrasileiro, àquelas três empresas do Sulbrasileiro e do HABITASUL, a todas as empresas que haviam caüsado tão graves danos à economia nacional e à
ec-onomia popular. Era este o protesto, Sr. Presidente, e
esta consideração que eu queria fazer nesse instante,
para demonstrar que, ao impugnar aqueles artigos, eu
estava prevendo o que iria inevitavelmente acontecer.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Sobre a
Mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. I•~Secretârio.

São l.\dos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 135, de 1985
Altera o § 59 do art. J9 da Lei n• 5.890, de 6 de Ja·
nho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> O·§ 59 do art. 3~> di Lei n• 5.890, de 6 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

''Art. 3•
-~-···························~·
§ 59 o valor mensal dos beneficias de prestação
continuada não poderâ ser, em qualquer hipót~;se,
inferior ao valor do salário mínimo vigente no
País."

Justillcaçio

t

de tod_os c'onhecido o triste espetâculo de pessoas
idosas, algumas até com dificuldades de locomoção, permanecerem em filas intermináveis nos guichês do IAPAS
ou da rede bancária, para receber pensões ou outros beneficias previdenciários-; na maioria das vezes, de Valores
ínfimos
A Previdência _So_cial instituída, basicamente, para
prover de recursos os segurados ou seus dependentes no
momento em que, incapacitados pela velhice ou pela
doença, não mais podem exercer qualquer tipo de atividade remunerada, persiste em manter, nos dias de hoje,
pensões e aposentadorias, de valores que mal atingCm a
quarta parte do salário mínimo.
Para muitos, tal fato poderia ser surpreendente se levado em conta que a COnstituição, ao instituir o salário
mínimo, estabeleceu que o seu valor deveria corresponder a uma remuneração capaz de atender às necessidades
básicas de sobrevivência do trabalhador e de sua famfiia.
Por seu turno,. a própria Lei Orgânica da Previdência
Social dispôs no seu art. 39 que o salário de beneficio,
base de câlculo das prestações pagas pelo sistema, nunca
poderia ser inferioi ao salário mínimo, na data da concessão do benefíciO.
Sucede, no entanto, que, numa interpretação amb1gua
e, por que não dizer, canhestra desse dispOsitivo, os tecnocratas da instituição firmaram o princípio, segundo o
qual, somente na data do beneficio deve hav.er aquela
correspondência com o salário míniíno, resultando disso
que, com o passar do tempo, aquele valor fique defasa·
do, ante a desproporção dos antigos reajustes e~tre aremuneração dós trabalhadores em ativid;:rde e a dos aposentados.
De fato, só recentemente, os índices de correção monetária dos servidores públicos civis passaram a ser idênticos aos dos aposentado1]> _e pensionistas da Previdência
Social. Anteriormente havia uma desproporção entre os
dois reajustes, fazendo com que. ao se iniciar a paridade
L
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da correção, houvesse, como ainda há, bene_ITciOs J?revidenciários de valores muito abaixo do saláno mím_mo.
. O projeto corrige essa distorção, estabele~d~_que,
em qualquer hipótese, o valor mínimo ~os b.enefi~l~_s_ d!!
manutenção continuada não poder ser mfenor ao mmlmo legal.
__ _
Sala das Sessões, cm 24 de maio de 1985. ---:- C~rlos AI- .
berto.
·

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.890
DE 8 DE JUNHO DE 1972
Altera a Legislaçio de Prendêncli. Social e di ou·
tras providências.
•• ·-~· •••••• ···~~__:_~-·-· ••••• ···~ •• -~. ··~~,':"•_+ ..

··············································-·

Art. 3'~' O valor mensal dos beneficias de prestação
continuada, inclusive os regidos por normas especiais, .
será calculado tomando-se por base o salário de benefício, assim entendido:
I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão e o auxílio-reclusãO, 1/12 (um doze avos)
da soma dos salârios de contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, at~ o mãximo de 12 (doze), apurados em per(odo não superior;: 18
(dezoito) meses;
n- para as demais espécies de aposentadoria, 1/48
(um quarenta e oito avos) da soma dos salários decontri-

.

bu~~o i~ediatamente anteriores ao mês do afa~tamento
da atividade, até o máltimo de 48 (quarenta e 01to) apurados em período não superior a 60 (ses5e!lta) meses;
III- para o abono de permanência em serviço, 1/48
(um quarenta e oito avos) da soma dos salãrios de contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do
requerimento, atê o ~áximo de 4~ (quarenta e oito),
apurados em período não superior a 60 (sessenta) meses.
§ }9 Nos casos dos itens II e III deste artigo, os salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos
meses serão previamente corrigidos de acordo com coeficientes de reajustamento, a serem periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministêrio do Trabalho e Previdência Social.
§ 29 Para o segurado facultativo, o autônomo, o empregado domêstico, ou o desempregado que esteja contribuindo em dobro, o período básico para apuração do
salário de beneficio será-delimitado pelo mê$_ da data de
entrada do requerimento._ _ ___ _
§ 39 Quando·no período básico de cálculo o segurado houver per-cebido benefício por íncapacídiiàe, o
período de duração deste será computado,
considerando-se como salãrio d_e _contrib_uiç~o. no período, o salário de benefício que tenha servido de base para
o cãlculo da_ presta_ção. __
_
§ 49 O salário de benefício não poderá, em qualquer
hipótese, ser inferior ao valor do salário m~nimo ln~~s~l
vigente no local de trabalho do segur~do, à dat~- do I?tcio do benefício, nem _superior a 20 (vmte) vezes o mator
salário mínimo vigente no País.
§ 59 O valor mensal dos beneficies de p~:stação continuada não poderá. ser inferior aos segumtes percentuais, em relação ao valor do salário mínimo mensa.l de
adulto vigente na localidade de trabalho do segurado:
-i
90%(ri0Vénta pOrCenTo), para os casos de apos·entadoria; _· _
..
·
-11 _a 75% (setenta e Cinc.o por cento), para os casos
de auxílio-doença;
.
III - a 60% (sessenta por cento), para os casos de pensão_.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 136, de 1985
Dá o nome de nAeropono Internacional Juscelino
Kubltsch:ek" ao Aeroporto Internacional de BrasOia,
no Distritq Federal.

O Congresso Nacional decreta:
·
Art. 1q Passa a denominar-se "Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek" o Aeroporto Internac_iof!_a_l
de Brasflia, no Distrít9 Feder?!.

Art. 2'i'
cação .
Art. 39

Está Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
.Justif_!caçio

O .nome do Presidente Juscelino Kubitschek ê a pró- pría identidade de Brasilia. Difícil dissociar-se a criação
de seu criador, não apenas pelos aspec~os arquitetônicos
e urbanísticos que orientaram a conformação da Capital
do Pafs-. mas, principalmente, pelo significado.intrfnseco
da instalação da nova sede do GOverilo, enquanto interiOrização, enquanto irradiação das decisões centrais em
relação de equidistância aos vários pontos geográficos
do Brasil
_õ_Aei-Oporto Internacional de Brasflia, nesse aspecto,
$imboliza, em sua plenitude, essa dinâmica, por suas
próprias características funCiõ"nais e pela evõCa:ção da
agilidade, marco fundamental da adminÍStração daquele
grande brasileiro
Sal.!f. das Sessões, em 24 de maio de 1985.: - Alfredo
Campos.
.
.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Distrito Federçl.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 13, de 1985
nOOoiDina corredOr do Ánexo n do Senad'IJ Fede-

nll "AJa Senador Tancredo Neves".
O Senado Federal resolve:

Art. J9 O corredor do Anexo II do Senado Federal,
onde se situam a Primeira-Secretaria e "Gabinetes de "Senadores, passa a denominar-se ··~ta Senador Tancredo
Neves".
.
Are 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Justlflcaçio

Aprovada esta proposição, o Senado Federal estarâ
prestando uma homenagem, ainda que pálida, àquele
que, reconhecidamente, foi o mártir da restauração democrática ~m no~,o;;o País. o campeão dos ideais de tiberdade, Oa concihaçao nacional e da valorização do Poder
Legislativo, o Presidente Tancredó Ne_ves, _q_~e, também,
foi um dos mais ilustres membros desta Cf:!Sa
A homenagem ê de inteira justiça, pois nada mais faz
do que perpetuar o nome daquele que, mais que qualquer outro, sempre esteve profundamente identificado
com os mais lídimos ideais do Poder Legislativo, que
são, afinal. os da oróoria Nacào
Sala das Sessões, em 24 de maiõ- de 1985. - Alfreao
Campos.
(Às Çoin{sS-ões de Coiistitu~çãO e Justiça, de Educação e Cultura e Direlora.}
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Os projetóS-SerãO-tYublfcadOSe remetidos às comissões c-ompeten-

tes.

·

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- No texto
da Rerolução n9 8, de 1985, que adapta o Regimento Interno do Senado Federªl às disposições 9,_ª Lei n' 7.295,
de 19 de dezembro de 1984, que dispõe s-obre o processo
de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos ates do Poder Executivo e o_s da administração indireta, foi Constatada inexatidão material deVjda a lapso manifesto e que altera, por equívoço, o nu'irieJ-o dê integrantes da Comissão de COnstituição e Jus-

~~~r~s~!da~:t~~:;:J~';~l~ ~~C:ii:~~itii~;:r;~::O~
ra do projeto de resolução, e não havendo objeção do
Plenário, fará republicar a referida' resolução,
- ·esCoírriai:ldO-áCl.O r-efeiiàO la-pso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Nào há quonnn para deliberação.
Em conseqUência, as matérias da Ordem do Pia, todas
em fase de votação, constituída dos Requerimentos nqs
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57 e 58, de 1985; Projetes de Lei ~o Senado.n9s 26f79, 2,
340, 18 e 320, .de 1980, ficam com a sua apreciação adia. da para a próxima sessão ordinãria.
O Sr: Presidente (Lomp.nto Júnior)- volta-se à_ lista
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia_ o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Foi uma felicidade, uma alegria para mim, ficar, das
14 horas e 3_0 minutos até agora esperando oportunidade
de falar. Graças à gentileza do Senador Martins Filho,
que se increveu por mim, hâ dois dias atrás, d!= acordo
com as normas regimentais que exigem 48 horas de anteçedência, eu teria oportunidade de falar logo no início da
sessão. Tive essa alegria de poder ficar, até àgora, escutando os ilustres companheiros, utilizando-se de nonnas
regimentaiS, falando como Líder, falando em breves comunicações, deram-me a satisfação de ouvi-tos, e esses
pronunciamentos todos fizeram at~ com que eu quase esquecesse o pronunciamento que iria fazer hoje, para tratar de outros assuntos.
Sr. Presidente, parece que- assim como existe em termos de televisão; de mei,os de comunicação- nós temos
os horários nobres e temos os horários que pouca gente
se interessa em ouvir,. poucos ouvintes estão prontos a
esperar que chegue aquele momento. Então, como o ho-rário nobre, aqui, é duas e meia atê cinco horas da tarde,
que algúns jornalistas ainda ficam por ali ouvindo, .ou
então o orador quer ser ouvido para ver se amanhã sai
alguma coisa no jornal, eles ficam lutando bravamente
pará poder falar neSte horário. Aqueles que apenas mo-destamente se increvem e esperam o seu momento próprio para falar, então, vêm falar no final da sesslo, quando os jornalistas j4 foram embora, não têm paciência.
Como nós todos que aqui estamos, estamos prontos para
ouvir com toda satisfação o pronunciamento daqueles
que nos antecedem, participar dos debates quando possível, e lamentavelmente não foi possível apartear o Senador Helvidio Nunes porqu-e S. Ex• falou apenas em breves comunicações e o Regimento que não é muito obedecido, mas também não p"ode ser exageradamente descumprido, Aesse horário de breves comunicações não foi
possível apartear o Senador Helvídio Nunes, o que foi
uma pena; o assunto era dos mais importantes e todos
gostariam os de .debater aquelas questões.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, principalmente àqueles que ainda ficaram aqui até esse final de tarde de
sexta-feira, quero dizer que o Senador Hélio Glleiros, no
exercício da Liderança, referindo-se aos Senadores nordestinos, mas quase 'que especificamente a mim, como
resposta a um aparte que tive oportunidade de dar a.S.
Ex•, diz - parece - que eu não tinha lido os jornais a
respeito do Projeto Nordeste. Então, dizia eu que S. Ex'
leu a primeira notícia, mas se esqueceu de ler nos dias seguintes. Porque se S. Ex• lesse o próprio noticiário da
imprensa, a respeito do Projeto Nordeste, veria que há
uma dificuldade primordial para dar início a esse projeto
que realmente é da maior importância para a região.
Qual é: não existem recurso:; e falta uma discussã.o arespeito de questão _de segurança nacional para o levantamento aero-fotogamêtrico para se estabelecer as áreas de
atUaçào desse projeto. Nem este ponto ainda foi levantado.
Tive oportunidade, em pr.onunciarnento anterior, de
falar que deveríamos discutir o Projeto Nordeste aqui
nesta Casa, como tarnbêm na Câmara, e os representantes do Governo levaram essa idéia ao Presidente da República, a fim de que esse projeto viesse ao Congresso
para debate. Porque, entre outras razões, aquela levantada pelo Senador Qdacir Soares: a maior parte dos recursos do Projeto Nordeste não será aplicada em beneficio
da população nordestina, será gasta na administração do
projeto. Então, temos de debater essas questões, aqui, no
Congresso. Porque não é posslvel se fazer um projeto
voltado para o produtor rural, para a agricultura, em
que o Ministêrio -da Agricultura não foi ouvido. O Ministro Pedro Simon quase que se recusou a assinar esse
projeto, como antes o Ministro Nestor Jost tinha se recusado, ~lOrque__o Ministério da Agricultura não foi ouvido
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a respeito disso,- nem as Secrctariãs da Agricultura da

maioria dos estados brasileiros, onde as Secretarias de
Plai"lejamento é que se encarregaram desta questão.
Então, V. Ex•, Senador Hélio Gueiros, fala como que
de boca cheia, como de grande importância, que 12 bilhões de dólares para a região nordestina é coisa jamais
vista, muito acima das necessidades, praticamente, do
Nordeste. Não foi isso que V. Ex• nos disse, mas quaSe
que chegava a tanto.
Veja V . .'[:x•, que 12 bilhões de dQlares, em 15 anos, representam 5% do PIB brasileiro. Isto, em termos de recursos para uma região que representa I/3 da população
brasileira é muito pouco, Sr. Senador. Porque, no minimo, como uma migalha, o Nordeste teria obrigação de ·
receber, quase como uma esmola, pelo menos 1% do PIB
nacional, anualmente, o que representaria três vezes o
que tem no Projeto Nordeste
·
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ext um aParte?

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Com todo prazer,
Senador Hêlio Queirós~
O Sr. Hélio Cueiros- Nobre Senador Jutahy Maga·
lhães, o único reparo qUê faço ao discurso de V. Ex• é
~=~~~~.:~·me atribuiu qu~ "era quantia mais do que
O SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Não, nllo atribuí.
Disse quase.

O Sr. Hélio Gueiros- Não vou dizer que essa quantia
satisfaça ao Nordeste, de maneira nenhuma, apenas
comparo, quer dizer, nunca antes ouvi falar de uma região receber uma programação tão maciça de recursos
como vi agora, no começo do Governo José Sarney. Não
estou dizendo que satisfaça ao Nordeste, que isso vai me·
lhorar a vida do Nordeste, mas comparando com o que
se tem feito em outras regiões do Pa ls, crejo que ê-aprimeira vez quc; se destinam recursos tão maciços. Afora
isto, estou de acordo com as palavras de V. Ex', quando
diz que o Congresso tem de discutir, que o MinistériOdãAgricultura tem de discutir, a Secret"aria de AgricultU"rá
tem de discutir, concordo em gênero, número e grau com
V. Ex•, apenas frisei, pOr-que se dizia aqui que o Presidente José Sarney estava apenas preocupado em preenchimentos de cargos no Nordeste, e fiz ver que era uma
injustiÇa p-orque um dos primeiros atos de Sua Excelência "foi a dedicação desses 12 bilhões de dólares- para o
Nordeste._Muito grato a V. Ex•.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Veja, nobre Senador Hélio Gueiros, como ã.-menióiíii ê curta.I~âipu; simplesmente ltaipu, a constrUção da barragem da hidrelétrica de Itaipu quase que ã.th1ge esse- total de recursos, e
que, no Nordi:ste, será possivelmente empregado em
quinze anos. Portanto, somente uma obra, fora da região
Nordeste, recebeu de recursos quase essa quantia. Se S.
Ex~ for atualizar, em dólar, em dólar de hoje, o que foi
gasto em dólar de çntem, t'alvez V. Ex• ultrapasse esses
12 bilhões de dólares.

O Sr. Hélio Gueiros- Dólar é sempre dólar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nllo, nllo é sem·
pre dólar, também hã inflação por lá, Então, há uma
~tualização de dólares quando se faz esses cálculos, uma
atualização para a data atual. Vamos admitir que seja
um pouco menos. Então, veja V. Ex• que é uma obra
apenas, e V. Ex• sabe que para essas regiões, Sul e Sudeste, não foi apenas uma obra executada e não é apenas
wna obra que está em execução. V~_Ex• vê que se pára
com Tucuruí, pára-se com Balbina, mas não se pá:fi:i Com
obras aqui do Sul.
O Sr. Hélio Gueiros -Tem V. Ex• razão.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-'- Quando o Senador Helvfdio Nunes e outros Senadores falaram.a respeito de disputa de cargos, ninguém acha que os cargos de-vam ser mantidos nas mãos daqueles que vinham ocupando as funçdes gratificadas, os ·cargos de confiança.
Não. Há uma muclança de Governo, o normal é que mude. Agora, veja V. Ex• - e não é esse o aspecto, apenas
vamos abordar de passagem- que muitas figuras estão
voltando. Muitos que foram dos -GOVernos que V. Ex•s
chamam de discricionârios, atrabiliários, ditatoriais, to-

dos aqueles que ocuparam as funções mais importantes
nesses governos estão voltando para os cargos, também.

. 6 _Sr.

Üd~~~!-~~ares- Alguns nem saíram.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Alguns não

saíram, apenas mudaram de função.
Mas não é es-se o aspecto. Foi dito aqui, e nós combatemos, é que nesta hora de dificuldades que o País atravess_a, no~sa região, principalmente com a questão das
enchentes-:- são 970 mil pessoas desabrigadas que precisam da atenção governamental na região Nordeste nest& hora, os governantes estejam disputando cargos,
em vez de aproveitarem a oportunidade de uma reunião
na SUDENE com o Senhor Presidente da República,
com todos os Governadores, Ministros, inclusive vários
Ministros nordestinos, em vez de aproveitarem a oportunidade de estarem ocupando os cargos mais importantes
~ ReiJública para tratarem das necessidades de nossa
região, vão lamber reridas, discutir- não sei se chegaram a agressões - porque não estão sendo atendidos nas
suas reivindicações fiSiológicas.
O Sr. Hélio Gueiros -

Por que fisiológicas?

O Sr. Oda~ii Soares -_0 PMDB dizia.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pelo menos é
como se chama.~ este o ap~lido que se dã. Apelido que
falar. V. Ex•s falaram muito nisso.
Isso daí é que temos de combater, de reclamar. Agora
mesmo, o Senador Nelson Carneiro lembrou um fato.
Voteí cOntra o projeto Sulbrasileiro e o combati como
pude, dentro das normas regimentais. Dizia, naquela
oportunidade, que a maioria estava errado, porque estaM
va passando o problema para o Executivo, sem assumir
sua própria responsabilidade. Agora, que se lembrassem
-de uma coisa; isto que foi dito, hoje, pelo Senador NeiM
son Carneiro está também na minha declaração de voto.
Hoje, começa pelo Legislativo, mas não se esqueçam de
que, também através do Judiciário, muitos poderão busM
-caraquela igualdade de condições que foi dada, concedida pelo Poder Legislativo.
-- Vamos ver todos aqueles que foram prujudicados, em
ocasiões diferentes, por esses crimes nas organizações financeiras, vão buscar ressarcir seus prujuízos por uma
questão de isonomia.
Passap1os por cima de problemas constitucionais, de
pr-oblemaS l"egaís, passamos por cima por problemas
políticos, esque_cendo-nos dos problemas que viriam posteriormente. Já, CQr:n_eçaram _esses problemas. O Senado
vai ter de tomar uma atítude, vai tei de assumir sua-responsabilidade, para evitar que se concretize o erro cometido pela Câmara. Teremos, aqui, de assumir nossa resM
ponsabilidade, essa responsabilidade que esquecemos.de ·
assumir há poucos dias atrás.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu tinha pedido inscrição para ralar, hoje, sobre o FlNOR. Era o assurito
que eu deveria abordar. Pediria a V. Ex•, Sr. Presidente,
que- solicitasse à Taquigrafia para considerar como parte
do meu discurso o que eu trat~ a respeito do FINO R, em
uma abordagem praticamente técnica. E O fiz, atendendo, também, ao que vários companheiros do Nordeste já
fizeram, ao pronunciamento da Associação Comercial
do Estado da Bahia, através do seu Presidente Juvenalito
Gusmão de Andrade, que me passou um telex sobre o aswnto, uma espécie de trabalho conjunto das Associações
:Omerciãls-do Nordeste, contra a extinção do FINOR.
Apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadore, eu gostaria de
concluir o pronunciamento que .eu deveria ter feito na
íntegra, hoje, aqui no Senado, dizendo que os primeiros
sinais de que não foram em vão as diversas manifesM
tacões c_ontra a extinção do FINOR estão surgindo.
Ao contrário das -afirmaçO'es embutidas subrepticiRmentC:-effi depOírrientos e declàfações do ministro
da âre~ econômica•. _o nõvo .Superintendente da SUDEM
~~. na SU'a posse, enfaticamente declara que ninguém re-tirará. recursos do FINO R. E isto, Sr. Presidente, porQue
eles sentiram a reaçáo dos parlamentares do Nordeste.
Essa comissão;·para acabar com certos incentivos, a começar pelo FINOR, que era idéia da área 'econômica,
talVez a Fl~f\~. essa comissão já sabe que nós aqui não
permifirelnos que isso venha a ocorrer; que isso venha a
se co-ncretizar. Os representantes do Norte e Nordeste
nãO permitirão que se retire mais recursos dessas nossas
-~-ouvimos
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regiÕes_sorridas para atender as necessidades do Sul do
País..
O SJ_. Fábi9 Lucena -

Permite V. Ex• uma

ap~rte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES;__ Com todo o pra-

zer, Senador Fábio Lucena.
O Sr. Faõio Lucena- Nobre Senador Jutahy Magalhães, com relação as declarações do Sr. Superiritendente
da SUDENEsobre que os incentivos daquela região não
setào tocados, eu quero, mais uma vez, com a sua permissão recordar que, no dia 15 deste mês, na primeira
reunião do Conselho Nacional de Informática e Automação, o Senhor Presidente da República, que é também
Presidente do CONIN, afirmOU perante seus Ministros e
demais membros daquele conselho, afirmou que como
deciSãi:i-do-seu Governo, o Senhor Presidente José Sarney, os incentivos da SUFRAMA, da Zona Franca de
Manaus, eram intocáveis como decisão de Governo. Sua
Exelência teve de se retirar da reunião para atender a ou~
tros compromissos. Foi feita a reunião reservada, e, contrariamente a palavra empenhada como decisão de Governo do Senhor Presidente da RepÍlblica, o CON lN
cassou ilegalmente os incentivos fiscais da Superintendência da Zona Franca de Ma naus.~ apenas um registro
no sentido de que V. Ex• deve, de fato, fiscalizar as declarações do Superintendente da SUDENE, porque me parece que entre uma afirmativa do Presidente da República e uma afirmação do Superintendente de um órgão regional, muito maior confiabilidade, muito maior expressão de decisão tem, obviamente, a palavra do Presidente
da República, que foi desacatada, que foi desvirtuada e
distorcida por seus próprios Ministros; com exceçãoagora sei, porque tomei conhecimento do teor da ata dos
três Ministros militares, do Ministro Costa Couto e de
um quinto Ministro--Cujo nome ine foge, no momento, à
lembrança. Era o registro que me senti no dever de fazer
como advertência ao discurso de V. Ex•, como advertência, também, aos parlamentares do No,rdest~ tomem
cuidado, porque todo cuidado é pouco.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a mani·
festação de V. Ex~. Sr. Senador Fábio Lucena, e V. Exf
tem toda razão. Por isso, digo que não ganhamos uma
batalha, ouvimos uma manifestação num momento de
resta, num morriento de ali!:gria do novo Superintendente
da SUDENE, no momento de sua posse, mas não sabe.:
mos, como V. Ex• bem expressa no seu aparte, a validade
dessa afirmativa. Porque sabemos que_existe uma comig.. ·
são para retirar esses incentivos. :t: uma comissão da área
econômica, e isso não foi dito com todas as letras, mas
foi declarado quando o Ministro da Fazenda esteve na
·
Câmara.
O Sr. Fábio Lucena - Senador Jutahy Magalhães,
essa comissão está agindo a título de rever os incentivos
da SUDENE.

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES -

Claro.

O Sr. Fábio Lucena'- Quando, Ílo entendimento comum a todos nós, não há por que rever tais incentiVOS ...
O SR. JUTAHY MAGA.LHÃES- Tem de ampliar.

O Sr. Fábio Lucena -

... e sim ampliâ-los.

O.SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Retornar aqueles
inc!!ntiyQS que roram retirados da SUDENE.
Nós, aqui, talvez tenhamos um pouco mais de s_orte,
porque essa decisão,_ certamente dentro dos princípios
novos, porque temos de admitir que estamos vivendo
numa outra fase, mais democrática, em que o Congresso
é ouvido, tem de se manifest~r sobre determinados assuntos, nó"s teremos_ a oportunidade de recebermos, aqui,
qualquer proposta nesse sentido, discutir e recusar a sorte que V. Ex• não teve, foi uma decisão interministerial.
Mas, é uma decisão que não nôs surpreende, porque
-com todo respeito à pessoa do Presidente da República,
à figura humana dó Presidente José Sâ.rney, do poUtico
José Sarney, mas nós sabemos que, infelizmente, está
acontecendo, infelizmente nós estamos vendo iniciar
aquele clamor da opinião pública, dos diversds segmentos da sociedade, para que S. Ex', realmente, inicie o seu
Governo. Porque S. Ex.~ deve ter ditq;, "No meu Governo não acontecerá. .. " mas ainda não está rio Governo
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dele. 0:. Ministros não :;;ão seus; as escolhas não foram

suas; as diretrizes de Governo não foram estabeleciàas
por S. Ex• E quando nós aqui discutimos essas questões,

e os Líderes da Maioria declaram que n6s esuimOS- no
início do Governo, e por isso não deveríamos estar
cobrando jâ alguma" coisa, é porque alguém esquece que
nós não teríamos que discutir apenas baseados nos seú:nta e poucos dias de Governo; nós teríamos que discutir
naquele tempo que foi perdido, antes da posse, para se
estabelecer programas e diretrizes de Governo, que não
foram feitos, pelos menos não foram explicitados, foram
Ministros que ficaram para seT nomeados no dJtimodia,
e que, portanto, não poderiam ter também um programa
de Governo. E esse grande período foi perdido, e infelizmente ocorreu o drama do Presidente TancrOOo Neves, e
aí a situação ficou pior.
Quando eu dizía, tempos atrâs, de que naqueles momentos de festas em que a população - e eu acho que
corretamente - vibrava e festejava mudanças que se
previam; quando eu via a alegria geral dizendQ~...Nós temos razões para essa alegria!", nós deveríamos ter também urna preocupação, porque nós estamos dando um
sa1to no escuro._ Nós não sabemos para onde estamos
nos dirigindo. Eu desafiava que alguém apontasse um
programa de governo, que alguém dissesse, com conhecimento de causa. qual a linha económica do Governo,
qual a linha da política social do Governo, porque ninguêm tinha conhecimento de nada, porque ninguém podia çiiscutir nada a esse respeito, porque não havia pnr
grama e não havia diretriz de Governo. EntãO; V. Ex•s
da Maioria chegaram ao Governo sem que a Nação tivesse oportunidade de discutir. Nós ouvimos falar muito
que a Nação tem que ser ouvida, a Nação tem que debater, a Nação é que tem de fazer esses programas, mas a
Nação não teve o direito de conhecer esses programas
antes da posse. Agora começam alguns debates, começam algwnas preocupações. Então, o que estamos
vendo a cada dia? 1:: o Ministro da Indústria e do Comércio querendo seguir uma linha, o_ Ministro do Trabalho
querendo seguir outra linha, o Ministro da Fazenda
querendo seguir-uma linha, o Ministro do Planejamento
querendo seguir uma linha diversa, o Ministro das Comunicações retornando ao passado, com aquelas idéias
de botar para fora quem faz greve. Então, aí, todas aquelas idéias conflitantes, porque não existe unia-Unidade de
pensamento do Ministério, porque não existe um pensamento de Governo. A discussão ê. vâlida, a discussão é
necessâria, mas tem que haver uma decisão; e tomada a
posição, tomada a decisão de Governo, aos Ministros
cabe cumprir a governamenta~ Não podem os Ministros
votar, como nesse caso da SUFRAMA, contra a orien~
tação de Governo do PresidCrite da-República, declarada
na reunião. Quando existe autoridade e isso 'não pode
corresponder. Vejam V. Ex•s que, por coinCidência ou
não, foram exatamerite Os Ministros rililitares, por uma
questão de hierarquia;-que acataram a decisão do seu
Chefe Supremo o Presidente da República, os outros ficaram ontra e votaram contra as idéias.
V. Ex~ tem razão, nós tenlos que tomar cUidado, e temos que nos unir, aí é que nós, nordestinos, temos que
juntar nossas vozes e não podemos aceitar que por aqui
passe esse tipo de projeto.
Mas, concluindo, Sr. Presidente.
Deus queira que assim seja. Não devemos, entretanto,
considerar ganha a batalha.~ imperativo que os nordes~
tinos continuein sua-luta.
O FINO R, Srs. Senadores, é uma pequena etapa da
grande batalha que temos que travar.
Não podemos mais, a cada ano, vinnos todos nós à
tribuna do Senado, ou da Câmara, chorar nossos mortos, lamentar nossas perdas, clamar contra secas ou enchentes, soHcitar que o Governo tome medidas paliativas
para minorar prejufzoS -que se repetem.
Nós temos é que, a uma só voz, exig:ír medidas definitivas não para mitigar nossa fome, nossa sede; não para
reconstruir nossas casas. Teremos ~ que exigir as decisões políticas que O Governo terã que tomar para realizar as obras necessárias para evitar as futuras enchentes.
TranSfonnar em realidade os planos de irrigação que
existem mas não são realizados.
A grande obra para o Nordeste não será a propalada
grande comissão contra a corrupção. Esta tem que ser
combatida sem contemporizações, mas o que nós reclamamos são medidas efetívas. São as transferências de re-
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curs-os pata o infcio imediato das obras definitivll.S que o
Nordeste reclama.
Jsto só c_onseguiremos, Srs. Senadores, se nos unirmos.
Esqueçamos nossas divergências partidárias e vamos traba1har pelo Nordeste. VamOs exigir nossos direitos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~idente. (Muito __bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
Sr. Presidente,
Srs. Senadores,
Recebi do Presidente da Associação Comercial da
Bahia, Sr. Juvenalito Gusmão de Andrade, o telex que
transcrevo na integra.
uA Associação Comercial da Bahia,
solidarizando-:-~~ com to dali as Federações das Associações Comerciais do Nofdeste, consoante reunião
daquelas entidades ocorrida nesta capital, no último
dia 10, pede vênia a Vossa Excelência para transmitir as preocupações quanto às anunciadas modificações no Sisterita Finar, por enteridet- que tal Sistema deve ser preServado, até mesmo ter aumentado
os recursos financeiros que lhe são postos à disposição, em face do_grande benefício que tem prestado
à região, que não pode mais continuar a ficar na dependência total do Governo Central para a promoção do seu desenvolvimento. Sem dúvida, o relativo ínsucesso de alguns projetas não pode induzir à
conclusão do fracasso do Sistema Finar, vez que os
aspectos positivos são bem mais superiores, não
apenas no sufgimento de novas indústrias e recuperação de outras tradicionais, como também na elevação da geração dos níveis de empregos e tributos.
Na absoluta certeza de que V. Ex' haverá de manter
firme os seus compromissos com a região, muito
menos por ser ponto do programa de partido e muitÇI pela sua consciente solidariedade e origem norde-tinas, subscrevemo-nos,
Respeitosamente, - Juvenalito Gusmão de An.drade, Presidente".
Sobre este assunto alguns Senadores manifestaram-se
anteriormente, mas perdeu, por isso, a importância e a
oportunidade.
Pretendo tratar desta questão com uma abordagem diferente, especialmente sobre o FINOR.

I -Iutroduçio
É inegãvei que a estratégia de desenvolvimento regio-

nal implementada nos últimos anos foi capãz de engendar a expansão e a modernização do parque industrial
nordestino. É igualmente verdadeiro que sua não adeq_uação às condições e necessidades da Região decorrem
antes do fato de êssa estratêgia não ter se estendido a outros segmentos económicos (rural, sobretudo).
Só mais recentemente tais segmentos vêm sendo objeto de atenção_ na formulação de políticos para o desen-volvjmento r~ional, cuja dinamização representa importante fator para que se crie a integração intraregiona1, de forma que os objetiVõs de desenvolvimento
regional possam ser alcançado_s efetivamente. Porém, é
de se ressaltar que a industrialização nordestina teve, e
continuarã a exercer, papel estratégico para a consecução de um processo auto-sustentado de crescimento
voltado para a superação dos graves problemas sociais
da região.
Neste contexto, assume importância a adequada compreensão das discussões acerca dos mecanismos de financiamentos das transformações na estrutura produtiva,
que contribuem para a realização de investimentos no
Nordeste.
ll - Caracteristlcas Substan.tlvas
O· sistema de incentivo fiscal FINÓR - instituído
pelo Decreto-lei n'>' 1.376, de 12.12.74, com "-:Ístas a promover o desenvolvimento da Região Nordeste- apóia
financeiramente empresas, nacionais ou estrangeiras,
instaladas ou que venham a se instalar na área de
atuacão da SUDENE. A aplicação dos recursos prove-
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nientes_ do Sistema FINO R - correspondentes, em conformidade e em dotações previstas n~ legislação pertí.:--nente - a determinada parcela do imposto de renda,
pode ocorrer tanto atravês de ínventimento próprio (Direta); quanto em empreendimentos de outras empr~as
do Nordeste.
Depreende-se, assim, que as principais características
do Sistema FINOR assume -relevância na medida em
que:
-correspondem, efetivamente, a um reforço de capi~
tal, ampliando a capacidade de acumulação produtiva
na- Região; que se encontra restringida pela rend(!., "per
capita" da Região (equivalente a menos de 50% da prevalescente para à Pais);
-tendem a direcionar ao Nordeste a localização de
atividades industriais relacionadas a mercados em expansão efou cuja demanda ainda ê insatisfeita, contribuindo parã. um maior equilíbrio na distribuição espacial
do setor industrial;
-asseguram a capacidade de investimento de unidades produtivru:J nordestinas, ao representar oportunidade
concreta de aplicações para empresas de menor porte
que não apresentam escalas suficientes para atuarem na
Região;
-- contnOuem para- atenuar a. importância dos fatores
determinantes da localização industrial e que exercem
papel restritivo com relação ao Nordeste;
-permite a formação_ de uma Agenda Estatal, no
caso específico por intermédio da SUDENE, cuja natureza substantiva diz repeito à orientação do investimento
do ponto de vista de sua complementaridade e integração, tanto a nível da eStrutura produtiva loca1, quanto nacional, contribuindo para a descentralização do
Crescimento industrial sem perder de perspectiva a questão da eficiência:.
Portanto, o sistema FINOR representa instrumento
efetivo que colabora para o financiamento do processo
de acumulação na economia nordestina. Todavia, a sim~
pies constatação dessa importância não parece suficien·
temente compreendida, ensejando interpretações restriti·
vas do ponto de vista económico-social.

l i - Interpretações Falaciosas
Talvez, defitro do espectro de críticas dirigidas ao sistema de incentivos FINOR - aliâs, a utilização de incentivos fiscais e fiilã.ri.ceiros para a promoção da atividade produtiva não constitui traço específico do Nordeste,
mas característica predominante e com maior intensidade no processo de desenvolvimento braSileiro ·a postura
ortodoxa quanto à modificações da estrutura de preços
relativos dos fatores de produção tende a assumir certa
"universalização de entendimento". A redução relativa
dos custos do fato r capital tenderia a privilegiar seu uso
intensivo em detrimento do fator abundante, qual seja a
mão-de-obra.
Algumas considerações se fazem necessárias, tanto do
ponto de vista mais abstrato, quanto especificamente ao
Sistema FINOR.
.
De imediato, é preciso ressaltar que a questão bâsica e
fundamental para o tratamento do pro~lema econômico
diz respeito a ampliação da produtivida~e do excedente
econômico, de forma quC se tenha assegurado o necessário aumento da disponibilidad~...per capita" de bens e
_serviços colocados à disposição de uma sociedade. NCsse
sentido, a questão relacionada à escolha de tecnologias a
serem incorporadas ao processo produtivo tem na necessidade de poupança dos fatores produtivos Seu fator de-terminante, e não na disponibilidade ~os fatores de produção e, conseqUentemente, de seus preços relativos.
Ademais, o estoque de padrões tecnológicos é dado, embora esteja constantemente em evolução, refletindo signífícativa indivisibilidade do capital, que. torna falacioso
o argumento da substituibilidade entre os fatores de produção. Nessa óptica, o problema fundamental diz respeito ao fato de c_omo distribuir o crescimento do excedente
proveniente da incorporação tecnológica, de forma a assegurar a participação dos agentes so-ciais no desenvolvimento econômico; a maneira de se utilizar esse aumento
como instrumento efetivo de uma política de emprego, e
não aos possíveis "desvios alocativos" provenientes de
wna estrutura de preços relativos modificada- artificial-
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mente pelà intervenc~o de fatores externos ao processo
produtivo (pdlítica de desenvolvimento.)
Especificamente, com relação ao Sistema FINOR é
necessârio que se en~enda que as modalidades de incentivos nele embutidos não autorizam, sequer, pensar-se em
modificações de preços relativos e, em conseqUência, na
inte~sificação da utilização do fator capital, em detrimento das necessidades regionais de redução da pobreza,
do desempre~o e da miséria -presentes.

E preciso ·que se elucide o real alcance dos incentivos
proporcionados pelo Sistema FINOR. O incentivo que
esse instrumento de promoção regional estabelece diz,
respeito à demarcação, constituição e orientação de um
volume global de recursos para investimentos no Nor~
deste. Inclui, assim, não apenas aquisição de capital fixo
(bens de capital), mas também a incorporação permanente do fator trabalho. Os recursos d·o FINO R referemse à constituição de poupança destinada à ampliação do
capital; da base produtiva da Região. Os fatores de produção, nessas circunstâncias, são adquiridos de acordo
com as condições prevalescentes no mercado, não existindo subsídio que proporcione rebaixamento de preço
dos bens de capital. 1:: verdade que o Fundo FINO R se
constitui, basicamente, de recursos orçamentários provenientes do imposto de renda de pessoas jurídicas. Todavia, sua absorção pelo setor produtivo nordestino se faz
em termos'de remuneração de mercado, quer sob a forma de subscrições de ações, seja sob a modalidade de
emissão de debêntures conversíveis. O fato de apropriedade do empreendimento incentivado coincidir com a
pessoajurfdica que utiliza a isenção do imposto de renda
para aplicações produtivas não modifica a natureZa da
questão.
O fato de se adotar tecnologia!t. "iilteiisivas em capital", no que se refere aos projetas aprovados no FINO R,
encontra compreensão no próprio padrão de estruturas
industriais prevalescentes no País e que exercem competividade e ao mesmo tempo determina a forma de organização industrial no Nordeste (afora a influência exercida pelos fatores de natureza abstrata, anteiormehte descritos.)
-Nesse coiltexto, o incentivo embutido no Sistema FINOR relaciona-·se antes com a constituiÇão de um Fun~
do de Recursos reservados para a aplicação no Nordeste.
Note-se, entretanto, que só potencialmente esse fundo de
recursos pode ser considerado como um dado, uma vez
que sua formação depende de aplicações voluntárias fa· -cultadaS pela legislação pertinente, e sofre concorrência
de outras atividades, tanto na Região qua~to externamente.
A existência de um padrão concorrencial para a conse-cução de recursos do FINOR é tanto mais importante
quando se tem presente que representa indicador da
ocorrência de aplicações alternativas em seu próprio âmbito - demarcando, portanto, custos d.e oportunidade
- o que assegura e reflete simultaneamente qt~e a ques~
tão da eficiência se- encontra presente-ho sistema FINO R
e, em conseqUência, na indústria instalada.
A este respeito é importante coristatar que, embora a
execução orçamentária se aPresente de forma equilibrada, ao longo dos ó.ltimos anos, há situações em q~e a demanda de recursos é superior à oferta do FINO R. Nesse
sentido, é ilustrativa a constatação para a situação em
21-12-83, onde, se computar o volume de recursos de-mandados do FINO R em cartas-consultadas em análise
(Cr$ l09,3 bilhões), as aprovadas, aguardando Projeto
(Cr$ 75,2 bilhões) representam uma demanda de recur·
sos do FINOR superioT" a sua dotação otçamentária
para aquele ano (CrS 150,9 bilhões). Isto sem considerar
os recursos comprometidos nos projetas aprovados e a
demanda adicional daqueles aguardando análise.
Tais informações representam -um indicador básic_o_
das expectativas empresariais no que concerne _à realização de investimentos no Nordeste. Ademais, e maiS
substantiva, é a indicação da existência de concorrência
para a consecução desses recursos que, ao estipular as-

sim o custo de oportunidade das aplicações, não autoriza

criticas. "apriorísticas", que tendem a caracteri2;ar o Sis·
tema FINOR como instrumento indutor de ineficiência
industriai.

1 V- c,;~siderações Finais
Dentro do amplo espectro de instrl!mentos de promoção da atividade industrial brasileira, o Sistema FINOR constitui a mais expressiva inodaiidade 'de financamento especificamente orientada para a Região Nordeste. Assim, as deduções do imposto de renda de pessoas
jurídica representam o principal incentivo à: industrialização nordestina.
Embora a utilização sistemática dessa forma de incen·
tivos tenha origem no início da décad,a dos anos 60, e tenha sido orientadã basicamente para a região nordeste,
ao longo dos anos posteriores sofreu mqdificaçôes sUbstantivas na direção de uma ex.tensão a outros segmentos
econômicos (pesca, turismo, reOorestamento), e a constituições de fundos orientados para atividades agrícolas
(PIN, PROTERRA). Nesse sentido, acredita~se que essas modificações se constituíram forma de redução da
dísponibilldade de recursos provenientes do imposto de
renda destinados ao fmanciamento de Projetas indus·
triais no Nordeste. (Note--se que de um percentual inicial
de 50%, atualmente as aplicações do FINO R estão sujei~ ·
tas a um limite de 259p do imposto devido)."Ló,&icO é que
a própria recessão da economia brasileira fornece explicação para a redução real do volume de recursos do FINOR nos últimos anos. Tem~se, aqui, uma primeira instância de distor.ção atribuída externamente ao sistema, e
que representa descaracterização de sua natureza dife-rencial com relação a outias regiões ejou selares.
Por outro lado, se é inegãvel que o FINOR tem demostrado ser um instrumento altamente favorável à in~
dustrililiZação do No fedeste, não menos·impOrtante 'é a
constatação da concentração de suas aplicações em determinados Estados. Assim, a Bahia, Pernambuco e Cea·
rã absorvem, em média, mais de 50% do _total das apli·
cações do FINOR. A origem, predominantemente,
extra-regional dos recursos exerce interferência na alo~
c~ção dos recursos, na medida em que as aplicações tendem a reproduzir uma estrutura industrial coriiplemen~
ta r e associada ao núcleo predominante. Nesse aspecto, a
disponibilidade de matérias-primas ejou_vocações regio~ais compatíve[s aos in_ter~ses e às necessjQades dQ núcleo industrial dominante induzem à concentração das
aplicaçôes. Todavia, cumpre ressaltar dois aspectos atenuantes. É de se esperar que com a maturação dos inves~timenfos nesses Estados, poder~se-ã obter uma distribuição mais equânime na Região. Por seu turno, a maturação do_s investimentos tornarãconcretas as possibílidades de se atribuir um enfoque mais sociã.l à análise e implementação de novos projetas.
A transferência de renda gerada pelos incentivos fiscais no Nordeste fornece outro campo necessário ao
aperfeiçoamento do Sistema FINOR. A propriedade
extra-regional dos recursos significa, também, que a
maior parte dos lucros gerados pelos empreendimentos ·
ap<Jiados à apropriada por empresas localizadas_ no Sudeste e .Sul. ConSeqUentemente, as destinações desses recursos dependem mais de suas políticas próprias de investimentos. Os objetivos embutidos na política de de-senvolvimento regional exerc~ __!nfluência secu_ndâria (a
reínversão de parcela do imposto de renda a pagar constitui fator atenuante). O alto grau~ abertura comerc~al
da Região, e a natureza complementar de sua estrutura
produtiva, colaboram no sentido de reforçar o processode transferência, Nesse contexto, modificãÇões do siste-ma em direção a ampliações do valor agregado na Região se faZem necessârias.
Note-se, portanto, que as atuais disfunções do sistema
de incentivos FINOR decorrem, sobretudo, de fatores
-externos ao mesmo, orgináríos quer da política econômi~
C<_l--globa!,_quer da integração da industria nordestina ao
núcleo industrial dominante do Sudeste/Sul. Tais disfunções ensejam, sobretudo, a necessidade de seu aprimoramento, de forma que lhe s~ja assegurada maior efi-
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ciência na geração de empr:go e n_a manutenção da renda gemaã -aentro dá própna Regtão.
~
Qualquer revisão do Sistema FINO R em direção contrária ao seu aperfeiçoamento, à retomada de sua natureza diferenciada relativamente a outras regiões ejou seta·
res seria de extrema inoportunidade para a consolidação
e ~pliação do desenvolvimento industrial da Região.

Para se ter uma avaliaÇão quantitativa da importância
do FINO R para a indústria da Região, basta mencionar
que de um total de investimentos previstos em cerca de
CrS 6,3 tri!hões, o FINO R deverá financiar cercade35%
desse montante, ou seja, Cr$ 2,4 trilhões. Estes it:tvestirnentos compreendem a mais de 50 ramos industriais, de-mostrando sua importância estratégica em termos de
maior diversificação e completamentação da economia
regional, que deverão gerar mais de 950.000 empregos
diretos e indiretos (dados relativos ao ano de 1983).
A mdústria constitui-se no elemento central do proces-so de dianmizaÇão regional, pois representa o setor onde
a produtividade cresce com maior intensidade, e, dessa
forma, o próprio excedente económico que será apropriado pelos diversos segmentos soci.ais; ê de onde emana 0 avanço técnico e são irradiados os elementos de
transformação agrária e terciária.
A constatação de que a indústria do nordeste se encontra mais integrada aos objetivos globais do nó.cleo
dominante do que a própria Região, não lhe retira a natureza de ~sencialidade. Pelo contrário, colabora para a
tese do necessário alargamento desse processo de indus~rialização; sem que contudo se .destaque o padrão acumulativo conseguido. Nesse contexto, são pertinentes e
adequados os aperfeiçoamentos dos instrumentos de'in~
centivos à consolidação industrial da região. Porém,
sempre direcionados para que se alcance maior aprofundamento industrial na região e, em conseqUência, se necessárias superação de desajustes sociais, e não no sentido de supressão de incentivos, com vistas a se promover
o ordenamento orçamentârio contábil, rompido por fatores exógenos à própria economia.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os primeiros sinais, de
que não foram em vão as diversas manifestações contra a
extinção do FTNOR, estão surgindo.
Ao contrário das afirmaçõ_es embutidas subrepticia~
mente em depoimentos e declarações dos Ministros da
área económica, o n~vo Supérintendente da SUDENE,
na sua posse enfaticamente declara que ninguém retirará
recursos do FINOR. Deus queira que assim seja. Não
devemos, entretanto, considerar ganha a batalha. 1:: imperativo -que os nordestinos continuem sua luta.
O FINOR, Srs. Senadores, é uma pequena etapa da
batalha que temos que travar.

gra~de

Não podemos mais, a cada ano, virmos todos nós à
tribumi do Senado, ou da Câmara, chorar nossos mortos lamentar nossas perdas, clamar contra secas ou ench~ntes, solicitar que o Governo tome medidas paliativas
para minorar prejuízos que se repetem.
Nós temos é que, a uma só voz, exigir medidas definitivas não para mitigar nossa fome, nossa sede; não para
reconstruir nossas casas. Teremos é que ·exigir as decisões políticas que o Governo terâ que tomar para realizar as obras necessárias para evitar as fu.turas enchentes.
Transformar em realidade os planos de irrig3ção que
- eXistem~ mas não são rializados.
.
A grande obra para o Nordeste não será a propalada
grande comissão contra à corrupção. Esta tem que ser
combatida sem contemporizações, mas o que nós reclamamos são medidas efetivas. São as transferências de re-cursOS para o início imediato das obras definitivas que o
Nordeste reclama.
Isto só conseguiremos, Srs. Senadores, se nos unirmo.s.
Esqueçamos nossas divergências partidárias e vamos trabalhar pelo Nordeste. Vamos exigir nossos direitos.
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COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES;

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

O SR. MOACYR DUARTE (PDS - RN ._Pronuncia
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa anuncia (Jue o sr·.- Ministro da Reforma eDesenvolvimento Agrãrio _teria entregue ·ao Senhor Pre·
sidente da República um plano para implantação daRe~
forma Agrária nas diversas regiões do País. Acreditamos
que esse plano se constitua em versão preliminar de um
anteprojeto de alteração do atual Estatuto da Terta a ser
encaminhado à consideração do Congresso Nacional.
Levando em conta a importância do problema, haja
vista a anunciada divulgação dessas medidas pretimina·
res para o próximo dia 27, ao ensejo da realização de
uma concentração de trabalhadores rurais promovida
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais,
as lideranças mais representativas da classe patronal ru·
ral brasileira estiveram reunidas na ConfederaÇão Na·
cional da Agricultura, dia 22 último, para unia anâlise e
discussão do problema, achando por bem manifestar as
suas preocupações em mensagem dirigida ao Presidente
José Sarney, cujo teor também foi levado ao conheci·
mento do Ministro Nelson Ribeiro.
O telex endereçado a·o Presidente da República tem os
seguintes dizeres:
..A Diretoria Plena da Confederação Nacional
da Agricultura, hoje reUnida nesta Capital, discutin·
do a situação fundiária do País, votou, por unanimi- dade, uma proposta no sentido de serem levadas a
Vossa Excelência as apreensões de toda classe na
ârea do .processo fundiáiio, confiando, entretanto,
que será garantida a preservação da propriedade ru·
ral, legitimamente adquirida, economicamente ocu~
pada e explorada e socialment~ atendendo seus_ob· _
jetivos, tudo isso ao amparo da ordem jurídica, eco·
nômica e social do País, com adoção simultânea de

uma definida Politica Agrícola. Aproveitamos a
oportunidade para testemunhar o nosso apreço e
coff:Sid~ção.

Flávio da Costa Brltto, Presidente da Confederação Nacional da Agricultura."
O exame da legislação agrária brasileira tem-nos levado a concluir pela sua q1;1ase total abrangência da proble·
mática decorrente das distorções de nossa estrutura fundiária. A Lei Federal n9 4.504, de 30 de novembro de
1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, é das melho·
res em· seus aspectos doutrinários e impositivos, restando, talvez, tornar mais efetivo o cUmprimento de suas
disposições.
Ao preoconizar, por indesejável social e economicamente, a extinção do complexo "minifúndio + latifúndio", a nossa legislação agrária explicita I? modelo que
deve prevalecer, o qual se fundamenta no estímulo ao desenvolvimento e fortalecimento do binómio .. empresa
rural + propriedade familiar", definido, a primeira,
como o empreendimento de pessoa tisica ou jurídica,
pública ou privada, explorado económico e racionalmente, dentro das condições de rendimento económico
da região em que se situe, em percentagem mínima de
sua área agricultável, fixadas nos termos do Decreto Federal n" 55.891, de 31 de março de 1965, e não se constitua em latifúndio; enquanto a segunda se caracteriza
como um imóvef rural, direta e pessoalmente explorado
pelo agricultor e sua família, lhes absorvendo toda a
forca de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o p"fogreSso-social e económico, com área fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalhado
com a ajuda de terceiros.
A consolidação desse modelo não decorrerájãmais de
uma símples diVísão-e;o-u reagrupamentoae p-ropfieda:.
de. t necessário que, concomitantemente, outros problemas básicOs que afligem a nossa agropecuâria, como os
atinentes à infra-estrutura rural, à comercialização da
produção, à oferta de insumos e equipamentos agrícolas,
à pesquisa, ao crédito, à assistência técnica e à extensão,
sejarri-sistematicame-nte equaciOnadOs para, a partir daT,
serem f9rmulti!das a,~ soluções e adotadas as providências
cabíveis, com vistas à reformulaçao do nosso sistema
fundiário. ~preciso que se organize;, que se fomente in·
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tensivamente e que se fortaleça permanentemente o associativismo ·rural, principalmente como instrumento democrático de efetivaÇão da interferência dos produtores
em todas as fases do processo econôffi:ico.
Acreditamos que a retomada d~ discussão dessa temática, agora que se anunciam os propósitos do Governo
de agilização de ·suas ações nesse setor, é, sobre tOdos os
aspectos, extremamente auspiciosa. mormente, quando
se pretende partir de um trabalho esçoimado de passionalismo. O Estatuto da Terra, como instrumento legal de
justiça social e de desenvolvimento económico, não po- .
deria jamai.s qued;ar-se meramente esquecido:~ impres·
cindível que se procure viabilizar a aplicação dos princfpios filosóficos que o balizam, atrav~s da adequação de
seus dispositivos à realidade do meio agrário brasileiro.
As intenções do Governo, ao que nos parece, palmilharão esse caminho.
É curial que o n~sso desenvolvimento_ eco~ômico e
social, ainda Por muitos anos', dependerá essencialmente
do comportamento do setor agropecuârio. ·Esta é urna
verdade que muita gente, ao que parece, tem pejo de pro·
palar. Fala-se demasiadamente da agricultura,
adotando-se, muitas vezes, uma postura protecionista,
como se tratasse de um segmento inerte e desvalido de
nossa economia. Este não é o enfoque aconselhável para
se apreciar os problemas e perspectivas de nossas atividades rurais. Na verdade, o·que se tem de levar em conta
é o papel desempenhado pela agricultura na constituição
-e desenvolvimento de nossa sociedade, onde sempre se
colocou como sustentáculo fundamental, responsável
que tem sido e é pela forniação da maior parcela de nos·
so pi-oduto interno e pela manuntenção do maior contingente de nossa população, a1é:m de financiar o desenvol·
vimento do setor urbano, apesar de dispor de urria do·
tação de recursos naturais reconhecimentos desfavoráM
vel, em algumas regiões do País.
O Sr. OdaCii-- Soares nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer,
ouço o Senador Odacir Soares.

Maio de 1985

O Sr. Odaeir Soares---:- V. Ex~ com muita acuidade,

com muita inteligência e com muito bom senso.- coloca
muito bem a questão da reforma agrâria no Brasil, nota~
damente neste momento, quando se anuncia, atravês da
imprensa, é verdade, que o Senhor Presidente da República vai encaminhar ao Congresso· Nacional uma
proposta, talvez, de revisão ou de reatualização do_ Estatuto da Terra. Nas coloca~ões que faz, V. E11:• ressalta
que além do Problema específico do reassentamento fundiãrio do País~ da. queStão específica dO assetamento de

novos colonos, ou do assentamento dos meeiros, dos
parceleiros, dos arrendários em glebas de sua propriedade, é fundamental tambêm que se proll_Iova, com própria
refonna agrária, uma Verdadeira jUStiça social, um ver~
dadeiro desenvolvimento social e económico no País,
porque a terra deve, a partir daí, ter uma destinação enlinentemente social. Mas is colO,caçõC:s de V. Ex•, por outro lado, fazem também ressurgir o problema da concen-.
tração exagerada da terra, no País. Evidentemente, essas
colocações que V. Ex.• acaba de fazer - e as que eu fiz
tambêm, em pronunciamento anterior - não podem
abandonar essas questões fundamentais a que V. Ex•
acaba de resSaltar e de referir. Mas é necessário tambêm
que. tenhamoS em vista que nenhuma reforma _agrária se
fará, neste País, mesmo uma reforma agrária que seria a
verdadeira reforma agrária,- a mais democrátiCa reforma
agrária, a que todos nós prCtei:idémos, a que todos nós
demandamos, não se fará sem que voltemos os nossos
olhos, as nossas preocupações e a nossa sensibilidade de
brasileiros, de verdadeiros patriotas, para a questão da
concentração da propriedade rural, no País, para a questão do latifúndio improdutivo. Evidentemente, a reforma agrária que se quer fazer, no País, democrática e justa, não Poderá nunca se fazer ou se realizar, abstendo-se
o Governo, abstendo-se o Parlamento do cumprimento
das normas constitucionais em vigor, que prevêem, basicamente. que a desapropriação da terra, da propriedade
particular, nunca poderá se fazer sem pr~iaejuSta indenização em dinheiro ou em títulos da Dívida Agrária. De
modo que, creio, deva ser est~ o propósit<? do Governo:
fazer uma reforma agrária democrática, a partir do pressuposto constitucional vigente e da própria estrutura da
sociedade brasileira, que prescreve ~ respeitC? à propriedade privada e a livre iniciativa. Ora, se Convivemos Com
uma economia de mercado cujo objetivo do Governo ~
de cada vez mais consolidar, evidentemente, temos que
proteger a propriedade privada. É claro que não podemos abandonar o conceito da destinação social da propriedade privada. E num Pais em que milhões de 'brasileiros vivem amarrados a um esquema quase feudal de
exploração da terra, ê fundamental que a terra também
seja distribuída de forma deJJ?.ocrática e justa,
respeitando-se os preceitos constitucionais. De modo
que eu queria, nesta tarde, aplaudir o discurso de V. Ex•,
pela serenidade, pelo bom senso e pelas colocações inteligentes e lúcidas que traz à discussão dessa questão que
deve ser, a n,teu ver, da maior importânda para o povo
brasileiro, neste momento.
O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço a interferência do nobre Senador Odacir Soares e concordo plenamente com sUas colocações. Obviamente, o início desse
discUrso coritém as preliminares do eilfoque ·quC de&ejo
dar ao problema quando concluído. Mas a tese que advogo, e a tese que todoS os proprietários rurais conscientes deste Pais adotam, é a da necessidade urgente e imperiosa da reformulação do nosso sistema fundiário. Mas
ressaltando, sobretudo, que a adoção dessas medidas
'inadiáveis e imperativas jamãis poderá ocorrer se a elas
não forem acopladas uma política agrícola adequada às
peculiaridades das diversas regiões geoeconômicas do
País, porquanto, se isto não ocorrer e ilão for feito, toda
a reforma agrária se frustará cOm relação à efetivação e
persegUição dos seus supremos desideratos.
A prioritização da agropecuária no coiltexto da polfti~
ca governamental - e este. tem sido o discurso de todos
os GovernoS- não se constitui numa concessãO-generosa do sistema, mas se configura num condicionamento
imperativo da própria viabilização do processo de desenv-olvimento econômico do País. Não ~ a coação da
noblemãtica social que torna relevante a pOUtica agrícoa, mas, sim, o significado econômico dessas atividades.
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Deve-se compreender, portanto, que sem o desenvolvimento rural não se pode falar em des_envolvimento econômico.
Á intervenção do Poder Público deve se respaldar
numa política agrfcola objetiva, qUe fortaleça e dinamize
a iniciativa privada, e que se deve materializar através do
fomento à formação e desenvolvimento de unidades pro~ .
dutivas tipificadas sob a forma de ..empresas rurais" e de
..propriedades familiares", conceituadas no tão pouco
conhecido Estatuto da Terra, e na extinção gradualmente acelerada do malsinado binômio "latifúndio + minifúndio". O posicionamento até agora· predominante~
mente calcado nos princípios até certo pm)to paradoxais
de se fomentar a produção agrícola e se garantir o abastecimento a preços módicos; deverá ser superado através
-de medidas que assegurem a adequada remuneração dos
produtores e propiciem uma oferta abundante aos consumidores. Tal política, colocada sem floreios demagógicos, 'impõe uma regularização do processo de comercialiZação, suprimirido-se drasticamente os pontos anómalos
da intermediação, em benefício direto das unidades ex~
tremas da corrente produtiva- o produtor e o consumidor.
Ttido isso significa que as atividades agropecuárias,
pará poderem cumprir a missão que lhes cabC: no desenvolvimento de nosso País, devem encontrar no mercado
preços comPensadores para os seus produtos. A crise da
pecuária que aflige ·a Nação é um exemplo elucidador.
Com os preços comprimidOs, viu-se a pecuária fortemente desestipllllada. o que culminou com a redução qualitativa e quantitativa de nossos rebanhos. Assistimos impotentes ao abate indiscriminado de matrizes, ger'ando uma
situação difh::il, onde encontramos o pecuarista, sem produção, vendo o preço subir, e o consumidor, sem alimentos na -sua misa, vendo o valor do dinheiro cair.
Observe--se que essa crise é de amplitude mqndial, a importação de carne já não se constituindo em solução,
pois os alimentos estão se tornando, ao lado do petróleo,
num dos fatores dete:rminan_tes da Perigosa onda inflacionária que está ateinõrizando o mercado intenlacio~na1,
atingindo mesmo algumas economias superdesenvolvidas da Europa Ocidental.
Uma polfi1Cã de preços mal dirigida nos cOnduz a_uma
situação póucO-afentadora, àllde encontramos um produtor rural desestimu{ado, um consUmidor onerado e
uma nação sem estoques reguladores de produtos agrícoI.as essenciais. Se não for assegurada uma remuneração
efetivamente compensadora para os nossos produtores
rurais, todo o instrumental aprestado para fomentar a
produção de nossa agropecuária - a refo-rma fundiária,
o crêdito, a assistência técnica, a difusão de insumos, a
pesQ.Ui_sa -:- revelar-se-á inócuo .. _ _ __,
_ __
EntendiO~ a_agropecuária como uma atividade económica básica e- vitál, impõe-se que se mobilize Os meioS
Cxeqüíveis para fazê-la rentável e atrativa, titiertando~a
da injusta pecha de bruxa responsável pelo nosso atraso
e pelas' atribUlações de nossa economia.
Não há pessoa responsável neste 'País qUe não admita
a necessidade de uma refOrmulação do nosso sistema
fundiário ..A preocupação com a estrutura fundiária ãinda é ~oje maior, pi'ovavetmente, entre os técnicos e estudiosos da problemâiica agrária, do que entre aqueles que
dela participam mais diretamente, isto é, os proprietários
e os trabalhadores rurais.
Mas o que nós esperamos é que essa reformulação se
processe e se efetive num clima de racionalidade, fora
dos limites do passionalismo demagógico. O -que nos
preocupa sobremodo ê o estado de espírito que Se pretende criar no seio das populações rurais menos desayi~
sadas com algumas promessas mirabolantes, que culmi- -nam com a incitaçãO à desordem e ao conflito sociaL
Há de estarrecer a todos o documento que passaremos
a ler, distriJ;Iuj'Qo na área rur;:~.l do município de Pontes e
Lacerda, no Estado de Mato Grosso; zona reconhecidamente agitada por tensões socials:
·
Plano de Açio para Manutençilo e Exercício de Posse
Gleba ~'FUNAI"
Informações gerais sobre a situação:
a. Situação jurídica: informação sobre o processo:
-expediente enviado a· Brasflia, etc.
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_b. Situação de (ato; a posse exercida precariamente:
oUtros fatos - comunicados, telefonemas, informações
gerais.

Plano de Açilo

a.

Levantamento dos nomes de posseiros por cada
travessão.
.
-travessão é a linha que corta, no sentido longitudinal, a gleba contestada:
b. lns.erição dos voluntários para o plano de ação.
conjunta.
.
f- Execução dos trabalhos conjuntos por cada travessão pelo sistema de mutírão. Obs: Execução dos tra~
balhos sempre em conjunto.
Ex.: I. a construção de barracos; 2. roçada; 3. plantação de culturas permanentes.
d. Criação de um grupo de defesa e vigilância para
guardar o grupo de trabalho de qualquer aproximação
do inimigo . .E4.: !O elementos.
.
e. Destaque de um grupo de batedores do grupo de
defesa para vigiar e sondar- as posições do inimigo.
f. Reação a,rmada somente em caso de penetração na
ãrea pelos inimigos.
g. Criação-de um ajunta de coordenação do trabalho
em seus mínimos detalhes dentro da área.
h. Criação de uma junta de coordenação geral fora
da área (inclusive para pesquisas e informações),
i. Execução da política de pressão sobre autoridades
e órgãos para estabelecimento da Justiça. Ex.: reivindi~
cações diretas, telefonemas, jornais, etc. (executado p/
junta de corrd. geral).
j. Início do trabalho pelas partes mais internas da
área_

Objetivos: d~istar ataques ou difucultá-los, enquanto
_se executa benfeitorias. Quando chegar às partes mais
externas e expostas, já teremos uma infra~estrutura de
benfeitorias r~"alizadas e e-n-tão" f3.remos pressão armada.
Aí se .Tiduzíl ...o J grupo dC- trabalho efou aumentará o
grupo de defesc. Após o término dos trabalhos, perma~
necer em posição de defesa e vigilância até a documen~
tação da terra.
Dados té_cnicos da área e posses.
a. Elaboraçà.o de mapa cadastral dos posseiros e res~
pectiv-a área, bem como outros dados.
b. Atualizações constantes e atuais sobre a área de
posse.
Revisão das atribuições da Comissão constituída:
a. Confirmação da corilissão - importância
b~ CºQrçl_enação dos trabalhos da mesma.

O SR. MOACYR DUARTE - Municípios:
Pontes e Lacerda- MT, 26 de Abril de 19~5.
(as) João de Oliveira Neto, elaborador do plano a ser
exposto domingo dia 28-4~85 às 13:00 hs, no Sindicato
dos Trabalhadores,
O Sr. Odacir Soares-

y. Ex• me permite um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.

O Sr. Odacir Soares- O documento que V. Ex' aca. ba de ler, evidentemente, por quem conhece essas questões, como eu as conheço, porque ocorreram com muita
freqüência no meu estado, retrata muito bem, praticamente, a falência do INCRA, na forma atual de atuação;
porque, lamentavelmente, o INCRA, nesses 20 anos,
deixou de- CuniPrir ãSpectos impOrtantes Para- a solução
q.o problema agrário brasileiro, _dedicando-se quase que
exclusivamente, principalmente, acé o in1cio do Governo
João Figueiredo, à cOlonização; Cr.ue era que é, nO Estatuto da Terra, uma atividade secundária. que ele deveria
desenvolver, porque o Estatuto da Terra prevê a colonização particular, a colonização privada. Mas o INCRA,
ao invés de proceder as ações discriminatórias, os processos de_ discrimin-aÇão, quer administratiVos, quer judiciais, das_ terras existentes no Brasil, separando as públicas das particulares, preferiu deixar essa tarefa_ a uma se~
gunda etapa, para dedicar-se, quase que exclusivamente,
a projetas faraónicos de colonização.

e:

O SR. MOACYR DUARTE- E não bem sucedidos.
O Sr. Oda"cir Soares- E não bem sucedidos. Então,
na realidade. a expectativa dos posseiros, dos arrenda-
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tários, dos meeiros, que se gerou a partir da própria
criação do INCRA, que se gerou a partir da perspectiva
de cada um desses brasileiros possuir o seu pedaço de
terra, frustrou~se, gerando conflitos, notadamente na~
quelas ãreas mesmas em que o próprio INCRA atuava e
ainda atua. O caso de Rondônia é típico. No momento
em que o INCRA, em Rondônia, a partir do início do
Governo João Figueiredo; com-e-çou a expedir títulOs de

propiiedade das terras, as questões sociais, QS liUgios
desse tipo que V, Ex.• está narrando, com documentos

desse tipo, praticamente; desapareceram. Então, nós de~
fendemos, neste momento em que se fala numa reformuM
lação da politica agrâria brasileira, nós defend_emos,
para o INCRA, uma ação muito mais formUladora de
uma polítíca nacional dê reforma agrâria, muito mais de
concepção de uma política nacional de reforma agrâriâ,
do que propriamente uma ação de 'órgão executor da
política. Essa política formulada pelo Governo Federal
d~veria, a meu ver, ser executada com muitO mais eficiência pelas secretarias estaduais de Agricultura ou pelos institutos estaduais de Reforma Agrária, do que propriamente por um organismo federal, tipo INCRA. Essa
ação do INCRA, ao longo desses 20 anos, ao invés de facilitar a solução do problema agrârio brasileiro, gerou
uma deformação e uma ansiedade muito grande, que terminou criando esses conflitos. V. Ex' estâ narrando um
fato verdadeiro, está trazendo .ao conheCimento da Casa
um documento que eu não discuto a sua procedência,
porque acredito e jâ vi documentos parecidos com esse,
mas, a meu ver, o culpado ~ o próprio INCRA, o culpado é o próprio Governo Federal.
O SR. MOACYR DUARTE - As nossas preocupações, eminente Senador Odacir Soares, são no sentido
de que fatos e episódios dessa natureza não se multipliquem em todas as regiões do País. E ficamos também
preocupados com uma declaração atribuída ao Ministro
Nelson Ribeiro, de que o processo de reforma fundjãria
deveria ser iniciado em todas as ãreas que estivessem vivendo tensões Sociais. Ora, se, por um lado, S. Ex• tem
razão, por oUtro -turno, essa declaração poderã, inclusive, estimular a eclosão dessas tensões. E após o anúnciO
dessa opinião e dessa colocação do Sr, Ministro Nelson
Ribeiro, algumas âreas, aparentemente tranqUilas, que
aguardavam pacientemente que o processo de reforma
fundiária se desenvolvesse por etapa, inclusive no Nordeste, jâ estão sendo sacudidas por tensões sociais.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como não são
infundadas as nossas preocupações. A revolução deve
c;:omeçar no campo, jâ preconizava o teórico Che Guevara. Os seus ensinamentos--,--eSfãO encontrando solo fértil
em algumas regiões deste País, como se depreende pela
leitura que acabo_d_e dar coi1_hecimento a Casa de fazer.
Isto vale como uma advertênCia a fim de que as tensões
sociais que possam existir em ··determinadas áreas, não
venham a se transformar amanhã ou depois em convulsões sociais.
.
Acolheremos a reforma agrâri"q. anunciada pelo Governo. E a acolheremos como um imperativo de ordem
social, na expectativa que surja aco"plada a uma política
agrícola adequada às peculiaridades das diversas regiões
geoeconômicas do País. Sem_ uma política a:gdcola compatível com a realidade nacional, qualquer reforma
agrária se fruslnirã na consecução dos- seus. desideratos
maiores. Mas confiamos tambêm, que no bojo. dessa reforma seja ga~ntida a preserVação da propriedade rural,
legitimamente adquirida, economicamente ocupada e explorada, e socialmeDte atendendo seus objeHVos;--pOis
este é o espírito que se insere- rio Estat~to da Terra e~.
também, o deseja de todos os brasi_leiros que querem
tranqUilidade e ordem para o seu trabalho .em favor do
progresso e do desenvolvimento deste grande País, onde
nos orgulhamos de ter nascidos. (Muito bem! Palma_s.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENAJJOR
MOACYR DUARTE EM SEU DISCURSO_-Plano de Ação para ManutenÇão e
Exercício de Posse
Gleba FUNAI
informações Gerais Sobre a situação
a) situação jurídica: informação sobre_o processà; eX·
~diente enviado a Brasflia, etc. b. sit_uação de fato: a
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po:sse exercída precariainente: outros fatos. cados, telefonemas, informações gerais.

comuni-

Plano de Açio

a. Levantamento dos nomes de posseiros por cada
travessão.
b. Inscrição- dos voluntários para o plano de ação conjunta.
e. Execução dos trabalhos conjuntos por cada travessãO pelo sistema de mutirão. Obs.: Execução dos trabalhos sempre em conjunto. Ex.: _1. construção de barracos;
2. roçada; 3. plantação de culturas permanentes.
d. Criação de grupo de defe'sa e vigilância para guardar o grupo de trabalho de qualquer aproximação do inimigo. Ex:.: lO elementos.
e.- Destaque de um grupo de batedores do grupo de
defesa para vigiar e sondar as posições do inimigo.
f. Reaçã.o armada $-Omente em caso de penetração na
área pelos inimigos.
g. Criação de uma junta de coordenaçã_o do trabalho
em seus mínimos detalhes dentro da ãrea.
h. Criação de uma junta de coordenação geral fora da
área (inclusive para pesquisas e informações).
i. Execução da política de pressão sobre autoridade e
órgão para estabelecimento da Justiça. Ex.: reivindicações di retas. tdefonemas, jornais, etc. (executado p/
junta de coode. geral).
~
j. Início do trabalho pelas partes mais· ip.ternas da
área. Objetivos: despistar ataques ou dificultá-los, en- .
quanto se executa benfeitorias. Quando chegar às partes
mais externas e expostas, jâ teremos uma infra-estrutura
de benefeitorias realizadas e então faremos pressão armada. Aí se reduzirá o grupo de trabalho ejou aurilentar.ã o grupo de defesa. Após o término dos trabalhos, permanecer em posição de defesa e vigilância atê a doeu~
mentação_ da terra.
- 'D8dos técnicos da ãrea· e posses.
- a.- Elaboração de mapa cadastral dos posseiros e respectiva ãrea; bem como outros dados.
b. Atualizações constantes e atuais sobre a ãrea de
posse.

a. Confirmação da comissão

~ importância ..
b. Coordenação dos trabalhos da mesma.

Pontes e L2cerda-MT., 26 de Abril de 1985. -.João de
Oliveira Neto~- o Elaborador do plano ·a ser exposto
domingo dia 28/Abr./85 às 13:00 no Sindicato dos Trabalhadores.
O SR. PRESII)ENTE (Jutahy Magalhães)- Concc_do 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:
Há muitos anos, lendo o livro de Teixeira Soares, Diplomata que honrou o Itamaraty, no liVro que versou
sobre a Amazônia, disse o emêrito escrftor que os grandes problemas s6 podém ser resolvidos com audácia criadora. E proseguia, que a Amazônia continua a ser um
desafio permanente à imaginàção criadora do homem
brasileiro.
Esse pensamento eu sempre abtiguei, e foi assim que,
ao chegar nesta Casa, em 1979, pensei em oferecer um
instrumento ao Governo, para que contribuísse dentro
do meu uni verso, dentro dos conhecimentos que tenho
da .região que me abrigou, para melhor desenvolvê-la e
sacudi-la, Apresentei um projeto como proposta de delegaÇão legislativa, autorizando o Governo a criar uma Secretaria Especial para a Região Amazônica, que tem a sigla de SEARA. A proposta teve· o n"' 7. Depois de cinco
a nos, Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, vi com alegria, na
- sessão do Congresso Nacional realizada ontem, sob a
Presidência de um amazônida tamb~m. o Senador Mário
Maia, a-provada a prOpOsta. Isto me emOCionOu.
Estou certo de que o Presidente da Replíblica; diante
- desse desejo manifestado pelo Congresso Nacional, pro~
p~sta que teve o aval de inúmeros Srs. Senadores, Sua
Excelência haverá, como homem também daquela região, de efetivar, de materialiiar esse anseio, esse desejo
que nós, amazônidas, jâ alimentamos há muitos anos.
Não é mais possível que a Affiazônia, que é um continente dentro de um Pais, continue_ subordíná.da ao Mi-
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nistêrio do Interior, que tem a atribuição de abrigar o
Brasil inteiro; Sul, Sudeste, Noroeste; Nordeste e mais a
Amazônia, que por si só já representa um grande problema. Não é possível um homem só administrar este Minist~rio a contento. Daí por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acreditar que esse nosso pleito virá cotitribuir
com seu desmembrainento, desvinculando a Amazônia
do Ministério do Interior, para impulsionar aquela região. Quando imaginei, antes de ser Senador, uma proposição desta natureza, conversando com o canditado à
Presidência da República, então, João Fiqueii'edo, disselhe que, quandO Sua Excelência estivesse no Poder, con- .
viria desmembrar a Ama2;:ônia do Ministério do Interior,
e S. Ex• perguntou por quê. Depois de explicar dem.orosamente as razões, disse-lhe mais, se houvesse uma seca
no Nord.este, uma geada no Sul e uma enchente na Amazónia, logicamente, o Sul e o Nordeste, pela força política e económica que têm, pretereriam a nossa região por
ser mais fraca. E Sua Excelência concordou.
O Sr. Odacir Soares - 'E cheias na Amazônia nós tC:.
mos todo a:no, não ~ verdade, Senador?
O_ SR. JORGE KALUME - Dai por que imaginei
uma s~retaria, que ê mais. modesta que um Ministério,
com um- secre4\rio subordinado diretamentç ao Presi·
dente da ~epública, Para ter a sua atenção voltada unicamente para aquela região e os pleitos dos amazônidas
serern ·canalizados através desse titular. Nesta oportunidade, gostaria de ler um pequeno trecho da minha justificação que bem define o- meu pensamento, e, por que não
dizer o pensamento de todos os que vivem respirando a
clorofila daquela grande área ornamentada por uma selva robusta.
Dizemos nós: A Secretaria Especial para Assunto
da Amazônia objetivarã essencialmente a supervisão, coordenação, execução da poUtica do desenvol·
vimen~o da Amazónia leg~. De fato, na atual conjutura sócio-político-econômica que o nosso País
atravessa, os problemas da Amazônia se apresenfarfi em tal magnitude e complexidade, que jâ estão
a impor uma reforma na estrutura administrativa
vigente, objetivando a implantação de uma política
de planejamento integrado que efetivamente sirva
aos interesses nacionais. Neste passo, não ê desejá·
vel que permaneçam em condições de isolamento
vinculados a estrutura e comandos diverso$, orgilos
que por todos os motivos se identificam nos fins comuns de atuaçilo na ãrea amazônica.

O Sr. Odaclr Soares.- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JORGE KALUME- Já ouvirei V. Ex•.
Não é novidade, neste País, o desmembramento. Se
mergulharmos na história, indo ao Impêrio, à Replíblica
de Deodor_o, à República, que se dizia velha, de Get61io,
que foi a república revolucionãria inegavelmente, à República da Revolução de 64, e a atual que se convencia. nou chamar d~ Nova, todos os governos desmembraram
seus ministérios.
Há pouco tempo, vimos o desmembramento do Ministério da Educação e Cultura. Po_rtanto, estã na hora
de irmos ao encontro desta aspiração, deste anseio dos
am azônidas.
E ontem, Sr. Presidente, quando o Congresso Nacional contava com a presença de 59 Srs. Senadóres e 276
Srs. Deputados, vi engrandecida a minha região, senti a
sensibilidade dos companheiros Senadores e Deputados
que ali se encontravam. E, nesta ocasião, não poderei
deixar de.consignar um agradecimento especial ao ViceLíder do PMDB, Deputado Valmor Giavarína, que foi
cordato, _atendeu ao nosso apelo no sentido de dar o seu
voto a favor. E graças a isso, à sua compreensão, àcQD"J.preensão da Presi-dência de Mário Maia, à compreensilo
de todos os companheiros que ali se encontraVam, de todos os Partidos, foi aprovada a proposição. A todos eles
o meu agradecimento.
Agora, o'uvirei V. Ex• com todo o prazer.
O Sr. Odacir Soares- Eu queria apenas acrescentar
ao seu pronunciamento, nobre Senador Jorge Kalume,
os meus cumprimentos, não apenas pelo esforço imenso
q.ue V. Ex! desenvolveu para que esta proposta de delegação fosse aprovada na s_essão de ontem do Congresso
Naci~al, mas ~obretud<? pelo descortino, pela "Visàó,pe.
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los objetivos delineados na proposta e na justificação
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex' um aparte?
que v. Ex' formulou ao Congresso Nacional, criando a
o-sa. JORGE KALUME _Ouço, com prazer, v.
Secretaria Espec"ial para a Amazónia. Nós esperamos
Ex'
que a criação desse novo órgão que deverá, necessariamente, debruçar-se principalmente sobre os problemas
OSr. Odaci;-Soares --Ac;bamos de;erlançada, nesda Amazônia Ocidental, porque a Amazônia legal, in~ te plenário, a candidatura do Senador Fábio LuCena ac
cluindo os'Estadós do Maranhão e Mato Grosso,jãestâ
Governo do Amazonas, que é um fato.que toda a popumelhor aquinhoada do que a ptôprla7\:-rtiã2:-ônia Ocidenlação do Estado do Amazonas estava esperando; faltava,
tal, porque está representada rio Governo por vãrios Miapenas, que S. Ex' se manifestasse, e isso, evidentemente,
nistros e, por força de suas bancadas, tem exercido um
v aí afastar qutro!! possíveis contendores, pela indiscutível lideranç~kque o Senador Fábio Lucena exerce no Espressão muito mais eficaz e eficiente sobre o Governo
Federal, espero, repito, que esse órgão possa efetivamentado_rlo__Amazonas. Mas, quando sugeri o nome de V.
te demandar e atingir os objetiVos prescritos e desejados
Ex•_._!!u n_ã_Q__quis afastá-lo do Senado, eu quis apenas que
por V. Ex' Espero que com sua efetiva criação, com seJ.! ____ esse organismo novo tivesse um homem com coragem de
efetivo funcionamento que os demais órgãos que se insbrigar e com independência para brigar, e V. Ex•, Senacrever'ào na sua estrutura como a SUFRAMA, a SUdor F_á_bjo _Lu_cena, tem a melhor independêti~ia que se
__ pode conferir a- urri homem no Brasil, é a independência
DAM, o Banco da Amazónia, os tc;rritórios federais todos os o_rganismos de desenvolvimento regional localizado voto, é a independência da liderança, é a independêndos na Amazônia legal, que eles possam ser consolidadq_s
cia do prestígio.
com o apoio crescente do Governo Federal, o que, lamentavelmente, não vem ocorrendo hoje. Nossos_órgãos
O Sr. Moacyr Duarte- Permite V. Ex• um aparte?
de desenvolvimento regional, quase sem exceção, estão
_O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex•, com
.esvaziados, e a SUFRAMA vem de ser vítima recente de
muito praze_~, mais uma vez agrad~ndo_ ao S~nador
uma decisão federal que retira os incentivos fiscais destiOdacir Soares por essa sua valiosa contribuição aô meu
nados à indústria de informáti~ e da automação. Espediscurso.
ro, repito, que a criação pelo Presidente José Sarney, da
SEARA, que a criação dessa S~retaria Especial, a nível
O Sr. Moacyr Duarte - A minha interferência será
por demais rápido; apen~s para ~izer que espero que os
de Ministério, possa, efetivamente, atingir os objetivos
vatícíillOs do eminente Senador Fábio Lucena se efetidemandados por V. Ex•. Acho que o PresidenteJoséSarney deve nomear Ministro um amazónida da Amazpnia
vem, __ se-~OD:Creti~~·Çporq!Je_ ~~io que todoS ii65 -estlOcidental para dirigir ~se Orgão, um iurtã..zônida corajo-mãría-Iflos_ v~~lO riQ governo do Estado dO Am_azon~s, e
so, combatente. brilhante- e até teria uma candidato
os senadores- fu~uros também muito_ se_sra~.ífi~r~àm e_in fê-lo comO seu-cOmpanheiro no Sena-do. En~~o. faço vo-para esse ó!gão que é o eminente Senador_ FábioLuce-tia
-não vejo hoje, na Rep6blica, nem um homem com
tOs para q-ue ps-prognóStiCos políticos dO Senador Fábio
melhor envergadura moral, com melhor envergadura inLucena se realizem, efetivamente.
telectual, com melhor combatividade, com melhor cora0 SR. JORGE KALUME
Incorporo ao meu pronunciamento as palavras bem ditas de V. Ex•, -Senador
gero para ser Ministro Chefe da SEARA, senão o Senador Fábio Lucena. Ele seria uma garantia de que os obje-·Moacyr Duarte.
tivos de V. Ex• não seriam frustrados, ele seria uma gaMas, Sr. p'resídente, quero inserir também os meus
rantia de que os objetivos de V. Ex•, ao criar a SEARA.
agradecimentos à pessoa de Almir Pinto que, como rela~
setiam atingidos. De modo que, cumprimento V. Ex• e
to r da matéria, abrigou, na sua plenitude, a min!t~_pro~
faço um apelo ao Senhor Presidente José Sarney para
posição, rejeltaridO duas propOSições Como a da Deputa~
que, criando a SEAR~, nomeie para o seu primeiro Mida paraense Lúcia Viveiros e a do Deputado amazonense
Viva! do Frota. Porque S. Ex• que nos honrou durante o
nistro o amazónida ocidental Fábio Lucena, nosso companheiro do Senado Federal.
tempo em que aqui esteve; e os membros da Comissão
Mista, sob a Presidêiu:~ia do então Deputado Nêlio Lo~
bato, no dia 18 de maio de 1982, achou por bem- repi~
O SR. JORGE KALUME - O aparte de V. Ex•
-to - o relator, ficar com a minha proposta.
tornou-se maior, mais objetivo;quarído falou em Fábio
Assim sendo, Sr. Presidente, com estas palavras simLucena. Inegavelínente, Fábio Lucena tem a seu favor o
ples, mas ditadas pelo meu coração;·- deixo consignado
amor à gleba, o seu talento, o seu idealismo e, acima de
mais uma vez o meu reconhecimento a todos os Srs. Se~
tudo, o que é raro hoje, a sua probidade.
·nadares que aqui pOritificaram, ontem, os que se enconPortanto, criada a Secretaria, olharei c.om muito cari-tram hoje, bem como aos Srs. Deputados que participanho, irei aplaudir com toda efusão se- eSc~lhido_o nome
ram dessa luta em'favor da minha inesquecível e querida
de Fábio Lucena para dirigir" esse futuro órgão. A V. Ex•
região, que ê a Amazônia. Porque eu·sempre digo, com
então, os meus agradecimentos, nobre Colega Odacyr
_pef1!1i~s~o dqs colegas que aqui se encontram, além de
Soares.
amazônida só o brasileiro.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' me permite um aparte?
O Sr. Mário Ma~ --~e!~ite V. Ex•·um ap_~rte? _
O SR. JORGE KALUME - Ouço, com prazer, o
O SR. JORGE KALUME - Jã estava encerrando,
aparte do nobre Senado'r Fábio Lucena.
quando chegou aqui o estimado colega, Senador Mário
Maiª-, _qu~ ont~_tCUI!bém_col?-borou pa'ra a aprovação.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume,
ifd ouvi-~o, com muito prazer.
desejo felicitã-lo pela materialização de sua idéia, olltem
alcançada na re;união do Congresso Nacional. De fato, o
o~&. M-~riO--.Maia--- Nobre.Senaqor Jorge Kalpme,
seu projeto, além de ser conseqUência da vastíssima visão _
que tem V. Ex• da problei'Qática amaz-ônica, o seu projeriós quefémos pres't"ar o testemÜÍtho do esforço de V. Ex•,
to, além dessa particularidade, traz a Amazônia para um
com as ceii~as não ~penas do Acre mas da Região Ama~
novo enfoque, diante da discussão nacional que se trav_a.:
_?:Qnj@_Q_çaf_inho _c_om que V. Ex• sempre trata os problee que vai continuar em torno da nossa grar1:~e regiã_o. _Eu
_1!1~ _gu!!: ru>s di~ttmx~eito, na: região que noS é comum.
o parabenizo, eu o felicito, sinceramente. Com relação à
Mas eu queria, neste aparte, congratular-me com V. Ex•
proposta do Senador Odacir Soares, m~is produto, natupelo acontecido do· dia de ontem, quando, em um~ _meralmente, da amizade pessoal que nos une, a mim e ao
morável sessão do Congresso NaciOnal, a Casa achou
digno e nobre Senador pelo Estado de Rondônia, a propor bem de aprovar o projeto de V.-Ex', propondo a
posta muito me envaidesse e até me comove. Mas decl~ _ _criação de uma Secretaria Especial para tratar do~ assunno da honraria, primeiro porque haverá uma incompã.titos da Amazônia-. Secretaria esta a que deu inclusive um
bilidade, de vez que no día 15 de março de 1987 eu dev~
- nome, uma sigla muito Significativa, qUe é a Seara, e há
rei assumir õ Governo do Estado do Amazonas, e quatro
- de ser o seu projeto uma seara que hã de florescer e ajuanos depois deverei voltar para o Senado Federal. Muito
dar a trazer o desenvolvimento da Amazônia. N6s todos
obrigado. Era o que eu tinha ;t dizer.
da Amazônia, do Acre, do Amazonas, do Pará, dos TerO SR. JORGE KALUME- V. Ex• começaria como - ~~-t_érJ&s;E,~_ra!!~ B.~i~g -~ Qt~e 1 _que_f®lQS aqui .tra~e~ o
Mirristro, depois se desincom-Patibilizaria; para concor-_
nosso tributo, a nossa sohqanecjade.e.-ª" noss~ gra_tiCJao
Pela 1effibfatlçã. ·a _esfÕÍ'ço. com que V. Ex• se houve durer a~- governo;- assumiria e Indicaria o seu substituto.
Então, parabéns também a V. Ex•
rante esse tempo todo, na luta pela tramitação_dese pro-
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· jeto. a·o longo das comissões, até torná-lo projeto de resolução da Casa do Congresso Nacional. E, nobre SenaM
dor Jorge Kalume, tenha a certeza de que nós todos da
Amazônia, unidos, vamOs agora entrar em uma nova
fase de trabalho, que é aquela de convencer o nosso Partido, o governo do nosso· Partido, para tornar efetíva a
criação da Secretaria Especial para Assuntos .da Amazônia. 1:: o meu preito de homenagem a V. Ex• e a minha
solidariedade que expresso, neste momento, vez que ontem, quando _o projeto de V. Ex' foi aprovado pelo Plenário df:sta augusta: rePresentação do Brasil, não pude
fazê-lo por estar na Presidência; mas, agora, na oportunidade deste aparte, quero trazer o meu preito de homenagem, porque está de parabénS V. Ex' como estamos de
parabéns todos nós parlamentares da Amazônia, e está
de parabéns, também, a grande Região Norte e o Brasil,
pois que terá. essa Secretaria que: equivalerá àquele ministério que pensamos todos em criar, mas compreendemos
que seria uma discriminação para com as demais regiões
ter uro ministério_ especial para uma determinada região;
mas V. Ex•, sabiamente, colocou a equivalência de um
ministério na criação _de uma Secretaria para Assuntos
da Amazônia. Meus parabéns a V. Ex• e grato por darme a oportunidade ~e aparte_á-lo, neste feito.

O SR. JORGE KALUME --No inicio da minha
oração, fiz questão denominar V. 'Ex•; secundei os agra·decimentos que_ apresentei ontem; e desejo afirmar que
a:s palavras de V. Ex' foram alentadoras e vieram robus~
tecer a luta que enfrentamos, durante 5 anos, para que
-conseguíssemos o triunfo de ontem. Resta agora, já que
-õ O:ingres-so Nacional ofereceu esse instrumento, que S.
· Ex• o Senhor Presidente da República, como homem
também dali, mesmo que não fosse; mas como brasileiro
ilustre, saiba compreender o nosso sacrificio e materialize esse nosso ideal, esse nosso desejo.
O Sr. Mário Maia --Antes que V. Ex' termine, só
para complementar o meu aparte, quero pedir escusas a
V. Ex' de não estar aqui presente, porque V. Ex•, ontem,

avisou-me de_ que iria tratar hoje do assunto. Mas, es.tive
ausente e estou vindo dos meandros dos ministérios, que
V. Ex• também sabe como são diflceis de_percorrer, para
conseguir as mi8alhas para o nosso distante e esquecido
Estado. Mas, ao chegar ao meu gabinete, e verificar,
também por uma feliz coincidência, que V. Ex.• estava na
tribuna, eu me apressei a vir ao plenãrio, para alcançar,
ainda, as considerações que V. Ex• estava fazendo, para
que eu me fizesse presente neste acontecimento, que é
histórico para nós da Amazônia. Muito obrigado a V.
Ex•
O SR. JORGE KALUME - Muito obrigado a V.
Ex•, também, e estou certo de um final bem feliz. Mesmo
porque, como diz um provérbio chinês: ..Caminha sempre em direção da luz, assim não verâs sombras atrãs de
ti."
Estou certo de que a Amazônia foi vitoriOsa,
Muito obrigado a V. -Ex• (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESID~TE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
o

O SR. NELSON CÀRNEIRO (PTB -lU. Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Já e tempo de a legislação nivelar os direitos dos trabalhadores, eliminando a distinção entre os que servem à
iniciativa privada e os que prestam serviços aos órgãos
público·s. Na verdade, todos são igualmente trabalhcldores, enquanto a lei di.sciplina as condições de trabalho, os
níveís salariais mínimos,_ a assistência social, a aposenta_doria dos empregados de pessoas flSicas ou jurídicas de
direito privado fazendo-o, igualmente, no que tange aos
servidores públicos.
Não ignoram ·que, na .maioria das legislações trabaM
lhistas, nos diversos países do mundo, há um tratamento
diversifica-do .dos empregados privados, providos de outra.. siStemãtica os servidores públicos.
No caso brasileiro, temos uma circunstância interessante: o serviço público contrata empregados seja_ ·pelo
regime· estatutário, denominando-os de funcionãrios;
seja pelo regime da Consõlidação das Leis do Trabalho,
-denominando--os de servidores.
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Prestam, os dois grupos, os mesmos serviços; mas têm
um regime salarial distinto·. Os trabalhistas recebem o
139' salârío, mas não têm direito ao.s qüiri.QOênios,- enquanto os estatutáriQs, com direíto à gratificação quinquenal, não recebem aquela ajuda anual. Os trabalhistas
não têm estabilidade no emprego, conquistada depois de
um ano pelos estatutários, enquanto oS priniClt'õS recebem a contribuição patronal referente à aposentadoria,
alêm do Fundo de Garanii_a por Tempo de SerViço.
Essas mesmas distorções ocOrrem no que tange a aposentados e pensionistas, das diversas origens.
·
Assim é que a Lei n'i" 6.872, de 19 de maio de 1980, d,ispondo sobre a pensão especial, só reconheceu total direito para os funciõnários estatütários; _não o·n:steridendo
aos ·chamados "celetistas".
Como ~onseqUêhcfa-disso, as viúVas dos tfabalhadOres
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ficam
em situação de penúria, quando podiam ter melhoradas
suas condições de vida, se gozassem dos mesmos benefícios atribuídos, no caso da pensão especial, às viúvas dos
servidores públicos.
Jã é a segunda vez que abordamos o assunto. Infelizmente, contioüamos, com a Nova-República, proibidos
da iniciativa: -de leis referentes ã.o assunto, da competên.· cia exclusiva do Poder Exe(:uti_vo~_• _~ -~ _
Co_mo, no entanto, estamos diante dé outra administração, renovamos nosso apelo ao Poder ExecutivO, no
sentido de estender esse beneficio, enquanto não propõe
a uniformização da legislação laboral no País, estabelecida a eqUidade de tratamento entre os servidores trabalhistas e estatutários da União~
Era o que trnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Pretendiam os seus idealizadores reverter a crônica es- ·
cassez 9-ç:_ unjdades h~bitacionais, sobretu~o para as populações mais carentes,-Para taiitõ execufarldo uma política que envolvesse agentes da poupança privada e estímulos à construção civil, sem o comprome~imento de recursos do Tesouro.
De lá para cá, extensa legislação tornou mais confusa
a operaciorialidade do Sis_etema. A partir de 1982, os mutuários passaram a attar CÕri1 insurportáveis aumentos
das prestações devidas pelos financiamentOs. Mui tos se
tornaram inadimplentes, alguns formaiiiaram acordos.
outros simplesmente aband_onaram suas cas_as.
Mudaram as norast alterando significa~teme~te as
condições dos finan<::iamentos _e_ as relaç,~_es Cõntr#uais,
levando o Comprador, não r8.r'as vezes, à aquisição de
imóveii;de niã qualidade, e pelos quais paSSaram ·a dever,
periodicamente, importâ_ncias astronomiciunente maiores.
Persístindo o desacordo entre os agentes financeiros e
os mutuários, ao termo das negociações que se processam no Grupo de Trabalho encarregado_ da proposta de
r~juste . das prestações. do~ fioa_nciarnentos dO SFH,
tornar-se-â imperativa a mediação do Governo- então
com a grave responsabilidade de conciliar a sobrevivên~
cia econômica do Sistema c<;~m a diluída capacidade de
resgate dos adquirêntes da casa própria.
Todavia, ·seja-se Ucito consignar a eSpei"anÇa de- que a
solução final de tão angustiante problemã Seja a socialmente mais apropriada, para que seja preservada entre
os mutUários a justa espectatiVa de realização do sonho
da ~as_? própr:iâ.
- - E~a o qu~ .tin_ha a dizer.-_(~uito b~ml)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães).,.- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mifller.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS...,- RN.) Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Confirmando-se o conflito entre as posições defepdidas pelos mutuârios·e-petos agentes do Sistema Financei-ro da Habitação, a fiXação dos novos índices de reajuste
para a aquisição da casa própria -não presciridirã da: me-=
diação governamental.
A partir de Cálculos estima~ivos da inflação, processados pelo BNH, prevendo reajuste -integral de 242,8%
para os mutuáriOs que percebem mais de 15 salários
míniriiOs, nas discurssões efetivadas na últim~ seml;lna,
amplamente divulgadas pela Imprensa, colidiam as propostas dos agentes financeiros e representantes das
COHABs (reajuste variando entre lZI% e 206%), e as _do
Comitê Nacional dos Mutuários (reajuste de __112%,
anualidade e submisSão à equivalência salarial).
Vencendo-se o próximo mês de julho, cerca de 80%
dos contratos_ de financiam~ntos do BNH, e recusada a
majoração_ do limite_ das taxas de juros cobrado_$. pelos
agentes, atualmente num percentual variável entre 8% e
12%, observa-se a tendência de auferir uma contribuição
mais elevada desses agentes em favor do Sistema, mediante a transfência de 1 a 3 pontos percentuais daquelas
taxas em favor do Fundo de Compensação -das Variações Salariais - FCVS.
Nt...se caso, Ct,brir-se-ia, sem subsídio ofiçial, o déficit
projetado pelo BNH, calculado em torno de 63 tri_lh®s
de cruzeiros, permitindo _o atendimento das reivindicações dos mutuários, há pouco citadas. Na proposição
dos agentes do SFH e dos representantes das COHA_Bs,
ao contrário, prevendo-se a concessão de Bônus gOVer~
namental aos financiamentos de menor porte e prestações semestrais, subsiancialmente mais altas, esse mes-·
mo déficit situar-se-ia em cerca de 14 trilhões de cruzeiros.
_
O .problema de hoje não é diferente dQ de ontem: desde a criação do BNH, pela Lei n{' 4.380, de 21 de agosto
de 1964-, que também instituiu a correção mOnetária nos
contratos imo~i1iârios de interesse social, as Sociedades
de Crédito lrn_obiliãriõ~ as Letras Imobiliárias e o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU,
observam-se os atritos entre os órgãos financiadores da
casa própria e os seus adquirentes.

O SR. GASTÃO MOLLER (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore~:
Há tempos, no ano retrasado, se não me engano, usando desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comentei e_~alei-tei para.o prl?blema'do Pan~anaL
Nessa época instalou-se a Operação Pantanal, objetivando eliminar, se possível, a ação devastadora dos intitulado!;. "coreiros" e outras formas de se agredir a natureza;· no -caso, especiiTc8rrienfe, dã.quela previlegi3.da região de Mato Grosso. O que eu previ estâ-se dando infelizmente, ou seja, não houve continuidade na "Operação
Pantanal'', afirma-se, por falta de verba, e os agressores
·do Pantanal prosseguem no seu labor criminoso.
--O Jornal O Globo do dia ·27-4-85, traz uma notícia de
Cuiabá referente ao _assunto. Concordo com as informações do Sr. Cel Amylton Sá Corrêa, Coma~dante da
Operação Pantanal, pois, não me cabe contestá-lo, diante do seu conhecimento de causa, mas num ponto das
suas declarações tenho que o fazer, por duas razões. isto
é, primeiro como militar, não cabe a ele dar um tom de
cc.nsura, à Nova Era que se instalou no Brasil, à Nova
República, pois, não lhe é peculiar manifestações, políticas.
A-Segumh ·observaçãO minha é a seguinte. A Nova
República, instalou-se não faz 90 (noventa) dias e portanto não houve tempo para· tomar pé e agir, nos imensos problemas que foram herdados do Desgoverno passado.
TenhO certf:zi que o Sr. Miill.stro da JustiÇa e que-m
mais de direito, agirã _no sentido da Operação Pantanal
se efetivar.
Leio, Sr, Presidente, Srs. Senadores, a noticia vincula·
da pelo Jornal O Globo.

Opera~ã~-Pantanal

CORONEL DENUNCIA AÇÃO
DE COUREIRO BOLIVIANO
CUIABÁ- O Coronel Amylton Sã Corrêa, Coordenador da.. "Operação Pantanal", em Mato Grosso. revel'?u que os cour·eiros exterminam uma média: de 400 mil
jacarés por ano na região e as peles são contrabandeadas
para o exterior através da Bolívia. Ele acusou como principal responsável pela depredação da fauna pantaneira o
Tenente-Coronel Carlos Cássio Michel, Comandante do
14'~' Regimento de Sa"n Matias, na Bolívia q-ue-U1.iliza.soldados do Exército para apoiãr o contrãbando de peles,
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de cocaína e Q. "atravessamento" de veículos roubados
no Brasil.
- O militar boliviano é visto constantemente na cidade de Cáceres (a 250 quilómetros de Cuiilbã, na fronteira
com a Bolívia), onde se hospeda no Espaí'ia Hotel. Ele
usa duas vias dC: acesso para praticar seus delitos no território brasileiro - as localidades de Corixo e Ponte do
Aterro, naquele município - e passa pela barreira da
Polícia Rodoviária Federal sem nenhum incômodo disse o Coronel Sá Corrêa.
Segundo levantamento feito por sua equipe,
constatou-se que em janeiro e fevereiro último entraram
na Bolívia por aquela barreira, 2.619 veículos e somente
retornaram 446. Também foram detectados barcos com
tripulações bolivianas praticando a pesca predatória. Os
principais responsáveis são 'os bolivianos Candido Jara.
Mario·Abdalla Apolonio, Guilherme Colombo, Isidoro
Benítez, José .Domingos Benítez, Ortiz Benítez, Alfredo
Jara e Neves Romero. Eles estavam nas embarcações
... Mameto~· •. "Guato" ~ ...Nova Vida".
O Coronel Amylton Sá Corrêa afirmou que a. "Operação Pa.ntanal" estã paralisada desde setembro passado
por falta de recursos. Os pontos de maior incidência de
coureii-os estão· exatamente na fronteira com ·a Bolívia,
em regiões de difícil acesso, e a maior parte ·deles são de
origem boliviana,
-Após a visita do então Presidente Figueiredo' ao
Pantanal, em fins do primeiro semestre de 83, foi formada uma comissão interministerial presidida pelo Minis-tro da Justiça. Essa comissão ficaria encarregada de gerir
~."Operação Pantanal", alocando recursos necessluios
para·a aquisição de equipamentos e dar suporte às coordenadorias estaduais no combate aos caçadores clandestinos, que usam armas e embarcações sofisticadas diss~ o
Coronel, ao lamentar que a Nova República ainda não
esteja en(~entando este sério problema.
Segundo o COronel, além de embarcações, armas e outros equipamentos, faz-se necessâría também a a·quisição
de helicópteros, que seriam utilizados para combater os
caçadores, desviadores de carga e até mesmo os traficantes de cocaína que atuam na fronteíra càm a Bolívia.
-Nós apenas estamos aguardando decisões superiores., pois--da forma que estamos não hâ condições financeiras e humanas de realizar um serviço de fiscalização
·eficaz na região, ainda mais quando a legislação neste
-sentido é cheia de falhas, que até auxilia os contrabandistas-:- concluiu o Coordenador d~ "Operação Pantanal".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

o- SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobr~ Senador Odadr Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PD~- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Exatamente como prevíramos desta tribuna, há duas
semanas,. o novo- -Governador de Rindônia, Senhor
Ângelo Angelin, começou a demonstrar à população do
Estado que tenho a hOnra de representar nesta Casa, a
sua inteíra incompetência para o elevado cargo que ocupa e que exige, além da indiscutível probidade, a necessária competência pessoal, técnica e polítíca.
Denuncio, desta Tribuna, a absurda intenção manifestada ontem, dia 23, pelo Go\lernador Angelo Angelin,
em relação ao Banco do Estado de Rondônia - BERON, determinando ao Presidente daquela entidade financeira ..imediatas providências no sentido de que at~
ulterior deliberação sejam suspensas todas e quaisquer
operas;:ões de crédíto concernentes a
organiZação
bancária".
Além de ser uma deterniinação absurda pelo que con-têrri de incoerente, extrapola o novo Governador de
Rondônia a sua Competência para assim decidir, mesmo
sendo o Estado o acionista majoritério~ porque nos termos da legislação em vigor o comando do Banco do Es-tâ.do de Rondônia é prerrOgativa indelegável do Presidente e dos demais membros da Diretoria, aos quais
Cumpre o Poder e o Dever de gerir os negócios da InstitUição Cóiri zelo, probidade e eficiência, sob pena de responsabilidade funcional pessoal.
A determinação do Governador Angelo Angelin causou espanto na população e nos meios empresariais- de
Rondônia, estupefatos com esse procedimento inexplicável e inaceitável, levando-se em c~:mta que o Banco do
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Estado de Rondônia díspõe,- presCnieffiente, de significativas reservas monetárias, as qUais não podem ficar ociosas sem que se acarrete graves prejuízos à economia do
Estado e à própria instituição.
Ainda bem que o Banco do &tado de Rondônia é
atualmente presidido e tem a sua diretoria constituida
por homens de elevada_ competê~cia, descortino administrativo, probidade, seriedade e força moral para repu-

diar a incomp·reensível determinação do Governador do
Estado.
Reunida, :a Diretoria do Banco do Estado de Rondônia, decidiu repelir a investida irresponsável do Senhor
Angelo Angelin, que certamente visava a c_oncentrar em
suas mãos. ambiciosas de mais poder, a decisão técnica
de bem administrar os interesses financeiros do BERON,
que tem hoje uma filosofia de trabalho bem sucedida na
prática e em franca evolução.
Ontem mesmo, através da carta n9 88, de 1985, o Presidente do BERON, Dr. Paulo Cordeiro Sal_danha, em atitude séria e corajosa, respondeu ao Governador do Estado de Rondônia quanto à impossibilidade de acatar a determinação que recebera. Foi respeitoso com a ã.utoridade governamental; foi judicioso na argument~ção; mas
ao mesmo tempo foi firme e inabalável na decisão de não
admitir uma medida que não encontra respaldo no mais
elementar bom senso.
A ambição desmedida de Poder do novo Governador
não se limitou â pretender susPender tOdas :iS Opeiações
de crédito do BERON. Ele intentava mais contra aq!J._ela
instituição e contra a economia do- Estado que está dirigindo, sem que o seu povo tenha sido consultado, mesmo sendo a vontade popular um pressuposto da Democracia e uma filosofia demagogicamente explorada pela
denominada Nova República.
Tencionava o Sr. An&eJO Angelin - segundo o próprio Presidente do Banco - suspender, também, todas
as operações concernentes ao Programa do Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES.
Quais as inteilções que nliniiv"am a cabeça do novo
Governador, somente ele poderã. explicar. Quais _os- objetivos escusas que pretendia atingir apaninguadÕs imaginava beneficiar, direcionando os recursas·--que devem
ser destinados tecnicamente. e não politiqueiramente somente o próprio Governador poderá Csd8.recer. Quais
as vantagens que ele pretendia auferir com estas ~_ed_i
. das. medidas provisórias·llum.?entid<?• pois certamente
detenninaria que os cr-é:ditos fóssem êfeSfinaOOS i affiigos
e apadrinhados - somente ele poderá informar à população de Rondônia.
Sr. Presidente e Srs. Senadoi-es:

Esta denuncia que faço E: expres~ão da verdade e do
descalabr_o_ administrativo que começa a imperar em
Rondônia, desde que deixou o Governo do meu Estado
o Governador Joge Teixeira.
Desde a posse do Senhor Angelo Angelin que fatos estranhos estão acontecendo e que serão daqui denunciados oportunamente. Certamente ele pretende, com atitudes como essas de ontem, dar Prosseguimentos a comportamentos condenáveis no campo econômico e finan~
ceiro e que quase impediram a aprovação do seu nome
para o cargo que. repito, exige probidade acima de tudo._
Não silenciarei enquanto atitudes como estas oc_orrerem no meu Estado. Rondônia se contitui, hoje, numa
economia em franco desenvolvimento; Rondônia está
sendo, graças à visão larga, competente, séria e honesta
de homens de garra que se integraram definitivamente à
Região, um pólo di:: desenvolviinento que justifica, plenamente, a sua assunção à categoria de Estado. Rondônia é, hoje, a esperança de milhares de brasileiros que se
deslocaram de suas terras cansadas, de suas áreas exauridas, de seus negócios em deteriOração devido à grave crise econômico~fiilanceiéa qUe :i.ssolou o Pilís. Rondônia é
a nova fronteira Oeste do nosso País e não pode ser prejudicada por uma administfaçãO incompetente, desrespeitosa, irresponsável, como está demonstrando o novo
Governo abancado no Poder que deve definir os bons
caminhos daquele povo trabalhador.
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Sr. Presidente, Srs. SemidoreS, a pretendida suspensão
das operações de crédito do Banco do Estado de Rondônia- em boa hora repudiada e não cumprida pelo Presi-dente e pela Diretoria do Banco - era uma medida de
graves conseqüências e sérias repercussões para a economia do Estado de Rondônia, alêm de provocar reflexos
desastrosos na própria lucratividade da instituição.
P3.Sso a ler, agora, o texto integral da carta do Governador e a resposta imediatamente enviada pelo Presiden-te Paulo Carneiro Saldanha ao Governador Ângelo Angelin, acusando o recebimento da extemporânea determinação, tecendo_ considerações técnicas a respeito das
conseqüências da medida absurda e informando, respeitosamente, o não acatamento a ela, para não causar irreparáveis prejutzos à economia de Rondônia e ao próprio
BaliCo:
GOVERNO DO ESTADO DERONDONJA
GOVERNADO RIA
Ofício n9 129/GG. Porto Velho, 23 de maio de 19"85".
llm"' Sr.
Dr, Paulo Cordeiro Saldanha
M.D. Presidente do Banco do Estado de Rondônia
Nesta
Determino a V. S• imediatas providências no sentido de que, a partir desta data e até ulterior deliberação, sejam suspensas todas e quaisquer operações
de crédito concernentes a essa organização ban~--cária.

Atenciosamente, Á,M;elo Angelim, Governador.
BERON-PRESJ-85(088Porto Velho, 23 de maio de
1985.
Ao

Excelentíssimo Senhor
Ângelo Angelim
DD. Governador do Estado de Rondônia
Nesta
Senhor Governador,
Acuso o recebimento do Ofício n"' 129/GG de23
-de maio de 1985 no qual Vossa Excelência determi. na a suspensão dç, ..todas e quaisquer operações de
crédito" deste Banco .
Devo, ainda, reportar-me ao fato de que fui informado extra-oficialmente pOr funcionários do segundo escalão desta Instituição Bancári~ de que
Vassa Excelência determinara suspensão de todas as
operações concernentes ao Programa do Fundo de
Desenvolvimento Económico e Social- FUND_ES.
Considerando a gravidade da medida e as sérias
repercussões no seio da nossa economia regional,
além dos inevitáveis reflexos negativ-os na própria
lucratividadc do Banco;
Considerando a dependência do setor empresarial
da. irrigação de créditos por este Banco, mantida
ininterruptamente- ao longo da existência do mesmo;
·
Considerando as significativas reservas mone-.
tãrias de que dispõe o Banco que não podem ficar
-ociosas sem que se acarrete graves prejuízos inadmissíveis pelo bom senso;
Considerando a finalidade de fomento sóciofeco-nômiOO--do Banco, prevista como meta prioritária
nos estatutos sociais;
COnsiderando que tais dCte"rminições contrariam
frontalmente toda a filosofia de trabalho implanta~
da com sucesso e em franca execução por esta Instituição;
Considerando que no óltimo dia 20 do corrente,
precisamente ãS 9:30 h, estivemos em Palácio, oca~
sião que solicitamos de Vossa Excelência providên~
cias no sentido de que fossem ultimados os atas le-~,
gais necessários para substituição dos atuais Conse-

lheiros e Diretores;
Considerando que naquela oportunidade ponde- ramos, que medidas urgiam a fim de que ficasse preservada a normalid~de das aqvid~des çlo Banco;
Considerando que,_ n.Os termO~ ~a legisl.a_ção em
vigor, _o Comando do Banco do Estado de Rondônia S/A-BERON é prerrogativa indelegável do Pre-
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sidente e demais membros da Diretoria aos quais
cumpre o PoderfDever d~gerir os negócios da Instituição com zelo, probidade e eficiência sob pena de
responsabilidade funcional pessoal;
Considerando que enquanto não forem ultimados
os atas legais de substituição dos membros dos ór~
gàos díretivos da Instituição não podemos abdicar
de nossas atribuições sob pena de sermos responsabilizados pessoalmente perante todos os acionistas
do Banco e pelas Autoridades Monetárias Federais,
especialmente pelo Banco Central do Brasil, queremos deixar claro a Vossa Excelência que não acataremos as determinações constantes de seu oficio já
citado. Não admitiremos, também, quaisquer intetferências não previstas na lei e nos estatutos sociais
deste Banco.
Salientamos que, a fim de preservarmos as responsabilidades dos atuais Administradores do Banco do Estado de ~c:mdônia S/A-BERON, estamos
encaminhando cópia deste documento ao Banco
Ceritral do Brasil e às demais Autoridades Monetárias.
Na certeza de contarmos com a compreensão de
Vossa Excelência, primeiro responsável pela defesa
da legalidade e da moralidade dos atas que devem
nortear os procedimentos administrativos na condução da coisa pública, subscrevemo-nos,
Respeitosamente, - Paulo Cordeiro Saldanha,
Presídente do Banco do Estado de Rondônia SfA.
Como V. Ex•s imediatamente puderam depreender
dos termos da resposta ao Governador Angelo Angelin,
a atitude do dirigente do Banco está respaldada em ajuizada, competente e s.éria argumentação. Incontestável,
eu diria. Absolutamente certa, permito-me observar. To~
das as justificativas explicam, sobejamente, as razões
morais e técnicas, administrativas e-financeiras, que nortearam a decisão do Dr. Paulo Carneiro Saldanha, o
qual aumenta ainda mais o seu conceito no seio da população de Rondônia, ele que jã desfrutava do reconheci#
mento público pela sua notória capacidade e seriedade
na condução dos destinos do BERON.
Não se pode nem dizer que foi desrespeitoso; não se
pode nem dizer que foi -indisciplinado; não s~ pode nem
dizer que agiu em causa própria ou de interesses escusas.
A decisão de não-acatamento foi tomada após ouvida
a Diretoria; a decisão de não-aceitação foi adotada após
avalia~os os prejuízos que se causariam à instituição; o
repúdio sereno e firme foi decorrênCia de abalizada
anãlise.
Permi~o-me relembrar alguns trechos que:. ressaltados
desta Tribuna, vão evidenciar inteiramente o desp~opósi
to da intenção descabida do atual Governador de Ron·
dônia e o acerto do repúdio da Diretoriã. do Banco:
_O Dr. Paul~ C~~neiro Sa_ldanha jâ_ havia pe<;lido providências ao Governador, no dia 20 último, para que fossem ultimados os atas legais necessâ.rios à substituição
dos atuais ConSe!heiZ.oS i DirCtores, inclusive ele, o Presidente. A lerdeza, a morosidade. a indecisão do Gover·
nadar Angelo Angelin impediram a efetivação dessa medida, que o deixaria livre e desimpedido para destruir;
como quisesse, o trabalho sério que vem sendo realizado
no BERON. Portanto, não se pode dizer que o Dr. Paulo
Carneiro Saldanha pretenda eternizar-se no cargo.
Nem por isto ·a Presidente do Banco abdicou do seu
intransferível direito nem do seu poder de decidir sobre o
melhor caminho para a entidade que dirige com tanta segurança e eficiênci~. Mesmo porque, o acatamento a
uma pretensão descabida acarretaria responsabilidade
funcional pessoal.

Respeitoso, mas inabalável na sua decisão, o Presidente do Banco do Estado de Rondônia afirma ao GOvernador Angelo Angelin que, enquanto não for substituído
no cargo, juntamente com os demais diretores, nenhum
deles abdicarâ. de suas atribuições e nem aceitarão quaisquer interferências não previstas na lei e nos estatutos sociais do banco. Vale dizer: ilegalidade, não!
Para que o ato não seja considerado rebeldia, demonstrando que a rejeição da medida está tecnicamente fundamentada, o Presidente do Banco enviou cópia da carta
ao Governador para o Banco Central do Brasil e para as
demais Autoridades Monetárias do País.
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Sr. Presidente,

Srs. Senadores:
Faço minhas as palavras do Ilustre Presidente do Banco do Estado de R.QJldônia, ao concluir a carta que mandou aO Governador Angelo Angelim:
O Gove{n-ador do Estado deVe ser e é o primeiro responsável pela defesa da legalidade e da moralidade dos
atas que devem nortea_r os procedimentos administrativos na condução da coisQ. pública.
E, lamentavelmente, este. não parece ser o modo de
agir do Governador Angelo Angelin.
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Wypych.
O SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs ..Senadores:
.
.
O plantio da nova safra de trigo no País está se desen~
volvendo satisfatoriamente dentro de excelentes con~
dições climáticas.
Segundo o departamento de comercialização do trigo
nacional - CTRIN, estã previsto neste ano um plantio
de 2.379 milhões de hectares, ou seja 23% a mais do que
em 1984, e o Paranâ deverá participar, desse total, com
um plantio de 1.300 milhões de hectares, ou seja, 30% a
mais em relaçã~ ao ano passado. São Paulo deverá plan~
tar 130 mil h~tares; Minas 8.000; Mato Grosso do Sul
170.000; Rio Grande do Sul8:50._000 hectares, cabendo o
restante aos Estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito
Federal.
·
Sr. Presidente, Srs ..Senadores: de acordo com levanta~
mentos, o Paraná já plantou 840.000 hectares, ou seja,
64% do total previsto. To.davia, a maior parte dos gastos
efetuados pelos agricultores ocorrem nas épocas de preparo do solo, plantio e tratamento fitosanitârio, oportu~
nidade em :que necessiiam contar com recursos suficien~
tes para adquirirem os insumos e completarem os ser~
viços indispensáveis.
Entretanto, Sr. Presidente, Si-s. Senadores, embora tenham sido estabelecidos os valores básicos de custeio e
os limites de adiantamento_._ hã necessidade de assegurar
efefiVãmente- os recursos para custeio, pois, emborajâestejamos com mais de 840.000 hectares plantados no Paraná, muitas instituições financeir-as airida estãQ_limitan:.
. do a aceitação_ de: propostas de financiamentõ por falta
de recursos.. Por outro lado, os limites de alçada do Banco do Brasil para fins de crédito de custeio (repasse) rea~
lizado pelas cooperativas não vêm sendo corrigidos há
. algum tempo, causando umá defasagem significativa en~
tre as necessidades dos produtores e os valor~ liberados.
O limite fi:rtado atualmente não· permite ao produtor· rural plantar mais de 15 (quinze) hectares de trigo, o que
inviabiliza a estmtura de repasse das cooperativas. Prova
disso ê que estamos recebendo, nesta d_ata, tele:rt do Presidente da Organizaçãb das Cooperativas dÕ Esiado -do
Paraná - OCEPAR, que congrega todas as· cooperativa:; do nosso Estado, Sr. Gontolf Van Kaick, manifestando apreensão. em relação á falta de recursos nas
Agências do Banco do Brasil para custeio de trigo.
Desejamos, também, informar a esta Casa que ainda
hoje o Sr. Presidente da OCEPAR encaminhou ao Ex~
mo. Sr. Ministro da Agricultura, Pedro Simon, teJex. em
que solicita recursós na ordem de 120 bilhões de cruzeiros pa~a atender às necessidades de financiamento até o
fim do mês, através do Banco do Brasil que, a bem __ da
verdade, não tem,hoje no Paraná, reçursos para liberar
as parcelas dos contratos já firmados com os triticultores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerando que o
plantio de trigo no Paraná iniciad9 em março na Região
Oeste e que deverâ estar concluído até princípios de julho na Região Centro-Sul, devendo o prazo de pl~ntio
em algumas Regiões expirar em 31 de maio coi'rente: ~
considenmdo que as cooperativas são responsáveis por
cerca de 80% do volume produzido de trigo no Estado
fazemos desta tribuna um veemente apelo às autoridades
do setor e ao excelentíssimo Senhor Presidente da República:
No sentido de viabilizar a alocação imediatá doS re-cursos solici,ta_dos para atender as necessidades piemeri~
tes de plantio e ainda, elevar o teta de financiamChlõ
para repasse via c-ooperativa pelo menos para 55 milhões

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

por produtor, o que permitÚá atender cooperados com
atê 50 heptares.
Era o que tinha a dizer·. Muito.obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce.
do a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.·
O Sr. Lenoir Vargas- Sr. Presidente, como há muito
pouco tempo para o término da sessão, solicito transferir
a minha inscrição para outro dia.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Na pre.
sente sessão terminou o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução n\' 11, de 1985, de autoria do Senador Itamar Franco, que extingue o processO de votação simbólica.
Ao projeto-não foram oferecidas emendas.
De acordo com disposto no Regimento Interno,"a matéria será despachada às Comissões de ConstituiçãO e
Justiça e Diretora.
O .SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar apre·sente sessão, designando, para a sessão ordinária da pró:rtima segunda-feira, a seguinte
·
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-de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, contrãrio, com voto vencido, cm separado, do Senador Jorge Kalume·.
6

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
19~0, de autoria do Senador Itamar Franco·, q-ue dispõe
sobre a aposentadoria especial do músicô, tendo
Pareceres, sob n~' 1.032, de 1980 e n~' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Const~tuição e Justiça, ]9 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 29 Pronunciamentf): (reexame solicitado em Plenário)- ratificando seu parecer anterior.

7
Votação, em-priiileiro-tuino (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento lntemo), do Projeto de Lei. do Senado n'i' 320, de 1980, de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n'
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigtação e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n~ 1.144, de 1981: da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Ma$alhãe~)- Estâ en~
cerrada a sessão.

Votaç~o. ~m turnO único, do Requerimento n~' 57; de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo, nos termos do art. 371 c, do Regl- ·
mepto Interno, urgência para o Ofício SJ2, de 198:5, do
Governador Ço Estado do Rio Grande do N arte, solici~
tando autorização do Senado Federal para realizar- Operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 3_71, c, do Regimento Intern'o, urgência-para o Oficio"n9·S/8, de 198:5,
através do qual o Ptefeito municipal de Anâpolis (GO),
solicita autorização do Senado _para que ãquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 3,:500,000.00 (três niilhões e quinhentos mil
dólares.)
·

3
Votiiçâ:~, em pririleifo ttirno, do Projeto ·de Lei do Senado n~' 26, de 19'79, de autoria do Senad9r Orestes
Quércia, que aCrescenta parágrafos âo Art. :517 da Con:
solidação das Leis do Trabalho~ tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 18:5, de 1984, das Consti~
tuições:
-de COnstitui~o e Justiça, pela Constitucionalidade
e Juridicidade; e
-:de Legislação Social, Favorável.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 2, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n's 747 e 748, de 1981, das Comissões:
· -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado do Senador
Moacyr Dalla; e
-de Educação e Cultura, Favorável.

VotaçãO em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~
nado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora Eunice Michiles, q:ue acrescenta parágrafo único ao art. 3'73 da
Co~Solidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida,
com- Jemuneração proporcional. tendo
-Pareceres~·sob n~'s 445 a 447, de 1984, das Comissões:
_:_-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade;

(Levahta-se a sessao às /8 horas e 25 minutos.)
f)!SCURSO PRO/VUNCIADO PELO SR. Nl·
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE 10-5-85 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. NIV ALDO MACHADO (PFL- PE, Pronun·.
cia o seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~
res:
Em audiência oritem concedida pelo Ministro da Educa(:ão, Senador Marco Mac.iel, aos dirigentes da Associação Nacionãl dos Docentes, de Ensino Superior, S.
Ex• informou- Que dentro de poucos dias determinará a
liberação_de parte dos recursos necessários à normalização do pagamento e, também, do funcionamento das
universidades ftderais autárquicas. Esta decisão. do Ministro Marco Maciel- não precisaria dizê-lo- vem demonstrar a continuidade do dinamismO que impôS à Pasta sob a sua responsabilidade, a partir de 15 d,e março
próximo· passado. Desde a piimeira hora, o Ministro da
Educação não poupou esforços- e at6 exigiu sacri.(.ícios
de grande parte do funcionalismo daquele órgão - na
tarefa, sem dúvida alguma gigantesca, de reformar o·
processo educacional brasileiro.
Nenhum País do mundo encontrará a solução adequada e definitiva da sua -problemática, ~e a educação não
marchar à frente. Por isso que é necessário retormar um
ritmo, o mais acelerado possível, na solução dos problemas da educação no Pais. Sabemos que há recursos parcos. escassos, vasqueiros, mas por outro ladO, sobram O
esforço e a determinação do Ministro Marco Macie1 de,
com esse mínimo' de que dispõe, realizar o máximo. Os
recursos previstos na Constituição da República, pOr
força de Emenda aprovada pelo Congresso Nacional de
autoria do Senador João Çalmon, da ordem de 13% do
orçamento em favor da educação, não são de todo disponíveis.
Mas isso não é fato r impeditivÇ> para o Ministro Marco Maciel, que vem realizando um esforço muito grande
para reverter o processo e fazer com que as oportunidades do ensino, em todos os niveis, sejam ampliadas 4e
modo que a educação passe a ser o carro--chefe da solução do problema naciOnal.
O Sr. Jorge Kalume- V. Ex.• permite-me um aparte?
O SR. NIV ALDO MACHADO- Com muito prazer,
nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr~_ Jorge Kalume- V. Ex~ estã sempre abrilhantando esta Casa com os seus discursos e, muito especialmente, em prol da educação. Devo dizer-lhe que comun·
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go das idéias de V. Ex• que a educação ê fundamental na
vida de um povo. Creio que estou até conietendo uma re~
dundância em me pronunciardesta maneira, mas é preciso-enfatizar, e muito bem~--ã.ssunto dessa envergadura.
Creio na in:tprellsa que -o-Sr. Ministro Marco Maciel,
na reunião· em q'ue esteve no Palácio quando .da estratégia para evitar distorções, etc., com a presença do Senhor Presidente da República, S. Ex• afirmara:
"Marco Maciel, Mini~tro da Educação evidenciou que a programação de desembolso de recursos

para a sua Pasta, fixada em janeiro deste ano, evidencia a impossibilidade de sequer cobrir as despesas de custeio e as de pe.ssoal."
E continua:

..Além do mais destacou, os recursos do Tesouro
alocados em favor do Ministério vêm sofrendo, no
último qíHnqüênio, extrardinãria reducão em termos reais."
Acredito na boa vontade dos Ministros que passaram
pela Pasta da Fazenda e do Planejamento. Mas, essa redução não teria sido uma conseqüência da desvalorização da nossa moeda? Talvez tenha sido essa a causa
·verdadeira. Queremos, nesta oportu#ida:de, reafirmar O
nosso desejo, embora falando em meu nome pessoal, e
posso dizer, de todo o PDS, no sentido de colaborar eficazmente para que o Ministério da Educação tenha o sucesso que todos nós desejamos, mesmo porque a Emenda João Calmon apresentadf!. e aprovada por unanimidade do Congresso Nacional, jâ representa uma sorria considerável para essa pasta. Não sei se V. Ex• poderia me
dizer, neste momento, qual é o orçameno do Ministério
da Educação? Se V. Ex• tem esses dados aLcontinUaremos a diaf?gar.
·
O SR. NIVALDO MACHADO- Sepador Jorge Kalume, não disponho dos dâ.dos. Sei apenas, no momento,
que recursos da ordem de 6,9% são alocados, para usar a
linguagem tão a gosto dos tecnocratas, para o MinistériO
da Educaçã(!, o que flagrantemente é ,insUficiente:
O Sr. Jorge Kaiume- Quer dizer, os recursos o!çamentãrios são i~suficientes para atender à demanda!
O SR. NIV ALDO MACHADO -

E~atamente.

O Sr. Jorge Kalume- Os custos se elevarem, considerando a inflação que aí se encontra. Mas, estou certo de
que esse problem'a não irá sofrer qualquer hiato por parte de todos nós, ou, podemos dizer, da administração
qUê se convencionou chamar, hoje, de Nova Rep(!blica,
embora administrada por elementos da Vell'1a República, como s6i ser o próprio Ministro Marco Maciel. Reafirmo mais uma vez a V. Ex• ao Ministro·da Educação
o nosso desejo de colaborar pelo sucesso dessa Pasta.
Muito obrigado.

e

O SR. NIV ALDO MACHADO - Muito obrigado,
Senador Kalume, pela, intervenção de V. Ex•, como sempre, oportuna, Y. Ex• traz esclarecimentos ao debate da
.matéria aqui focalizada no interesse de esclarecê-la.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Quero lembrar, na
oportunidade em que-o Ministro se propõe a lutar por
maiores verbas para atender às necessidades do ensino,
que a Faculdade de Direito do Recife- que teria recebi~
do na administração anterior, ou a ela teria sido prometida a verba de. 200 tnllhões de cruzeiros para reformas
indispensáveis e essenciais, ·verba insuficiente-· precisa
da ajuda do Ministêrio da Educação, e ·estOu- certo de
que o Ministro está atento a esSe problema. Um aUmen~
to de verba para aquela tradicional Escola se impõe
como um imperativo de justiça, para que seja possível a
implementação de reformas que se fazem necessârias e
até com muita urgência. Não é necessário assinalar a importância da Faculdade de Direito do Recif~ a chamada
Casa de Thobias, que contribuiu para a formação de
grande númert:;~ de brasileiros eminentes e ilustres, muitos dos quais participaram da vida pública nacional,
para justificar a liberação dos recursos de que neces.sita.
Sr. Presidente, Srs Senadores,_ quero, com" este registro, louvar mais uma vez o empenho do _Ministro Marco
Maciel ~a solução dos problemas afetos à sua Pasta, e di-

zer que'nesta Casa, conforme ainda há pouco, em aparte,
salientou o nobre Senador Jorge Kalume, que é dele, S.
Ex• contunuará a contar com apoi.o total e a ser SatidãdO com a .simpatia que'merece, pelo seu espírito público,
pela sua capacidade administrativa e política, e sobretu-Cio pela decisão de lutar em favor da melhoria do ensino
no País e reformar o sistema, ora em exame, através de
umã Comissão de alto nível. Estruturada à base da reali·dade nacion~l. a educação será a alavanca indispensável
à promoção do processo de desenvolvimento brasileiro,
faz'endo desaparecer o descompasso ostensivo entre o
País real. Queremos que o deSenvolvimento enconômico
e social ~e faça com o apoiO da universidade, com o
apOiO do sistema de ensino, dentro de parâmetros progmãticoS. e., ·sobretudo, em consonância com a ralidade
nacional, para que possa servir ao h9mem, como sujeito
e benefiCiário da ordem social e política .
Era o que eu tinpa a dizer, Sr. Presidente. (Mutto
bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 22-5-85
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte 'discurso.) - Sr. Presidente, Srs,
Senadores:
_
O discurso que licaba de proferir o nobre Senãâor Murilo Badaró, Líder do PDS e da Oposição nesta Casa, foi
primoroso·na sua· forma e enaltece o Senado FederaL
Não fossem .algu·ns aspectos do seu conteúdo, e eu não
assomaria a esta tiibuna de imediato para comentá-lo:
limitar-me-ia a apresentar-lhe meus cumprimentos pela
sua postura de Qradqr e de Líder. S. Ex•. começou, como
lião poderia deixar de: sê-lo, dada a sua genuína vocação
política, por colocar de maneira clara e insofismâvel a
definição oposicionista do seu ~artido, esclarecendo desde logo, que Oposição como Democracia dispensa quali·
ficativos.
C.Qilcordo em gênero, número e grau com a sua assertiva nesse particular. Nós não podemos, realinente, admitir um Governo serit Oposição, num regime· que se
pretende democrático, quando mais agora quando estamos no limiar de uma Nova República, que não só pelo
seu discurso, mas tambem pela prâtica inócua dos seus
atas, corresponde plenamente aos anseios de mudanças
do povo brasileiro, 'que foram o grande comprOmisso da
Aliança Democrâ.tica com as multidões _que compareceram nas praças públicas para respaldar a eleição de Taocredo Neves e José Sarney à Presidência e à VicePresidência da República.
Inicialm.~nte, portanto, eu faria um reparo ao pronunciamento do nobre Líder Murilo Badaró, quando S. Ex•.
tentou comparar õ PMDB com a ARENA no Governo.
Aos observadores desapaixonados está mais do que elar<>., diante da·re3.Udade do.s (atas políticos, que essa afirniação não tem absolutamente razão de ser. A ARENA
foi o símbolo da ditadura e .do autOritarismo no Brasil.
Respaldou todas as arbitrariedades praticadas pelo Movimento de 1964~ desde a sua eclosão até o último dia IS
de niarço, quando se operou a sucessão presidencial da
República.
O PMDB, fundado em 1979, na sua maioria pelos excomponeittes do Movimento Democrâtico Brasileiro,
que foi a grande vanguarda da resistência democrática
ao longo de todos esses anos de autoritarismo, pelo contrário; credenciou-se diante a opinião pública como o
Partido cujo objetivo primordial sempre foi a restauração da plenitude democrática no Br~~:sil. E foi nessa direção que n6s 'nos comportamos ao lciilgo tle todo esse
te-mpo: ·
· Com o fracasso da política económica-financeira dos
vários Governos que se sucederam desde 1964 até hoje,
'claro que aumentaram as possibilidades de mudarmos o
regime· no Brasil; com o apoio popular. Porque antes, o
nosso discurso tinha apenas conteúdo de natureza
polítíco-ínstitucional e, a partir dos últimos anos, quando passamos a ser campeões mundiais de dívida externa
que ascende, hoje, a 100 bilhões de dólares, de dívida interna que monta, nos dias atitais, a mais de tOO trilhões
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de cruzeiros vice-campeões de inflação, a so_ciedade
brasileira começOu a perceber que,. realmente, os partidos. que se encontravam no poder, perderam a credibilidade pública. Daí, a arrancada gloriosa da Aliança Democrâtica que elegeu Tancredo Neves e José Sarney para
a Presidência e Vice-Pres_idência da República, através
do Çolégio Eleitoral, ao qual cor:nparecemos, conforme
ficou patente, perante à opinião pública, para destruí-lo
definitiv·a·nüi:.nie, cOmO fizemos há poucos dias, através
da aprovação pelo Co11:gresso Nacional da Proposta de
Emenda Constitucional que se inspirou. em mensagem
do Presidente "JOsé.Sarney, afitlal redundou na inclusão
na Carta Constitucional vigente do princípio da eleição
direta e secreia Para O sucessor do atual Presidente da
RepUblica.
·
Com estas palavras, quero significar "que o PMDB,
portanto, vem cumprindo rigorosamente, ao lado ~a
Frente Liberal, no contexto da Aliança Democrâtica, Os
compromissos assumidos com a Nação no plano
político-iristitticlonaL Além do restabelecimento das
eleições diretas para Presidente da República e para prefeito das capitais dos municíPios excluídos da área de segurança nacional, -inclusive, pelo projeto de lei enviado pelo Presidente José Sarney ao Congresso Nacional
- e dos municípios considerados estâncias nós estamos
fazendo também a reformulação, através de uma comissão inteipartidãria, que foi instalada no gabinete do Presidente da Câmara, Deputado Ulysses Guimarães, sob
sua inspiração, toda a legislação eleitoral e partidária
pãra escbimã-Ia dos casuísmos. da República anterior,
que viciaram as eleições d~ 1982, sobretudo no N ardeste
brasileiro, uma região menos desenvolvida, onde o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, em face da
vinculação de votos, da coincidência de elcições municipais com às eleições Estaduais e Federais, além dos abusos do podei- político na área federal e o pod_er econômico; não teve condição sequer de eleger um único governador. ~ 6bvio, portanto, que a Alian(;;a Democrática,
da qÜal o Partido do Movimento Democrático é o majoritário, áo ladOd.a Frente Liberal, pTOCura promover, sC-.
riamente, todas aqUelas mudanças com as quais se Compromete.u, na praça pública, c~m a sociedade. brasileira.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• permite-me uma observação?
O SR. HUMBERTO LUCENA - E. de outra parte,
quero acentuar, também respondendo ao nobre Líder
Murilo Badaró, que as pesquisas. populares feita,s nas
vãrias capitais dos Estados, onde os Governadores são
do PMDB, favorecem o -desempenho dos nossos compa~
nheiros que foram eleitos em 1982 pelo voto popular.
Mesmo em São Paulo, onde o Governador Franco Montara teve uma face de certa impopularidade, o fato públi~
co e notório é que o seu nome, aos poucos vem se recuperando no seio do eleitorado paulista, atestando claramente, não s6 a credibilidade do PMDB, como do .seu
G.overno. Sr. Presidente, Srs. Sendores; referiu-se o nobre lfder
M urilo Badaró à aniStia, como sendo uma conquista do
.ieu Partido. Ora, todos os Srs. Senadores se recordam·da
grande campanha de mobilização popular realiza~a em
todo o Brasil, pela anistia ampla, geral e irrestrita, sob a
1iâCbrariÇa-da!J.opOSíÇOCS:· dCiPMDB que era· o maior par-·
tido, do P"DT, do PT, dils entidades da sociedade civil! à
frente, a Ordem dos Advogados, a CNBB, ·além de ou.tras lideranças dos demais segmentos.
O que houve nO Congresso Nacional foi que o nosso
substitutivo, que era muito mais abrangente, porque, ali,
.sim, se pretendia uma anistia ampla, geral e irrestrita, foi
rejeitado pe!o Congresso Nacional, diante da posição
contrária da Bancada do Governo, através da Bancada
do Partido Oficiai. Tanto assim gue hoje, quando se pro-.
· cura implantar uma democracia plena e autêntica no
Brasil, já se cogita de um novo projeto de lei para am~
pliar a anistia. Tenta-se excedê-lo a civis e militares que
não foram atingidos por essa medida Politica que implica no esquecimento de crimes políticos e conexos. Hoje .
mesmo fui procurado pelo Presidente do meu Partido,
Deputado Ulysses Guiinarães, após a reunião da Comissão Executiva Nacional, para solicitar-me que indicasse,
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em nome da minha Bancada, um .Senador do PMDB,
para compor uma comissão que. vai estudar a elaboração
de um noYo projeto nesse sentido que, tenho certeza,
contarâ com o apoio, não só da Frente Liberal, como
dos demais partidos cOm assento nas duas Casas dO
Congresso Nacional e que- se traftsformarã effi lt::i, graças_
à sanção do Presidente da República, Dr. José Sarney.

Ainda mais, mencionou o Senador 1\-furilo Dada ró,
Líder do PDS, da Oposição, as eleições diretas para Governadores de Estado, em I ~82, como urna conquista do

seu Partido e do Governo Figueiredo. Ora, quem desconhece, nesta Casa e na opinião pública, o trabalho intenso, permanente das bancadas do PMDB e dos demais
partidos de Oposição pela aprovação da chamada emenda Franco Montara, que foi a proposição pioneira no
Congresso Nacional, restabelecendo as eleições diretas
para Governadores de Es~ado. O que houve é que o Gove.rno, num dado momento, sensível à mobilização popular em torno da idéia, não teve mais conto conter asociedade brasileira que queria eleger, PelO vOtO direto, os
· seus Governadores, como pretendeu também escolher
pelo voto direto o seu Presidente da Rep6blica e não o
conseguiu apenas dianie da posição contr;fila do GOvCfno ~igueiredo·e do PDS _ort9do~o. Não fosse isso e, sem
dúvida alguma, a emenda Dante de Oliveira teria sido
aprovada pelos dois terços da Câmara e do Senado e,
portanto, do Congresso NaCional.
Desejo, agora deter-me, em particular, Sobre o anunciado pacto politico tão vergastado pelo nobre Líder M urilo Badaró. Creio que talvez falte a S. Ex• unl esi::lã!ecimento devido em torno da matéria: longe do Presidente
José Sarney qualquer idéia de um GovernO de união nacional, Portanto, jã se_ vê que não há nenhum propósito
em atrair para apoiar o Governo José Sarney, os poderes
na Oposição~ até porque i~so entraria em choque com as
nossas convicções que foram aqui tão bem explicitadas
pelo nobre Líder d~ Oposição, nesta Casa~
Sobre eSse assunto gostaria de transcrever nos Anais,
para que ficasse _devidamente colocada a posição do Governo, em particular do Senhor Presidente da República,
José Sarney, as palavras que Sua Excelência, pronunciou, em Goiânia, e qriC dão o balizamento'exato do que
o Senhor Presidente pretende com o pacto político.
Disse S. Ex•:
..Se são graves as dificuldades do País, a vontãde
nacional criará força e a inteligência capazes de
vencê-las, dentro da verdade demo-crática que acabamos de restaurar.
·
Necessitamos concertar, imediatamente, um pacto político, a fim de consolidar este momento e favorecer a continuidade do processo de reconstrução
do Estado democrático.
Não se trata de um acordO que venha a oferecer
seu apoio a~Gove~no, mas de en.t~ndimento que dê
sustentação ao regtme representattvo e estabeleça o
tempo e o modo dos atas seguintes, dando coerência
e·uniformidade a nossos propósitos.
O grande Ob)etivo é O pacto social amplo e duradouro, ·que se chama Constituinte.
- ---- Mas para chegarmos a esse contrato social, se recorremos à definição clássica dos convênios políticos nacionais, devemos ajustar as regras de sua discussão."
..Na verdade, toda ação política positiva conduz
a um pacto.
..0 pacto que tornou possível a nossa vitória- eleitoral foi o compromisso com a Nação que, em nome
dessas posições, firmamoS, os dirigenteS- do PMDB
e da Frente Liberal.
..A composição do Governo foí outro pacto.
·~Agora, devemos negociar a forma pela qual iremos consolidar as in$lituições reclamadas pela sociedade e pelo tempo.
''Não peço a ninguém que renuncie às suas posições políticas, e- muito menos que abjure suas convicções ideológicas. "Se queremos uma sociedàde pluralista devemos
aceitar a diversidade das opiniões.
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"Não estamos pedindo compromisso doutrinário
apenas a discussão do caminho pelo
qual chegaremos à plena realização de nossos objefivos nacionais.
"Confio nos homens públicos brasileiros. Seu
sentimento de responsabilidade tornou possível a
passagem pelo trecho mais dificil da estrada. Receio, no entanto, que essa vitória nos Conduza à ilusão de que tudo está feito e nos é permitido malgastar esfo_rços na luta menor pelas posições de poder e
de vaidade pessoal.
nPor isso, daqui de Goiânia, onde a Aliança De~
mocrática reaJizou o seu primeiro e histórico comício de campanha, faço uma convocação aos líderes
partidários, aos GoVernadores dOs Estados, aos
parlamentares, Prefeitos e Vereadores e a todo o
povo brasileiro: Não chegou o momento de descansar as bandeiras.
"Antes estávamos juntos para, em nome do povo, conquistar o poder sobre o Estado. Agora, deve~
mos nos reunir para decidir com!) usaremos este poder em favor da Nação.
"O primeiro passo é do entendimçnto entre as direções partidárias.
"Fiz um convite ao Presidente Ulysses Guimarães, - esse extraordinário homem público, - a
que conduza, como lídef do partida: majoritário em
no~sa coligação do Governo, o acordo interpartidãrio de que carecemos para levar adiante o compromisso assumido com o povo brasileiro.
"Estou certo de qÚe não faltará neste entendimento o patriotismo dos homens responsáveis. E de
que nenhuma força política estará ausente do acordo que a Nação exige."
fechado~_ mas

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho para mim que
não poderia haver maior clareza de pensamento. O Senhor Presidente, José Sarney, nessa passagem do seu discurso, falou como estadista, colocando-se acima das
competições de carãter puramente p~rtidário, para
situar-se no alto nível do plano institucion:d. E pelo que
eu, comO Líder do PMDB e do Governo nesta Casa, tenho ouvido de Sua Excelência, nas réuniões semanais
que se tornaram rotina às terças-feiras no seu gabinete,
sobre o pacto político, afirmo que, realmente, o que Sua
Excelência pretende ê um convite aos dirigentes e Líder~
de todos os Partidos, inclusive dos segmentos partidários
clandestinos que, hoje, estão tratando de sua legalização,
graças à emenda constitucional recentemente promulgada, para a formação desse pacto político, que seria instalado numa grande reunião, sob a sua presidência, a fim
de, ali, livre e democraticamente, se' dicustisse o roteiro
da impiantação, . definitiva e acabada, do projeto
. político-institucional da Nova República, que não teM
outro objetivo, serião, como já disse e repito, restaurar
plenamente a democracia no Bra~l_. O primeiro passo já
está anunciado. Sua Excelência- cuida da elaboração de
uma proposta de emenda constitucional, a ser enviada
ao Congresso Nacional, convocando, para IS de novembro de 1986 uina Assembléia Nacional .Constituinte.
livre e soberana, para a recomposição do ordenamento
constitucional do País, já que, no mçmento, nós estamos
sujeitos, ã.penas, a uma Carta arbitrária outorgada pelos
Ministros Militares em 1969.
Convocada a Constituinte, evidentemente, a mim
parece-me que o roteirO, que deveria ser respaldado por
esse pacto no plano institucional,· seria o seguinte: o Senhor Presidente da República criaria a grande Comissão
COnstitucional, cujos membros, representando todos os
segmentos da sociedade, seriam, de logo,- designados
para cuidar da elaboração de um esboço de anteprojeto
de lei a, serSurgerido à Assembléia Nacional' Constituinte, após uma ampla discussão com toda a sociedade brasileir:;~. até a posse da Assembléia Constituinte, em 111 de
fevereiro de 1987.
Claro que, ao lado da convocação da Constituinte, da
criação e designação da grande Comissão Constituinte,
nós terramOs, corno se tem declarado permanentemente
pela- imprensa escrita, falada e televisada, que remover
-definitivamente o remanescente do entrulho autoritário
que está ai no caminho da Constituinte, para que aqueles
que fossem eleitos Deputados e Senadores pudessem ela-

borar a nova Carta ConstituciOnal brasileira, num clima de absolutas garantias individuais e sociais. E para
isto faz-se mister, sem dúvida alguma 1 a reformulação
substancial das chamadas leis autoritárias, Como a Lei
Seguiança NaciOnal, a Lei de Greve, a Lei de Imprensa, a Lei das Inelegibilidades e a Lei dos Estrangeiros.
FiCa, portanto, esclarecido qual o real pensamento do
Senhor Presidente da República a respeito do pactp político hoje acerbamente criticado pelo nobre Senador Murilo Badaró, Líder do PDS.

·aa

E o que deseja o Senhor Presidente da República? ~
que, feito o pacto político, de imediato, tentemos realizar
também o pacto social que, então, resultaria de uma
ação coordet;J.ada entre empregados, empregadores e o
Governo, no sentido de conseguirmos uma trégua na
área social, que possibilitasse ao Governo executar as
medidas preconizadas ·na sua polftica econômicofinanceira, com vistas ao combate à inflação. lsso desde
jã com o pressuposto de que, em qualquer hipótese. nesse pacto social, os trabalhadores brasileiros não poderiam mais ser sacrificados, porque eles é que pagaram
por todo o rigor do arrocho salafial dos últimos vinte
anos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por último, antes de
fazer a sua despedida da Tribuna, o nobre Senador M urilo Badaró, como Líder do PDS no Senado, r~feriu-se a
que o discurso do atual Governo era o mesmo do Governo anterior. Não concordo em absoluto com S. Ex•, até
. porque as medidas postas em prática pela atual administração deixam claro que as suas palavras não encontram
guarida na realidade. Tivemos, nesse último mês de
abril, um resultado_ positivo no combate à inflação, pois
o índice desceu para 7%, fato que foi, inclusive, aqui reconhecido, com a sua isenção costumeira, pelo nobre
Líder do PDT. Sen'ador Roberto Saturnino.
A propósito, todos tomaram conhecimento das providências do atual Governo, no que tange ao'controle rfgid_o dos preços, que foi, sem dúvida nenhUma, um dos fatores de diminuição do ritmo da inflação. Evidentemente
essa é_ uma questão técnica _que está sendo tratada cuidadosamente, a nível dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, e que, tenho certeza, será equacionada da
melhor maneira, contanto que se continue uma política
eficaz de combate à inflação, para minorar o sofrimento
do povo brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria também de salientar a posição do Governo quanto ao endividamento externo. Ainda hoje, a Bancada do PMDB no
-Senado Federal esteve reunida com o Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Francisco Dornelles, e S. Ex• nos prestou
contas de sua viagem aos Estados. Unidos. da qual resultou um prazo de 90 dias para que o Brasil pudesse se reposicionar a respeito de novos acordos com o Fundo
Monetário Internacional e da renegociação da divida externa com os banqueiros internacionais. Nesse particular ...

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• p.m aparte?

Q SR. HUMBERTO LUCENA - ... o Sr. Ministro
da Fazenda nos afirmou ter dito, enfaticamente, ao Presidente do Fundo Monetário Iriternacional que o Governo da Nova República não poderia, de maneira alguma,
se responsabilizar pelos compromissos assumidos no
passado. De agora em diante, vamos iniciar novas tentativas com o Fundo Monetário Internacional, e ficou claro, no entendimento com o Sr. Presidente do Fundo Monetário Internacional, que o ponto alto da nova política
econômica do Governo é o combate à inflação, sem prejuízo do crescimento econômico. O que implica dizer que
não se concordaria, de maneira alguma, em continuar no
precesso recessivo que levou milhões e milhões de brasileiros ao desemprego.
Mais ainda, S. Ex• afirmou ao Presidente do Fundo
Monetário Internacional que nenhuma nova Carta de
Intenções seria assinada pelo Governo brasileiro caril
aquele organismo internacional sem o pleno respaldo
das lideranças políticas que representavam, pelo menos,
a maioria do Congresso Nacional. Portanto, pretende o
Sr. Ministro Francisco Dornelles manter um diálogo
permanente com a classe política em ·to:no dessa ma-
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téria, não só no âmbito do seu Ministério coino no âmbito da Câmara e do Senado, dos seus plenários e das suas
Comissões, para que haja um amplo debate em torno
desse assunto que é da maior impor'tância para o desenvolvimento ec_onômico do Pais.
Em relaÇão ainda à nossa divida externa, confessou-

nos o Sr. Miriístro QuC, -nos enten<limentos com os banqueiros internacionais, no CJtie tange a um principal da
dívida de 46 "bilhões jâ vencidos que pretendia canse-.
guir...
O Sr. Virgílio Távora - Não, emin~;nte Senador, há
um equívoco de V~ Ex', a vencer.

O SR. HUBERTO LUCENA- A vencer até 91. V.
Ex• retifica bem. Como nãO temos condições de pagar
essa principal, _postularemos um reescalonamento de 16
anos, com 7 anos de carência. Está certo o Sr. Ministro
da Fazenda de_que vai atingir esse ob.jetivo.
No momento, o Brasil contínua a pagar apenas em dia
os serviços da dívida externa, isto é, os juros no mercado
financeiro internacional.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, mais uma
vez a solicitação do aparte para, em aproveitando justamente as declarações de V. Ex•, esse desejo da discussão
mais plena, mais compl~ta desse assunto, não renovar,
mas, mais uma vez, chamar ao de_bate, como já temos
feito tantas veZes, a liderança do PMDB, a liderança do
PFL para que juntos possamos aqui, democraticamente,
discutir as diferentes alternativas que nós temos para
equacionar o nosso problema econôqdco, a nOssa política econômica como urri -tOdo, do qual o pagamento da
dívida ê apenas unia parte. E não foi s6 o Vice-Líder do
PDS, autorizado que estava pela liderança, o nobre
Uder do PDT, aqui presente, taffibêm jã fez o mesmo
apelo e, agora, nós dois nos juntamos para, mais uma
vez, solicitar a v: Ex•, com seu prestfgio junta aos _seus
aliados- não há nada escondido-, para que possamos
discutir ilo plenãrio do Senado Federal esta importante
questão. Compare-çam V. Ex•s. Já algumas veZes "tivemos
que adiar nossos pronunciamentoS, as nossas discussões,
desculpe-nos a franqueza~ pela ausência de V. Ex•s, Lideranças do PMDB e do PFL.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Em primeiro lugar,
V. Ex•, no seu ap·arte, fala em alternativas, e eu me r_ejubilo porque, ao contrãrio do nobre Líder Senador Murilo Badaró, acho ·que, embora Partido na Oposição, o
PDS tem, não só o direíto mas o dever de sugerir alternativas, não ao GovernO màs à-Nação. O nobre Senador
Murilo Badaró, no seu pronunciamento, achou que no
Presidencialismo riãO cabia tio Partido de Oposição oferecer sugestões, opções, alternativas ao Governo. Digo a
S. Ex• que as alternativas o são à Nação;
O Sr. Virgílio Távora- Õ-eminenÚ~ Ministro. di:t ·Fazenda, em nome do Governo, apresentou alternativas
para serem discutidas. Não fomos nós que apresentamos, foram eles. próprios, os senhores do Governo.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Cer.tamente, mas
V. Ex\l t~ tembém suas alternativas, que pode oferecer.
Portanto, eu sugeriria a V. Ex• que procurasse fazer essa
discussão e aprofundá~la, sobretudo nQ âmbito da Comissão de Economia do Senado Federal, que ê composta
de todos os Partidos, onde essa matéria, que tem aspectos inclusive áridos, por ser técnica, poder~ ser J!lelhor
discutida, sem prejuízo de depois trazermos o i:lebate
para o plenário do Senado Federal.
O Sr. Virgílio Távora- Emiric!nte Se.nador Humberto
Lucena, não foi no ambiente de comissão nen_~uma que:
veio o Ministro da Pasta apresentar as suas alternativas e
pedir a colaboração do Congresso Nacional, foi no plenário. O plenário é o grande lugar de debates.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Exatamente, nobre
Senador Virgílio Távora. Não estou discordando.
O Si. Virgílio Tivora- Os S"enhóre5-fogem desse debate.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• poderã fa·
zer a discussão, não só na comissão, ...

DJÁlÜODo CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

O Sr. Virgl1io Távora- Talvez V, Ex' nos convença
de que está. certo.
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... onde acho que
pode prosperar melhor, mas também em plenário; inclusive, se V. Ex• pretender, o Sr. Ministro da Fazenda está
também à disposição do Senado, para vir aqui trazer as
suas colocações. Não há dúvida nenhuma quanto a isto.
O Sr. VíijíliOTávora- Seria suplementàrmente uma
deferência de S. Ex• ao Congresso, mas o que ele tinha a
dizer jã nos disse num documento; já apresentou, e isto ê
o que tínhamos a discutir, pois o que dizemos sempre,
caro LTder Se-nadoi' Humberto Lucena, não é isto: que o
Executivo por si só resolve tudo? Não é verdade? Qu ando ele se dirige ao Legislativo e pede_que suas alternativas, que suas diferentes opções - e a nós _é ~eservado
concordar ou não- sejam discutidas, e que o Governo
não quer tomar nenhuma dessas decisões sem ouvir o
Legislativo, nós nos plantamos no silêncio. Esta ê a verdade. Então, pelo menos da Oposição, os Senhores não
terão este comportamento. E mais, eminente Senador,
quebrando uma praxe que sempre aqui adotamos, desde
o dia effi que aqui chegamos. Se V. Ex• por uma questão
de educação, daquela gentileza, daquele sistema tão agr'dá vel, que é discutir aqui no Senado, dentro de um ambiente de troca' de amenidades, mas de firmeza de atitudes, se V. E.Jtts não Comparecerem, subiremos à tribuna e
dizermos tudo o que desejarmos. V. Ex•s depois responderão ou não. Pensamos e-inVocamos o testemunho do
eminente Líder do PDT...

·o Sr. ROberto Saturnino- Estou querendo dar esse
testemunho.
O Sr. Virgl1io Távora- ... que não foi nem uma nem
duas vezes em que nós propomos que poderia atê ser
uma sessão especial para isso; não que nosjulguemos tão
importantes que, pelo ·nosso discurso, houvesse uma sessão especial, mas que se reservasse essa sessão especíal
para discutir. Pode ser até que os Senhores estejam com
a nu:ão, pode ser que nos incorramos em erro, mas ficarmos c_alados_ depois do Executivo ter apelado para o Legislativo, no documento-distribuído pelo Sr. Ministro da
Fazenda, que falava em nome do Presidente da Repúbli~
ca, aprovado que tinha sido esse documento, anteriormente, pela reunião de Ministros, não é possível. Ficarmos calados, sem falarmos, realmente, achamos que não
coloca bem o Legislativo. É para isto, é para essa discus·
são, e não ê uma discussão em que vá querer destruir, é
uma discussão em que se vâ trocar opiniões, mostrando,
realmente, as diferentes linhas que podem ser traçadas
paia uma solução de um problema que não é de hoje.
Ninguém está culpando' os Senhores. Esse problema vem
se arrastando há muitíssimo tempo, mas é um problema
em que é dada ocasião ao Legislativo_ para discuti-lo e,
aO mesmo tempo, apresentar uma solução que, talvez,
possa até não ser a melhor mas é wna solução de legislativo; então nós nos furtarmos a apresentar essa solução,
isto, realmente, não nos entra na cabeça. Desculpe o
alongado do aparte, coisa que rarissimamente fazemos,
aqui.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Desconheço qualquer posição contrária à discussão dessa ffiatéria naCOmissão de Economia ou no Plenârio do Senado.
O Sr. Virgílio TáYota- Posição não Ex', tantas vezes
marcamos Segunda-feira, terça-feria da semana passada,
pedimos que aqui estivessem .. _
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador. V.
Ex• jã me aparteou, e agora, permita-me que lhe responda. V. Ex• como vice-Líder do PDS, nesta Casa, tem a
tribuna à sua_disposição, e a nossa Liderança, está sempre com um vice-Líder presente, notadamente os nobres
Senadores Hélio Gueiros, Gastão Müller, Fábio Lucena,
pois estamos sempre no plenário, afora a liderança da
Frente Liberal, para fazer a discussão, diariamerite.

OS~. Virgílio Távora- lamentavelmente, problemas
do Sulbrasileiro impediram esse comparecimento que
tanto nos honraria.
O SR: HUMBERTO LUCENA - Pode;: ser que isto
tenha acontecido, nobre Senador. Mas V. Ex• falou -mini
assu_nto _que diz bem do propósito do Governo de prestigiar o COngresso. Realmente, o Banco Sulbrasileiro, por
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exemplo, foi um projeto que veio como uma consulta do
Governo sobre uma matéria que poderia ser decidida,
como bem acentuou, ontem, o nobre líder Senador Mu~
rilo Badarô, a nivel de Executivo.
O Sr. Virgl1io Távora- Como foi a solução dos dois
bancos p-aulistas.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas o Senhor Presidente da República, atento à situação económica do
Rio Grande do Sul, ao problema social ...
O Sr~ Virgmo Távora- Como foi o equacionamento
do caso dos bancos paulistas, repetimos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... resolveu entregar o caso à decisão do Congresso Nacional. E se nós
fôssemos à liquidaÇão extrajudicial - se V. Ex• pode
consultar os números - a despesa seria bem maior; em
vez de 900 bilhões de cruzeiros, gastaríamos, talvez, 2 trilhões de cruz~iros:
Ouço o nobre' Senador Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nobre Senador Humberto Lucena, lembro que o_tempo de_ V. Ex• já
está esgotado há 26 minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Uder,
vou ser breve no meu aparte, mas não posso deixar de
coftfir01ar tudo aquílo que disse o Senador Virgílio Távora. Efetivarnente, fiz minhas as palavras de S. Ex• ao
convocar os Partidos do Governo para esse debate econômico que está faltando nesta Casa. Houve o debate na
Câmara dos Deputados e não houve no Sen~do. Há documentos importantes, tais como as exposições do Ministro Dornelles e do Ministro Sayad. É preciso que nós
discutamos. Eu, pessoalmente, acho atê que essa discussão deveria se processar no plenãrio, porque o plenário é
o recinto que dá notoriedade, que dâ amplitude ao debate, que dâ divulgação ao debate, muito mais do que a
Coritissão de Economia. Acho até que se deveria fazer,
aqui, uma sessão especial, tendo em vista que o tempo da
liderança é um tempo relativamente limitado. Nós faze~
mos aí sessões-especiais para homenagear tantas figuras,
por que não podemos fazer uma sessão especial para discutir este lilagno assunto, o mais importante de hoje, na
Nação brasileira. De modo que quero reafirmar tudo
aquilo que disse o Senador Virgílio Távora, e aproveitar
também este meu breve aparte para pedir um esclarecimento a V. Exf- porque confesso que não entendi muito
precisamente; V. Exf disse que o Ministro afirmou que
qualquer acordo próxipto a ser firmado com o Fundo
Monetário teria que ter a aproVação do's Líderes que
compõem a maioria no Congresso Nacional. Fiquei sem
saber se a intenção do Governo é submeter ao Co_ngresso
Nacional como um todo, como tantas vezes defendeu o
PMDB, aqui, em situações anteriores, ou se a intenção é
apenas submeter aos líderes que compõem a maioria;
isto é, sem que o Congresso Nacional se pronuncie formalmente a respeito desses acordos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Diria a V. Ex•,
nobre Senador Roberto Saturnino, em primeiro lugar,
que quanto a esta dÍSC\lSSão - estou de pleno acordo
com V. Ex•- deve ser feita urgentemente. Sei da importância do pronunciamento do Ministro da Fazenda na
Cámara dos Deputados, e, bem assim, do documento
publicado pela imprensa da lavra do Ministro João
Sayad, da Secretaria de Pianejameilto. Nós poderíamos
atê aprazar um dia certo para este debete, através de uma
reunião de todas as Lideranças partidárias, no Senado
Federal. Vamos fazedsso logo. Acho que não há necessidade nem de uma sessão especial, basta mobilizar os
Srs. Senadores, porque interessa a todos nós e, particularmente, à Nação, o esclarecimento em torno dessas
questões fundamentais de natureza económicofinanceira.
Quanto aos acordos com o Fundo Monetário Internacional essa questão a que V. Ex• se refere, em outra reunião a que compareci, onde estavam presentes Líderes da
Câmara dos Deputados, o Deputado Oswaldo Lima Filho o levantou para Sr. Ministro Francisco Dornelles, e
S;- Ex• disse apenas que se os pareceres de ordemjurldica
comprovassem a S. E.x~. e particulp.rmente, ao Governo,
que seria preciso submeter os acordos ao Congl-esso, S.
Ex• o faria; tinha dúvidas S. Ex• a respeito deste assunto
no aspecto jurídico. Agora afirmou que, sem embargo

1486 Sâbado 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. (Seção II)

disso, havia deixado declarado- e hoje nos repetiu isso
de maneira expressa- ao Presidente.do Fundo Monetârio Internacional, que nenhum novo acordo seria feífo
sem o necessário respaldo político da maioria do C o ngresso Nacional.

O Sr. Roberto Satumino- Nobre Senador, só me permita: no caso Sulbrasileiro, tambêm, juridicamente; sob
o ponto de vista legal, não havia necessidade de consultar o Congresso e o· Governo achou por bem fazê-lo; tendo em vista a importância muito maior dos acordos como Fundo Monetário, porque, afinal de contas, vão condicionar toda a vida económica do País, de toda a nossa
população, por décadas. Acho que seria uma contradição flagrante que, mesmo que não houvesse obrigação
legal, o Governo deixasse de submeter ao Congresso
para ouvir, enfim, ConsUltar, a vontade dos representantes do povo c; da Nação brasileira.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço a nova
intervenção de V. Ex' e levarei o seu ponto de vista, que é
por demais respeitável, ao Sr. Ministro da Fazenda.

O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex' me permite, nobre Senador I lu mberto Lucena?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não_

O Sr. Hélio Gueiros- Queria antes dar um elogio à
palavra elegante e graciosa do Líder Murilo Badaró, na
tribuna, fixando as novas diretrizes do PDS. S. Ex' falou
com muita finura de espírito, muita erudição, que realmente encantou a todos nós aqui em plenário. Gostaria
apenas de fazer um rep·aro quando S. Ex' se vangloriou,
juntamente com o PDS, de ter resolvido.três grandes
problemas: o da semestralidade, o da anistia e o das
eleições diretas para governador. Quero dizer o seguinte:
a semestralidade só foi necessária pela inflação causada
pelo Partido de S. Ex•; a anistia só foi necessária pelas
punições feitas pelo Partido de S. Ex•, e as eleições diretas só foram restauradas porque o seu Partido acabou
com as eleições diretas. Então, não há graça nenhuma,
cometer o mal e depois vangloriar-se de não mais estar
fazendo o mal! Também quero discordar de S. Ex' quando diz que não há coisa mais igual do que o PDS c.om a
ARENA que o PMDB; acredito que não. O PMDB não
tem dois meses de Governo e já decretou eleições diretas
para Presidente da República, já restabeleceu eleições diretas para as capitais, já restabeleceu eleições diretas
para as áreas de segurança nacional; iSso em dois meses
de administração. t rigorosamente o cumprimento das
promessas em palanqUe e a.cho que temos que continuar
no palanque, potqueé lá que somos cobrados. E um Partido como o PMDB não tem por que fugir ao contrato
com o povo; é ficar mesmo no palanque este ano, no ano
que vem e todo o tempo! Quero referir-me, depois dessa
digressão com relação ao belo discurso do Senador Murilo Badar6, às intervenções dos ilustres Senadores
Virgílio Távora e Roberto Saturnino, porque, pelo o que
S. Ex•s dizem, há uma omissãO ou negligência das eventuais Lidemnças do PMDB nesta Casa, o que não acontece, O que há por exemplo, da parte do Senador Virgílio
Távora, é ·que S. Ex• apenas ameaça fazer um discurso
mas, em seguida, retifica dizendo que çomo aqui não está o Líder efetivo, que é V. Ex•, ou não está atê mesmo o
Senador Roberto Saturnino, SL Ex' prorroga o dia da
sua alor•Jção. Eu não me lembro nenhuma vez de ter dei.
xado de responder ao Senador Virgílio Távora quand_o
S. Ex• criticou o GoVernO em alguma coisa. A última vez
que ouvi S. Ex• daquela tribuna foi para falar das águas
que estavam inundando e liquidan'do com Aracati, com
RussaS. E o que podia eu dizer? As águas estavam mes·
mo liquidando com esses municípios, eu não tinha o que
contestar S. Ex•, até mesmo porque, por mais que a
Nova RePública possa, ela não consegue dominar as interpéries, nem aS vántades de São Pedro. Quanto ao Senador Roberto Saturnino, quero dizer, também, que S.
Ex• geralmente só usa o período destinado à liderança
que é exclusivamerite.c;le 20 minutos. Et:ttão, quase não
dá tempo a aparte algum. S. Ex• é aparteado aqui por
um Senador e, praticainente, acabou o seu tempo; então,
fica aq-uele sinal luminoso piscando, piscando, _o Presidente a chamar atenção que não pode mais ningUém
apartear e é evidente. O que se pode fazer contra o Regimento, contra a Presidência que realmente cumpre oRegimento?
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O Sr. Roberto S.tumino - Pedir a palavra, como
Lider, em seguida, e responder.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Faz soar a
campainha.

O Sr. Hélio Gueiros - Já esperava isso de V. Ex•
Acontece que, regimental...

O Sr. Hélio G"ueiros -Claro-que não tenho a assiduidade de 100%, porque isso não é possível, mas pelo menos 90% de assiduidade aqui eu tenho.

O Sr. Hélio_ Gueiros :- Já esperava isso de V. Ex•
Acontece que, geralmente, o Líder antes, já pediu a pala~
vra e não tem mais oportunidade regimental...
O Sr. Roberto Satumino nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora V. Ex• ...

Pois tem o

d~a

seguinte,

Sendo citado, queria dizer a

O SR. HUNBERTO LUCENA -.Sr. Presidente, chamo a: sua atenÇão para o debate paral~lo.

O Sr. Hélio Gueiros- O ilustr~ Senador Roberto Sa~
turnino geralmente fala no fim, e S. Ex•, neste ponto, é
elegante, deixa o Senador Nelson Carnei_ro falar, deixa o
Senador Humberto Lucena falar, deixa qualquer parlamentar do PDS falar e, quando pensamos que não tem
mais líder para falar, S. Ex• vai, sobe e faz as suas criticas,,,
O Sr. Carlos
mento agora?

~lbert()

-

V. Ex• quer fazer patrulha-

O Sr. Hélio Gueiros - É evidente que neste curto
período destinado a S. Ex• quase não se pode falar.
Lembro~me que a última vez em que vi-O eminente Sena~
dor Roberto Saturnino ir àquela tribuna, S. Ex' se referiu às declarações do Ministro Francisco Dornelles, dan~
do razão em quase tudo a S. Ex•, e é lógico que S. Ex•
não pode conc-ordar em 100%; apenas divergiu, porque
foi demitido um diretor do Banco CentraL Foi a única
restrição que S. Ex• fez.-

O Sr. Roberto Saturnino- E disse que era a mais grave_
O Sr._Hélio Gueiros- A única ~estriçào que S. Ex• fez

foi a de que foi demitido um diretor do Banco Central.
que lá "nas Europas", andou_dízendo que estava errado
·
isso e aquilo.
O Sr. Roberto Satumino- Andou falando coisas cer-

tas!
O Sr. Hélio Gueiros - Mas, para mim, achava que
muito mais importante é se ter dominado esse monstro
que é inflação, seja a que preço fosse; e o Ministro Francisco Dornelles fez essa proeza. Isso é incontestável.
Agora, deixar de enxergar uma inflação que estava em
13,14% e passa a 7, para achar que é mais importante a
demissão de um funcionário, recuso-me a discutir iteste
terreno ...
O Sr. Roberto Saturnino- Ah, bom! Então V. Ex• se
recusa.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu me recuso porque não acho.

Sr. Roberto Saturnino- É isso que estamos dizendo. Eu e o Senador, Virgflio Távora estamos dizendo extamente isso, que tem havido uma recusa ao debate,
O

O Sr.: Humberto Lucena- Sr. Presidente, pediria mais
uma vez que não p·ermitesse o debate paralelo.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Faz. soar a
campainha.
O St. Hélio Gueiros-:- Eu não acho, Sr. Presidente,
que mais importante do que o_domínio da inflação seja a
eventual dispensa de um funcionário subalterno, quanto
mais pertencente a um banco particular;- funcionário de
um banco particular, contratado pela Nova República.
eu não vejo como isso s~a muito mais importaritedoque
o domfnio da inflação, que há dois óu trâs anos vem
avassalando completamente a população brasileira.~ só
o reparo que eu gostaria de fazer, forçado pelas circunstâncias, porque pelo-que se andou discutindo aqui parece
que nas a.usências dos lfderes não tem ninguém para responder por essa Bancada.
O Sr. Vlrgili~ T'•ora- Apelo para as notas

taquigrã~

_!'i~a~~- g~ _~s AJl~S registraram. Não s.e trata disso.

O Sr. Moacyr Duarte O Sr. Hélio Gu~iros -

Noventa e nove.
Não chego a tanto.

O Sr. Virgílio Távora- Na outra quin~a-feira foi solicitada aqui, da Liderança do PMDB e do PFL, para se'
discutir o assunto. Nunca compareceram aqui para isso.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) campainha.
O SR. HUMBERTO LUCENA peço o cu~primento do. Regimento.

Faz soar a

Sr. Presidente,

O Sr. Hélio Gueiros- Quero dizer a V. Ex' e aos ilustres líderes dos vários partidos que quem escolhe o que
deve ser respondido é a Liderança do meu Partido e
não ... (Trocam·se apartes.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Fazendo soar a
campainha.)- Lembro aos Srs. Senadores que não são
permitidos apartes paralelos.

O Sr. Hélio Gueiros- .. ~e não ,o que eles acham que
eu devo responder. Etendo que há coisas insignificantes,
tolas, sem a menor ...
O Sr. Roberto Satumino - ~. politica econômica é
uma coisa insignificante e tola ...

O Sr. Hélio Gueiros - ... sem a menor importância,
como a demissão_ de um funcionário subalterno. Considero isso questão de_lana caprina, não vale nada.
O Sr. Carlos Alberto- É, o problema econômico e a
inflação são insignificantes!
O Sr. Hélio Gueiros ....:_Não vou me mata~ aqui e dizer
que está certa ou errada a presença ou a ausência de um
funcionário público, especialmente recrutado num estabelecimento bancário particular. Não vou morrer de
amores por ele, seja ~le quem for.
Q SR. PRESIDENTE (Martins Filho) (Fazendo soar
a campainha.)- Nobre Senador· Humberto Lucena, o
tempo de V. Ex• está esgotado há 30 minutos.

O&. Hélio Gueiros- Então, nobre Líder, é preciso
notar que, embora a observação pareça vir só para mim,
a verdade é que a perturbação foi geral; não foi só de
quem está aparteando V. Ex• De modo, ilustre Líder,
que o Governo não tem ficado sile~te aqui não. Tem
dado a resposta quando acha-quedeve dar. Quando acha
que não é Coisa importante, ou é questão de opinião de
alguém entender que o Sr. Francisco Dornelles ou a política financeira, estão errados, quanto a isso todos têm o
direito de discordar, e não é por isso que se v.ai armar
uma discussão. Mas quero dizer a V. Ex• que as Lideranças eventuais do PMDB têm sabido cumprir com o
seu dever, embora nem sempre do agrado de outros
Líderes dos d_emais Eartidos.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sou testemunhada
sua dedicação, nobre Senador Hélio Gueiros, aos trabalhos do plenário do Senado Federal ...
O Sr. Carlos Alberto- Todos nós!

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quanto à discussão da política econõmico-financeira, já sugeri aos Srs,
Líderes uma reunião pai'a marcarmos uma data certa,
convocando os_,Srs. Senadores ao plen~rio, para que ~la
·sej_a feita da ma_neira_ mais livre_ e aberta possível, pois é
do_interesse do__sen.ãdo e de toda a Nação.
O Sr. José Lins -

V, Ex' me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA- O Sr. Presidentejâ
me advertiu de que o meu tempo êstâ esgotado hâ 32 minutos
Eu gostaria, apenas, que V. Ex•. Sr. Presidente, me li·
berasse para receber o-o.Itimo aparte, do Senador José
Uns.
O Sr. José Uns- NobrC-Líder, este Congresso tem
evoluído muito. Hoje, estamos em busca do pleno regia
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me democrãt!co e não acredito que seja oportuno qual-

quer negativa no sentido de não participar do deb:ite,

tanto ao nível do pacto político, no qual todas essas
questões deverão ser tratadas, como objetivos maiores,
independentemente- como bem disse o Presidente José
Sarney --das colorações partidárias, das colorações
ideológicas e, até, dos posicionamentos pessoais, jã que
visamos coisa mais ampla. E é neste sentido cjLie estranho
reclamações sobre a falta de debate. V. Ex• ouviu, há
pouco, o discurso do Lfder do PDS, o nobre Senador
Murilo Badaró, aliás, um belíssimo discurso, em qUe se
posiciona a respeito do pacto, e eu acredito que S. Ex• tenha adotado uma posição política inicial, e que, dados os
esclarecimentos dos objetivos do pacto, a pos_ição do
Líder do PDS poderia evoluir. Agora, não me pa'recejusto, nobre Senador, que para discussões neste plenário, de
alguns asSWltos de real importância, para o posicion~.:
mento dos Partidos, seja necessârio-qlie o plenário esteja
cheio.
S como se quisessem discutir apenas com alguns, o
que não é justo. Eu ouvi o pronunciamento de V. Ex•, o
pronunciamento do nobre Líder Roberto Saturnino,
aliãs, um belíssimo discurso, no qual criticou com a sua
apreciação, o pronunciamento do Ministro Dornelles.
Ouvi o discurso do nobre Senador Roberto Campos, que
também Foi uma peça da maior importância, como tema
para o convite a este debate. Então, o que me parece
mais c-onsentâneo é que o debate seja mais aberto, sem
nos condicionarmos à presença d~, "a" ou de...b" e qpe
os partidos tomem deliberadamente as suas posições no
sentido de participar da análise desses pronunciamentos
e de respondê~los. Isso me parece mais consentâneo. Não
vamos destacar um assunto únicoA A discussão no plenãrio deve ser inteiramente aberta e abrangente. Este é o
meu pensamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Estou de pleno

acordo com o pensamento de V. Ex.', nobre Senador José
Lins.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluo parabenizando o nobre Senador Murilo Badaró, Líder do PDS, pelo
alto nível do seu pronunciamento e, sobretudo, pelos
propósitos maniFestados por S. Ex• de uma colaboração
permanente com todos os ,Partidos e com o governo, em
defesa do interesse público.
Sei que S. -Ex' é um POlítico por vocação, tem toda
uma vida parlamentar brilhante, chegou à posição de
Líder por uma promoção jUsta e merecida da sua Banca~
da, e eu tenho certeza que, no desempenho da sua árdua
missão oposicionista,-S. EXf.-trará uma grande parcela de
contribuição ao Senado, ao Congresso e à Nação, parã. a
solução dos magnos problemas que afligem o povo brasileiro.
Vamos, Sr. Presidente, Sr. Senadores continuar, no
Senado. neste plano de relacionamento cordial, que sempre caracterizou esta Casa do Congresso Naciorial, pois
aqui nós temos adversários, mas nos aproximamos sem~
pre pessoalmente até pela redução de nossa representação e todos, pela maturidade política, que nos marcã a
presença. nesta Casa, temos a rioção do alto grau deresponsabilidade que pesa sobre todos nós, na condução
dos problemas político~instifUcionais- que interessam a
todos, no sentido da restauração plena e autêntica da democracia no Brasil, que é o grande e alto objetivo da
Nova República. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ROBERTO CAMPOS NA SESSÃO DE 23-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) ~~r. Presidente, Srs. Senadores:
. Gostaria, primeiramente, de associar-me aos ilustres
Senadores Fábio Lucena. Virgi1io -Tãvora, Raimundo
Parente, Cicf Sampaio e Lomanto Júnior, que aqui defenderam a preservação de incentivoS Cspeciais para a
Zona Franca de Manaus, ora ameaçados pela interferência da Secretaria Especial de Informática. que submeteu
uma resolução nesse sentido à primeíra reunião do CONIN, em 15 de maio último. A extinçãoindiretado;i ..incentivos especiais" da SUDAM no tocante à Informática, contida neste estranho documento, viola o espírito de

dispositivos constitucionais sobre desenvolvimento regionaL
O art. 63 çl.a Constituição san_ciOna o_ principio de
auxilio,_ "especial" para a valorização regional. Esse
auxílio,_ segundo o dispositivo constitucional. tomará a
forma de d'otaçôes_ºrçamentária~ plurianuais, mas pode
também, COIIJQ su]Jstitutivo, implementar-se sob a Forma
de incentivos fiscaiS, método pelo qual o Governo abre
m1lo de receita para incentivar determinadas atividades
da iniciativa pçivada ~-tl1 _regi_~ subciesenvolvidas.
Q_ princípio cOnstitucional é de elementir bom senso.
Quem fala em desenvolvimento regional parte do-reconhecimento de desigualdades económicas. de desvantagens de certas regiões. Os incef!tivos não se cacterizam,
portanto, como vantagens adicionãis para essas regiões,
mas ~orno compensação pelas desvantagens naturais que
elas sofrem, pqis,_c:!~ qutramaneira, não esç_apariam das
constrições do subdesenvolvimento.

à

Sr. José

Lin~--~ Perri:ilte- V. EX• um aparte?

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não!
O Sr. José Uns- Nobre Senador Roberto Campos,
como tenho que ausentar-me do Plenário para uma reunião da SUbENE, quero cooiratular-me com V. Ex•
pelo que está expondo. Há poucos dias entreguei ao Senado um projeto em que expendia o niesmo pensamento.
No caso da agricultura, por exemplo, não temos condições de transformar a natureza sozinhos; o Sul já tem a
natureza pronta, mas nós precisamos de incentivos. sob
pena de não.dispormos de uma agricultura razoavelmente segura. De modo que quero congratular-me com V.
Ex• e dar os parabéns ao Nord~te pelo que V. Ex• diz
neste momento.

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Muito obrigado,

nobre Senador. Pode estar seguro de que, quando aqui
chegar o Plano Nacional de Informática, será severa~
mente escrutin"iiado- Pelos Senadores da Amazônia, dÕ
Nordeste, que querem ter distritos industriais e, tambérit,
ouso dizê-lo. pelos do Centro-Oeste,
Qual é a exPeriência -iriterriaciOnal, Srs. Senadores? A
eXperiência internacional não ·é diferente da nossa.
Vários países críam incentivos eSpeci:iís Para aS suas regiões subdesenvolvidas. A Inglaterra concede incentivos
especiais para Escócia. que envolvem até donativos de
fundos do _orçamento nacional, generosos donativos,
aliás. para facilitar a implantação de empresas privadas,
são os chamados Grants ln Aid. As indústrias do Midlands e dO sul da Inglaterra não se queiXam porque reconllecem que a Escócia tem que lutar contra certas desvantagens locacionais.
A I_tâlia_do Norte não protesta quando são dados incentivos especiais diferenciados à Sicília e à Itãlia do Sul,
reconhecendo a necessidade de uma compensação de
desvantagens:
Apenas aqui, no Brasil, Ç que a Secretaria Especial de
Informãtica inventou·- porque isto rião consta da Lei
de Informática - que os incentivOs têm que ser i&uais
pa,ra toda a Nação. Dar incentivos à informática de Manaus equivalentes aos incentivos da informãtica de São
Paulo ê desconhécer rudime:ntos da teoria do desenvolvimento regional.
A Qecisão dos membros do CONIN, obviamente mal
informados e ainda inexperientes, é grave. Eles não se
deram conta de vârias coisas.
·
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estou enfatizando o óbvio, em obediência ao princípio
sábio de Nélson Rodrigues;, "Só os gênios percebem o
óbvio.••
Os membros do CONIN não se deram conta primeiro
de que estão desobedecendo a uma recomendação do
Presidente José Sarne)', Presidente do CONIN, que garantiu a intocabilidade da Zona Franca; segundo, de que
estão violando o espírito da Constituição Federal, que
. visa privilegiar as regiões r;nenos desenvolvidas; terceiro
de que estão violando a Lei da SUFR.AMA- Decreto-lei ~"' 288 -:-.que não Foi derrogada pela Lei de Informática.
Lembrei o texto da lei pertinente. da SUFRAMA, que
é meridianamente claro:
Art. J<:> A Zona Franca de Manaus é uma área
de livre comércio de importação e exportação e de
incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de_criar no interior da Amazônia rim ceiltro
·industrial, comercial e agropecuário dotado de condições económicas que permitam seu desenvolvimento, em Face dos fatores locais e da grande distância, da que se encontram os centros consumido- .
res de seu_s produtos.
O texto legal enuncia, portanto, o princípio de tratamento desigual para coisas desiguais. E uma -Simples resolução do CONIN não pode abolir uma lei.
Quarto, de que estão violando a própria Lei de Informática, que endossou e registrou o convênio da SEI com
a Zona Franca de Manaus, estabelecendo uma disciplina, apenas uma disciplina burocrática, para a provã:ção
de projetes Q que não implica autorização à SEI para eliminar nenhum tipo de incentiVo específico da SUFRA-

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

O SR. ROBERTO CAMPOS - Com prazer.
O Sr. Jorge Kalume - Estou ouvindo, alêm da
atenção;-com multa alegria, ãexplanação que V. Ex• está
fazendo. Nós sempre defendemos a iniciativa privada,
porque graças a ela é que se pode fazer o progresso, o desenvolvimento de qualquer país, principalmente essa tese
dos incentivos à Amazônia. A Amazônia sempre mereceu e merece um tratamento diferenciado e não é agora,
com a experiência da Zona Franca, que se queira blo~
quear o seu pr9gresso. Foi graças à visão do estadista
Castello Branco que se implantou ali a Zona Franca e
graças à Zona Franca toda a Amazônia Ocidental tomou
wn grande impulso, floreceu, com reflexos, não só em
Manaus, não só no Estado do Amazonas, mas em todos
os Estados e Territórios vizinhos. Portanto, meus parabéns, minhas collgratulações por esta tese.

O SR. ROBERTO CAMPOS -

Muito obrigado,

nQbre Senador
A quinta improPriedade da resolução do CONIN ê
que viola, também,.o dispositiVo constitucional de isono:nia. pois. a prevalecer o novo critêrio, haveria em Manaus, empresas no pleno' gozo dos benefícios especiais da
SUFRAMA e empresas deles privadas, as quais teriam
menores incentivos zonais, ficando equiparadas, no Ql!-e
toca a informátiCa, a Sã·o Paulo e ao Rio de Janeiro, coisa patentemente absurda.

O Sr. Vlrgfiio Távora- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. ~iz Viana:- Permite V. Ex' um breve aparte?

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois não.
O Sr. Luiz Viana_.:. Apenãs para lembrara V. Ex' que
Foi através desses incentivos especiais que foi passivei se
criar uma estrutura para a indústria do Nordeste, sobretudo à indústria petroquímica e à indústria que se instalou nos pólos industriais de Recife e de outros Estados.
Sem esses incentivos, não ê possível que o Nordeste possa competir com as condições que o Sul tem. Realmente,
necessita ser compensado atravês desses incentivos. Portanto, o que V. Ex• está defendendo para a Zona Franca
da Amazónia ê uma coisa meridiana, que nem precisava
ser demonstrada- ela ê clara como·o sol, clara como a
água, clara como a pobreza em que vivemos.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito obrigado,
nobre Senador Luiz Viana, pelo seu apoio. Na realidade,
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O. S.R. ROBERTO CAMPOS- Ouço V.
Senador.

Ex•. nobre

O Sr. VirgfUo Távora- Senador Roberto Campos, V.
Ex• sabe por que saiu essa tão estranha' resolução? Devi~
do ao mais esdrúxulo _regulame~to desse órgão que,
como estã estruturado praticamente é apenas um acolhedor de sugestões da SEI. Este, sim, é o verdadeiro órgão
decisório porque é a primeira vez que existe, de conhecimento meu, um conselho em que seja dereso a seus'
membros pedir vistas de qualquer assunto, que uma vez
apresentado ao Plenário, hã que ser resolvido na mesma
sessão,
O SR. ROBERTO CAM-POS- V. Ex• se refere ao
regulamento do CONIN?
O Sr. Virgt1io Távora- Exato!

\488

Sâbado

~

O SR. ROBERTO _CAMPOS - ~ patentemente absurdQ. Um Co;,tselho Deliberativo que não pode, sequer,
pedir vistas dos processos é um caso teratológico.

O Sr. Virgilio Tivora- Alguns dos Ministros, informados estamos, ante o absurdo do que se estava votando, desejaram utilizar essa faculdade e não puderam por
lhe ser defeso.
. O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito obrigado,
nobre Senador.
E de esperar, portanto, que os membros do CONIN
reconsiderem sua atitude e adotem posições mais consentâneas com o vasto elenco de dispositivos legais e de
interpretações constitucionais, que firmam o princípio
do desenvolvimento regional. Se nlio o fiZerem por apelos do Senado Federal, da gente experiente que aqui labuta, provavelmente serão compelidos a fazê-los por decisões do Judiciârio. Não espero semelhante atitude de
compreensão jurídica da SEI, porque se trata. esta sim,
de um legitimo "'entulho autoritário", que durante anos
a fio, sem lei autorizativa, forçou o fechamento de empresas, legislou sobre composição de capital, arrogou-se
o direito de impor tecnologia.
Habituada a desrespeitar a lei e possuída de furor intervencionista, a SEI passou a decidir, ela mesma, o que
E: m~or para o empresário, o usuârio e o mer_cado. O
pobre do usuário tornou-se um misto de otário e cobaia.
E a informática ameaça tornar-se, se prevalecer essa atitude, uma reserva de caça para as indústrias do CentroSul, eliminados os saudãveis objetivos de descentralização industrial j â conseguida, aliâs, através da Zona
Franca de Manaus, para uma ampla gama da eletrônica
de consumo, a qual é hoje no Brasil Uma indústria moderna e competitiva.
O resultado da poHtica at6 agora adotada está sendo
um maciço contrabando de computadores e produtos de
informática vindos do exterior ..Os contrabandistas passaram a ser- lamento ter a diz~ lo- os autênticos, os
autênticos heróis do capitalismo, preservadores dos impulsos de modernização e moderadores de preços, por-
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que os preços dos origfna"is contrabandeados são meno~
res várias vezes do ·que os das cópias locais.
Os c.ontrabandístas, que possibilitam a empresas proibidas de implantar fâbricas no Brasil, continuarem a
criar empregos na Califó_rnia, paSSaram a -ser bizarramente os arautos da modernidade e os provocadores do
avanço tecnológico. São eles que vêm permitindo ao empresãrici 6faSi1CírO -não ficar desatualizado em mat6r:ia de
informática, e têm garantido a inúmeras empresas brasi~
!eiras ou mistas, abastecerem-se regularmente de peças,
Porque suas fâbricas seriam insusceptíveis de planejamento industrial regular, se tivessem de depender de licenças de importação dadas pela SEI.
Muito obrigado, Sr. Presidente. ,(Muito bem! Palmas.)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
. Ç9_NÇRESSISTAS
5' Reunião Ordinária, realizada
em 16 de maio de 1985
Aos dezesseis dias do mês de maio de mil novecentos e
oitenta e cinco, às dezessete horas, sob a presidência do
Senhor Senador Nelson Carneiro e com_ª presença dos
Senhores Senadores Passos Pôrto e Jutahy Magalhães e
Deputados Raul Bernardo, Nilson Gilbson e o Senhor
Doutor Luiz do Na.~eitto Monteiro, reúne-se, em sua
sede, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos C.o_ngressistas-IPC, a fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor
Presídente inicia os trabalhos, quando solicitou a palavra o ConSelheiro Senador Passos "Pôrto para falar sobre
a auditoria contábíl~financeira a ser procedida no IPC,
cujas propostas recebidas ficou de analisar e dar parecer.
Ponderou que a mesma poderia ser realizada por funcionários especializados de ambas as Casas, sem que o IPC.
necessitasse despender a elevada soma constante das
propostas apresentadas para tal finalidade. Concorda~
ram os Senhores Conselheiros, sendo determinado que a
Secretária oficiasse às firmas proponentes agradecendo o
interesse prontamente demonstrado para a prestação de
serviço. Deliberada, também, a reaplicação constante da
pauta, com vencimento para o dia vinte do corrente. Em
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seguida; rm debaúda a solicitação de alguns suplentes de
parlamentar no sentido de se valerem dos empréstimos
concedidos pelo IPC. sendo lembrado que estão em cur~
so estudos sobre a revisão das normas que regulam todos
os beneficies e serviços prestados pelo Instituto, ficando
adiada a decisão. Foi mantida a Resolução n'i' 11/83 que
estende o auxílio~ funeral pelo falecimento de dependentes de segurados, nos casos que especifica. Em pauta o
processo do .Senhor Deputado Odilon Sebastião Salmória, com parecer favorâvel do relator, Senador Passos
Pôrto, entendendo ser um direito do interessado optar
pelo sistema de contribuição. Adiada a votação por ter
sido concedida vista do processo ao Senhor Conselheiro
Raul Bernardo. Foram aprovados, a seguir, os seguintes
pareceres relativos a auxílio-doença solicitados ainda
sob a vigência da Resolução n" OI /85, ao Senhor Depu·
tado Sêrgio Mário Ferrara, relator o Senhor Conselheiro
Passos Pôrto, ao Senhor Deputado Jorge Vargas, relator
o Senhor Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro, ao
Senhor Marcelo,Linhares, relator o Senhor Conselheiro
Raymundo Urbano ao Senhor Deputado Marcelo Ma~
chado Medeiros, relator o Senhor Conselheiro Passos
Pôrto, ao pensionista Benjamim Miguel Farah, relator o
Senhor Conselheiro Luiz do ·Nascimento Monteiro.
Aprovado, ainda, o parecer do Conselheiro Jutahy Magalhães no processo do ex-parlamentar Paulo José: Alves
Ra:ttes, referente ao pagamento de diferença de averbação de mandato, pelo deferimento. Foram deferidas as
seguintes novas inscrições de segurados facultativos:
Agenor Monturil Neto, Alaor Barbosa dos Santos, Antônio Antunes Fernandes, Clites Florindo Costa, Jurandi Leite da Silva, Maria de Fátima Carneiro Cavalcante,
Mary Jane Alves da Silva e Vera Silva. Ficou adiada
para a próxima reunião a discussão relativa à adoção do
sistema francês de amortização nas tabelas de empréstimos. Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião
àS dezoito h-oras e trinta minutos. E, para constar, eu,
-Zilda Neves de Carvalho, Secretâria, lavrei a presente
ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Ass: Deputado Joio Faustino, vicePresidente, no exercício da ,Presidência.
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Faço S"aber que o Congresso Nacional aprovorr; nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição,ce eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.137, de 27 de junho de 1984, que "reajusta os valores de vencimentos e
proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado. o texto do. Decreto-lei n; 2.137, de 27 de junho de I 984, que "reití11sta os~ valores de vencimentos e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá -outrãs providências".
Senado Federal, 27 de maio de 1985. -Senador

Jo~

FrageUi, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente do Senado Federal, promulgo p seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1985
Aprova o texto do Decreto-lei o• 2.138, de l8 de junho de 1984, que "reajusta o valor do soldo base de cálculo da remuoeraçio dos PM da Policia Militar e dos BM do Corpo de Bombeiros d" Distritq Federal".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• ·2. 138, de 28 de junho de 1984, que "reajusta o valor do soldo base
de cálculo da remuneração dos PM da Poltcia Militar e dos BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal".
Senado Federal, 27 de maio de 1985. - Senador Jo~ Fragelli, Presidente.
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1- ATA DA 81• SESSÃO, EMl7 DE MAIO DE
1985
LI -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
N9 I21/85 (n9 285/85, na origem), restituindo autógihfos de projeto de lei sancionado.

1.2.2 - -p~~res encaminhados à Mesa

1.2.3- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n~' 137/85, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova disciplirfação ~-política _salarial e revoga a Lei n~' 7.238, de
29·!0·84.

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR C ESA R CALS- Criação do MinistériO da Defesa.
SENADOR AMERiCO DE SOUZA, como Líder
- Pronunciarriento feito pelo Presidente José Sarney
ao ensejo da posse do Eng 9 José Reinaldo Carneiro

Tavares na Superintendência da SUDENE.
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SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder
- Decisão da comissão interpartidâria da reforma
eleitoral a respeito da contribuição das pessoas físicas
e jurídicas para os partidos políticos.
SENADOR GABRIEL HERMES- Justificando
projeto de lei, que encaminha à Mesa, dispondo
sobre atribuições dos bacharéis em ciências contábeis
e têcnicos em contabilidade.

1.2.5- Comunicaçio da Presidência
Recebimento das Mensagens n9s 118 a 120 j85 (n"'s
281 a 283/85, na origem), pelas quais o Senhor Presi~
dente da República, solicita autorização para que as
Prefeituras Municipais de Bragança Paulista, Ferraz
de Vasconcelos e Piracicaba- SP, possam contratar
operações de crédito, para os fins que especificain.
1.3 - ORDEM__OO DIA

- Requerimento Õ.9 -57/85, requerendo urgência
para o Oficio S/2, de 1985, do Govern_a_d_or__d_o Estª-~--
do do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
do Senado Federal para realizar operação de crédito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votação adiada por falta de quorum.
- Requerimento n"' 58/85, solicitando urgência
para o OfíCiO S/8, de 1985, através do qual o PrefeitO
Municipal de Anãpolis (G_O), solicita aütõrização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
operação de empréstimo exterilo no valor de US$
3,500,000.0(r(ti'ês milhões e cjuii'l.hentos mil dólares).
Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n~' 26/79, que acres~
centa parágrafos ·ao arL517 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto de L~i 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 quorum.

- Projeto de Lei do Senado n'1 340/80, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Consolidação
das Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votaçio adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do _Senado n"' 18/80, que dispõe sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
preliminar da Constitucíomi.lidade.) Votaçio 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 jurfdica do estrangeiro no Brasil, cria o Con~
selho Nacional de Imigração, e dá outras providên~
cias. Votação adiada por falta de_ quorum.
1.3.1 - I)jscursos apÓ!il a Ordem do Dia

SENADOR LENOIR VARGAS-SugestõesdeS.
Ex' com vistas a elaboração da nova Constituição,
prometida pelo Governo.
SENADOR FÁBIO LUCENA - Apreciação do
~nteprojeto da nova lei de greve, elaborado pelo Mi- .
nistério d_o Trabalho.
SENADOR JORGE KALUME- Apelo ao Ministro da Fazenda em favor do financiamento das
culturas do guaraná e do cacau, nos Estados do Acre
e de_ Rondônia.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES.- Disputa
entre o PMDB e o PFL por cargos públicos no Nor~
deste~ Artigo do "Jornal do Brasil" de ontem sobre a
indefinição do programa de governo da Nova Re~

pública. Comentários sobre declarações dos Minfs~
tros Flãvio Peixoto e Antônio Carlos Magalhães, que
enuncia, veiculadas em jornais do último fim de semana. Apelo ao Senado em fa~or da aprovação de
projeto _que menciona, a propósitO da preparação da
reforma ag_rária.

SENADOR NELSON CARNEIRO - A greve
como instrumento vãlido de pressão nas reivindicações salariais. Atualização da Consolidação das
Leis do Trabalho.
SENADOR CARLOS ALBERTO - Crise na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SENADOR MOACYR DUARTE -·A política
como caminho para a plenitude democrática.
SENADOR GASTífQ MVLLER- Editorial do
"Jornal de Brasília.. , intitulado "O Presidente José
Sarney"
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Necessidade de se atribuir à SUDAM o mesmo tratamento
especial prometido pelo Presidente José Sarney à
SUDENE, em recente visita ao Recife.
1.3.2- Deslgnaçio da Ordem do Dia da próxima
oessio.
1.4- ENCERRAMENTO
2 - RE'J;IFICAÇÃO
Ata da 52' Sessão, realizada em 26 de abril de 1985
3-ATO DO PRESIDENTE
No 88, de 1985
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTI-

DOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PER.MANETES

Ata da 811}. Sessão, em 27 de maio de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Frage/li, Passos Pôrto e Marcondes Gadelha
ÀS l4 HORAS E30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE. SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -Mário ~aia - Eunice Michiles Fãbio Lucena- Raimundo Parente- Gaivão Modesto
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiro~
-Alexandre Costa- Américo de SOuza- Alberto SiJ~

va- Helvídio Nunes- Cesar-Cals- Carlos AlbertoMoacyr Duarte- Martins Filho--::- Humberto Lucena
- Marcondes Gadelha - Luiz Cavalcante - Lourival
Baptista - Passos Pôrto --Jutahy Magalhães - Lo~
manto Júnior- Nelson Carneiro- Murilo_ BadaróHenrique Santillo- José Fragelli- Lenoir VargasOctãvío Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista depr..
sença acusa o comparecimento de 30 Sr. Seriadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protição de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I ~~s~retâ_rio irã proceder à leitura do Expedien~ _
te.
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N9 121./85 (n" 285/85, na origem) de 23 de maio do
corrente ano, referente ao Projeto de Lei do Senado n9
92, de 1985-DF, que dispõe sobre o vencimento e va~ta
gens dos membros do Ministério Público junto ao Tnbunal de Contas do Distrito Federal.
(Projeto que :re transformOu nã Lei n9 7.314, de 23 de
maio de 1985.)

PARECERES
N•s 96, 97 e 98 de 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 290, de 1980,
que "altera dispositivos da Lei n" 5.107, de 13 de se-tembro de 1966".

PARECER N• 96, DE 1985
Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Ju. tahy Magalhães, altera a redação do art. 6" e seu§ I'~ da
Lei n_'l 5.107, de 13 de setembro de 1966-...:. que criou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -; na fOrrpa
da modificação introduzida pelo artigo 1"' do DecretoLei n~ 1.432, de 5 de dezembro de 1975, com o objetiv-o
de elevar os percentuais que o empregador é obrigado a
pagar diretamente ao empregado nos casos de dispensa
sem justa causa, por culpa recíproca ou força maior.
No primeiro caso, de rescisão do conti-atp sem justa
causa, o encargo passari~ de _10% (dez por cento) para
20% (vinte por cento) sobre})s va_l?res relativos.aos depósitos, correção monetária e furos CapítalizadoS: na conta vinculada do empregado e, na hipótese de dispensa
por culpa reciproca ou força inaior, reconhecida pela
Justiça do Trabalho, tal percentual passaria de 5% (cinco
por cento) para to% (dez por cento).
Na JustífLcação, assinala o Autor que a medida tem
por escopo sanear o problema da ''rotatividade de mãode-obra; cada vez mais angustiante e preocupante," que
define conto a "dimensão em massa e a conseqUente
substituição de trabalhadores, em geral contratados com
salários inferiores aos que eram pagos aos empregados
demitidos", fenômeno que decorre, segundo acentua, da
sistemática do Fa-TS, POr facilitar '"a liberação de mãode-obra, na medida em que pouco onera o empregador
nas despedidas sem justa causa".
Disso decorre que, sendo irrisório o encargo cometido
ao empregador, ·~se comparado com as vantagens que
ele terá contratando mão-de-obra substituta por salário
inferior" como destaca, ainda, o Autor, "logo o que ele
está obrigado a despositar ( ...) acaba sendo um estímulo
para a rotatividade, que lhe permitirá pagar" salários menores".
No mérito; O-Projeto -reVela~se útil e de largo aiCa~nce
social, não havendo, outrossim, objeções quanto ao aspecto jurídico-constitucional, por isso itosso Parecer é
pela sua aprovação.
_
Sala das Comissões, em 3 de_ dezembro de 1981. Aloysio Chaves, Presidente- Lenoir Vargas, RelatorOrestes Quêrcla - Nelson CanJeiro- Murilo Badaró Raimundo Parente- Joio Calmon- Bernardlno Viana
-Martin~ Filho- Moacyr Dalla- Jo~ FragelliHngo Ramos.

PARECER N• 97, DE 1985
Da Comissio de Legislação S()cial
Relator: Senador Gabriel Hermes
O presente projeto, de iniciatiVa do eminente Senador
Jutahy Magalhães, objetiva aumentar, de lO% paTa 20%,
. o valor da porcentagem incidente sobre o montante do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de
despedida, sem justa causa, do empregado.
Alega o ilustre autor do projeto que a proposição visa
a evitar a rotatividade da mão-de-obra, decorrente da
dispensa em massa de trabalhadores, com a finalidade d~

admissão (fe empregados com salários inferiores aos pefcebidos pelos dispensados.
Embora reconheçamos as nobres intenções do ilustre
autor. do projeto, nada nos faz crer q_u_e,o aumento! em
10% (dez por cento), do acréscimo indCnizatório a que se
refere o art. 6~. da Lei n"' 5.107/66, possa impedir oureduzir as dispensas, sem justa causa.
De fato, o projeto sob exame não constitui novidade.
-no õbjetivo que persegue de majorar o percentual incidente no -depósito do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, bastando cita! -o Projeto de Lei do Senado n' 10,
de 1978; e os Projetas de Lei da Câmara n9s 5.163/78,
5.629/78 e -J.475f79~ todos eles elaborados com a exclusiva finalidade de impedir a dispensá de empregados,
desprezada a verdadeira natureza daquele percentual,
que visa essencialmente a compensar carências sobrevin~
das durante o período de desemprego.
Além do mais, o risco da atividade económica, que
cabe exclusivamente ao empregador, exige que ele disponha da faculdade de decidir livremente sobre os elementos formadores desse comprometimento, dentre os quais
se inclui o direito de admitir e dispensar empregados,
sem as artificiosas interferências de· medidas tendentes a
limitar ou impedir o exercício desse direito.
Assim sendo, e considerando ainda que essa matêri.a
está sendo objeto de estudo pela ComiSsão que elabora o
projeto do Cóffigo do Trabalho, opinamos pela rejeição
do presente pr?!eto.
Sala çl_a Comj~ão,~ 9 d_~ outubro de 1983.- Jutahy
~a~lhies, Presi_º-_en~e - G@riel Hermes, Relator · Hélio_Gueiros, vencido- Carlos Lyra -Jorge Kalume
-=- Almir Pinto.

PARECER N• 98, DE 1985
__ Da Co_l!lissão- de Finanç_as
Relator: Senador Joio Calmon
Aprovado nas ComiSsões de Constituição e Justiça e
de Legislação Social, chega ao exame deste Colegiada o
Projeto de Lei n"' 290, de 1980, de autoria do nobre Senador Jutahy Magalhães, que busca altera(. "dispositivos
da Lei n<:> 5. t07, de 13 de setembro de 1966", que criou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
-A m edificação, basicamente, consiste na elevação dos
percentuais que o empregador é obrigado a pagar diretamcnte ao empregado, nos casos de dispensa sem justa
ca_usa,-por culpa recíproca ou força maior.
Na primeira hipótese, isto é, da rescisão do contrato
sem justa causa, o encargo passaria de dez por cento
p-ara vinte por cento sobre os valores relativos aos depó~
sitos, correção monetária e juros capitalizados na conta
vinculada ao empregado, enquanto no segundo caso,
vale dizer, de dispensa por culpa recíproca ou força
maior, declarada pela Justiça do-Trabalho, o percentual
seria majorado de cinco por cento para dez por cento.
2r Vale, a tít,ulo de ilustração, trancrever trechos da
justificação do ilustre representante da Bahia.
"O problema que nos motivou ª-apresentar o presente
Projeto de Lei é o da chamada rotatividade de mão-deObra, cada vez mais angustiante e preocupante" ,·caracterizado pel~. ''... demissão em massa e a conseqUente subs_..
tituição de trabalhadores, em geral contratados com salários inferiofes aos que eram pagos aos empregados de-mitidos"; vez que. " ... a sistemática _do Fundo de Garantia do Temp-o de Serviço- FGTS -facilita a liberação
de mão-de-obra, na medida em que pouco onera o em~
pregador nas despedidas sem justa causa".
Em decorrência, de pouca expressividade o encargo do
empregador, sobretudo quando se lhe proporcionam
condições para, através da substituição de empregados,
reduzir com salários, o Projeto de Lei.n"' 290, de 1980, no
mérito, o"Poriu-rio.
~ que, nas relações de trabalho, valores tão ou mais
relevantes do que os que assumem o risco de comando
da ativídade econômic_a çxistem, como por exemplo os
dos que- exercita.in. diretamente, o próprio trabalho.
O.p~_ecer é pela aprovação .
Sala das Comissões, em 26 de maio de 1985. - Lomanto Júnior, Presidente -Joio Ça.lmoo_, _Relator Gastão MüliCr-- Jutahy Magalbiies --Saldanha Derzi
- Octálio Cardoso - Roberto Campos- Martins Filho
- Albano Franco - Roberto Satul'dino - José Lins.

T:erca-fei~a,
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PARECER
N• 99, de 1985
Da O>mlssio de Finança, I!Obre o Projdo de Lei
da Umara 11'1' 107, de 1984 (N' 291~8, de 19'19, na
origem), que "acrescenta§ 4' ao art. 4' da Lei D"'
5~ 768, de 21 de dezembro de 1971, iseatando as instituições filantrópicas do pagamento de "Taxa de Distribuição de Prêmios".

Relator: Senador Américo de Souza
O j)reSenkPr-ojeto de Lei tem por objetivo, segundo
seu autor, o nobre Deputado Fernando Gonçalves, trasladar para o texto expresso de lei a isenção que já consta
na Portaria nt? 85/73-MF, relativa à Taxa de Distribuição de Prêmios incidente sobre autorizações de sorteios dadas.. ••às instituições que se dedicam exclusivamente a atividades filantrópicas, declaradas de utilidade
póblica em virtUde de lei".
Na Câmara dos Deputados, a Proposição colheu pareceres favoráveis das. Comissões de Constituição e Justiça,
de Economia~ Indústria e Comércio e de Finanças, tendo
sido aprovada sua redação final em Plenário, na sessão
de 29 de maio de 1984.
Vem agora a matêria ao exame da Comissão de Finanças do: Senado, onde se verifica o que a seguir é exposto.
O fato gerador da Taxa de Distribuição de Prêmios, de
conformidade com o disposto no art. 5' da Lei n'
S.168f7I, é a concessão da autorização pelo Ministério
da Fazenda, a pessoas jurídicas que exerçam atividade
comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis, para que essas entidades efetuem distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada.
Se a distribuição de prêmios não se der a título gratuito e tiver outra finalidade que não a mera propaganda
comercial, industrial ou imobiliária, ela não ensejará.
cobrança da Taxa, pois que lhe faltariam os pressupostos
legais do fato gerador do tributo.
Perante a lei, aliás, nã.o poderia ser feita uma tal distribuíção de _prêmios, a não ser pol' entidades filantrópicas,
conforme se depreende do art. 4"' da já citada Lei n""
5.768, com a nova redação dada pela Lei n"' 5.864, de 12
de dezembro de 1972,,*'verbis":
"Nenhuma pessoa fisica ou jurídica poderá distribui r ou prometer distribuir prêmios mediante sorteios, va1e-brinde, concursos ou operações assemalhadas, fora dos casos e condições previstas nesta
lei, exceto quando tais operações tiverem origem em
sorteios organizados por instituições declaradas de
utilidade pública em virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópicas,
com o fim de obter recursos adicionais necessários à
manutenção ou custeio de obra social a que se dedicam."

Se a entidade filantrópica vem a efetuar distribuição
de prêmios fora dos casos nonnais, valendo-se da e:xceção que a lei abriu espeCialmente em seu favor, o afo
rião chega a dar ensejo a cobrança da Taxa respectiva,
porque a distribuição não está sendo gratuita ou não estará tendo finalidade de propaganda comercial, industrial ou imobiliâria, condições sem as quais não se configura o fato gerador da obrigação de pagar a Taxa de
Distribuição de Prêmios.
Foi exatamente dentro dessa concepção que o Ministério da Fazenda veio a detenninar, pela Portaria n'~
85f73. que a concessão da autorização excepcional de
que trata o artigo 4"' supratranscrito não está sujeíta ao
pagamento da Taxa de Distribuição de Prêmios.
Dita Portaria n"' 85f73 não cuida, pois, propriamente,
de isenção mas. sim, de não-incidência. Colocada a questão nestes termos, descaberia recorrer-se a projeto de lei
para consolidar a não~incidência, já que esta, ao contrãtio da isenção (que é sempre decorrente de lei), resulta
exatamente da ausência de lei a gravar o ato ou fato conSiderado.
Todavia, pode ocorrer muito bem que determinada
entidade filantrópica venha a efetuar distribuição de prêmios não em virtude de autorização excepcional mas.
sim, em condições normais: bastaria que também se dedicasse a comércio~ indústria ou operações com imóveis
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e. por tal motivo, tivesSe de fazer propaganda, mediant'?
distribuição gratuita de prêmios.
__ _
Numa situação assim, resultaria bem caracterizado o
fato gerador da Ta((.a de Distribuição de Prêmios; corno
não existe~iseni;ão para esse caso, a entidade fi1antr6pica
teria de arcar com o pagamento do tributo, como ocorreria com qUalquer outrapessoajurfd,ica. Nesse ponto sim,
haveria lugar para projetO de I~ .corria o .que ~_ra ~e ex~_:: __
mina.
A isençAo seria plenamente justificáVel, porque os res_ultados da atividade comercial, industrial ou imÇJbiliária cl:rtatl}en~e Set-iam·carrea:dos para atend~?f_Os obje- ·
ti vos' filantrópiCos cia entidade, ob)etiVos esseS cjue são OS-mesmos que levaram a permitir-se o tratamento excep·ciOnal do artigp 49, transcrito, .ou- ·seja, permitir Qi.lê ..ilS"
entidades fifantr6picils p-Udessem efetuar so-rteios-que
nhuma outra pessoa física ou jurídica pode fazer.
.
ManifestamO-nos, assim, pela Oportuflidade do Proj~ '
to não tanro pelos motivos txplicitados pelo seu autor,
mas porque ele veni tornar efetiVi a jilstiça--fiSCI!l; afãs-=-lindo a incidência da lei tributária em operação que não
merece ser gravada, por atender a objetivos sociais-a~
,grande relevância.
.
Isto posto e tendo em. vista, aíi'tda, que a repeicussM
sobre a Receita PúbliCa é quase nula, opinamos pela
__
_
·_
aprovação do Projeto.
.
Sala das Comissões, eni 23 de tnaio. de 1985, - Lomanto Júnior, Pi-esidente - Cesar Cais, Relator
- ;\.lc:ides Saldanha - Jutahy Magalhi'" - Hehfdlo
Nunes --Alexandre Costa - C1•r Cais - Saldanha
Derzi - tirlos Lyra.
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Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i'
de 1983,
que ua.lteradispositlvoda Lei n9 6.592, de 17 de novembro
de 1978, para o nm de permitir a acumulação da penslo
espec~al nela prevista com penslo prev~dendâria ".

PJ\.RECER N• 100, DE 1985
Da Comisslo de Constituiçio e Justiça.
Relator: Senador José· FrageUi

dência Soda!, amparando~.se em título diverso, vale,
t:ilnbém, pata o presente caso.
O projeto merece__acolhida, pelo sentido da medida
ne~ alvitrada, que corrige lUD_ll ·aberração pseudojurídí.:.
CJL.

4. Ante o exposto, opin~_OS pela aprovação- do ProjitO, por constitUCiCirial, jurídiCo, regimental, de boa têcni~-legislativa _ç. .no mérito·, :oportuno e conv~niente,
.ce;nra seguinte Emenda:
-

Maio de 198$

AntC o exposto, opinamos pela aprovação do presente
projeto e da emenda n'1 1 --CCJ, de natureza meramente
redacionaJ.
Sala das Comissões,·em 3d~ dezembro de 1984. -José Igwtcio.Fc:rrelra, Presidente eventual-Jutahy Maga- .
lbies, Relator -Jorge Kalume _.Pedro Simon - Hélio
Gueiros,

PJ\.RECER
N• 102, de 19ss
D8 Comi~ào de Finanças

Emenda n'1-1-CCJ
l:!_ê_:!e_ªq: art._,?~__ g_9 _Proj~_g__!l_~e:guinte redação:
··~Art. 211 Esta Lei eiltra em vigor na data de sua
· ---- publicaçào."
·

-sar~

-aas Con11Siões, em 12 ~de-sl:iembi-o de--1984. ;_:_--

Helvidio Nunes, Presidente --José Fragelli, Relator .Moacyr Duarte- Morv~n.Ac11yaba---:- I;:néas F:a_rtaPassos Pôrto - Hélio Gueiros - Aderbal Jurema.

PARECER
N• 101, de 1985
Da Comissão de Legislação Social
-B~ator:_

Senador Jut'ahy Magalhies

A Lei nl' 6.592. de 17 de _novembro de 1978, -estabele--

ceu que o ex-combatente da_2, Guerra Mundia_l,julgado
inCapaz definitiVamente para o ServiÇo''fnllitar, faz. jus a
uma pensão e-:Juivalente a dois salârios n:únimos, desde
que não tenha outras vantagens pecuniárias, inclusive a
pens_ão pre.videnciária.
·
EsSa restrição da lei, parã inuitos, é incompreensível,
não só, face ao baixo valor da pensão, como também,
porque não se confunde com qualquer benefício de natureza previdenciâria. Talvez, por isso, o grande número
.de projetas, já apresentados, visando a corrigir, essa distorçãO legal, entre eles e os de n9s.3.436j84, 3.441/84,
3.680/84 e 1.297/'B3, da Câmara, dos Deputados., o de nQ
31, de 1983, do Senado Federal, e obviamente, o presente
projeto, de autoria do emi.n_~!)'fe Senador Nelson Carneiro,
Ora, a natureza,. "especial" dessa pensão, realmente,
nada tem a ver com as demais pensões ou benefícios, até
porque o seu objetivo é amparar o ex-corUbatente incapaz pa,ra o serviço militar e ilão para o exercício de qualquer atividade remunerada. Assim, se o ex.,combatente
vem a exercer uma profissão, passa a ser, obrigatoria- ·
. mente, segurado da previdência social. Já sendo, anteriormente, beneficiário daquela pensão especial, claro está que ela não poderá ser cassada, sob pena de se ferir o
preceito (undamental da Coõ..s.tltuição qu,t ampara o direito adquirido.
-Nesse sentido, a proibição da acumulação das duas
pensões, a especial e a previdenciãria, além de ilógica e
injusta, é inequiv-ocamentejn_Çpgntitucipnal.

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
Nelson Ca.rneiro, altera dispositivo da Lei n'i' 6.592/78,
para o fim de permitir a acumulação da pensão especial
riela prevista com pensão prcvidenciária..
-- - - -""""'
2: Na Justificação, ap6s referii-Se à inaceítab11idade
e à incOf!stitucionalidade da restrição contida no "art. 2~'
da supracitada I,..ei, aduz o Autor qu~ "o Tribunal Federal de Recursos, em diversos casos relativos à questão,
tem reconhecido o _direito de acumular a pensão da Lei
n'i' 6.592178 com a pensão previdenciâria".
3. D~ Ponto 'cte vista jurldico-c.OnstituciOnal o Projeto desmerece r'eparos,já que não cria, major_a ou estende
beneficio previdenciário (parãgrafó único do art. ~65 da
· Constituição),limitãndo~se a alt.erar a parte do art. 29 da
O Tribunal Federal de Re_cursos, segundo nos informa
lei n'1 6.592/78 :que p-rOíbe possam ser acumuladas a
a, "Justificativa" do projetO-;- tem rec_<?nhecido o direito
pensão especial nela: prevista e a pensãO previdenciâiíã~
da acuro ulação, _tendo em vista a distinção jurídica e ecoNem existe nele qualquer quebra de sistemática jurídica
nômica das pensões. No julgamento da Mandado de Seou irlfringência de princípio geral d~ direito.
. gurança n''1 81.337-RJ, por exemplo, o Ministro Carlos
O art. 211, porém, deve ter o seu verbo no presente do
Mâr_ío Veloso assim se expresso~:
indicativO e não no futuro, como recomenda a boa técnica legislativa.
·
·
-. .
,
.
.
.. Ao coritrário da ·.aposentadoria estatutária do
Quanto à alega~o de que. a JUrtspru~êncta d? :~nbu-•
funcionário público, que ê, em realidade, prêmio,
nal Federal de.Recurso~_ tem reçQilb~tçJQ_ o ,d_t_re_l~~L----~paga pelo Tesouro Nacional, a aposentadoria previdenciária tem características securitárias.
acumular a pen_são espectai com a pt;_n~ão preYiden~tá:rta, .
encontramos, stm, acórdãos que dectdtram no sentido da
Não há falar, destard_e, que o beneficio é oriundo
cum.ulabilidade de pensão es)lecial com a aposentadoríã
- do cofre público, no senüdo de dinheiro público,
previdenciária, tais como: Acórdão proferidq a 6-4-82,
pela Primeira Turma do TF'R, na Apelação CíYel n! __
_ strictti senso. Não. Trata-se, tal benefício, de efetiva
contraprestaçã.o, por isSo que a instituição pteviden60.430 -- RJ; Acórdão proferido a 18-6-82, pela Segun~
da Turma do TFR, na Apelação em Mandado de Seguciária nada mais faz, quando o conced~ ~o paga, do
.rança n'1 90.147-SC; Acórdão proferido a 25-2-83, pela
que retribuir o que recebeu_:•
·
.
. .
Se_g_und_a_ Turma do TFR, no ~~CJJ.!'SÇL"~x.-offiCiO"__ _n'1
95.435-SC. Embora tais _ãç{lc_rQ.~O:t!l~Q digam r~peito à
&~~. porta~t~. o princípi'OqUC ·nort~iã.·a acumulação
acumulação entre pensão especial e pensão previdende pensões especiais, pagas p.elo Tesouro Nacíónal, com
ciâria, mas sim entre pensão especial e aposentadoria
as de natureza previdenciária,_de .caráter meramente reprevidenciâria, o argumento de que a· aposentadoria pretributivo. No par.ecer do eminente Senador-José Fragelli,
videnciária não_tern c~mo fonte os _cofres públicos, mas
perante a Coniissão de Consti(I.Jição e J~stiçlh sãQ_citados v áiios aféstos daquele Tribunal, esposando a mesma
se enquadra no si:;tema de s~uridade. social vige~te no
Pais, sendo uma c_ontraprestação paga em virtude das
tese, o_que nos leva a concluir pela inteira procedência da
cotÍtribuições vertidas pelo segurado em favor da Previalteração proposta. ·

Relator: Senador Cesar Cais
Trata-se de p_rojet() de lei, de autoria do Setia~or Nel-son Carneiro, que altera dispositivo da Lei n• 6.592, de
17 de novembro de 1978, com o nbjetiv_o de permitit a
acumulação da pensão especial nela prevista c-om a pensão previdenciária,
2. Na Justificação o autor do Projeto ç-c:mftider:\\ .._~l>_: ____ _
solutamente inaceitável", no que pertine à inacumulatlvidade da pensão especial com a pensão p~idenciâria, a
restrição contida no art. 211 da Lei n• 6.592/78, por tê-la
como contrâría ao preceito constitucional do direito ad~
quirido consubstanciado no § 3'1 -do art. 153 da U::i
Maior. Por -outro lado, ressalta que o Tribunal Federal
de Recursos tem reconhecido, em diversos ca.sos, ...o direito de acumular a pensão da Lei n'i' 6.592/78,' com a
pensão previdenciária", concluindo que a proposição,
em exame, objefiva compatibilizar a, "orientação jurisprudencial" com o citado artigo 211 da referida Lei n11
6.592/18,
3. A Comissão de Constituiç:!o e Justiça já'se niani·
festo'u sobre o Projeto, opinand_o pela ~provação,, ••por
constitllcional, jurídico, regimental, de boa técnica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, .. com a
Emenda n'i' 1-CCJ, que não afeta o mérito, por ser de natureza meramente redadonal.
4. Destaca a Comissão de Constituição e Justiça que
"do ponto de vista jurídico-constitucional o Projeto dcamerece reparos, já que não cria, majora ou estende beneficio 'piévidenciátio~', e, por outro lado, não quebra
sistemátícajurídica ou infringe princípio geral ~e direito.
S. Por outro lado, no tocante à jurísprUdêncía do
Tribunal Federal de Recursos, aludida na justificação
apresentada pelo autor do Projeto, resSalta que, embora
os ·acórdãos identificados tratem da acumulação entre
pensão especial e aposentadoria previdenciárias, o argumento utilizado aplica-se ao caso em estudo, considerando que, como a aposentadoria, a pensão prevídenciária
não tem como fonte os cofres públicos, correspondendo,
isto sim, à contraprestação das contribuições pagas pelo
.segurado à Pre~idência Social.
__6. Ainda segundo a Comissão de Constituição e Justiçl)., "o Projeto merece acolhida, pelo sentido da medida
nele alvitrada, que corrige uma aberração pseudojuridi-

ca" .
7. A ComiSsão de Legislação Soctal, ao se manifestar
sobre a matéria, opinou, acompanhando as razões de direito expendidas pela Comissão de Coristituição e Justiça, pela aprovação do PrójetO e da citada Emenda n9 1CCJ.
8. Do ponto de vista do ex.lUll_C:: afeto a esta-·comissão, pai forç~ do art. 108 do Reg~mento Tnt~rn_o, n.~da
há a opor à áprovação do Projeto, considerando que_ de
sua aplicação não result~râ auf!!Ento da despesa púbhca,.
tendo em vista a natureza <_:ontraprestacional da pensão
previdenciária, conforme já reportado nos bem lançados
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e .de
Legislação Social.
Ém face de·todo o exposto, opinai(OOS pela apl-ovaçlio
do Projeto e da Emenda 'fl'i' 1-CCJ.
_
Sala das Comissões, em Z3 de maio de 1985. -.Lomanto _Jú_nior, Presidente - César Cais, Relator ADlérico-·de Souza - Helvfdlo Nunes - Jutlhy Maga~
lhães ....,... Alcides Saldanha -Saldanha Derzi ~José Lias
- -Alexandre Costa - Carias Lyra.
~
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Assim sendo, oPinamos pela prejudicialidade do pro§ 1"' Para o. cálculo do aumento real dos salários,
jeto sob exame.
considerar-se-ão os seguintes fatores:
Sala das Comissões, em 23 de maio de__ 1985. - LoI - o acréscimo verificado na produtividade do corSobre o Projeto de Lei da Câmara nl' 90, de 1984
manto Júnior, Presidente --Jutahy Magalbies, Relator
respondente ramo económico ou das empresas interessa(na origem: n9 305-B, de 1979), que "modifica o art.
--Alcides Saldanha- José Lins -Américo de Souza------ das;
-3'~ do Decreto-lei n~" 389, de 26 de novembro de 1968,
Joio Calmon - Roberto Campos - Jorge Kalume II - a fXIUitativa repartição dos lucros auferidos no
que "dispõe sobre a nrlficaçio judicial de insalubriAlexaodre Costa --Carlos Lyra- Cesar Cai.,,
exercício anterior pelo corespondente ramo econômico
dade e perfculosidade, e dá outras providências".
ou pelas empresas interessadas;
O SR. PRESIDENTE (José Fragelii) --O Expediente
III- a taxa de acréscimo da produtividade nacional
PARECER N9 103, DE 1985
Hdo vai à publicação.
no correspondente ramo de atividade econômica, indicaDa Comissio de Legislação Social
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19_
da pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EsRelator: Senador Jorge Kalume
Secretário.
tatistica (FIBGE);
o projeto em exame preteqde modificar 0 art. 39 do
IV - a taxa de crescimento da produtividade nacioÉ lido o seguinte
nal.
Decreto-lei n9 389, de 26 de dezembrO de 1968, para considerar a data inicíal da execução de serviço insalubre ou
§ 29 Havendo dissídio coletivo, o sindicato represenperigoso com o marco filicfal CJO direito- à percpÇãO dos
- -PROJETO -DE LEI DO SENADO
tativo da categoria profissional poderá optar por qualadicionais respectivos.
_N9_ 1_37, de _1_98_5_
_ _ quer -~os_fatqre_s enunciªd_os !lOS i~cisos I, !1._111 e IV, do
- Dá .:.O~a disclplfna à Polftic~ -!llllarial e revoga alei
S 101 deste_ artigo.
A justificação realça que aquela norma, ao restabele§ 39 A empresa não excluída de incidência do aucer que_ os adicionais são devido.s. "somente a p-artir do
09 7:238, de Z9-10-84.
despactro·judici::!l",'_e profundame:[]te)niusta.
menta, de~~rtlinad~ n~te_: _artigo, poderá, na ação de
Preliminarmente, esclareça-se que a Lei n• 6~514, de 22
CY"Congi-CSso~ N3cio0af ôci:I-eta:
cuinprímento,__compatibilizâ-lo com suas possibilidades
Art. 19 O valor monetário dos salârios, neste comec_onômico-financeiras mediante prova idônea.
de dezembro de 1977, alterou 0 Capítulo'V, do Título 11,
da Consolidação das Leis do Trabalho, e dela é 0 preceipreendidos os adicíoi:::Iais e gratificações fixos, sCrá corri-·
· Art. 79 Defere-se legitimidade às entidades sindicais
to que dispõe:
gi9-o automática e trimestralmente, de conformidade
para, independentemente de outorga de poderes dos incom o lndice Nacional de Preços ao Consumidor
tegrantes da& r_espectivas categorias profissionais, postu••Art. 5'>' Esta lei entnlrâ em Vi&:or na data de
__ (INPC). _ _____ ____ __ ___
____
__
_ larem ~Justiça doT~Qalho, _a çgrreçào monetâria ou o
---§ I• O Indice Nacional de Preços ao Consumídor
aumento. dos salários, assim como o cumprimento de
sua publicação, ficando- rC.VOSaàoS--Os arlig0S"202-a223 da Consolidação das Leis do Trabalho; Lei n•
(INPC) será apurado pela Fundação Instituto Brasileiro
quaisquer outras cláusulas inseridas em convenções e
1.671, de 15 de agosto de 1955; o Decreto-lei n9 389
de Geografia e Estatis_ti~a(FIBGE)_, sobre ele não recai.nac_ord.os__c_ole.tivos de trabalho, ou de ac.ordos ou decisões
de 1968, e. demais disposições em contrário."
do-~purgos ou redutores.
de natureza normativa.
0 dispositivo daquele decreto-lei dispunha que aque-§ 29 A Fundação Instituto Brasileiro de Geogratía e
Art~- 89 O s-alário do empregado_admitido na empreEstatística (FIBGE) publicará mensalmente a avaliação
sa durante a vigência da convenção ou acordo coletivo~
les adicionais seriam "devidos a contar da data do ajuizamento da reclamação''.
do [ndice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e
acordo ou decisão de natureza normativa, terá como liVê-se, então, q-ue a iniciativa se encontra pfejlidiCada,
"- colocarã à disposição da Justiça do Trabalho e das entimite o salário reajustado ou aumentado do paradigma
por pretender alterar norma· exp~essamente revogada.
dades sindícais os eleinentos básicos utilizados para a fique, contratado antes da vigência dos instrumentos. esti0-assunt~ está, _no entanto, disciPiina~o pela Lei n9
xação desse índice.
ver exercendo função idêntica, respeitado o principio de
6.514/11. anteriormente citada, que, em Seu art. I•, deu-- --- f"3 9 O Poder Executivo deverá, no prazo de cento e
isonomia salarial.
·
vinte (120) dias~ contados a partir da vigência desta lei,
§ 19 Se não houver empregado paradigma naempreao art. 196; i::oriSoHdado,_a seguinte redação:
promovera revisão dos mêtcxios do_cãlculo do INPC, de
sa, observar-se-ão as regras enunciadas no art. 39 desta
....Art. 196. Os efeitos pecuniârios decorrentes
modo que corresponda à variação do índice de custo de
lei.
do trabalho em condições de insalubridfde ou peri~
vida no curso de doze (12) meses.
§ 29 o empregado contratado para substituir o_ deculosidade serão devidos a contar da data da incluArt. 29 Para fins de correção trimestral, tomar-se-á
mitido sem justa causa não poderã receber salário infecomo marco inicial a data-base da categoria profissional,
rior ao gue este percebia na empresa.
são da respectiva atividade nos quadros aprovados
~~l~~i~;~~~rio do Trabalho, respeitadas as normas
assim considerada:
Art. 99 A convenção ou o_acordo coletivo de trabaa) a data de início da vigência das c_onven-ções ou
lho, bem como o acordo ou a decisão de natureza norDa mesma lei ·e 0 dispositivO seguinte:
acordos c_oletivos_ ejou _a data de inicio da vigência dos
mativa, poderão fixar níveis salariais mínimos para os
integrantes da categoria profiSsional, para os empregaacordos ou decisões de natureza, normativa;
.. "Art. 29 A retroação dos efeitos pecuniários
b) a data do último reajustamento ou aumento salados das empresas- interessadas ou para os exercentes de
decorrentes do trabalho em condições de insalubriria!, ou, se inocorrentes, a data de início da vigência do
determinadas funções, passíveis de correçllo monetâria
contrato de trabalho.
trimestral ou de aumentos anuais.
dade ou periculosidade, de que trata o art. 196 da
Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova reArt. 1'1' A correçã.o monetária dos salários dos emParágrafo único. Nenhum empregado poderá rOcedação dada por esta lei, terá como limite a data da
pregados admitidos após as datas~base, a que se refere o
ber, no âmbito de incidência do respectivo instrumento e
durante a sua vigência, salário inferior ao previsto neste
vigência desta lei, enquanto não decorridos dois
art. 29, se fará na proporção dos meses contados a partir
anos da sua vi~ência."
-da data das respectivas admissões.
artigo.
Merece, ainda, destaque que, com fundamento na re§ 1'>' No tocante às empresas que possuem quadros
Art. 10. As taxas de reajustamentos e de aumentos
ferida 16', foi baixada a Portaria do Ministêrio do Trabaorganizados em carreira ou planos.de classificação, o fa~
reais dos salários poderão ser ultrapassadas, no trim~tre
lho !19 3.214, de 8-6-79, na qual foram aprovadas 28 Norto r de correçào incidirá integralmente sobre os níveis, reou no ano, por ato unilateral do empregador, por çonmas Regulamentadoras, dentre elas as de n9s 15 e 16, que
ferência_s ou classes de salários.
venção ou acordo coletivo, ou por acordo ou decisão de
disciplinam inteiramente a matéria em exame. ·
§ 2? A correção monetária dos salários se fará na
natur~a normativa, desde que o _suplemento seja suporAnte o exposto, opinamos pela rejeição do presente
proporção das horas trabalhadas, quando o regime de
tável Pelas empresas e por estas absorvido sem repercusprojeto.
trabalho do empregado for reajustado pelo nómero de
são nos preços dos produtos ou serviços.
Sala das Comissões, em 13 de setembro de 1984. _ Ju·horas trabalhadas no ·dia.
·
Parágrafo ónico. _A inflação da condição, imposta
tahy Magalhies, Presidente - Jorge Kalume, Relator
Art. 49 Apliacar-se-ão aos trabalhadores avulsos as
neste arti,gO-às empresas, imPõrlai'á:
Eunice Michiles- Hélio Guelros- HeMdio Nunesregras dos artigos precedentes.
a) na sÜspensão-temporâriã de concessão de_em_préstiJoio Calmou.
,
Art. s• Ao empregado dispensado, sem justa causa,
mos e financiamentos por instituições finaiiceiras oficiais;
PARECER
nos 30 (trinta) dias que antecederam à data em que faria
jus à corrreção salarial, será assegurado um adiciõnal
b) na revisão de concessão de incentivos fiscais e de
N 9 104, de 1985
equivalente ao montante do respectivo salário contratrãtamentos tributários especiais.
tual, nele compreendidas todas as parcelas que percebeArt. II. As empresas e entidades submetidas ao
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhies
riam se em serviço estivesse.
.
contr_ole do_ Co_nselh.o Nacional de Política Salarial,
Sob exame o P.rojeto de Lei da Câmara, de: iniciativa
Parágrafo. ónico. Se, computado no tempo de sercomo tal consideradas as que integram os órgãos de adviço do empregado o aviso prévio cumprido ou indenizaministração póblica direta e indireta, sem prejuízo da
do ilustre Deputado Roque Aras, que modifica o art. 39
do Decreto-lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que
do, o termo final do respectivo contrato de trabalho ulcorreção trimestral automática, não póderão conceder
trapassar a data de vigência da correção monetária do
aumentos reais de salários, po-r ato unilateral ou acordo
"dispõe sobre a verificação judicial de ins:iiUbridade e
periculosidade, e dã outras providências".
seu salário, a ele serã garantido ex.clusivamente o reajuscoletivo, sem prêvia consulta ao Conselho Nacional de
Objetiva a proposição dar nova redaçãO ao art. 39 do
tamento -ªtltomãtjc_o e trimestral.
,
Política Salarial.
mencionado decreto-lei.
Art. 69 Independentemente da correção automática
§ !9 A restrição prevista neste artigo não se aplica
aos aumentos estipulados em convenções coletjvas de
_ ~ime_sgal 4_'?§ salª~ios,.poderão os _empregados pelas
Ocorre, entretando, que o Decreto-lei n'>' 389, de 26 de
respectiy_ª~~~H_Qad_~ sindicais e 0 empregadores, pelas
t:abalho, ainóa que abranjam empresas ou entidades
dezembro de 1968, foi revogado expressamente pelo art.
suas respectivas entidades sindicais, ou de_ per si, negocomponentes da administração pO.blica direta ou indire59 da Lei n9 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que disçiciarem----ª--º----tlalm_e_n_!~_aumentos reais de salários, atraVés de
ta, em face _do_ princípio constitUcional de isonomia.
convenções ou acordos coletivos, ou pela via dos dissí§ 29 Também não se_aplicarã a restrição contida nesplina os efeitos pecuniãrios decorrentes do trabalho em
condições insalubres e periculosas.
dios coletivos.
te artigo à Justiça do Trabalho, na celebração de acordos
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ou prolaçno de decj~ões normativas, em obc:qiência à ~ua
competência constitucional.
_
_. _ __
Art. 12. Os critérios de correção monetária}! de au·
menta real dos salários previstos nesta lei aplicar-se-ào
aos servidores públicos da União, Estados, Municípios e
Territórios, desde que regidos pela legislação do trabalho.

Parágrafo único._ -Pára os efeitos deste artigo, tomar~-
se-ã por data-base os meses de maio e novembro de cada
ano.
Art. 13.

Para os__fi_ns desta, lei e para todos os dem~is

efeitos legais, computar-se-á no câiculo do salário mfnimo o custo da previdência social a cargo do empregado.
Parágrafo- único. O POde_r Executivo deverá pi-omÕver no prazo de 12Q__(cento e vinte) dias contad()S da vigência desta lei, a atualização dos pesos e v_alores dos
cinco itens componentes da fórmula de cálculo do salário mínimo, a fim de que satisfaça, conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador e de sua família.
___ _
Art. 14. O Parágrafo único do-a:tC82, o arC118 e o
art. 120 da ConsoHd_ação d.a~.J..,eis doTrabalhQ, apiovada pelo Decreto~leJ n_<t 5_._452, de l'~' maio de 1943, passam a ter a seguinte redação:

,"Art. 82. ·······~·-··········~···~-~-.-.::..-~Parágrafo único. O montante do pagamento

em dinheiro não será inferior a 50% (cinquenta por
cento) do salário mínimo devido, se solteiro, viúvo
ou divorciado, Stm\ filhos, o empregado, e a 75% nos
demais casos.
-- _
Art. 118. O trabalhador a quem for pa8õ salário inferiár ao mínimo terá direito a reclamar do
empregador a complementação em dobro.
Art. 120. Aquele que infringir- qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passf~el
ele multa de 10 (dez) valores-de-refe.rência, elevada
em dobro na reincidência."
Art. 15. · Esta lei entra e'm vigor na data de sua publicação revogada a Lei n'~ 7.238, de29 de outubro de 1984,
e as demais disposições em contrário.
Justificaçio
Objetiva o presente anteprojeto de lei elaborado com
base em trabalho do Conselho Federal da OAB que também o }ustifíca, feCOmpor, na medida do possíVCi; o poder de compra dos assalariados aviltado pela política salarial que se instalou a partir de 14-7-64 (Decreto n'~'
54.018) como apêndice de uma polftica econômica ortodoxa de combate à frttlação (Programa de Ação Econômic:a do Governo - PAEO). Tal política tinha e tem
como principal alvo o controle dos reajustes e _flum,entos
salariais, através de órgãos, fórmulas aritméticas e fatores de correção monetârla, que anulam, na prâtica, ã eficácia da negociação (convenções e acordos coletivos) e
subtraem na Justiça do Trabalho e poder normativo (acordos e decisões de natu~_n_ormativ~). torn~ndo letra
morta os artigos 69, 66 e 142 da Cai'_ta._ Constitucionill em
vigor.
Tal política agravou-se Com os _in_conSlitucion:,~is
Decretos-leis siameses n'~'s 2.012, 2.024, 2.036, 2.045,
2.064 e 2.065, aque[es rejeitados pelo Congresso e este revogado pela Lei n'~' 7.238/84 em pleno vigor..
Pois bem (!), a lei. ''nova" não restabeleceu o poder
aquisitivo dos trabalhadores (art. 29, I); abrandou mas
não eliininou o achatamento da remuneração dos assalariados da classe média (art. --:l"~ fl). E o que é sumamente
grave: manteve sutilrbente o inoculado gérmen ideológico da,, ''americanização" do sistema 'jurídic(Hrabalhi~ta
(art. 11 e parãgrafos), alimentado pelo Decreto. _nt
88.984/83, cujos mecanismos para a implantação dessa
ideologia subsistem, além de ter exacerbado a inconstitucional ingerência do Poder Executivo no Poder Judiciãrio Trabalhista (arts. 6q e 142 da CF).
Partindo dessas premissas, que· são verdadeiras, portque apoiadas em dados, deduzidos e comprovados por
jpesquisas oficiais e áficiosa:s. rererendadas também por
recentes acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho
i{Cfr. TST-DCl0/84 e TST-DCll/84), procurou-se, no
anteprojcto, reduzir o descompasso entre a taxa de in-.
flaçio. medida pelo lGP e o lndice Nacional de Preços

t

ao CoilsUmidor _(INPC), mediante a

_t~s.re~~--

i

adoç~o

·

das seguin.,
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.238: DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

_a) encurtamento do prazo de correção monetária de 6

(sejs) para_;J (três) meses;
Dispõe sobre a manutenção da correção autom,tfb) re~isão dos mêtodos
CálcUlO dõ_INPC;
ca: ~mestral dos salários, de acordo com o lndlce NaCional ile" Preços -ao Consumidor - INPC, e revoga
c) estipulação de um íÕ.d_ice de 110% {cento e de.~ por
cento) para a faixa mais carente dos assalariados (até três
dispositivos do Decreto-lei n' 2.065, de 26 de outubro
-de 1983•
.vezes o salário mínimo) e de ·I 00% (cem. por cento) para
as -demais faixas, minorando-se a estagnação do salârio
O Presidente da Repúblicã:
mínimo s_~m os efeitos negativos do achatamento do
Faço saber que o- Congresso Nacional decreta e eu
salâri(l·reãl-médio;
-~ _sancioriõ a Seguinte !-ei:
d) revitalização dos Pesos e viloreS dO saláio mfnimo
Art. 19 O valor monetário dos salários será corrigia fim de que este atenda às necessidades mínimas do trado semesttalmen~e, de acordo com Indice Nacional de
balhador e de sua (amnia (Conven._n9 131 da OIT, ratifiPreços ao Consumidor - INPC, variando o fatoi' de
cada pelo -BraSil; e -ã.i-t. 165_!_1, da C. ~ederal).
aplicação na forma desta Lei.
_o ideal seria QUese fixa'S8e Como fator da corrição
Ari. 29 -A correção efetuar-se-â segundo a diversida~ monetária dos salários a taxa de inflação, tal como prede das faixas salariais e cumulativamente, observados os
conizado pelo Presidente Tancredq Neves cm entrevista
seguintes critérios:
televisionada e publicada em todos os jornais de grande
I - atê J (três) vezes _o valor do salãrio mínimo,
circulação. Pela impossibilidade de ordem técnica de
multiplicando-se o salãrio ajustado por um fator corresutilizar-se o IGP como fator de correção dos salârios,
pondente a r,o (uma unidade) da variação semestral do
cumpre serem corrigidos os critérios -de elaboração do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC;
INPC, torcidos pelos expurgas e redutores e pela própria
II - acima de 3 (três) salários míriimos. aplícarwse-â,
até o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no
metodologia aplicada na sua fixação pelos órgãos comque exceder, O fator 0,8 (oito décimos).
petentes, para que traduzam, se não a efetiva taxa de in§ 1' Para os fins deste artigo, o Poder Executivo
flação, pelo menos o índice de custO d~ vida. Dai a intropublicará, mensalmente, a variação do Jndice Nacional
dução de norma com esse objetivo.
de Preços ao Consumidor - INPC, ocorrido nos seis
De sublinhar que, os indicadores oficiais, republicados
meses anteriores.
no Jornal do Brasil. O Globo e Gazeta Mercantil, dentre
§ 2q O Poder Executivo colocará à disposição da
outrosjor:nais, evid-enciam qtie o INPC não corresponde,
Justiça do Trabalho e das entidades sindicais os elemenno mês, no trimestre, no semestre e no ano, sequer o
tos básicos utilizados para a fixação do Indice Nacional
índice de custo de vida quanto mais a taxa de inflação.
de Preços ao Consumidor - INPC.
Nos doze meses, compreendidos entre novembro d~ 83
A rt. 39 A corrc!ção de valores monetários dos saa novembro de 84, apenas para dar um exemplo, o INPC
lários, na forma do artigo anterior, independerá de nego--afiOgiu a taxa de 194;74% , ao passo que o IGP (taxa de
ciação coletiva e poderá ser reclamada, individualmente,
inflação) alcancoú, nesse período, o fndice de 215,1%, o
·
pelos empregados.
cUsto- de vida o de 204,4% e a correcâo cambial_o _de
~.-- § l'~' Para a correção a ser feita no mêS, será utilizada
215,402%. Mesmo com a alteração do ICC, a vaiiação
· a variação a que se refere o § 1' do art. 2'~' desta Lei,
do !GP em fevereirO- indicador oficial da taxa de in~publicada no mês anterior.
flaçãã_~_que teria-siOõ de 11,5%, atingiu JQ,2%, formal§ 2'~' Será facultado aos Sindicatos, independente da
mente anunciado, sendo que o INPC de fevereiro não
·outorga de poderes dos integrantes da respectiva categopassou de 9,84% (Cfr. "GAZETA MERCANTIL" de 4ria
profissional, apresentar reclamação na qualidade de
3-85 e 6-3-85 e O_ Glqbo de 5,3-85).
:substituto processual de seus associados, com o objetivo
De outra parte. procurou-se, no anteprojeto, incentide assegurar a percepÇão dos valores salariais corrigidoS
var a negociação coletiva, vincUlando-se os aumentos à
na forma do artigo anterior.
·
produtividade na atividade econômica e nas empresas, à
Art. 4'~' A contagem de tempo para fins de correção
lucratividade das empresas, à produtividade nacional na
salarial será feita a partir da data-base da categoria proatividade econômica e à produtividade nacional,
fissional.
adotando-se como parâmetros ~s estatuídas no "An~
§ l'~' Entende-se por data-base, para fins desta Lei, a
teprojeto de Atualização da CL T", elaborado pela Codata de início de vigência de acordo ou convenção coletimissão Interministerial então presidida pelo Ministro
va, ou sentença normativa.
Arnaldo Sussekínd, c_om uma singularidade: ajuizado o
§ 2' Os empregados que não estejam incluídos numa
dissídio cOletivo, a entidade siridical suscitante poderá
das hipóteses do parágrafo anterior terão como datavaler-se de um daqueles critêrios, para, se for o caso, evibase a data do seu último aumento ou reajustamento de
tar a delonga da ação coletiva provocada por perícia
salário~ Ou, na falta desta, a data d'e início de vigência de
técnico-contábil.
seu contrato de trabalho.
Art. 5"~~ O salário do empregado admitido após a
Visou-s~. tamPém, restabelecer a competência consticorreção salarial da categoria será atualizado na subsetucTóilal dos tribunais trabalhistas para conceder reajusqllnte revisão, proporcionalmente ao número de meses a
1 tes e aumentos além das taxas oficiais a fim de compenpartir da admissão.
sar a perda do poder aquisitivo, desde que absorvidos
Parãgrafo único. A regra deste artigo não se aplica
i pelas empresas e não repercutam nos preços dos produàs empresas que adotem quadro de pessoal organizado
tos e dos serviços, consagrando-se, nesse passo, fórmula
'em carreira, no qual a correção incída sobre os respectipreconizada pelo Projeto de Lei do Senado, apresentado
pelo Senador Aloysio Chaves em 27-8-79, que dispunha
vos níveis ou classes de salários.
sobre "as hipóteses em que as decisões, nos dissfdios coArt. 6'~' A correÇão do valor monetário dos salârios
letivos, poderão estabelecer normas e condições de trados empregados que trabalham em regime de horário
parcial
será calculada proporcionalmente à correção de
balho", e, bem assim, sobre "o exercício do direito de
1
-greve".
seu salário por hora de trabalho.
1
:
§
1'~'
Para o cálculo da correção do salário pOr hora
Segui:iido a melhor orientação doutrinária e jurispru:de trabalho, aplicar-se-A o disposto no art. 2'~' desta Lei,
jdencial, estipulou-se o salário da categoria profissional,
:substituindo-Se o salário do trabalhador pelo seu salário
\obedecido o principio de isonomia salarial, regulou-se os
pot hora de trabalho e o salário mfnimo pelo salário
itíveis salariais mínimos e disciplinou-se o salário do
·mínimo-hora.
Substituto quando demitido o substituído sem_justa cau§ 2' {Vetado.)
Sa, quer pela via de negociação coletiva, quer pela do
Art. -79 A correçào monetária a que se referem os
dissídio coletivo, tomando-se como vc::tor regramento
arts.
1'~ e 29 desta Lei não se estende às remunerações va,também inscrito no menciOnado "Anteprojeto de Atua1
riáveis, percebidas com base em comissões percentuais
ilização da CLT".
pré-ajustadas, aplicando-se, porém, à parte fixa do saSala das Sessões, em 27 de maiQ de 1985. - Nelson
lário misto percebido pelo empregado assim remunera-:
.carneiro.
do.

-ae-

i
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Art.

8~>

A correção dos valores monetários dos sa·

!árias de trabalhadores avulsos, negociados para grupos
de_ trabalhadores, diretamente, pelas suas entidades sindicais, será efetuada dC acordo com o disposto no art. 29
desta Lei.
Parágrafo único. No caSo de traballi.ad_or.es avulsos,
cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de Política Salarial- CNPS, a data:- base será a de
sua última revisão salarial.
Art~ _9Y O empregado dispensado, sem justa causa, no perfodo de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua
correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Art. 10. Ficam mantidas as datas-bases das categorias profissionais, para efeito cfe negociações Coletivas
com finalidade de obtenção de aumentos de salárioS e·de
estabelecimento de cláusulas que regulem condições especiais de trabalho.
Parágrafo único. Os aumeritõs cõletivos éle--saláiios
serão reajustados por um ano, não podendo ocorrer revisão a esse título, antes de vencido aquele prazo.
Art. II. Mediante convenção, acordo- coletivo ou
sentença normativa, fica aínib.-Tacultado comPlementar
a correção de salário a que se refere o inCiso II do art. 2'1'
desta Lei atê o limite de 100% (cem por cento.)
§ 111 Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes
pafa os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 2'>' A convenção coletiva poderá fixar_níveis diversos para a correção e o aumento dos salários, em empresas de diferentes portes. sempre que razões de caráter
económico justificarem essa diversificação, ou excluir as
empresas que comprovarem sua incapacidade económica para suportar esse aumento.
§ 311 Será facultado à empresa n~o excluída do cam·
po de incidência do_aumento determmado na forma des·
te artigo, comprovar, na ação de cumprimento, sua inca·
pacidade económica, para efeito de sua exclusão ou colo·
cação em nível compatível com suas possibilidades.
Art. 12. Parcela suplementar poderá ser negociada
entre empregados _e empregadores, por ocasião da data·
base, com fundamento no acrêscimo de produtividade
da categoria, parcela essa que terá por limite superior, fi~
xado pelo Poder Executivo, a varTação do p~oduto inter·
no bruto - PIB, real per capita.
Art~ 13. As empresas não pOderão repassar para os
precos de seus produtos ou serviços a parCela suplementar de aumento salarial de que trata o artigo anterior,
sob pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamentos por instituíções fi:O.anceíras oficiais;
- --11- revisão de concessão de incentivos fiscais e de
tratamentos tributários especiais.
Art. 14. Garantida a correção automática prevista
no art. 29 desta Lei, as empresas públicas, as soCiedades
de e:_conomia mista, as fundações instituídas
mantidas
pelo Poder Público, as entidades governamentais cujo re-.
gime de remuneração do pessoãl não obedeça integralmente ao disposto na Lei n'>' 5.645, de 10 de dezembro de
1970, e legislação complementar, as empresas privadas
subvencionadas pelo Poder Público, as concessionã.rias
de serviços públicos federais e demais empresas sob controle direto ou indireto do Poder Público somente poderão celebrar contratos coletivos de trabalho, de natureza
econõmica, ou conceder aumentos cOJetivos de salários,
nos termos das Resoiu~es do Conselho Nacional de
Política Salarial - CNPS.
§ J9 As disposições deste artigo aplicam-se aos trabalhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada
pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
§ 2' Quando se· tratar de tra~alhadores av1:1lsos da
orla marítima subordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SUNAMAM, compete a
este rever os salários, inclusive taxas de produção.
§ 39 A inobservância das disposições _deste artigo,
por parte de dirigentes de entidades sujeitas ã: juriSdição
do Tribunal de Contas da União, poderã, a critério da
referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão e
acarretar, para os infratores, inabilitação temporária
-para o exercício de cargo em comissão ou função de con-

ou

fiança nos órgãos ou entidades da administração direta
o ti índlreta e nas fundações sob supervisão ministerial.
§ __4_9 __ Nª_hipótese_ de dissídio coletivo que en_volv_a entidade· referida no cãPUt deste artigo. quando couber se
sob pena de inépcia, a petição inicial será acompanhada
d~ parecer do Conselho Nacional de 'Política Salariai--:CNPS, relati_vo à_possibilidade,,ou não, de acolhimento,
sob aspectos econômico e financeiro da proposta de
acordo.
§ 5_9 O parecer__i_:gg~ se refe~º----P_arágrafo anterior
deverá ser sUbstituído pela p'rova d2_sumental de que,
tendo sido solicíta_do há mais de 30 (trinta) dias, não foi
proferido pelo Conselho Nacional de Política Salarial-

CNPS.
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nia, Bulgária, Romênia, Iugoslávia, lndia, Paquistão,
Vietnà, Corêia do Sul, Laos, Camboja. Tailândia, Coréa
do Norte, Albânia, Burma, Mongólia, além de outros.
Por oUtrÕ ladO, anaÜsta militar, Cel. Sérgio Carrilho
Pinto, em artigo publicado na revista Nação e Defesa revela as seguintes vantagens com a unificação realizada
no Cariidá: "I -Considerável redução na percentagem do
orçamento para pessoal. A nova organização permitiu reduzir a necessidade de mão-de-obra nos
quartêis-generais, escolas, fábricas militares etc, tornando possível uma redução de 20% do pessoal.
2- ExPansão da percentagem do orçamento em
gastos com material.
3 - Melhoria e rapidez do processo de tomada
de decisão.••

_

Ar!. __ J2.___ Âs categorias cuja data-base tenha ocorrido
no-S últimos_tr~m~t:_.s_ao_~ri_o_res a yigência desta Lei, será facultada a _neg_ociação de que trata o art. 11 guando
da próxima correção automática semestral de_ salários,_
para Yjg~r__p_Q__s_erni~-~-_glQ!'_~q~entt?·-ArL 16--:- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17. Revogam-se_as_ disposições em contrário,
em especial ~ artigo~Z_4---ª--_4_2 do Decr~tQ_~_Iei n9 2.065, de
~Qe outuf)IQ d~_l~_
Brasília, 29 de outubro de 1984: 1639 da Independência e 969 da República. --JOÃO FIGUEIREDO Esther de Figueiredo Ferraz - Murilo Macêdo - DeiOm

Netto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislacào Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) O piojeto será
publicado e remetido às Comissões competentes.
Hã oradores inscritos.
Cõrfc_:?o a_p~-~~~!~ a_9__ Senador Cesar Cais.
O SR. CESAR CALS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,.Srs. Senadores:
:Todos sabemos do papel histórico que as Forças Armadas, na sua organização triministerial, têm desempe·
nhado na garantia das intituições e da soberania nacional.
Mas, flem seõlPretC:ffios assistido a unidade de pensamento entre os 3 ministros militares. Entretanto, sua
·
missão constitucional ê una e indivisfvel.
Assim reza a Emenda Constitucional n9 l de 17-f0-69,
no seu art. 9L
'~As Forças Armadas, essenci_ajs à execução da
polítíCa -de-seguranÇa- nã-Cional, destinam-se a def~
da Pátria e à garantia dos podeies constituídos, da
- -Lei.e da Ordem".

X misSãO é-ôniCª:-se]à para .ã fOrça-de terra de mar Ou
de ar.
Ás FO~çaS- AfmadaS Se constituem os componentes da
ex_pre~são m~litar do poder nacional.
-- Hã ~Uma só destinação e uma úniCa tarefa, global e
abrangente.
_
Já_e~ 1952, o General.G9is Monteiro dizia, referindose às Fõrças Armadas:
..Não criamos o Ministério da Defesa Nacional
para realizar a coordenação político-adminiStrativa,

~~-~=~~:d::~n~~~i~:

i:~~~~~~one~\~r;~r?::

::t:r
de centraJJzação administrativa, já" realizada P:eiã,
maioria de outroS países."
·
De fato, as grandes potências militares, pelo elevado
nível de preparo e vivê"ncia na administração e no emprego das Forças Armadas, adotam a colocação uniministe,rial.
Tamb.ém n_ações yjzinhas_do Continente ~ulamerica
no e economicamente pobres, utilizam um ministério único com maior ou menor grau de íntegração.
Pesquís3. feíta Pelo CeL R/ 1 Edmii"son Maranhão ferreira, indica uma larga faixa de_. Nações que adotam a es-l
trutura mi!listeriai ÚnÍÇii_~_E_UA, Canadâ, URSS, Cuba,
Paraguai, Uruguai, Equador, Peru, Bolívfa, Chile, Venezuela, Colômbia,_ J:a.pão, França, Portugal, Inglaterra,'
RFA, Egito, Iraque,_lrã, Israel. Áfríca do Sul, Nigéria,·
Senegil.l, Chíll3, RDA. -TêhécoSlováquia, 'HunSria. Po_lô-1
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Abro hoje, Srs. Senadores, para discussão, a inte·
_gração forte das Forças Armadas através da proposta
que farei, oportunamente, apresentando um Projeto de
lei criando o Ministério da Defesa.
Sei que um País de_dimensões.con,tinentais como o
Brasil, de grande maritimidade, jamais pode deixar de
ter forças de mar, terra e ar fortes para defesa do Território Nacional.
Mas a tendência observada ao longo do tempo foi a
busca da auto-suficiência de cada força e a perda das
missões _executivas do Estado Maior das Forças Armadas que passou a sér um órgão de assessoramento do
Presidente da República.
O Brasil atravessa uma crise de pobreza de recursos financeiros. Há de se racionalizar a ação administrativa,
buscando a otimização dos resultados.
A reforma administrativa, implantada pelo DecretoIeí 200 de 25 de fevereiro de I 967, visualizou o emprego
de moderna administração.
O Capítulo VI- do Título ~IV, do referido Decreto-lei
já orientava a evÕlução da organização triministerial das
Forç-J.s Armadas, para a solução uniministeríal.
No art. 168, do aludido Capítulo VI, intitulado "Da
Integração das f. A.", se encontra: "0 Poder Executivco
promoverã estudos visando à criação do Ministério das
F. A., para oportuno encaminhamento ao Congresso
Nacional",
O Decreto-lei nl' 200 também fortalece o EMFA, dispondo, no art. 50~ "Propor os critérios de Prioridade
para aplicação dos recursos destinados à defesa militar".
De fato, tinha razão o Presidente Castello Branco
quando propôs esta fun-ção para o EMFA pois não há
guerra diversificada. Já, fiã muito tempo, as guerras se
travam simultaneamente no mar, ar e terra. Já passaram
os tempos em que as guerras eram isoladas.
Era visão doutrinária dos primórdios da humanidade
lançar a força terrestre contra a força adversa. Cada
força singular travava a sua própria guerra particular.
- -cõm a evolução do armamento aconteceu uma nova
visão do emprego integrado ~e elemento~ de terra. mar c:

ar.
O Decreto-lei n9 200 foi depois modificado pelo
decreto-lei n' 900 de 29 de setembro de 1969 que revogou
o capítulo VI- "Da integração das F.A" e modificou o
art.SO- que·aava ãtribuições de coordenação do EMFA,
restringindo ao campo de pesquisas, ínformações estratêgicas e de mobilização das forças armadas.
Daí em diante: voltaram a crescer as superposições de
a:ções dos 3 ministêrios militares, principalmente no
campo do material bêlico, pesquisas, engenharia e obras,
saúde, administração do pessoal civil, informações,, assistência social, finanças e orçamento, documentaÇão e
arquívà, produção de medicamentos, serviço militar,
compUtação, assistência religiosa e relações públicas.
Não f).ã dúvida, de _que a organização uniminíSteríal eliminará a·s superposições da tarefa e dispersão de meio~ e
esforços.
Haverá uma otimização de planos e programas decorrentes da centralização adminiStrativa e, em conseqüência, uma grande redução- de custos e economia em material e recursos humanos.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
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menta~~ porqu~ aí não Poderial_ll_ cumprir a~_ missões que
__ lhe sio confiãdas.
- ----- - ReCÕTdo aos nobres Senildores FábiO-LUcena C HeiiVru
dia Nunes que o problema das Malvinas foi exatamentc
Cais, todos devemos ser, em princfpio, otimistas, mas no
esse: __ Forças numerosas, sem equipamentos, sem conM
particular não vejo ·como -pássa prosperar a· prOjeto quedições de emprego, e, então, um contingente enorme foi
V. Ex• oportunamente, oferecerá à Casa; que a propoapreendido por um contingente pequeno, bem equipado.
sição de V. Ex• se choca fránialmentee com a orientação
Assim, acredito que realmente 0 que se deseja não é tirar 0 pcider de cada Força, mas racionalizar a organido atual Goverilo, que tein a-m-álofia parlamcntar.-~ilquanto V. Ex', citando os exemplos de dezenas de países
zação a-dministrativa, evitando superposições e, portan• entende que deve haver uma unificação nas Forças Arto, da rido atê melhores condições p~a cad~ uma das
ações que vão ser centralizadas.
'
madas, que seja criado o Minist&io da Defesa, o atual
Ouço o nobre Senador Helvídio Nunes.
Governo criou vários miáíStériOs~-- desdobro_u ministérios. -o pi'óprio Governo do Distrito Federal estâ se-Sr. HelvídiO Nunes _ ?e~~ permiSsão di v. Ex•,
0
guindo as pegadas do Governo Federal, estâ criatldo
......
também novas secretarias. Estamos víveildo, hoje, uma
nobre Senador César Cals, para fazer uma observáção
época de multiplicaçãO e não de redução de órgãos. Era
que está fofa do contexto do seu discurso, mas é que o
Senador Fábio Lucena fez uma pequena provocação e
essa a lembrança que gostaria de deixar inserida no dis·
ilão quero, absolutamente, deixá-la sem resposta. Na
curso de v. Ex•
realidade, como quase todos, tenho os meus males, talO SR. CESAR CALS - Reconheço, nobre SenadOr
vez mais do que os olltros, maS um eu não tenho: é o de
natureza política. Atê porco tempo, integrei a Bancada
Helvídio Nunes, que o assunto não será muito fácil. Mas
do Governo; agora, participo da Bancada da Oposição.
não tem sentido, no meu entender, as ForçaS Arriuldas
terem auto-suficiênCia: de cada uma dessas funções- al"é"
Não sofro de síndrome abolutamente. O que, na realidaprodução de medicamentos, pesquíS:iS~engenharia; qUer - ---ue, marca o meu caráter é que ele não está sujeito a conveniências, muito menos tl. "chuvas e trovoadas~•. __
dizer, são assuntOs que poaem servir a tOdas as.Forças
Armadas. Embora a tendência do atual GovernO seja a
O SR. CFSAR CALS- Tenho certeza que não só o
-nobre Senador Fábio Lucena, mas _toda esta Casa admimultiplicidade ou a muJtiplicação dos orgãos, entendo
ram o caráter e a maneira como V. E~•- se comporta
que deveremos, como homens que estamos, dentro dacomo político, como homem público e como Senador.
quela filosofia do Presidente Tancredo Neveij, de não
gastar, entendo que a superposição de órgãos é gasto,
não é investimento: E rifão-; se-é que realmente está inbuí~
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um rápido
do dessa filosofia deadmin-isti·ar bem a escassez de recuraparte?
----sos, acho que o Congresso NaCIOn"ãldeverâ apreciar e, se
0 SR. CESAR CALS _Com muito prazer, ouço o
aparte de v. Ex'.
for o -caso, votar, que seja vetaao pelo Presidente Josê
Sarney, já que o veto tem Sido administrado até com previsões sobre o veto.
_.O Sr. Fábio I..u.ceoa -Apenas para registrar, com sua
permissão, com referência a sua preocUpação com reO Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
Iação à capacidade de força de cada uma das unidades
o SR. CESAR CALS - Ouço, com, prazer, o nç)brt:- que~ em recente livro lançado, por sinal, na Câmara dos
Senador Fãbio Lucena.
Deputados, um Coronal do Exército faz uma obser~
vação interessante: quando da frustrada tentativa de invasão dO Uruguai, ao tempo do Governo do General
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador César Cais. ao
Médici, o Ministro Márcio de Sousa Mello, da Aeronáu~
cOntrário da respeitãvel oPinião do Senador Helvidio
tica, que não fora c_onsultado_a respeito do plano que o
Nunes, entendo que a proposta de V. Ex• pode proliferar
Coronel
diz ser de autoria exclusiva do Exêrcito, dizia,
no Congresso Nacional, e até com !xito surpreendente e
naquela época. que a Aeronãutica não poderia participar
inovador, de vez que, nos últimos vinte anos seJornou
operaÇão
daquela natureza porque não dispunha
de
um
perigoso, se torno ti -até.um Ubu o Congresso Nacional
-nem, se quê, de capacidade de_6 horas de vOo; quer dizer,
tomar iniCiatiVa de leis referentes à organização e funciodo
Projeto
de V. Ex• é muito mais amplo, qual
o
objetivo
namento das Forças 7\.rm.adas. Entendo que V. Ex•s.
seja integrar -o Congresso Nacional com a capacidade
com a experiência que traz nesse setor, poâerl reStaurar
-operacional de defesa da Pátria pelas nossas gloriosas
no Congresso Nacional a iniciativa' legislativa, no sentiForças Armadas. Com relação à observação do Senador
do de contribuir para o aperfeiçoamento --o aprimoraHelvídio Nunes, é lamentâvel que S. Ex• não viva ao camento do funcionamento dessas instituições nãêiónais
-Ior de chuvas e trovoadas porque C? Nordeste, que S. Ex•
pennanentes. Recordo a V. Ex• que o Congresso Naciotão b~~l!.q!ri represe~ta, n~te II].Omento estâ exatamcn~~
nal, inclusive em tempos não muito distantes da nossa
sob o impacto de ch~s, ~r_?_!Ões"e_~âmpagos..:_~
História, já teve, inclussive, pOder de promoção de generais, de almirantes e de brigadeiros nas nossas Forç~
O SR. CESAR CLAS ....,.Agradeço o aparte de V. Ex•
Annadas, sendo o exemplo mais recente, hã cerca de vinno que diz respeito ao exemplo de que é melhor ter
te anos, a histórica promoÇão do General Olimpio MouForças Armadas menores e bem equipadas do que
rão Filho. que teve como -eenârio, como palco e como
Fo~ças_ Armadas que não estejam em condições de ope-iniciatiVa o próprio Congresso Nacional. De sorte que,
rar.
afastando essa_ síndrome antigovernamental de que S.
Contínuárido, Sr. President~:
Ex• o Senhor Helvídio Nunes está possuído entendo, fa~
Trago, pois, SrS. Senadores, a idéia de criação de um
lando pela Liderança do Governo, que a propostã-ae V.
Miriistério da Defesa pa,ra debate. Sei que não haven.do
Ex• ê procedente. Ela pode aqui ser discutida, pode ser
ainda esta mentalidade nas forças singulares, a inteampliada e a Nação e as Forças Annadas, em particular,
gração via uniministerial, te"rã de ser realizada. em ~aPa:'·
ficarão sumamente ag~adecidas à iniciativa de V. Ex• e à
Creio que há necessidade de se estabelecer uma doutnparticipação do próprio Congresso Nacional brasileiro.
na militar evitando a manutenção do isolamento opera.Eram as considerações qu~ me senti no dever de formu.
~o@_. logístico e de P~.9-~~ de ciid_!.!_o~ç~_~s,i!:J$ular.
lar ao oportun-o pronunciamento de V. Ex•
'
c;.oncru~ -mvo'?.!_n~ ?~~~~r~ ~-c- ..~~ur:
O Sr. Helvídio Nunes - ~rmite V._ Ex• um aparte?
''A grande lição para o futuro é que o sucesso na
arte da g':!Crra depende da cc:n~.E'leta integração d?s
O SR. CESAR CAIS- Em seguida à minha re_sp0$18.
ramos. Na unidade estarâ a força militar."
ao nobre Senador Fábio, L~cena, darei o__ aparte a V.
Ex•.
--,
·-~
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) ,
ÃgrãC:reço· ã V:Ex• o-aparte Co aPoio. EsiOu traZC-ndÕ
O SR_. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
realmente ao debate, porqUe se se puder raciOnalizar
~lavra ao nobre ~nador Américo de Souza-. ~~o
uma série de serviços que se repetem em cada uma das
Líder do PFL.
Forças singulares, poderemos atê com o mesmo orçamento dar melliores condições de equipamento a essas
O SR. AMERICO DE SOlJZA (PFL - MA. Proforças. Não adianta ter um número grande de militares
nuncia o Sejuin~e discurso. co~o Lfder. Sem r~são do
_ oradoi.) - s~.- Preide~te Si-S.-Senadores:~-·
--;-- ·
. no Exército, na Marinh~ c na Aeronáutica, sem equiP,aO SR. CESAR CALS - Ouço, com prazer, o nobre
Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Hel"'d•"o Nooes _ Em,·ncnte Senador César
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Na sexta feira passada, assistimos, na cidade de Recife, à posse do novo Supei'interidente da SUDENE, Dr.
JoséR.CliiaJOO CãffidfO Tavares, engenheiro, nascido no
Maranhão, tem dedicado o Dr. José Reinaldo toda a sua
vida profissional ao exercício de funções as mais diversas, iniciando, em 1969, como Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem do Maranhão, quando Governador do Estado o Presidente José Sarney. Mas tarde,
Secretáriõ de Viação e Obras Públicas do Maranhão, SecretãfiO--de Planejamento do· Maranhão a seguir, para:,enfim vir para Brasília desempenhar a função de
Diretor~Superintendente da NOVACAP e, depois, Secretário de Viação e Obras Públicas ·do Governo do Distritõfederal.
De 1979 atê recentemente, o Dr. José Reinaldo Carneiro Tavares desem.penhou as elevadas funções _de
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento - DNOS. Em todos esses cargos, Sr. Presidente, o Dr. José ReinaJdo se houve da melhor forma
possível, sempre d~empenhando, com capacidade e ín-_
teligência, as mís~~es-que lhe foram confiadas.
Após a posse do noVO Superintendente da SUDENE,
que contou com a presença dos Governadores dos Esta-_
.dos da Região, aquele Orgão recebeu a visita do eminente Presidente da República José Sarney, que imbuído do
-espírito nordestino, Região que o viu nascer, no Mara-nhão, e st;ntindo _as agruras _p_or_gue passam as po_pulaçõe§__mais necesSitad_~ daquele setentritão brasileiro,
pôde traduzir, em palavras e em gestos, a .expressão
maior do seu sentimento que o levou à Presidência da
Repúbfica. - Para que conste dos Anais da Casa, Sr. Presidente, desejo, na condição de Líder do Partido da Frente Liberal,
ler o discurso proferido, na ocasião, pelo eminente Presidente Josê Sarney.
·
"Este não é um tempo de promessas.~ um _temQO-de_ trab~l~.o e realizações.
I! c-õffi emoção que voltOaõ ReCife e me reencontro com o Nordeste. Aqui estão minhas raízes, aqui
me preparei para a vida pública, aqui c_onheci a
pobreza, vi o homem superar-se a si mesmo nas adversidades. Não hã povo mais sofrido. Por vezes
obrigado a -dispersar-se, fustigado pela fome, nele
não .morre o sentimento de terra. que aparece de
maneira mais tocante no verde das folhas, mal começando a brotar. Tem a persistência da _onda, retrocede e volta: para lutar, para ficar, fiel às suas
origens. Serenidade e paciência de pernambucano.
recebi da gloriosa lição de minha mãe, de Correntesj
da Paraíba, os meus avós; de Ingá do Bacamarte e
de Alagoa Graílde, do Maranhão, o chão molhado
_BQs rios,, q \-'e ~e enros~___!!!l__Q!ª'nície e nos àlagad os, o gosto dos bens espirituais.
·
Em nossa casa jamais faltaram livros na esta~te e
Õu~_i~OS para õuvir o clamor dos humildes. -ESte-é um tempo de ver4ade. _-~- ~
--Eu sou parte desse povo' de andantes que, na
sínt~e geogrãijca, deix~ de ser terra para ser senti- .
~_nto. O- NOrdeste é umC'Stado de espírito. _. _
.to maior problema do Pafs, mas hoje jã é também apreensão internacional. Está ila consciência
~ de todos. E: ~rioridade, mas é mais do que isso, é necessidade. Sobreviveu como exportador de mão-de-obra bm:ata e pode ver-se a transformação do que
era reivindicação justa em amargura, ressentimento
e am~ças_Q~apªrt~_ção. Mas aqui-~ encontra nossa
mais poderosa força histó~ic~.~- ç-º!_tural.
É o Brasil popular, heróico.~ a grandeza do homem, do traba1ho árduo e de uma região de potencialidades_ imensas.
Nordestinos:
Não venho aqui para repetir a retórica dos convênios. Venho para dar ordens de presidente. E vêlas obedecidas. O Nordeste vai funcionar. O Nor·
deste vai ser BraSil.
,
A Sudene Precisa reviver. Si::fá -autarquia especial
para recrutar de novo os nossos melhores talentos.
Será fonte de debate, germinadora de soluções,
prest~g~~ f~!_ç~. _. -~--_:_~~-Assinamos o chamad.o Nordestão, com investi~
mentos dã. ordem de 12 bilhões de dólares, mas ele
prOCisa de ajustamentos estratégicos. Vamos discuti)~ e, em ~ebate amplo c participativo, melhorá-lo .
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Hoje. tratamos de outra_dificulffi!de. Aos probleDesburocratização, auxiliar direto do_ Presidente José
O Sr. Jutahy Magalhile~- Exatamente sobre esta framas _dà estiagem somaram-se os problemas da chuSarney. Anotei também a promessa de S. Ex', e quero fase que V, Ex' acabou de citar- "que aqui no Nordeste
va A natureza, depois de castigar o chão sedento,
ZC!__l!m_ d~_~ta_~d2_~~-regi~_t_~ar n9s:_ Anais d~!~--Se_naqQL_ _ ---"ªº-hav_erá_ çq_rt~- çk_ ye_rb_as':_ -~- e_u lembraria a V. Ex'
na maior seca do sêculo, a& riu as comportas do- céU;
-de que não haverá corte de verbas no Nordeste. Entendo
que, originalmente, a contrapartida brasileira, incluída
e arrebentou os açudes,_ castigou plantações, cidaisso como global; não é só_ verba para a SUDENE e sim
no orçamento, para aplícar no Projeto Nordeste, era de
des, pOntes, estradas. E do homem sofrido, rio abai~
verbas para as htdrelêtncas e para todas as obras em an~
450 bilhões mas, dev 1do ao corte de 25%~ passou para
xo, levou o gado, os_ trastes _e_ a _c~s~_· __
_-,- ________ j~nto no Nor~~e_:_~~tdero m~~ _l_mport~n__!:_e, por ___131_bilhões. Como diZla o Presidente José Sarney, fazer
Mas não é a natureza-a- reSponsável_ pelas mjus~
tS~I?._ ql!ero ~r~ r~g_):St!o, um ~ez_ que a nos,--qu_e___f;g_e-._____ cortes nos recursos no Nordeste seria o mesmo que "titiças sQCÍais nem foi ela que criou as distorções eco~
mos oposição, cabe cobrar do Presidente da República
rar pão da boca de cego." Estão tirando pão da boca _de __
nômicas. Esse quadro é· produto das opções que o
as promessas que fãz. S. Ex~ diz que não é mais tem )lo de
cegol
P..ds não devia fazer e fez. Não incorreremos nos
promessas. Então, anotei que não vai haver corte de vermesmos erros.
~
~ bas_ para o Nord~ste. ~quando se diz que no Orçaryten~o
q -~R. AMI!:_RICO DE SOUZA.- Sr. Senador, nin~
gUêin :lnais do que V. Ex' pode reclãmar sabedoria aresO Governo federal aplicarã na recoristruçãõ ime<!~ _
_gepúb!ic~ y_~oSef cort~_d_()s 10%,~~~endi qlle istO §fidiata do desastre das enchentes três' trilhões de CruJ!ifica _que o Nor~te está excluído desses 10%. Porque
peito dó Nordeste. V. Ex•, com a sua inteligência e capazeirOs. Iremos acompanhar aesempenhos, suPervi-foi proposta do Ministro Francisco Dornelles cortar o
cidade, membro de uma família que se tornou legenda
sionar, cobrar os resultados.
__ Orçamento"'em mais lO%. Entendi que o Nordeste está
no Nordeste brasileiro, tem capacidade de discutir um
Meus Senhores,
_ .. _ --·
excluído, porque S. Ex• o Presidente da República, como
assunto deste com tanta seriedade e com tanta proprieAsseguro-lhes que aqpi no Nordeste não haverã
nordestino, disse que não haverã- forte a palavra; anodade. Mas, o Presidente José Sarriey, quando fez essa
corte de verbas. E peço licença, neste momento,
iei aqui e registrei--;-, .. Não haverá corte_ de verb~ para o
afiilriaç~o._a_ fez _con$dente~~AtÇ porque, ele, como Go~
para U~tar a linguagem simples e sincera do povo nas
Nordeste". Por outro lado, verifiq_ueí que S. Ex~ a Dorvernador do Maranhão, no qUinqOênio 65(70, integrou
nossas feiras: fazer corte nos recursos aqui do No rdou Q assunto de incentivos físcais, que fora objeto de
o Conselho Administrativo da SUDENE e, de lá para
deste seria o mesmo qu'e tirar pão da boca de cego.
muitas preocupações nas Bancadas Norte e do Nordeste;
cá, acompanhou atentamente o desenvolvimento das ati~
E os incentivos estão sendo estudados para ser
inclusive, aqui no Senado, propusemos que o Norte e o
vidades daquele Organismo e, em particular, do trataaprimorados, jamais violados.
-Nordeste fizessem uma frente contr!l a modifjcaçi'l.ó-des_mento que recebiam os Estados nor'destinos.
Precisamos rediScutir projetas e alternaüvas. Pre-ses rncentivos. fiscrus. D1zS. E:x•, em pãlãvras queB.iloteJ
Tenho certeza que a palavra empenhada po~ S. Ex~ secisamos motivar a adminisúação PúbHca;
"Os iOCentrVóSS-eT"ãci a~p'iíffiõ"radÓS,jamais violadós{·:-Pa_r~ cumprida, mesmo porque. ap·6s o c-ompromisso assumodernizã-la Precisamos juntar nossas mãos aos
lavras dele, É muito importante. De modo que esses desmido, ele deClarou que iria também fiscalizar. E, a resgovernadores, firmemente, e tnib"alharjuntos. Preci~
taques _que faço do pronunciamento de S. Ex•. que V.
peito do que eu dizia, Ílo disCUrSo de sexta-feira, jã
Sam os ouvir a voz'dos que contestam e questionam.
Ex~ em boa hora registra no Senado, ê para que nós, norouvíall!os de .S. Ex• uma frase: .. Vamos enfrentar a quesEles também ajudam a encontrar soluções. Vamos
destin~, reacen_~amo~ !lossas esperanças. Lembr~ria,
tão da terra, enfrentar a desgraça do homem".
·enfrentar a questão da.terra, enfr~ntar a desgraça qo
ainda qui oUvi O GÕv~nador ROberto Magalhães -lir
Como vê V Ex', Sr. Presidente, essa frase não ficóu
homem. Enfim, viver a aventura de um processo de
para o Exm~'_ Senhor Presidente José_~arney i..tma faixa
solta
e perdida no discurso de Recife. Ontem, vimos o
desenvolvimento humano e criador.
que os populares colocaram e que representa o que -vai
eminente
Presidente José Sarney, no conclave que abriA No,va República nãO é s6 esperariça-. Já dena nossa alma; "No_rde"ste: agora ou nunca!"
gava as Classes trabalhadoras rurais, jã anunciar uma
monstrou_ que é mudança. Restauramos as eleições
O
Sr.Lomanto
'Júnior-Frase
minha!
efetiv:=_~!~l
-~ef~m_a ~~!ária.
diretas, ·o voto do analfabeto, as eleições nas capitais, dobramos o salãriO":_rilfiiírii.O e -a: PriOridade do
O-Sr:-c~;u·c;;is.:... Ffase qu-;; o Senador Loma;;-to JúAssim,
Sr.
Presidente,
Srs. Senadores, temos a consGoverno ê o problema social. Cumpriremos todoS
nior pronunciou em discurso aqui nesta Casa. Então,
ciência de que aquele discurso proferido do Recife e que
os nossos compromissos; em 1986 tere,mos a As~
qUero dízú que, com o pronunçiai-nento do Presiderite
recebeu aplausos unânimes de quantos ali se encontrasemblêia Nacional Constituinte. Críamos õ- Plano
José Sarney, reac~ndemos nossas esperanças que, assim
vam, interrompendo pç.r dezenas de vezes o pronunciade Emergência, pela primeira veZ.tivemos dotáções
como Sua Excelência estâ acompanhando o emprego d~s
mento de S. Ex•, temos certeza, Sr. Presidente, de que o
disponíveis para a agrici.J.ltura .:..... Cerca de oito tri~
verbas, estamos a<:-ompa.nhando també~ o cumprimento
Nordeste brasileiro vai viver novos dias.
lhões de cruzeiros -,- trabalha-se dia e noite. Não_
das promess~s ·que ele fez em tão boa hora.
exlstem mais descansos, calendários, nem horas. Es-o
SR-. AMtRICO DE SOUZA_ NQbre Senador Ce~
O Srr- Fábio Lucena---:- Permite-_me V. Ex• um aparte?
tamos brigando sério com a: iiiflação, agora nos 7%.
·sar Cais, oüvir V. Ex'-falai- de José sarney é Uma~_-~l!__tis:_
O_ SR. AMtRICO DE SOUZA -Com prazer!
. A voz do pqvoê.respeitada, os direitos humanos são
fu~~Q..__Q_QI:@~~~-~!_o co!!hef~_til_l!ito bem_,__E----ª._g_~J_Lbusco _ _
· •
_
_
.
sagrados.
·
o~gens
de
1966, quando 0 Presidente José Sarney_._ep_~_ãC:J:_
O Sr, Fa_bio Lucena - Nobre Senador Amênco de_
S6 nos falta uma presença, só nos ressentimoS de
Souza, deseJ~, em nome do PM~B. congratular~ me com
Governador do Maranhão, tendo a visão do estadíS"fa,já
wna força: a ausência 'de Tancredo Neves. Aqui ele
trazia V. -Ex.• pafii o· Mararihão,...
__ --~ y. _Ex• p~~~ ~r:!!P_Sl!ta_l!!_e_ pronl!!!~~~~ento qu~ vem de fa- _
passou, deiXou idéias, solidariedade e amor. Quanto
__ -_- ---- · - ··--·~- · ·
zer nesta tarde·, aqui no Congresso Nacional. De~ejo rea mim, declaro: as minhas deficiências serão supri0 Sr. Cesar Ciiho-:..__ Muito obrigado!
cardara V. Ex' que o discurso mais comovente que se fez
das por aque.las qualidades que aqui no Nordeste fasobre o Nordeste não foi o do Presidente José Sarney,
zem grande o nosso' ca_ráter: determinação, 'cora. 0 SR. AMtRICO DÊ SOUZA __ :... nomeando-o Preque não é bem um discurso; para aq_l,leles que leram, ougern, garra para· enfrentar desafios, forcas para ven- . sideil.te da CEM AR --Centrais Elétrícas do MaraithãO
viram e viram aquele -pronunciamento, nele entenderam
não uma carta de intenções, mas uma carta de solenes
~~ °!i~e:s~~ d:r~~~~:!:e~~V~af~~~ai-ei?N~}[i---- cargo que V. Ex• ~ão bem des:mp~n~ou. E se hoje temoJ
compr01nissos par!J com o Nordeste. De_ fato, o discurSo
obrigado .~ p
p
p
um e?tcelente serv~ÇQ de energJa_~lf;tnca, com rçdes_totalmatS eiDoCtonante - f1Ve o Cutdado ãe reler tão Jogo ter.
mente modernizadas, devemos ao trabalho hercúleo de
minou a fala do Presid~nte José Sarney' --foi proferido
O SR. Cesar Cais - Permite V. Ex• um aparte?
V. Ex• àquela época. 'Recordo-me ainda, nobre Senador
pelo Presidente Emílio Garrastazu Médici, no dia 6 deCêsar-ca.Is, do encontro que tivemos- o Presidente JoO SR. AM€RJCO DE SOUSA-- Com muito prazer.
julho
de I97 I, no Recife, quando S. Ex~ lançou o Prograsé Sarney, eu e V. Ex~- no Rio de Janeiro, quando José
ma de Integração Nacional. Aquele, sim, foi um discurso
então Governador do Maranhão, buscava eleVãr
comovente;
o Presidente Médici disse: .. houve quem me
0 Sr. Cesar Cais_ QuCrO~c.um-pi'lm"é-il.tar V. Ex• por - -Sarney,
o seu auxiliar da época a Minístro das Minas e En'erglã.
aconselhasse a não vir". Ele, Presidente da República,
trazer o discurso do PresiOente José Siri:tey_, por oc<isii'l.o ___ Como vêem y. Ex's, a premonição do Presidente José
querendo ir ao Nordeste~ foi aconselhado, por seus asda posse do Superíntf:ndente'José Refuitl.OO L:ariieírC)ta--:..sarney Já -via,---naquele engenheiro iti.tdigente, -probo e
sessores íntimos, a não ir àquela Região. E aquele discu"r~
vares, na SUDENE, em ,quem riôs teinoS muíti espetraOafhador, o homem que mais tarde vífía a ser e-xatãrança, porque é um homem do Nordeste e conhece a par~
so não passou, decorridOs quinze anos, desde que -pro~
te executiva, já que foi Diretoi- do Depa"rtamento Nãdomente Ministro -das Minas e Energia e também Governanunciado, de mais uma bela peça literária em relação ao
na! de Obras e Saneamento.-Quero destacar dOiS oiúrês
dOi' dõ-Esfaáo do Ceará!
sofrido Nordeste brasileiro, pois, nos _últimos anos, os
pontos desse pronunciamento do Presidente JQs,fSa!ney
problemas do Nordeste se agravaram, acredito, muito
Com as minhas palavras, nobre Senador César Citls,
porque, como nordestino, g_ostarià de-reãJiirien(af' mimais do que nos últimos \50 anos, mesmo depois que O.
de apreço e de h~?-menagem a V. Ex•, e_u queria dizer que,
nhas esperanças. O primeiro dele".S é- aq-u110 ·queS~E:é Pedro II ofertou o anel da própiiã Coroa Imperial para
tfã"Vefdade, há de se reacender ou se realimentar as suas
disse, que;:...este não é um tempo de promessas". De fato,
ajudar na solução do dramático problema nordestinonós, nordestinos, já estamos_ cansã'dos_dé--ptohleSSãS;e -- -esperanças, porquanto as paiavras do Presidente José
isto fãz precisamente 100-·anos-. Quero e-nfatizai", ti.obre
Safni:iy, qi..te- rorãm j>i·Odi.JtO da -obserVaçã-o -de Y. Ex•, no
hora de ação. Fiquei muítOSatísfeito erri que de- possa
Senador. que, se o CongressO Nacional não passar a conseu aparte, ·sãO exatamerite ás se~uintes:_ .. Asselluro~lhe!';
transformar a SUDENE em autarquia especial e que ela,
trolar os cortes no Orçamento, ninguém poderá impedir
que aqui rfo Nordeste não haverá ~orte.de verbas"~
como autarquia especial, consiga mObilizar um corpo
que haja corte de verbas para o Nordeste- esta, a triste,
E, com relação aos incentivos, declara:
técnico que p'ossa estar à altura da análise dos problemas
cruer;-porém, indiSCU.tívél ieS.Üdade! Ora, o Congresso
e encaminhar melhores soluções. Anotei que Sua Exceaprova o Orçamento tiscal da União Federal; logo, não
.. E os incentivos estão sendo ~tudados para ser
lência o Senhor Presidente da República vai liberar para
se admite que possam haver cortes no Orçamento sem
aprimorados, jamais violai:ios."
préviã anUência- -do Congresso Nacional. ~ preciso, por
o Nordeste três trílliões de cruzeiros para um programa
de repuperação da Região e que vai acompanhar o deconseguinte, que o Congresso veja restaurada esta sua
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
prerrogativa, recon~uistãr ~ste poder 'de controlar a apli~
sempenho e cobrar resultados - é muíto hi:JPortante,
C!lç_à_Qtota_l do Orçamento-nos seus acréscimos, elevação
pois, na verdade, até aqui, os iCCU.fsos nãO estão chegan----:-~-SR~ -AMER~C'õ-DE-SOÜZA"
ÇO~ 0 maiOr prazerl
---- do ao Nordeste;_ e quem diz isto é o_ própriO MíRistio da
de arrecadação ou de seus cortes para conteção de possfL
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veis dêficits. Por outro lado, o Presidente da República
faz uma aligeirada referência- ao-problema agrário- da
Região Nordestina. É af que reside o problema de todos
os problemas, o problema do Nordeste reside na sua arcaica: e medieval estrutura fundiária. Essa estrutura data
já de mãis de _400 anos e não é possível que ela, com a
mesma aparência de gleba medieval, em que o nordestino é hoje encarado, como há 400 anos, como um servo
da gleba, não é posSíVel, eminente_Si:nãdor, que essa estrutura agrária do Nordeste continue a resistir à investida de eficaz e eficiente reformã. agrária, sem traumas,
como diz o Presidente da República, mas _reforma
agrária para democratizar o problema da terra nordestina. Quanto à afirmativa do eminente Senãdor Jutahy
Magalhães, é precisO regiStra-r ·no- seu aís-Curso, com su·a
permissão, nobre Senador, que na solenidade realizada
na SUDENE, no Recife, o primeiro ato do Presidente da
República foi assinar decretO de criação de_ __ u_m Programa de Assistência ao Nordeste, que abriu imediatamente
um crédito de 3 trilhões de cruzeiros para o biêni01985/1986, verba não prevista no Orçamento. Por outro
lado, o mesmo decreto prevê que, ao longo deste ano,
vale dizer, destes sete meses que faltam para concluir o
ano de 1985, o·mesmo decreto prevê que o Nordeste deve
receber, este ano,um total de l bilhão, 41 milhões 400
mil cruzeiros à conta do Tesouro Nacional, para auxílio
às suas facetas emergenciais. Logo, pelo que me parece e
pelo que pode parecer a qualquer raciocínio que queira
primar pela lucidez na interpretação dos fatos, lucidez
do posicionamento do eminente Senador pela Bahia que,
serve de espelho para o Senado, quer-me parecer-que,
além de não estar havendo corte de verba, o que, na realidade, está acontecendo é a ampliação das verbas destinadas ao Nordeste. Concluindo, Sr. Senador, é preciso
entender que o Presidente José Sarney assume um compromisso para com a Região Nordestina e que esse compromisso, sem dúvida alguma, vai ser cumprido, porque
ninguém mais do que o Nordeste tem condições, no Senado Federal, de fiscalizar o cumprimento, não das promessas, mas dos compromissos do Presidente da República. Aqui, o Nordeste dispõe de 27 Senadores, vale
dizer, mais de l/3 da composição do Senado Federal. E_u
só não concordo com uma afirmativa do Presidente José
Sarney, a de que, "a partir de agora, o Nordeste vai pasw
sar a ser Brasil", Não, o _Nordeste sempre foi Brasil!
Agora, desde que o Presidente da República, nordestino,
não aplique ao Nordeste um tratamento difeiençiado e
incessante no tratamento dos seus males. A Nova Repúblíca ou a Uma Viildoura República jam-ais poderá resolver os problemas brasileiros, porque a pré-condição
ou o pré-requisito básico para a solução do problema
brasileiro -é a solução do grave e dramático problema
nordestino. Meus parabéns ao pronunciarriento de V.

e

Ex•
O SR. AMt:RICO DE SOUZA- Nobre Líder Fábio
Lucena, certamente que me alegro com aparte de V. Ex•
pela lucidez do seu raciocínio e- pela inteligência que -o
profere. Mas me alegro tambêm, nobre Senador FãbLo
Lucena, quando percebo que, na verdade, o Presidente
José Sarney não foi ao_ Nordeste para comover, mas foi
ao Nordeste para agir.
O Sr. Jutahy Magalhães aparte?

V. Ex• me permite um

O SR. AM~RICO DE SOUZA Senador Jutahy Magalhões.

Ouço o eminente

O Sr. Jutahy Magalhies - Nobre Senador serei brew
ve. Apenas para falar so_bre os três bilhões de cruzeiros
do Nordeste, Vê V. Ex• que esses_ recursos fazeni parte
do chamado Plano de Emergência- que num total de doze
trilhões _de cruzeiros, o Governo Federal fala que vai
aplicar noS dezoito próxiffios meses. São recursos retira-dos do orçamento, são recurs_os, portanto, orçamentários em que o Presidente buscou dar atenção a certOs
programas emergenciais. E entre esses programas pata o
Nord_e_ste, em todos os programas de emergência estaw
riam reservados U:ês trilhões de cruzeiros a serem aplicados. Mas os recursos sobre os_quais falei que estão sendo
cortados são os recursos provenientes õe cortes generalizados, genéricos, feitos pelo GOverno- Federal, o que ê
um erro essa CBtória de se fazer sempre cortes orçamentários sem escolher as verbas que deverão ser retiradas. E
neste caso foram feitos cortes genericamente e, dentre es-

tes foram retirados também as verbas de!ttinadas ao Nordeste. Daí o Governo Federal estar fazendo um convênio
com o BIRD, com o BID, com outros órgãos, para con- s_eguir os recursos necessários, para ter dinheiro para os
contratos feitõs com esseS- orgaiiiSmos para aplicação do
Projeto Nordeste. Então, o Projeto Nordeste para ter
iniciado os seus trabalhos tem que passar por esta reformulação, neste novo contrato, feito com essas organizações internacionais, para permitir que os recursos -alocados do orÇS.me-nto para o Nordeste sejam considerados
como a éontrapartida do Governo Federal para poder
re~be_r os recursos internacionais. Então, V. Ex• vê que
foram cortados recursos. Agora, esses três trilhões jâ é
olltra estóri~- que nós cOntaremos num futuro próximo.
O Sr. Fábio Luceo~;~ - Nobre senador Américo de
Souza, só para complementar, esses recursos não pertencem ao Projeto Nordeste, esses recursos foram retirados
à conta do Tesouro Nacional.
O Sr. Jutahy Magalhães- Eu não falei isso, são duas
Coisas diferentes.
O Sr. Fábio Lucena- São diferentes. Mas, não são recursos do Projeto Nordeste.
O Sr. Jutahy Magalhães- O Projeto Nordeste é outra coisa.
O Si. Fábio Lucena - O Decreto é claro " ... esses recursos correrão à conta do Tesouro Nacional".
O Sr. Jutahy Magalhães- É do Plano de Emergência.
O Sr,. Fábio Lucena- Eu reputo de fontes inespecíficas.
O Sr. Jutahy Magalhies Plano de Emergência.

Esses três trilhões são do

O Sr~ Fábio Lucena- Vale dizer, são acr-ésCimos, no
mínimo, de doações por dotações à região nordestina.
O SR. AMtRICO DE SOUZA - Srs. Sena_do_res, a
respeito dos apartes dados pelos eminentes Senadores
Fábio Lucena e Jutahy Magalhães, gostaria eu de acrescentar pequenos tópicos. Na verdade, nobre Senador JUtahy Magalhães, quando o Governo fez contenção das
despesas com cortes de verbas globais do Orçamento, genericamente fez com o sentido de diminuir a dívida inter~
na e poder com isto conter a inflação, quejâ seencontraw
va em -nível alarmante.
Cófn relação ao comprorriisso assumido de não cortar
verbas do Nordeste, significa ·que as verbas e as dotações
que não foram anteriormente suprimidas, por uma medida global, elas não mais serão cortadas e elirriinadas dos
seus_ pagamentos.
Os três trilhões de cruzeiros provém de verbas de oon~
tingência, ou seja orçamentária.
Quanto à situaçãO que se encontra ãquela região, todos nós sabemos que ela é carecedora realmente da
atenção dos administradores federais. E se o Presidente
--ctiss_e_que_o Nordeste vai ser Brasil é porque, em passado
não remoto_, todos nós nordestinos sempre achamos que
O-_Nordeste ·en~ tratado comQ ~00 _pª[ia, como J.!m filho
não legítimo, como se fora até uma regiã_o não pertencente ao nosso País.
_Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o acerto das palavras ç!o P_r§ic;ie!lte da R~úbTiça quando declar_a__gue o
Nordeste vai ser Brasil.
Agradecendo a paciência dos eminentes colegas; eu
gostaria de concluir, dizendo que as nossas esperanças
no Presidente losé Sarney deixaram o campo das nossas
antigãs lucU:brações de discuiiõS políticos e _de Comido,
para entrar numa faixa de certeza absoluta de que elas
serão realizadas.
Era o que:eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
---

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) .- Con~edo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro que- falarâ
como Líder do PTB.
O SR- NELSON CARNEIRO (l'TB - RJ. C.omo
l;ider, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana passada,_ n_a Cõ_r:nissão Inteq~artic!ária,
coube-me por idade, pelo mérito de ser o mais velho,
presidir aquele órgão na ausência do eminente Presiden-
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te, Senador Atoysio Chaves. Travou-se ali um importante debate e, principalmente, um emocionante debate, no
sentido de que se deveria incluir na legislação- a possibilidade das enipresas privadas nacionais contribuírem para
os partidos póHticoS, desde que o fizessem expressamente - e, no máximo, até 200 salários mínimos :.__ e sujeitos à apreciação da Justiça Eleii.oral, inclusive por de-núncia de qualquer dos filiados. Houve 5 votos a favor e
5 Voteis Contra. Coube-me, então, desempatar.
Referi-me a um episódio quando me coube a honra de
presidir, na Câmara dos Deputados- e vai por quase 20
anos-, a Comissão de Constituição e Justiça. Um parlamentar ameifcanO que visitava a Câmara, naquele dia,
ao- fim da reunião da Comissão, me indagou qual era a
erripresa que eU- representava no Parlamento brasileiro?
Então eu disse para espanto seu, que não só eu, mas todos os meus colegas não representavam nenhuma empresa particular, nenhuma grande indústria ou entidade comercial.
Ele ficoü muito assustado e disse: "Mas ninguêm representa nada?" Respondi;. ''Não".
Sr. Presidente, levei o meu escrúpulo e, creio atê ao excesso, porque em 53 anos de vida profissional jamais fui
advogado de partidos, como se diz: sempre fuí'advogado
do-cidadão que bate à porta, ganha ou perde sua causa e
vai embora, e Chega outfo ou não chega outro. Mas, me
coube, então, desempatar e desempatei em favor da possibilidade de as empresas privadas naCionais contribuírem publicamente sem ser, como o hábito atual, por
baixo do pano, para os partidos políticos existentes.
Fiqúei esperando a repercussão que essa decisão teria.
E folgo em verificar que apenas dois jorn"ais da maior
responsabilidade focalizaram o assunto. Um foi~ Folha
de S. Paulo, dO dia 24 de maio que, no seu primeiro tópicO, nõ seU primeiro editorial "Saber quem Pagã", começa dizendo:
- ''Represen'ta considerável avanço entre as diversas medidas propostas pela Comissão Interpartidãria do Congresso, a sugestão de que as pessoas
físicas e jurldicas tenham possibilidade de destinar
parte do Imposto de Renda para contribuição aos
partidos políticos.
Confere-se., assím, um estímulo ao fortalecimento e amplitude das organizações políticas, ao meSmo
tempo em que se estreitam os laços que as vinculam
à sociedade civil. Nada mais necessáriO, tendo em
vista a frag'ilidade das estruturas partidárias no Brasil, cuja atuação e presença junto-aos cidadãos ainda
se resume, muitas vezes, apenas às disputas eleitow
rais- e aos entreveras parlamentares. Uma organização fii:J,anceira vigorosa, o que a sugestão da Jnterpartidâria permite, incentiva, seria um passo para
superar essa debilidade.
Paralelamente, foi admitido o concurso de em~
presas e entidades na dotação de fundos para os
partidos poHticos, estendendo-se uma prática atê
aqui permitida somente às pessoas físicas. Não havia sentido, realmente, em manter a discriminação.
Se todos podem contribuir, individualmente, para
um partido, não há razão para que as pessoasjurfdicas não o façam. A ameaça de que, com isso, o- poder econômico viesse a assumir proporções indesejáveis na vida política nacional não ê uma justificativa; só poderá ser dirimida se houver, antes de tudo,
um efetiVo controle da, opnião pública sobre o deseJIIpenho e as vinculações de cada partido, mais do
qt.ie através de um veto a contribuições, que nem
por isso deixariam de existir, que deve ser exigido,
na verdade, é que os partidos prestem contas à opinião pública de quais entidades, empresas e personalidad~_ os es~ão financíindo; e que, em função
disso, sua atuação e mensagens sejam julgadas na~-
urnas, no que tiverem de sincero ou não, de subser~
víente ou descompromissado."
Lembrowme, Sr. Presidente, que houve um momento
triste_na hist6i-ía da política do País, quando uma instituição, se não me engano o IBADE, tentou financiar, ao·
meiros;-um"gropo de candidatos às eleições.
Tive o:PQrtuq_i9,ade de combater-essa~tentativa, exalamente, pelo car?ter de clandestinidade de que se caracte~
rizava aquela iniciativa.
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Combati, Sr. Presidente, porque achava que em vez de

continuarem os partidos, às vêsperas do pleito, fazendo
coletas de recursos junto às empresas privadas, sem prestar contas à Justiça Eleitoral do que recebiam e como
gastavam, ou ao Tribunal ~e Contas, melhOr fora que essa contribuição fosse pública, expressa e contasse dos

livros

da~ en~d~des

privadas.

Também o Jornal do Brasil diz· o seguinte.
Vou ler apenas, cnmo li no outro, alguns tópicos:
"A Comissão Interministerial que cuida da pe-quena reforma eleitoral, a fim de viabilizar este ano
o pleito para prefeito das Capitais cOnseguiu. empurrar, além da barreira reacionâria, a questão do financiamento das campahhas políticas.
Os preconceitos preferidos pela hiprocrisia foram
derrotados na primeira ofensiva. A matéria irá à
responsabilidade dos Congressistas, se o voto de li~
derança não passar.Jhe à frente. As contribuições
em dinheiro a candidatos e Partidos não inaculam a
prática da democracia, ao contrário do que sustenta
uma certa ordem suspeita de argumentação. Pois a '
verdade é que as campanhas politicas impõem despesa a todos, e mesmo os que declaram horror à ajuda de terceiros, são obrigados a arcar com os custos
da competição eleitoral."

E conclui dizendo, Sr. Presídeõte:

"A responsabilidade democrática deve exigir dos
candidatos e dos Partidos, completa prestação de
contas à sociedade, e à Justiça Eleitoral, mas não
pode impedir que a sociedade ajude àqueles em que
confia."
Vejo~

Sr. Presidente, que ao ã.ssuritii' aquela posição
não_ incorri em tão grave ecjUívoêO,_ ·que merCcessé as
críticã.s de dois importantes jornais, que foram os único
que se pronunciaram.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO --Não temo o pô-der
econôrriico; temo o poder -ecõnômico clandestino, aquele
poder que se manifesta através de contribuições limitadas a 200 vezes o safãrio mínimo, e ínCTUídas no orçamento do Partido, e submetido a constante da sua escrita
comercial, e submetido ao exame do Tribunal de Contas,
ou da Justiça Eleitoral,. essa contribuição não me parece
que deva ser repelida pelo Congresso Nacional.
O Sr. Gabriel Hermes -

Permite V. Ex•- Um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra,
concedo o aparte ao nobre Senador Gabriel Hermes.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senad.or Nelson Car~
neiro, eu li também os dois comentários a_que V. Ex• se
refere. Procurei tomar conhecimento do_ que ocorreu na
Comissão. E meditei; Sr. Senador Nelson Carneiro, jâ
com essa minha longa experiência de, por iricrível que
pareça, desde 1930, com 2 I anos de idade vinha eu, participando do política no meu País, no meu Estado. Sr. Senador Nelson Carneiro, V. Ex•, cõmo eú, sabe o- que significam os meios eis recursos -de que lançam mão os
candidatos e muitas vezes, os partidos naS [Ut::is polític.-i:s
no nosso País. Isto tem uma longa e triste história. Creio,
nobre Senador Nelson Carneiro, que esta Casa deveria
ter muto cuidado em analisar bem, antes de dar o passo
de oficializar uma medida que todos nós sabemos qu.e
existe, ou por simpatia ou por interesse ou atê, muitas
vezes, por interferência de países estrangeiros e, portanto, de firmas e de grupos com interesses que não são bem
os interesses da·nacionalidade. V. Ex• mesmo citou um
caso que tivemos aqui, que magoou bastante o Congresso~ Deputados e Senadores. Tudo isso manda meditar.
Creio que precisamos, isto sim, é fazer abrir o máximo
possível, para que o Candidato. chegue ao eleitor, para
que os partidos cheguem ao eleitorado, para que se faça,
realmente, uma doutrinação e, portanto, uma educação
política, mas fugir o máximo possível de tazer para as
Casas do. Congresso - para a Câmara e para o Senado
- aqueles que ficam, de algum modo, comprometidos
com firmas, com interesses pessoais que não têm, muitas-vezes ou quase sempre, o senso de respeito que merecem.
aqueles que vêm sentar nestas Casas e, pior-ainda, o peri-go de certos compromissos. ~preciso pensar, nobre Se-

e

nadar, muito. Muito mesmo. Sabemos que uns gastam
rrt_ais, outros gastam _menos e outros, como V. Ex•, e~
trãm nas-lutas políticas apenas, e eu o conheço bem do
Rio de Janeiro, com seu nome, com a defesa de interesses
os m~is fepeltãveis, cOnquiStãndo como corlqlllStou, a
simpatia do eleitorado deste grande pequenino Estado
que é o Rio de Janeiro, que era o antigo Distrito Federal,
e sabemos como outros aqui chegam. Por isso digo, Sr.
Senador, eu que pertenço às classes empresariais, que
sou empresário, fui Deputado, Senador, mas toda a minha vida desde 14 anos lidando com empresas privadas,
com o meu pai, depois só, pertencendo às entidades mais
represefllalivas aasclasses"empresariãfs; presidente, sem=pre, dos meus sindicatos de classe, da Federação das IndústriaS aõ fueu Estado,- da- Associação Comercial do
meu Estado, da Confederação Nacional da Indústria, li~
dando com estes homens, mas tenho a satisfação de di~
zer, como ainda disse numa reunião quinta-feira, ao defender certa coisa que precisava de uma certa energia da
~minha partç; nY.DC!l_umsó_ industrial_entrou com um real
para uma eleição minha, nunca Srs. Senadores, nunca
acert~i um real de {llguém para chegar a essas Casas do
Co_ngresso; e disse isso com a consciência tranqüila de
que talvez seja çsta a maior satisfaÇão da minha vida.
Aqui cheguei, mas sem nunca ter recebido das mãos de
algum industrial um real para as minhas campanhas. Por
isso digo, Sr. S"enador, eu conheço a vida limpa e brilhante de V. Ex•, é precis9 me9itar.
b SR. NELSoN CARNEIRO - E.Xatametlte esSe
cuidado teve a Comissão ao prOferir o voto majoritário.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador.

Um momento só,

Primeiro, ;e declarou que se trataria apenas de empresas nacionais, exatainente para evitar que empresas estrangeiras pudessem interferir no processo eleitoral. Segundo, que a ajuda não seria jamais aos candidatos, seria
fiita_aoS -Partidos, volu-ntariamente aos Partidos, e no limite de 200 salários mínimos, ou sejam hoje, 66 milhões
de cruzeiros. O que certamente nã_o levarâ nenhum Partido a uma submissão a determinado interesse particular.
E finãlmente o poder económico se manifesta, não pOr
essas medidas públicas constantes de escrituração comercial, submetidas à apreciação da justiça eleitoral,
mas através do poder econômico que reú.ne, hoje; por
exemplo, leio nos jornais que já são numerosos empresários em Pernambuco_ que se dispõem a pleitear o voto
para Assembléia Nacional Constituinte; ou as fortunas
que deverão ser gastas neste pleito são próprias, e é o esmagamento de muitas vocações políticas pelos que são
donos do dinheiro, ou então eles representam interesses
que serão contabilizados, nem serão jamais declarados
aos Partidos, ou submetidos à apreciação dos tribunais;
seja o Tribunal Superior Eleitoral, seja o Tribunal de
Contas.
Comp_reen_do que é muito delicado o assunto, e exatamente -porque houve essa .delicadeza foi que dividiu a
Comissão, e apenas aqui exponho as razões do voto de
desempate que proferi.
Com muita honra, ouço o nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador Nelson
Carneiro, não é à-toa que o voto de Minerva vem da mitologia; é o voto do mais sábio, é aquele que desempata
com maior sabedoria- foi o que precisamente aconteceu com V. Ex•, na Comissão lnterpartidária. Sabe V.
Ex• que não rezo eu pela cartilha do Governador do estado de V,· Ex•, Governador Leonel Brizola. Mas, ontem, no discurso que S. Ex• pronunciOu na Convenção
Nacional do PDT, há uma advertência que não pode
passar despercebida pelos homens responsáveis deste
País, sobretudo por aqueles que estamos no Senado e na
Câmara dos Deputados. Lembrou o Governador Leonel
Brizola, que em 1962, o Instituto Brasileiro deAção Democrática, o IBADE, financiou abertamente, em dólar
- e não erti real, unidade monetária do império, conhecida com o plural de réis, ou mais precisam~nte mil rêis,
que sobreViveu até o Governo Getúlio Vargas a que aludiu o nobre Senador Gabriel Hermes- abertamente,. es-
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can.caradamente numerosos candidatos, depois eleitos
Deputados e Senadores no ano de 1962. E que para a
constituinte do próximo ano organizações assemelhadas,
com sede· nos Estados Unidos, estão se arregimentando
para fazer novo derramamento de dólares na eleição dos
constituintes brasileiros. Ora, V. Ex• ao decidir com o
voto da sabedoria, com o voto de Minerva, pela participação de empresas nacionais na contribuição espontânea, porque dedutível, inclusive, do Imposto de Renda
para os Partidos políticos brasileiros, V. Ex• vem contribuir para que as agremiações partidárias do nosso País
sejam elevadas ao nível dos países mais adiantados e
mais civilizados que hã neste planeta. Este costume exige
nos Estados Unidos, onde não apenas as empresas contribuem espontaneamente, mas o próprio governo norte~
americano financia, dentto da lei, as campanhas eleitoM
rais dos seus partidos, Nas democracias dos países nórdicos exige mais; além de a contribuição exigir para os partidos, manda a lei que o governo pague ao líder da oposição -o mesmo saláriO que ganha o líder do governo,
porque entendem aquelas democracias que a oposição é
um fator da soberani3. nacional e, como tal, deve ser
equiparada, em termos de entidades governamentais, ao
próprio líder do gov~o nos_ parlamentos. V. Ex' agiu
com exatidão, com presteza, repito,' com sabedoria, porque só a lei disciplinando essas contribuições é que pode
debelar a particiPação perniciosã. da contribuição corruptora n~_s gJ._!Tlpanhas_ eleitorais, fato que_ h_â con'tribuido para denegrir profundamente a representação política
brasileira. Meus parabénS, inais uma Vez, à inteligência,
à lucidez e à sabedoria de V. Ex•.
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• e
o depoimento de V. Ex• muito me honra. Não quero excluir que, neste processo, como em todos os outros haja
fraudes ou possa haver fraudes, mas a preocupação -do
legislador que estuda o problema dentro da Comissão
Interpartidâria é exatamente eVitar a fraude, evitar que
os Partidos pleiteiem ou recebam clandestinamente recursos que melhor fora declarados e contabilizados nas
suas contas, nas contas das empresas privadas nacionais.
Já dizia meu saudoso amigo e nosso eminente colega
Monsenhor Arruda Câmara: ..Se se deixar de fazer leis
com medo de fraudes, não se fará lei alguma.
Recordo-me, e ainda é um depoimento de quando Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, em que
eu presidia um debate sobre determinado artigo do projeto de lei do Imposto de Renda, e a Comissão perdeu,
ou ganhou toda a tarde no debate. Integravam àquele
tempo, sob a min_ha modesta Presidência aquele ilustre
"órgão Técnico, figuras como Pedro Aleixo, Barbosa
Lima Sobrinho, Santiago Dan tas e outros eminentes Deputados da época.
Mas ao encerrar, nós concluímos com a redação do artigo que vedaria todas as fórmulas e todos os recursos da
fraude. E, ao fim: um cidadão que assistia a reunião que
era pública, me disse: .. Deputado, os Senhores perderam
a tarde toda para discutir este artigo; a fraude está aqui".
E, em 5 minutos, ele me mostrou como se podia fraudar
o artigo que nós tínhamos perdido a tarde toda discutindo.
A fraude aparecerá sempre, mas por isso·mesmo é preciso coibf-la. E como pode ser coibida?· Autorizando,
como faz o projeto, que qualquer associado do Partido
possa levar a denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral ou
ao Tribunal de Contas, para que sejam punidos os responsáveis pelo erro praticado.
Ouço, com muito prazer, o· nobre Senador Jutahy Magalhães, que faz parte daquela ·comissão Interpartidária.
_O Sr. Jutahy Magalhães - Quis o destino, Sr. Senador, que_ eu chegasse atrasado naquele dia, c cheguei exatamente após V. Ex• profefir o voto de desempate. Digo
isso porque se eu tivesse chegado um pouco antes, V. Ex•
não teria tido oportunidade de desempatar, eu teria que
ter desempatado. Desempataria tambêm de acordo com
o voto de V. Ex•, mas a autoridade de V. Ex• ficou muito
melhor para todos nós., da Comissão; fosse com a res~
ponsabilidade de sua autoridade quê nós tivéssemos a:
decisão desse caso~ E esse caso tinha que ser re.solvido assim, porque eu me apavoro, Sr. Senador, quando penso,
nas possibilidades da próxima eleição oara a Constituin-
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te, dessas eleições serem inteiramente deturpadas pelo
poder econômico qUe possa a vir a prevalecer nesse
período. E é muito mais fâcil que o poder económico
prevaleça contrariamente aos interesses nacionais, se fó- rem atuantes os recursos das companhias sem conhecimento do público de quais os partidos e, no caso atual,
quais os candidatos que são beneficiados. Nós vivemos
uma hipocrisia. Eu vejo hoje, no início de uma campanha para as eleições para aS capitais, que nós jã passamos a descutir quem está financiando determinadas

campanhas. E o que se vê hoje,.o que se diz hoje7 Sempre
que se pergunta, quando se faz as perguntas, vem a resposta: ••os amigos". Quais os amigos? Ninguém sabe e
nem tem .condições de saber, porque eles também não
podem dizer, pois se disserem, vai muita gente para a cadeia, porque a legislação atual não permite. Então, vê V.
Ex• que torna inelegfvel quem recebe recursos, ameaça
de punição os que dão e; na verdade, todos sabem que
isso ocorre diariamente. Então, nós estamos sob uma legislação hipócritã, c é muito melhor nós fazermos como
V. Ex• deseja, que torne-se p6blico, que o Tribunal de
Contas conheça através das declarações dos próprios
partidos.

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço as suas
palavras de solidariedade e lamento que V. Ex• tenha
chegado tarde naquela sessão - o que não é seu hábito,
aliás-, porque senão teria sido V. Ex• quem tomaria a
responsabilidade do desempate, e arcaría com as restriçõCs dos adversários da posição por nós assumidas.
De qualquer forma, Sr. Presidente, era meu dever trazer este assunto ao conhecimento do Plenário, pela repercussão que ele teve e pela significação que deve e pode
ter nas futuras campanhas eleitorais. Ao menos os amigos aparecerão, terão os seus nomes escritos e poderão,
de cabeça erguida, dizer que colaboraram para o partido
pelo qual tenham simpatia. O texto vitorioSo não impõe
a ninguém a obrigatoriedade de contribuir para a campanha eleitoral desse ou daquele partido, contribuirá
para o partido da sua preferência. Espero que sija um
passo contra o engodo em que temos vivido, contra a
mentira que tem sido perpetuada nas eleições, e que-essa
solução acabe sendo_benéfiCã à probidade, à lisUra e à estabilidade dos partidos políticos neste País. (Mui to
bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
Alcides Paio, Guilherme Palmeira, L!-liz Viana, João
Calmon, Gastão MUller e Carlos Chia_reUL
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para uma
breve comunicação.
OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PU[JLICADO POSTERIOR,
MENTE,
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrio)- A Presidência
recebeu as Mensagens n's 118 a 120, de 1985 (n~'s 281 a
283/85, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da
República, nos _termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2' da Resolução n' 93f16,
do Senado Federal, solicita autorização para que as Prefeituras Municipais de Bragança Paulista, Ferraz deVasconcelos e Piracicaba (SP), possam contratar operações
de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Constitução e Justiça e Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Não há quorum em plenário para deliberação.
Em ConseqUência, as matérias da Ordem do Dia, tOdas
em fase de votação;·constituídas dos Requerimentos n'
51 e 58 de 1985; Projetes de Lei do Senado n' 26/79,-2,
340, 18 e 320 de I 980, ficam com a sua apreciação adiada
para a próxima ses-são ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Volta-se à lista de oradores inscritos pai-a a sessão de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Va~gas.
O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diz-se_que o povo quer uma nova Constituição ou que
seja refeito ou reinendado e recauchutado o tecido_ da
nossa Lei Magna.
Ao longo do tempo, tivemos seis Constituições, alteradas por setenta Emendas, quatro Decretos de Governos
Provisórios e dezcssete Atas Institucionais.
Houve cinco Assembléias Constituintes. Uma vez o
Congresso ordinário recebeu poderes revolucionários
para elabmar uma Constituição - a de 1967.
A nossa primeira Constituinte, a do Reino Unido de
Portugal, BrasH e Algarves, se reuniu em Lisboa em
1921. Seus anais não existem nesta Casa nem na Câmara
dos Deputados. Precisam ser reimpressos, juntamente
com os anais das_ outras ConstitUintes, com um índice ge·
ral que facilite os nossos trabalhos.
Já dizia Chesterton que., "os povos que ingnoram a
História -eStão condenados a repeti~la".
E 1979, o Senado Federal publicou segunda edição de
uma obra rara, editada no Porto em 1912, "Os Deputados Brasileiros nas Cortes de 1921", de Manuel_Emílio
Gomes de Carvalho, historiador supostamente português, mas fluminense de Vassouras, homem rico, descendente da aristocracia cafeeira, que viveu entre Lisboa e
Paris, quase desconhecido no Brasil.
Seu estudo, escrupulosamente documentado, é a principal fonte de informações, que obtivemos, sobre os primórdios de nosso Poder Legislativo.
-Para Gomes de Carvalho, os Constituintes, em sua
maioria, foranl movidos mais pela paixão do que pelo
senso político.
Marcello Caetano, em sua "História Breve das Constituições Portuguesas", reconhece que as Cortes Constituintes .. fizeram uma política verdadeiramente desastrosa para Com o Brasil".
Para impor suas decisõc:s. que visavam manifestamente recolonizar o nosso País, as- Coites chegaram a aprovar o envio de tropas de Lisboa para a Bahia. Segundo
Gomes-de Carvalho, "resulta com evidência dos debates
... que se a mãe-pátria não expediu forças avultadas contra os da América, devemo~ lo .. ~única e exclusiva_rnente,
ao vazio do erário, em atraso há mais de um ano com os
·
vencimentos _dos seus soldados".
O ·pr1ncipe D. Pedro, depois de qualifiCai' as Cortes
-cOmo facciosas, horroroSas e pestíferas, escreveu a D.
João VI em carta de 19 de junho de 1822: "O ij,rasil...
não só as abomina e detesta, mas não lhes obed_ece nem
obedecerá mais ... ''.
Para os Constituintes portugueses, D. Pedro era ignorante arrogante, malcriado e rebelde.
A- Constituição foi assinada com a data de 23 _de setembro de 1822, quando em Lisboa não havia chegado a
notícia de que, 16 dias antes, a 7 de setembro, D. Pedro
extin&uíra o Reino Unido, separando o Brasil de Portu-

gaL
Em artigo do primeiro professor'de Direito no Brasil,
CõriSelheiro A velar Brotero, publicado no Correio Paulistano, de 26 de setembro de 1869, constam os nomes
dos 34 deputados brasileiros que assínaram a Constituição de 1822. Dentre eles, Félix José Tavares Lira, de
Pernambuco; José Lino Coutinho, da Bahia; José Marti~
niano de Alencar, do Cearã; Luiz Nicolau Fagundes Varela, do Rio de Janeiro e Pedro de Araújo Lima, de .Pernambuco. AsSinou pela Ilha de Santa Catarina Lourenç-o
Rodrigues de Andrade.
Antônio Carlos advertira, numa das sessões, que, com
a desigualdade de tratamento entre portugueses e brasileirOs, "nossa união não duraria um mês. Os povos do
Brasil são tão portugueses como os povos de Portugal e
por isso hão de ter iguais direitos .... A força de Portugal
há de _durar myito pouco".
Nicolau Vergueiro, embora nascido em Portugal,
acrescentou: "o Brasil estã pronto a ligar-Se a Portugal
mas ilão segundo a marcha que leva o Congresso". Declarava que o Brasil, na realidade separado, tinha ido
tratar das condições da união.

Maio de 1985

Tais foram as condições, que a maioria inâbil tentou
impor, em que a pátria comum foi dividida, tendo início
a desagregação do mundo lusitano.
-Os mais ilustres, dos deputados do Brasil, que não assinaram a- Constituição, foram Antônio Carlos, Diogo
Feijó e Nicolau Vergueiro, representantes de São Paulo.
Crescendo o ódio contra os que se obstinavam em não
assinar a Constituição, seis deputados brasileiros, entre
os quais Antônio Carlos e Feijó, fugiram a 6 de outubro
de 1822, num barco inglês que se dirigia a Falmouth. "A
cólera contra eles explodiu com violência, e de Portugal
este-nôeu-se às possessões". Quando o navio, também inglês, em que vinham da Inglaterra para o Brasil, fez escala no Funchal, alguns madeirenses tentaram arrebatâAos
de bordo.
A COnstituição luso-brasileira de 1822, que não teve
vigência DI? Brasil, foi revogada em Portugal cerca de.
oito meses depois de entrar em vigor.
Era, segundo Marcelo Caetano, impossível de executar, elaborada por idcológos sem experiência polftica.
Um movimento revolucionãrio a restaurou, teoricamente, de 1836 a 1838. O principal chefe do G"óvemo
nesse perfodo, Passos Manuel, reconheceu perante as
Cortes, em 21 de janeiro de 1837:
"A execução da Constituição de 1822 seria um
erro horroroso, porque eu perderia a revolução e a
liberdade, e a papéis e a livros sacrificava a riqueza e
a liberdade do Pais." E acrescentou- ..Sr. Presidente. Exercemos a ditadura; e eu confesso francamente que violamos um sem~n6mero de artigos da
Constituilão de 22."

Q~ndo ainda estavam reunidas as Cortes Constituín.:.
tes, o príncipe D. Pedro, antes de 7 de setembro de 1822,
a 6 dr! junho, num ato próprio de Estado soberano, con"
vocou outra Assembléia Constituinte, que veio a reunirse no Rio de Janeiro a 17 de abril de 1823.
Quando foi dissolvida, pelo Imperador, cerca de sete
meses depois, havia apenas 24 artigos aprovados.
Cito, sem subscrevê-las (o que demandaria maiores estudos), as afirmativas enfáticas de José de Alencar, no
Jornal do Comércio de 24 de agosto de 1863;

"1' Que a Assembléia Constituinte exorbitou;
2' Que no conflito entre a Assembléia e a Coroa,
a iri:iCiativa do abuso foi daquela;
3~> Que se não sobreviesse a dissolução, graves calamidãdes resultariam para o País:
4' Que o projeto de Constituição elaborado pela
comissão da Assemblêia era perigoso e inexeqaível;
~59 Que a atual Constituição (a de 1824) é mais li~
bera} do que o projeto."
Um inês após a dissolução, ficou pronto o novo proje_tp, redigido por dez Conselheiros de Estado, sob a di-

reção pesSõa"l de D. Pedro 1. O texto foi aprovado pelas
CâmaraS Municipais, que eram os 6nicos órgãos eletivos
em- funcionamento no Pafs.
Paradoxalmente, essa Constituição, redigida por poucas pesSoas, foi a única que teve vigCncia duradoura no
Brasil: 65 anos, com apenas duas modificações~
Em 1826, falecendo D. João VI, D. Pedro I foi acla·
mado Rei de Portugal. Tomou um e;xe_mplar da Constituição brasileira e,_cOm auxflio de seu secretário Francis·
.co Gomes da Silva (o Chalaça), nela introduziu_algumas
modificações. As emendas manuscritas de D. Pedro e de
Gomes da Silva foram publicadas cm 1827, cinco dias
após receber a comunicação de que fora reconhecido
como Rei, outorgou à mãe·pâtria a Carta Constitucional
de 1826. Três dias depois abdicou ao trono português.
Nossa Constituição, adaptada para Portugal, teve três
A tos Adicionais' e vigorou durante 72 anos, até a queda
da Monarquia, em 1889.
A Constituição brasileira de 1891 teve 224 subscrito- ·
res,
Foi descumprida 39 anos!
Jã em 1892, em carta a Pardal Maltet, lamentava Rui
Barbosa a atuação da Constituinte:
_

"Modificando o projeto do Governo Provisório
em alguns pontos cujo relevo sobressaía mais, essas
maiorias, freqUentemente compostas por acidentes
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passageiros, não advertiram que a obra, a cUja revi~
são procediam, era uma sistematização moldada na
mais feliz das sitematizações que o mundo republicano conhece - esqueceram que a sua adaptação às
contingências peculiares do nosso meio, estudada
numa Comissão de poucos membros, quais, os que
constituíam o Governo ProvisOrio, ao abrigo das
correntes e tempestades que agitam as Assembléias
numerosas, devia obedecer a uma concepção geral,
subordinar-se a laços de correspondência constantes
- não repararam em que, por c_onseguinte, retocar
esse plano em qualquer das suas partes seria
aventurar-se a inquinã-lo de contradições, se o trabalho de reforma . não permeasse a obra toda,
esmerando-se em ser tão complex9, sistemático e
previdente como o da elaboração primitiva. E assim
se quebrou em desafinações escandalosas a harmonia do conjunto, que a habilidade ortopMica da
Constituinte reduzia a um corpo mutilado e claudicante."
Em 1897, no opúsculo "o Partido Republicano Conservador.. , denunciava Rui Barbosa que um acanhado
círculo de ambicioSos eliminara as oposições, emancípara o executivo da lei, submetendo-o aos mandões de camarilha, explorando o estado de sítio, as leis de cxceção,
os golpes de estado.
Proclamou, em artigo n9 A Imprensa, em 5 de outubro
de 1898: "Organizou-se em sistema constituciãnil a nOSsa ruína ... " A União é "uma estrutura, que estala por todas as juntas"._
Em 1910, em "As Ruínas da Constituição", cOnferência que devia ser pronunciada erri Belo Horizonte, escreveu: ..Sob o caudilhismo, que é a nossa República, a tribuna parlamentar nunca existiu, não pode existir, não
existe, não existirá nunca".
No Discurso dos Apólogos, inclufdo por nosso ilustre
colega Luiz Viana Filho em sua primorosa "Antologia"
de Rui Barbosa, exclamou o grande tribuno, nesta Casa,
a 30 de dezembro de 1914: "Durante quatro anos a palavra bateu aqui como martelo na solidão tumular das catacumbas".
Em 1919, em sua conferência às classeS li'ab"alhadoras,
em que propôs quase toda a atuallegislação trabalhista,
lembrou que, "ao Governo revolucionáriO SUCed6nim
vinte e nove anos de repúblíca organizada, com oito quadriênios presidenciais de onipotência, quase todOs erll
calmaria podre".
Em 1921, falando a uma comissão de Senadores, em
texto incluído por Américo Jacobina Lacombe em "o
Pensamento Vivo de Rui Barbosa", qualificou este_o sistema constitucional como "um regime que garra para a
costa, ao som das músicas do barco, empenhadas em
abafar o rumor das vagas espedaçadas nos recifes, jã
próximos''.
Cerca de dois anos após a revolução de 30, foi designada uma comissão de treze membros, encarregada de elaborar um anteprojeto de Constituição. Sob a presidência
de Afrânio de Melo Franco, Ministro das Relações Exteriores, reunia-se nO PaláCíõ Itamaraty. Dela fizeram parte Assim Brasil, Carlos Maximitiano, Antônio Carlos,
Castr~ Nunes, João Mangabeira, Oliveira Viana.
Instalada a Assembléia Constituinte em f933, umãComissão de 26 Deputados e Senadores apresentou
substitutivo ao anteprojeio da Comissão do Itamaraty.
Para João Mangabeira, o substitutivo. com os olhos
fechados à realidade da vida brasileira, e absorto no sonho de uma fórmula abstrata, deduzia e não observava.
Embora João Mangabeira acusasse a Constituinte, no
início Oe seus trabalhos, de estai- dominada por ..espírito
. reacionário e estadual" , o certo é que a Constituição de
34 introduziu no Direito Constitucional brasileiro os
chamados direitos saciai~ (legislação trabalhista), na esteira da Constituição mexicana de 1917 e dâ alemã, chamada de Weimar, çle 1919. Enquanto a ConStituiçãO de
1891 era: liberal democrãtiéa, a de 1934 fOi social democrática.
Subsistiu ti"ês ait.õs, túTI~Cefes com-SUpi-essão dã.S-garantias constitucionais.
A Constituição de 46, a miliS longa, c:onteri:áo 254 arti:-gos, esteve em vig'or durante 11 anos. Foi-.ã.Iterada por 21
Emendas e 4 Ates Institucionais.
·
-
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A de 19tl7 foi feita pelo Congresso ordinãrio, pOrtãoto, com poderes conferidos por Ato Institucional, logo,
pelo Poder Revolucionário.
Aplicou-se, realmente, durante dois anos e meio, inteíramente refundida que foi por24 Emendas e 13 A tos Institucionaih_ nos_ l8 a;nos_de _sua vigência.
Das Constituições elaboradas por Cortes, Assembléias
ou Congresso, a de 1822 não foi aplicada no Brasil e durou 26 meses em Portugal. A de 1891 não teve um· minimo razoável de eficácia, embol-a vigente 39 anos. A de
1934 vigorou 3 anos. A de 1946,21, com 25 alterações. A
de 1967 recebeu em 18 anos 37 modificações.
Nova Constituinte, como as outras, farã, presumível-·
mente, nova Constiiuição provisória, como as outras.
A dos Estados l)nidos, uma das duas Constituições republicanas estáveis que o mundo conhece (a outra é a da
Suíç8), cfura há quase duzentos anos, com apenas 7 artigos e 26 Emendas.
Quanto maior a Constituição, ·menos durâvel.-:_A ConstituiçãO surgiu como .. a lei que o povo impõe
aos que o governam para garantir-se do despotismo deles", como definiu Romagnosi em sua obra "La Scienza
delle Costituzioni", publicada em 1860.
Nos últimos cin-qiienta anos, nossos preceitos constituicionais foram modificados 87 vezes! Uma regra que
não tem garantia, não pode garantir ninguém.
.1:: p~ecis() redu_:z:!r a Constítuição ao que ela tem de ~
sencial. Ao que possa ser aceito, longamente, peta
Nação. Para que o tempo a torne sagrada. Para que os
detentores oca~ionais do Poder não ousem violentá-la.
Para que constitua um obstáculo dificilmente transponível pelo absolutismo sempre renascente.
As Assembléias Constituintes numerosas têm inserido
na Constituição regras polémicas, aprovadas por maioria simples e ocasional, regras que tornaram o conjunto
inseguro e provisório.
Ao invés de reforçar idéias por meío -da Constituição,
precisamos reforçar a Constituição por meio de idéias,
qU~ sejam permanentemente fortes na opinião pública.
A uma Assemblêia Constituinte ninguêm pode impor
limites ou proibir que decida por maioria simples. ~esta
a sú1i característica essencial: decisão por maioria simples.

O Congresso ordinário está delimitado em seu poder
de Emenda. A proposta só pode ser aprovada por dois
terços de vOtos dos membros de cada uma das Casa no
Congresso Ordinário'.
O que for aprovado por essa maioria qualificada há de
corresponder, certamente, ao consenso estável da
Nação.
Daí a proposta que apresento ao estudo de meus ilustres pares. Que se constitua uma Corriissão de -Reforma
Constitucional, reSpeitada a propofcionalidade dos par·
tidos, encarregada de refundir a Constituição vigente,
dando-lhe nova redação, na qual se incluam apenas os
preceitos aprovados por dois terços dos votos da Comissão. Com o mesmo "quorum" qualificàdo, ela apreciariaas Emendas oferecidas _pelos membros do Congresso.
Assessorada por especialistas em Direito ConstitUciOnal,
apresentaria um texto definitivo, -púa apreciação do
Congresso, nas_ suas respectivas Casas.
O ~Sr. Fábio Lucena- Permite
O SR. LENOlR VARGAS -

v: Ex• um aparte?

Com muito prazer.

O Sr. Fábio Lucena- N_o_br€::_Senador Lençir Va[gas,
V. Ex• está fazendo uma verdadeira anatomia descritiva
das Constituif!tes 'braSífeiras é"toca nu_!ll-ponto -que é fund1!!!:':~ntal e novq~_V. Ex• transmite o seu tert}Or- que
acredito ainda não havia ocorrido ao Congresso - de
que a próxi111a _Çonstituição poderá ser provisória como
as outras. Esta é uma afirmativa da maior seriedade e da
mais_sum~ -grãvicfãd~. nobre. Sefla_dor·, ·pelas refl"éÍc.ões a
que todos- nós estaffiqs obrigados, depois de ouvir de V.
Ex• essa peremptóri_a declaração. Há, todavia, um fator
Que eu gostaría de submeter à douta e sâbia_consideração
de V. Exf-, é que, ao longo de nos~a HjstÇ>ria, desde a Ind"ependêncía. todas a~ Con~tliuinies reSUJiarailiCie-:--j"uptiiras dó regime ou d~ordem PõlítiCo-juiídiCa aOtiiior. De
fato, a_ primeira Constituinte resultou da mudinça do
-~Regime Colonial para o Regime de Independência, en-
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qUanto a segunda, i:ie 1891, resUltou da substituição do
Império pela República. A terceira decorreu de uma mudança, também violenta, do status quo ante, mudança
promovida pela Revolução de 1930. Em 1946, a quarta
Constituinte foi conseqüência da queda de uma ditadu:ra, que ficou conhecida como Estado Novo. Em 1964,
Sr. Senador, ocorreu na História do Pafs, um episódio
que me parece sumamente singular. t;: que o primeiro ato
instituciOnal editado pelos civis e militares, vitoriosos na
Revolução, mantém a Constituição de 46 e legitima o
Congresso Nacional, deixando-o, por conseqüência, em
funcionamento. Ora, a teoria das revoluções ensina que
quando se faz uma revolução, faz-se para mudar: fazer
revolução é promover mudanças profundas na estrutura
de-uma sociedade. Logo, se a Revolução de 64 derrubou
um regime que era sustentado pela Constituição de 46,
ela incorreu no erro -de manter o documento básico, a
Constituição, qUe ·sustentava o regime por ela derrogado. Naquele momento, a revolução, por meio de seus
chefes, se disse investida do poder constituinte, o que é
indiscutivelmente um fato histórico. As revoluções,
quando nascem, trazem em seu bojo o poder constituinte. Só que esse poder constituinte não se exerceu no momento próprio, que foi õ momento da consolidação do
sistema revolucionário. Uma vez deflagrada a reVolução,
uma vez concluído o seu processo, isto é, a sua fase transitória, cabia aO jus novum, a nova ordem surgida em
conseqüência da derrocada da Carta de 1946, promover
uma Assembléia Nacional COnstituinte para institucionaliz~r os fundainentos do ilovo regime. Isso não aconteceu e, alêhl de não ter àcontecido, transformou-se numa
hprrorosa aberraç_ao_ ç.Qnstitucional. quando da elaboração da Constituição de 1967, quando o poder constituinte foi exercido não por aquele que o trazia em seu
bojo, istO é, pela Revolução de 1964, mas por um Congresso que fora inantido, que fora legitimado pelo movimento revolucionário. O que se fez, então? Deu-se ao
CongressO Nacional o prazo de45 dias para discutir, votar e promulgar a Constituição de 1967, tão brilhantemente relatada pelo saudoso Senador Antônio Carlos
Konder Reis. A Carta, assim surgida, trouxe uma dupla
ilegitimidade: primeira, a de não ter sido promulgada
pelo poder que dispunha da iniciativa constituint,e, isto é,
pelo poder revolucionário; segunda ilegitimidade, a :de
ter sido promulgada por um poder que não tinha competêricia inslituinte para pTomu-Jgar qualquer conStituição.
No mesmo erro, ao que me parece, cometido também ao
longo de todas as Constituintes, estâ se incidindo presentemente, isto é, organizando Comissões Constituintes, à
margem não do Congresso-. Nacional, mas dos Constituintes que ainda não foram eleitos pelo povo brasileiro,
com poderes expressos de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, que não seja- como bem adverte
V. Ex•.:..... provis~6iia como as _Outras. Observe que João
Mangabeira tinha toda razão quando acusava a ComissãO do Tiã.rilaraty de -estar pres·a a preconceitos e, mais do
que issO-, -de estar se movendo pelas estruturas arcaicas
Q_a Repú_!:1lica, que tinha sido derrubada por uma revoluçãO. H3.Ja vista <}ue, do-is anos e meio após a sua advertência, a Sua córidenação, Mã-il.gabeira estava preso por
l!m.Tribunal de Segurança, prisã~ a que foi __conduzido
pelo mesmo ditador que comandara a Revolução de
1930,

Acredito, Sr. Senador, que essa Comissão Constituin~
te deveria ser uma iniciativa do atual Congresso Nacional, ao invés de o Chefe do Poder Executivo, de Q Senhor
Presidente da República estar gerenciando, no sentido de
organizar uma Comissão Constituinte à margem do
Congresso Nacional, deveria caber ao Presidente do Senado, vale di_zer, ao Presiden-te do Congresso, desig!'}ar
uma Comissão Co~tiluinte para assessorar os futuros
membros da Assembléia Nacional Constituínte. Esse seria. um passo que nos libertaria de vícios anteriores. em
que as Constituintes, quando se reúnem, sempre recebem
um projeto elab~rado pelo Executivo, para sobre ele
~xercer a sua_atiyidade, muitas vezes em forma. de substitutiv_os, como aconteceu em 1933 e em 1946. A contribuição I!_Q__~isc_l!_r~o _de ~_Ex~ é fundamental, Sr. Senador
Lego_ir Vargas, par_a_a__d!scussão dq problema constitucj_~f!_ãl_de::~ nosso País. Qbserve..=..:,:: Vou concluir _qUe das 26
emend~s a que V. _Ex• aludiu, a respeito da Constituição
dos Estados Unidos, 10 deSsas elnendas são as chamadas
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Declarações de Direito, e fOram promulgadas ao mesmo
tempo da promulgação da ConstitUiÇão ame_ricana, que
vai completar 200 anos de existência, vale dizer, em dois
séculos, em realidade, a Constituição dos Estados Uni-_

dos mereceu apenas 16 emendas, enquanto as nossas
constitriíções merecera-m- as -reforinas, as emendas e as
supressões que V. Ex"_en_u_mera num rosárióYerdadeiramente estarrecedor. Desejo congratular-me_ com V. Ex•
e, ao mesmo tempo, agradecer-lhe pela oportunidade de
poder assistir a magnífica, percuciente e prõfunda análise e, ao mesmo tempo, a brilhante aula sobre direitO
constitucional que V. Ex', neste momeato, profere perante o Senado da República.

O SR. LENOIR VARGAS- Agradeço q__aparte de V.
Ex• que, como sempre, é lúcido, erudito, competente, e
·sobretudo, demonstra quão rico é esse veio, que o Congresso precisa cOmeçar nele trabalhando para naturalmente abrir caminho, abrir clareiras nesse cipoal que será o pretendido pela futura Assembléia Nacional Constituinte. Talvez lá se chegue sem uma idéia rlmito clara e
muito nítida do que se deveria realizar. --=:
Prossigo no meu discurso, e nele algumas respostas serão dada·s às ponderações de V. Ex• QuantOãà equívOco
de que a Revolução de 1964 foi parcial, de que ela não se
completou no sistema tradicional, com o fechamento em
definitivo das Casas do Congress_o Nacional, e uma posterior convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, tenho a impressão de que se fossem os, V. Ex• e
eu, os comandantes desta revolução, teríanlos prossedido por essa forma.
Nenhuma Constituição estabelece regras para convocação de uma Assembléia Constituinte. A=Convocaçãotem sido feita por ato revolucionário do Poder Executivo.
Nossa experiência histórica- não demonstra que tenham agido com acerto essas Assembléias numerosas e
dotadas de poder absoluto, decidindo por maioria simples.
O Congresso ordinário; que não possui poderes limitados, visto que não está autorizado a suprimir a Federação nem a República, não me parece que possa convocar uma Constituinte que, por ser Constituinte, tem poderes ilimitados.
Estaria transmitilldo algo que não recebeu.
O Legislativo ordinârio, contido que -estâ Pela Lei
Magna, instituiria um perigoso poder irrestrito, levandoos a rumos desconhecidos.
A Assembléia, contra a qual nenhum direito estada
garantido, agitada pelos ventos de radicalismos opostos,
11oria em risco o barco frágil de nossa democracia.
A Constituição não deve ser umá aventura. Um povo
adolescente, cujas idéias ainda não sãO estâveiS, Dão tale:
raria por muito tempo, como nunca tolerou, uma Constituição rígida e minudente, ou melhor, minudente na
sua rigidez, imposta por maioria pequena e mudável.
DeiXemos a moda movediça para firm-aimo-nos no
_
que há de profundo, geral e permanente no povo.
t preferfvel que a ConStituição seja refeita por um se-leto grupo de políticos, que expríriia a opinião pública, e
que estejam ligados por mandato eletivo, com o assessoramento de teóricos do Direito ConstituciõDal. Que as
decisões não sejam tomadas por maioria- simples. A
aprovação por dois terços de votos deverâ garantir o catâter sintêtico do texto, capaz de torná-lo duradouro e
sagrado.
Essa ê a proposta qUe me parece mais adequada nos
pródomos da discussão Sobre uma nova Constituição.
Resta uma palavra sobre hipótese de uma iniciativa do
Poder Executivo. Soh __a forma de emenda global. ressalvados os pontos intocáveis da Lei Maior,;iada temos a
opor.
·
Quanto à propalada convocação de Assembléia Constituinte, lamento que assim se venha a proçeder. ~como
se tivéssemos um Executivo em regime de exceção.
Como se o Poder lhe esteja nas mãos por forma irregular. Ou se o arbítrio já lhe tenha tomado conta da can..eta
presidencial. Atribuir-se tal competência por vontade
própria é admitir que estes poderes continuarão existindo nas mãos de outros Chefes de Executivôs. E a cada.
mudar de lua, novas Assembléias Constituíntes- p-õssam
ser. convocadas.

Razões políticas talvez aconselhem o atual Presidente
da República a agir assim, depois de se ter empossado na
curul governamental.
Estará hivestindo-se de poderes institucionais que nem
ele nem um Congresso Ordinário possuem..
Isto, Senhores Senadores, no meu provinciano modo
de entender. (Muito bem! Palm~s.)
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) - Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR~ FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Começou uma gueira, primeiro velada e depois ostensíva, entre dois ilustres Ministros da Nova República. O
objeto da guerra é precisamente um dos assuntos mais
delicados que há em nosso País: a greve e a lei de greve
atualmente em vigor.
Refiro-me as posições conflitantes que vêm sendo assumidas publicamente entre os Srs. Ministros da Indústria e Comércio, Sr. Roberto Gusmão, e o Ministro do
Trabalho, Sr. Almir Pazzianotto.
Defende Q or: Roberto Gusmão a aPlicaÇão dã: Lei·de
Greve -em vigor e ao fazê-lo S. Ex~ age, obviamente, dentro dos padrões constitucionais vigorarifeS no Brasil, e
não hã porque negar, age S. Ex~ inspirado -pelaS- melhores intenções. Vale dizer, se as leis existem, existem para
serem CUJ!!pridas, e pa_~a que as leis possam ser cumpridas, é preciso que sejam aplicados pelo poder competen-

te.: --

-
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Por outro lado, Sr. Presidente, o MinisfiõAimir Pazzianotto entregou ao Senhor Presidente da República a
minuta do projeto de lei de greve que deve ser, em poucos dias, encaminhado ao Congresso Nacional.
. Sr. Presidente, é preciso perquirir sobre se a Lei de
Greve em vigor pode ou não ser aplicada a todos os casos concretos de eclosão de greve em nosso País. Pelos
princípios fundamentais do Direito, deveria poder ser
aplicada, põi'que as ~eis existem--para visar às situações
gerais e não para objetívarem a casos isolados. Logo,
uma greve no Amazonas, uma no Rio Grande do Sul,
OUtra em São Paulo, estariam sujeitas às normas da mesma lei, eis que a lei foi editada para abranger a sociedade
brasileira no seu todo. Mas, trago ao Senado um caso
concreto, Sr. Presidente, da impossibilidade da aplicação
da Lei de Greve em todos os casos concretos. Quando
uma lei que é geral, é reconhecida por um Tribunal,
como é o caso, como inaplicável à determinada situação,
ela deixa, ela perde, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocarâter geral das normas legais. Torna-se particularizadora
e conseqüentemente perde a eflcâcia inerente ao poder
coercitivo de toda norma legal.
E_m sí_ntese~ se não aplicada, promove ajustiça; se aplicada, promove a iniqUidade.
Veja, Sr. Presidente, a decisão do Tribunal Regional
de São Paulo, que leio:
"No final do mês passado, o Terceiro Grupo de
Turma-s ~o Tribunal Regional do Trabalho, de São
Paulo, julgou legal uma greve que, notoriamente,
não átendia aos diversos requisitos irilpostos -pela
Lei- n~"- 4.330, de 1964, como convocação de assembléia, publicação de editais, comunicaçãO à Delegacia Regional do Trabalho e convocação da empresa para negociar. Os_ empregados da empresa ·
Acumuladores Prestolite Ltda., segunda maior
fabricante de baterias elétricãs dO País; e:riti-aram em
greve, s':!m cumprir nenhuma dessas formalidades.
Mas, o advogado que os assessorava apresentou em
juízo um laUdo médico, certificando que 50 trabalhadores da Prestolite tillham excesso âe cliumbo no
sangue. Nenhuma providência, no entanto, havia
sido tomada pela empresa para afastar o grave risco
~ into,ticação. Além de julgar a greve legal, o Tribt.irial Regional do Trabalho ainda arbitrou clâusulas sobre-reposição salarial e redução da jornada de
trabalho.
A decisão é um exemplo~ entre diversos outros,
surgidos nas mais recentes rodadas de greve em que
os juízes foram obrigados a passar ao largo da letra
dá lei para poder cumprir sua função de fazer justiça.
Segundo o advogado, um dos membros da comissão n_omeada pelo Ministro do Trabalho pttra
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apresentar proposta de reformulação da Legislação
Trabalhista a tendência da jurisprudência, embora
ainda tímida, é uma indicação de que não é possível
fixar os julgamentos nos estreítos parâmetros da Lei
de -Greve em vigor. A impossibilidade, segundo ele,
alcança empregados e empregadores.
Observa ainda que, em diversas decisões, a Jus-.
tiça do TJabalho determinou a requisição de força
policial para assegurar a integridade do patrimônio
de empresas durante greve dos trabalhadores, uma
medida não expressamente autorizada em lei. Outra
inovação foi a--determinação de retorno dos empre-gadQS ao trabalho como decidiu recentemente, o
TRT no caso de Vâlvulas Barbará, de São Paulodecidir contrariamente à Lei _de Greve, foi a única
forma encontrada pela Justiça para tentar resgatar o_
seu papel de arbitrar conflitos trabalhistas, sempre
que não. for possível a negociação."
A matêria se cOntêm no jornal A Gazeta Mereantll,
edição de sábadO e segunda-feira, 25 e 27 de maio de

1985.

.

Veja por conseguinte, Sr. Presidente, a situação delicada a que chegaram as relações de trabalho em nosso
País. Existe uma lei, a Lei de Greve, pela qual toda greve
é legal desde que não seja feita. Pela Lei 4.33~0, toda greve
é absolutamente legal, desde que absolutamente inexistente. Esse é o espírito da norma legal que disciplina o
exercício do direito de greve no Brasil.
Um Tribunal de Trabalho, da mais alta nomeada,
como sóí ser o Tribunal de São Paulo, decide descumprir
a Lei de Greve, a fim de que, por meio desse descumprimento, esse Tribunal possa promover, fazer justiça entre
as partes envolvidas na greve.
Estamos, assim, diante daquele exemplo, segundo o
qual, em Roma, era proibida a entrada de qualquer cidadão, inclusive soldados, após às 18 horas, quando os
portões romanos tinham de ser fechados, para evitar os
ataques dos bá-rbaros. Convém salientar, Sr. Presidente,
isto que os Srs. Senadores-, c·om a sua Sapiência, bem o
conhecem, faço apenas recordar: bárbaro no linguajar
romano, era todo e qualquer cidadão que não fosse da
própria Roma.
_
Diante da lei que proibia o ingresso de cidadãOs romanos a partir das 18 horas, inclusive de seus soldados, dentrO dá cidade romana, houve, certa vez, o segUinte ratO,
em que os tratadistas do direito romano fundamentam o
conceito de eqiiidade, quando colocado à mesa de um
juiz e que põe o juiz na alternativa de.cumprir ou n3.o
Cumprii·-:f lei, pois, cumprindo a lei, estarâ promovendo
a injustiça, estará despertando a iníqüidade e, deixando
de cumprir a lei, ele estará exatamente fazendo prevalecer os preceitos essenciais da justiça.
Houve, então, o fato de que, após às 18 hc:'ras, soldados romanos que se re~ardaram no retorno de um serviço
de patrulhamento a Roma, em obediência à lei romana,
tiverarri de permanecer fora dos portões da cidade, e subitamente houve. o temido ataque bârbaro aos patrulheiros romanos.
Percebendo que seus concidadãos seriam massacrados
p·eJos inimigos de Roma, os porteiros da cidade resolveram abrir os portões, descumprindo a lei, para permitir o
ingresso dos soldados romanos, a fim de lhes salvar do
massacre bárbaro, salvando-lhes a própria vida.
Levados a julgamento, Sr. Presidente, os porteiros de
Roma se comparam a este exemplo que o Tribunal Regional de Trabalho vem de oferecer à sociedade brasilei- ·
ra. O juiz romario alegou que, se fosse punir os porteiros
de Roma, obedecendo a lei, estaria permitindo o massacre de seus concidadãos. E que só havia uma forma de
salvar-lhes a vida e essa forma única era descumprir a lei,
para que os soldados, em ingressando nos domfnios romanos, tivessem as suas vidas salvas, Isto é, o juiz esqueceu a lei, p-ara poder promover a justiça.
No caso do Tribunal Re'gional do Trabalho de São
Paulo, os ilustres magistrados repetiram o exemplo romano e o Senador Gastão Míiller, que é professor de
História, por favor, me puxe as orelhas diante de qualquer tropeço que seu discípulo possa cometer nesta exposição.
O Sr. Cesar Cais- Permite V. Ex• um aparte?
O SRr FÁBIO LUCENA -

Com J?Uito prazer.

·Maio de 1985

O Sr. Cesac Cais- Nobre Senador Fábio Lucena, eUnão vou aqui excursioriar pelos fatoS- roiti::inos, mesmo
porque eu não poderia aqui falar sobre assunto em queV. Ex• e o Senador Gastão M ülleir são mestres.

O SR,. FÁBIO LUCENA- Mas V. Ex• se chama César.

O Sr. Cesar Cais- Mas, na verdade, vou falar sobre
os fatos concretos que V. Ex• estã levantando e os acho
da mais alta importância parã o BrasiL Estou certo de
que o Tribunal do Trabalho fez aquilo que de justiça, era

uma exceção a lei, porque aqueles trabalhadores estavam
sob perigo de vida, pela contaminação que o chumbo fazia nos seus organismos. Agora, o qúe na realidade parece afligir a sociedade brasífeira é este c_onflito existente
entre o Ministro do Trabalho e o Ministro da Indústria e
Comércio, o que faz pensar na necesSidade urgente- e
eu, neste momento, aproveito V. Ex• ser Líder do Partido do Governo - na necessidade urgente de se definir o
que é legal nas greves. O que é legítimo? V. Ex• disse qu-e
a lei em vigor reza que toda greve é legal, desde que inexista. Eu acho que, talvez, seja exage-ro de apreciação,
mas não quero entrar neste assunto.
O SR~ FÁBIO LUCENA- Talvez seja o Cesarisffio
gramatical ...

O Sr. Cesar Cais -Talvez seja ... O que quero realmente entender é o seguinte: houve aqui quem falasse
numa disposição de o Ministro das Minas e Energia
readmitir todos os empregados da PETROBRÁS que foram colocados para fora, em virtude de uma greve ilegal,
num serviço público essencial. Na ocasião, fiz aqui a narrativa dos fatos acontecidos._e dizia que ficaria muito feliz se o nobre Líder da Frente Liberal, Senhor Carlos
Chiarelli, me informasse o dia em que fossem 1-eadmitidos, porque uma coisa é a disposição, a ou_tra são os fatos práticos. Já passa mais de um mês daquele pronunciamento e não tenho notícia que nenhum empregado te~
nha sido readmitido, apesar da disposição declarada do
MiriistrO e do Presidente da PETROBRÁS. O fato é que
a sociedade está inquieta, com mais de 200 greves que jâ
se deflagraram após a instalação da Nova República. Ãs
vezes~ alegam o caráter político dessas greves. Como? Se
a Nação, se o povo foi às ruas pedir a NoVa República!
Então, poderia ser o caráter político. Creio <jue o pior
para o cidadão é não saber o que é legal, o que tem diieito, o que é legítimo. É o império da inexistência da lei. Isso, nem em sociedades primitivas, existia. Está ãCOntecendo que a sociedade brasileira está em grave apreensão. Qual o rumo que se vai dar a esse processo de paralisação da economia e, às vezes, tentativa de violência com
o bem particular, com a propriedade particular? Assim
entendo que o assunto analisado por V. Ex• neste momento, é da mais alta oportunidade. b uma prioridade,
eu creio, neste momento político e social da Nação,
defiilii-=-se-õ-que pretende a Nova República com o direito de greve. Eu apelaria a V. Ex.• que se fizesse intêrprete
junto aos poderes da Nova República, no sentido de
apoio ao Governo Federal para qlle;-cOm brevidade, em
regime de urgência urgentíssima, trate este assunto que
profunda apreensão está causando à sociedade brasileira.
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deessenCiarpOd.C deixar de ser essencial, e uma ativ1dade
não essencial pode tornar-se essenCial desde que as convivê-nCias da gnividade ou amenídade do momento o exijam.
Passo a considerar a segunda parte, que me pareceu a
m-aiS 'importante, dO Seu percuciente a Pai-te. b. no que 'se
refere ã--neC:esSidãde itiadiável de dotar o Brasil de uma
lei de greve, pela qual se saiba o que é proibido e o que
nãOê proibido. Neste particular, parece-me da maior importância o _proj~to jã acabaôo pelo Ministério do Tcabalho, e que deve ser encaminhado pelo Senhor Presidente da República ao Co_ngresso Naciona[ O projeto
define as afividades essenciais, estritamente indispensáveiS ao atendimento da população em suas necessidades
básicas, ãs relativas aos seguinteS servíços,_ísto ê, onde a
greve não é permitida: "hospitais, ambulatórios, maternidade,· pronto-socorro, compensação bancãria, traris- ·
ffortes coletivos o.rbanos e suburbanos de passageiros,
transportes e distribuição de combuStlveis perecíve"íS-e
inflamáveis, serVIços funerários --o coveiro, pQ_r exem-_
pio, não pode fazer greve. O coveiro faz parte do serviço
funerário- telecomunicações, telefonia, telégrafo e correios~ produção_ e distribuição de energia elétdca, álcool,
gás liquefeito e gás, captação, tratamento e distribuição
de água, e captação e tratamento de esgoto ou lixo doméstico, ou lixo industrial".
Vê v-.- Ex• que se trata de uma relação muito ampla a
respeito das atividades essenciaLS tidas como ri"ecessidãdes básicas para o serviço da comunidade. Mas eu Jht::
pergunto: E o serviço da lavàâeirã.'? Não é tambéin uffi
serviço essencial para a comunidade? Nas grandes cida-des, onde existe a máquina autom-ática de lavar roupa,
não! Mas no meio rural, no interi"Or do nosso País, o trabalho da lavadeira é um trabalho essencial, vital, indispensâ.vel à sociedade moderna.
-Enfim, todas as atividades do trabalho humano, Sr.
Presidente, estão, por natureza, revestidas do caráter de
essencialidade. E relacionar atividades que são essenciais
aos Serviços da comunidade, de um lado, e pi-oibir essas
atividades do exercício do direito de greve e relacionar
outras atividades, isto é, presumivelmente, atividades
que não sejam-essenciais à saciedade, concedendo a essas
atividades o exercício do livre direito da greve, parecetrie; Sr. Presidente, uma discriminaçãõ que vai ocasiohãr
os-mesmos-e drã.ináticos Piõ"blimas que atualmente presidem à regulamentação do direitO constitucional do
exercfci.o de_ greve.
Há, todavia, no projeto, certos-avanços- que gostaria
de sublinhar. Pda atual Lei n~ 4.330, todos os serviços
bancários sãO considerados essenciais à vida da comunidade. E o são, de fato, ningtiéin -pOde negar que os serviços bancários são considerados essenciais à vida da comunidade. Claro que o são. Assim, como os serviços
bancáriOs! os serViços da limpeza pública nas cidades do
int:eifor, oltSerVíÇós- do lixeiro que são tão importantes
Quanto-os ServiçOs-dO médico, e por isso são indispensavetffif:rite' sÇiVicos lidos como essciJ.ciiifs à comunídãde.
Mas, dizia cjue, pela lei atual, todos os serviços bancârios são tidos como essenciais, logo é proibida a greve
nos bancos. Pelo projeto, lê-se que, apenas, o serviço de
compensação bancária é que é tido por lei como um ser-_
viço essencial à comunidade. Vale dizer que a emissão de
um cheque, como por exemplo: um cidadão tem um depósito no banco e decide sacai- um cheque, emitii uma
ordem de pagamento à vista contra um depósito que ele
tem no banco, depósito que representa um saldo em di-nheiro que a ele, cidadão, pertence, então, s_e ele _d~seja
__ emitir esse cheque, emissão desse cheque, pela nova lei,
não é tida como serviço essencial. O que me parece um
absurdo ...

O SR,. FÁBIO LUCENA- Agradecer a V. Ex• pelo
fecundo aparte. V. Ex• tem toda razão nas considerações
que vem de tecer, sobretudo _quando se refere ao fato de
que nem em sociedades pré-históricas, talvez, se constate
situações dessa natureza. Porque, em verdade, a Lei n9
4.330 de 1964, iristituiu em nosso País um sistema de disciplinamento de greve, que classifiquei, em face desta lei
.. toda greve é legal desde que não exista." Talvez com excesso, reconheço, de linguagem, no- pertinente à des-crição da questão, talvez nos encontremos, e em face dessa lei, num estãgio que, diante do crime, não teremos
atingido ainda o status da afirmatiVa pereptória dos revolucionãrios franCeses, que-·se toiõ.ou, depois, norrim
obrigatória em todos os códigos penais do mondo": Não
há crime sem lei anteriOrque o defina, ·nem penã-·sem
prévia ·combinação legal".

O SR. FÁBIO LUCENA- Concedo-lhe já, nobre Senador Lenoir Vareas.
___ ::-~:porqú'i,__:tão tmportante quanto a c-ompensação banCária e pag"ameni_(), é a_ Cobrança de iítulos existente_s
nas carteiras dos bancos,- é-a desíncuffibência, pelos ban_c_os,.)ias encargos _que dele não são próprios, mas que lhe

É exatamente isso que_ a.c:ontece, Sr. SC:riidor César·
Cais. A lei a tua! é de tamanha abrangência quanto às atividades essenciais, que a urn mesmo tempo, a critério de
?ecreto do Presidente da República, uma mesma ativida-

t~duaf _e -~~ryicipal,_~_ a_m~. todas as a_tivida<;i~·- desdt? a
eXerCida peJo contíriUo de Um eStabelecimento bancárío
até a sua cúpula decisória, ao seu gerente e a sua própria
diretoria.

O SJ;. Lenoir Vargas --Permite V. Ex• um aparte?

o

~ã?. del~J;_a~o_s, po_!'_~~!!!plo! 2_e~_o_ G__Jver~~- Fec!CI~l,_~
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Quero sublinhar que essa discriminação entre atividades essendâs ou não vai obstacuilízar uma vez mais o
eie"rç{cio de greve em nosso País.
Ã;Otes de-prosseguir, tenho. a- honra de ouvir o nobre
Senador Lenoir Vargas.
O Sr. Lenoir Vargas- Só para colaborar com V. Ex',
pois não havendo funcionamento do banco, não há compensação. Só pode haver serviço de compensação se houver a emissão, o re-cebimento e etc de um cheque de um
estabelecimento bancário para outro. Entãó, essa essencialidade é impossível, uma vez que haja a greve no ban.
co.
O ..SR, FÁBIO LUCENA- Tem toda razão V. Ex•.

Essa ess_encialidade é impossíveL Acresça-se, Sr. Senador, que hoje o serviço de compensação, centralizado
pelo Banco Central do Brasil, depende inclusive do meio
de. transporte aéreo, porque todos os dias, de todas as capitais de nosso Pais, saem funcionários do Banco do Brasil com os serviços de compensação do universo bancário
que o Banco do Brasil gerencia, no que concerne à comperisação. Esses funcionários saem das capitais dos Estados por meio de transporte aéreo para o centro de compensaçõ<:;S bancárias que se localiza na capital do Estado
de São Paulo.
Então, é um inter-relacionamento entre uma ati vidade
e outra. lnter-relacionamento que, se discriminado pela
lei, irá opor, Sr. Presidente, graves obstáculos ao exercício da greve em nosso País.
No rrieu modesto e laico entendimento, devo acentuar
que um projeto de lei de greve jamais pode ter como IaM
horatório um Ministério, por mais bem intencionado e
preparado que seja o Ministério, como é o caso do Miw
nistério do Trabalho e de seu titular, -o eminente Advogado Almir Pazzianotto. No meu leigo entendimento,
sou ôos que erife"iidem que 1.1m projeto de lei de greve deveria partir de uma ampla discussão do Congresso Nacional, a começar pela formação de uma comissão mista
constituída por Deputados e Senadores para que a matéria seja amplamente diScutida, e é o que tomo a liberdade de propor ao Congresso Nacional, no sentido de
que se discuta em profundidade o projeto anunciado
pelo Governo e que deve chegar ao Congresso dentro de
poucos dias, a fim de que- o Congresso o aperfeiçoe,
dandoMlhe a contribuição da justiça para os alcances a
que ele vísa e da técnica legislativa, de sorte a capacitar
com que éSse projeto seja exeqGível e que, em última instância, o grande mediador entre o empregado e o empregador não seja nem o Ministério do Trabalho nem a Justiça do Trabalho, que deve- funcionar na órbita estrita
das suas funções de órgão do Poder Judiciário, e sim a livre negociação entre as partes. Porque só o acordo de
vontades, Sr. Presidente, é que dirá da justeza e da estabilidade da política: salarial que todos queremos ver implantada em nosso País.

O _Sr. CarloS

Alb~r:to-

Pirmite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA -

Com prazer.

O Sr. Carlos Alberto ~Senador Fábio Lucena, V. Ex•
faz uma análise da atual Lei da Greve e do anteprojeto
Que já foí -elaborado pelo Ministro Almir Pazzianotto e
que deverá chegar às mãos do Presidente da República
- se já não chegou -sobre uma nova lei. Lei esta que
todos nós advogamos, como V. Ex•, que seja fruto de um
debate, o mais amplo possível, por parte daqueles que
são os representantes do povo. Um anteprojeto, como
disse V. Ex•, elaborado em um gabinete, por maior que
seja a sua autoridade, como é o caso do Ministro Almir
Pazzianotto ---:- adv()gado dos trabal_hadores _do ABC
paulista, Deputado Federal, ex-Secretário do Trabalho
de São Paulo, e hoje, Ministro do Tra~alho -por mais
qçe mereça credibilidade de .no.s_sa parte, nós discordamos da maneira Como foi elaborado: Entendo, como V.
Ex!-, que é necessário fazer um estudo a priori, através de
uma comissão, como tambéril V. Ex~ advoga, interpartidária, Que possa discutir os mais amplos anseioS da classe trabillhã..dora. E esta comissão, interpretando os anseios da classe trabalhadora, possa promover as reforM
mas essenciais e necessá~, A Lei de Greve_que aí eStá,
~enadorfábio Luc~!lã._ ~e fô_s_SelJlOS analisar, poderíamos coloéar em xeque-mate o Presidente do partido de
V. Ex•. o Deputado Ulysses Guimarães, que a esta altura
dos acontecimentos tem ficado à distância, até mesmo
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do mais profundo d.ebate ac.erca do assunto entre os_ Mjnístros_ do Trabalho, e da Indústria e Comércio, até' por. que foi ele o relator da atual Lei de Greve . .éab.e.aqui registrar que, na época, .o PMDB, ou seja o_ ~~-PMDB~

go, entre os componentes da Nova República e os grevis~
tas?

agora no poder, sempre chamava a lei draconiMa.._f pre-

O Sr." Jorge- .Kalume --Não conclui o meu aparte.
V. Ex• também, se. o anteproje~
to, como esse que V. Ex' acabou de; anunciar,_ tivesse sido
no goVerno_ passado, o que aconteceria c·om essas lim~~
_ tações? f: a pergun~a que deixo a V. Ex• para responder.

ciso se perguntar, serâ que o Deputado Ulysses Guirilãrães foi tão drástico· para com a classe trabalhadOra_e::se-

O SR. FÁBIO LUCENA.- Eu digo a V. Ex• que não.
~Agofa, eu perguntaria a

rá que o Deputado Ulysses Guimarães, hoje Presidente
da Câmara dos Deputados, não agiu contra a_ classe trabalhadora, relatando um projeto de lei que-- tinha tudo
para transformar essa lei numa lei 'mais ampla que desse
O SR. FÁBIO_ LUCENA-_ Nobre Senador, não_p_Qs- mais liberdade, que desse mais condições aos trabalha~
so raciocinar ...
dores?_ Agora; estamos af para, novamente, refletir sobre
. _ O Sr.. J~rge Kalume- t porque a Nova RePúbÍica su~
um proJetO qUe virá do Governo, e aí cabe aquela in-ter~
bentende liberdade ampla e democracia plena, dàf a mi~
r"ogação:._Sl:rã_que não vamos fazer o mesnío'-}rftpel que
nha pergunta.
·
fízemos com o Sulbrã.sileiro?"Discutimos du_t_ante_ta!Jlg_
tempo o Sulb.,rasileiro na· Câmara dos peputados, foi tão
----0--SR~---FÁBIO LUCENA - Não posso raciocinar
amplamente disç:utído aqui no Senado d_a__Rcpública,
sobre hipóteses. Os Senadores Cêsar Cais e Alex;a_ndre
quantos trabalhadores do Sulbrasileiro não. comparecer
Costa, ambos aqui presentes, que são engenheiros, que
ram e ainda hoje estão acampados à frente dq=CQngr~~~
__ sã? mate!"?átlcos, p<:n: co~~e~_uípte sa,~em que_ só uma·
Nacional, buscans:lo soluções que pudessem -dar maiores
Matemática se raciOctna_ a patttr de htpótese.
condições de vida,em termo de futur_p...' ou sela,,_ ci;m?içõeS
o Sr. Jorge Kalume _A questão não é ciência "exata,
de continuarem ex~rcendo a profissao de b~nc.~nos. O ____ é política.
Senado aprovou reformas,_ aprovou o subs:Utl.lt!VQ._que
.
.
veio da Câmara dos Deputados, mas aí estã o Senhor
O SR. FÁBIO LUCENA- Permtta~me. Quando., por
Presidente da RepúbliCa, da mesma maneira como os
exemplo se vai demonstrar um teore~a ----:-~to, Senaw
Presidentes de ontem, que eram condenados_ por conta
_ dQi __ Alexªndr:e OuJ<!-? -:-_parte-se de uma htpótese para
dos vetos-.·Ho:je, o Senhor presidente da ~~I!Q~_!!_ca,_ [)_~_._ _ __ se chegar a uma tese, com a qual se demonstra um teoreJosé Sarney, também apôs o seu veto a um projeto que
ma. Mas sobre fatos concretos eu posso responder, Sr.
foi amplamc::nte discutido pelo Congresso Nacioii..al._E_a_L _____ ~Q~9-q_~ }<?r:g;__ ~ªlu~~-· _
- se pergunta: pai que, então, remeteu, envíOü;·ao- Cõn~
gresso Nacfon"al um projeto para discussão__ e aprimora~
O S~. ~arlos Alberto - ~ sob_re o fato concreto
menta, como diSse V. Ex~, que venha a Lei de Greve, que
SulbrastleJro.
seja" discut_ida e que seja ainpHada, aprin'lot~da~ _M5l~_ ----~--0-SR..-EÁBIO-WCENA --Não está. havendo falta de
quem poderâ assegurar que o prOjeto não-será dep_?is,
_diálOgo entre o Governo do Presidente iosé Samey e as
vetado pelo Senhor Presidente da República? Por isso,
greves ·que, em 60 _dias, se elevaram a mais de 200, em
Senador Fábio Lucena, todos__nós devemos encampar a
no~o País. Pelo contrário, o Ministério dO Trabalho,
sugestão de_V. Ex•, de antes discutirmos e elab.orarmos
não _apenas pela pessoa do Ministro Almir Pazzianotto,
uma lei que possa ser fruto dos representantes do povo,
mas como por seus assessores mais diretos, tem Sido prów
advogando os anseios_da povo, buscando atrav.h. do~ _ -dlgo no relacionamento, no entendimento, na conver~
seios do povo, uma lei q_ue possa dar maiores condições à
sação, no diálogo com os grevistas. E devo recordar a V.
classe trabalhadora. Congratulpwme com V~ Ex• e espero
Ex' que não apena,s a prodigalidade existe no relaciona~
que o projeto que verii.para o Congresso N"ãCiõrial, dementa com aQueles que receberam, durante 20 anos.- e
pois de discutido, ampliado e melh~rado, não_ venha a_
V. Ex' apenas assistiu ao desenrolar daquele regime, dele
ser vetado pelo Senhor Presidente da RCpúblíca.não participou - aqueles que receber~ durante 20
anos a recente receita do ComaÍldante Militar da Ama~
--zônia;. "Cacete não é santo, mas faz milagrC!" E fazia, de
O SR. FÁBIO LUCENA --Agradeço a- intervenção
fato, no antigo regime. ---- - - - - de V. Ex' nobre Senador Carlos Alberto. Com relação
ao Deputado Ulysses Guimarães, continuo a 1ei" Sobre SA
O sr~ C"ariOS Alberto - Permite V. Ex-' um aparte?
Ex• a mesma id~ia que V. Ex' tinha, quando pertencia ilo
O SR. FÁBIO LUCENA - Hoje,_ nobre_ Senador, o
MBD: O Deputado Ulysses Guimarães ê i.ulf herói do
--cacete, isto é, a força, foi substitui do pela lei, inclusive a
trabalhador brasHeiro.
lei militar, o Estatuto dos Militares que, por pouco, não
Com relação a possíveis vetos que possam Ser apostos
desceu sobre o dorso do Comandap.te Militar da Amazó~
a essa ou a: outras leis, quero, dizer~lhes que não pOssuo
nia, conforme nota feita publicar pelo eminente guardião
o dom extra~sensorial da mediunidade legisferante. Por
da ordem constitucional em nosso País, que é o Sr. Miconseguinte, não posso adiVinhar as intenções vetantes
nistro do Exército, o ínclito General Leónidas Pires
ou não do Senhor Presidente da República. o-qu-e-pOSso Gonçalves.
dizer é que nenhum Presidente pOde ser condenado Pó-r
veto, uma vez que o veto está plenamente amparado. na
ConstitUiçãO Federal. ~ um direito do Presidente daRe~
. públíca, dos de ontem, dos de hoje, e espero que não dos
de amanhã, porque alimento a esperanç"a de que a As~
semblêia Constituinte faça ·a veto restaurar, como ensi~
nava Pedro Aleixo....__ e ele o queria para o famoso projeto de leí da COnstituiçãO do Presidente Cost3. e Silvaele que queria o poder de veto voltasse às mãos do seu
verdadeiro titular, que é o Congresso Nacional, tal que
hoje- e atê parece qne·o-s c·onstituintes da Espanha e de
.Portugal leram o Projeto Pedro Aleixo - na Espanha,
por sua Constituição atual, e em__ Portugal, por sua a tua!
Co"nstifuição, onde o Chefe de Estado não tem o Poder
do veto, o poder de veto naquele país é exercido por uma
das Câmaras em relação às outras. ~a esperança que eu
alimento a respeito do assunto.

O Sr. Jorge Kalume- Quero deixar clarQque não sou
contra as grev:es, apenas perguntei -pois a greve é· ne~
cessária - se estava havendo o diãlogo entre o poder
eentral e os grevistas_._ Apenas isso.

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte, Senador Fãbio Lucena?

O Sr. CarJos.Aiberto- ... e a sua cultura, a maneira
como fala. realmente, envolve a todos 9s parlamentares
de tal forma que nós ficamos, atê, muitas veies, tomaDdo
posiç9_t?S __ c_~ntrárias a_ V._ Ex', m~ às vezes·ª g~n~ç_tem
que fazer reflexões: será que o Fábio não estã certo? Não
é falando sob hipóteses e suposições, mas V. Ex' na hora
em que diSse- que o ex~Minisfi-o do SNI. Ocúivío -Medei~
ros, disse qu~. "o cacete não ê santo mas à.s ve_zes fãz riti~
lagre", parece-me que o Governador do seu Estado, ba~

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, Senador Jorge
Kalume.
O Sr. Jorge Kalwne ....__ Estou ouvindo com toda
atenção, como é natural, o pronunciamento de V. Ex• a
respeito de g~eves. Eu direi a V. Ex' que a greve suben~
tende insatisfaÇão. Não estaria havendo a falta de.diltlo-

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, Sr. Presidente, apew
um passo no meu dis~

nas_querq_prq~seguir_.__quero_dar

curso, e -~qgo -~uvir~i __Y~

J?>•

O Sr. Carlos Alberto- Permita~ me um aparte, apenas
para colaborar com V. Ex•
O SR~ FÁBIÓ LUCENA :__pois i-tão, nobre Senador.
O Sr. Carlos Alberto - t bem verdade, V. Ex' é um
homem muito inteligente, muito capaz, muito hãbil, ....
O SR. FÁBIO LUCENA -~generosídadede V. Ex'
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seado exatamente em que. ..cacete não"é santo, mas. às veieS faz milagre"- V:, Ex• aqui protestou co_ntra o_Governo da Amazónia, por-que ele meteu o cacete lá nos_
professores e estudantes, em trabalhadores, jornalistas
- parecewme que o milagre estã acontecendo lã no Esta~
do de V. Ex•
O-SR. -FABIO LUCE.NA -:Influência, provavelmen~.
te, do Co.mandante Militar da Amazônia.
Mas, Sr. Senador, devoe dizerw!he que Deus, quando
fez a Natu~eza,_ fê~!a de modo sãbio, de modo oniscíente,__
onipresente e onipotente. Na selva amazónica, Sr. Presi~
dente, existe todO ·a tipo de macaco, menos grandes monos; por conseguinte, acho diclcil o_ General Medeiros
sobreviver na selva amazónica; contraria a Natureza e a
própria Lei de Deus.
Mas, Sr. Presidente, quero registrar os avanços que
este projeto contêm.
O Sr. Carlos Alberto- Mas V. Ex• promete ser o governado"r.
·
O SR. FÁBIO LUCENA-- Primeiro, o projeto acaba
com a intervenção do Ministério do Trabalho nos sindi~
catas. Essa é uma conquista da maior relevância_, por~
que, ficando o Governo à margem, banido mesmo das
negociações entre -o empregado e o empregador, o que
pÕde resultar desse banimento governamental ê um
maior clima de liberdade para que patrões e operâ.rios se
entençlaril da melhor forma possível.
S~g_undo, Sr. Presidente: a Justiça do Trabalho não vai
--- si6)jiOfitii::íaf-SObre â ílegalidade ou legalidade da greve; é-.
uma conquista que nem mesmo talvez, nos Estados Uni~
dos- andei pesquisando e não encontrei, ainda- exista; vale dizer, a Justiça do Trabalho não vai dizer se a
greve é ilegal ou legal, vai diz~r "se é justa ou inJusta,.
Sr. Pr_esidente, isso transcende do formalismo que her~ _
damos do Decreto n~ 9.070, editado pelo_ Presidente Ge~
túlio Vargas, antes do advento da Constituição de 1946,
decreto que geriu o direito de greve em nosso Pafs, até o
advento da Lei n~' 4J30,_de 1964, decreto todo ele hauri·
do no totalitarfsmo fascita da Itália de onde, em sfntese,
foram tiradas as veias principais das leis do tni.balho
existentes em nosso País. Esse projeto põe firil, assim, a
uma longa e quase intermiriãvel tradição de autoritarís~
mo Cons-agrado ·em lei, quer em regime constituCiOnal,
quer em regime autoritário. O Decreto n~' 9.070, do Presidente Getúlio V al-gas, atravessou incólume toda a
Constituí~9 de 1946, vale dizer; os 18 anos de sua vigenw
cia, um decreto fascista regulamentando o direito consti~
tucionaJ de greve, e depois" substituída por uma lei que
está completando 21 anos de existência e que, felizmente,
vai ser subs-tituído por nova lei, não baseada, exatamente, nos termos do projeto, comojâ fiz ver. mas numa·am~
pia disc·ussãó da Comissão Mista do Congresso Nacional, que posSa- aprimorar este projetO, sObretudo dar-lhe
um sentido de atualidade; que se traduz pela seguinte
sentença:
Não pode e não deve haver luta de classe em nosso
País, entre o capital e o trabalho. O que pode e deve haver é a justa remuneração· do trabalho pelo capital. ..
O Sr. Carlos Alberto -

Concordo!

O SR. FÁBIO LUCENA-- ... mediante a concessão
de amplas garantias ao capital, e de garantias, igualmen~
te amplas, aos direitos dos trabalhadores.
Ê este ó regime pelo qual lutamos. Se este regime se
chama Nova República, ou República recém-nascida,
esta é uma questão de nomeclatura, e a ela não me ate~
nho. Prefiro ater-me aos avanços-do profeta, ao retraces-:.
so, que, enfim, parece encontrar freios à repressão policial e policialesca àqueles que tantas vezes fazem greve
p-or motivos juStoS, mas tinham declarada pelo Tribunal
o·cOnfliiCi hã.Vidõ entl-~ ajustiça e a legalidade Ou não do"
movimento p~iedista.
Concluiildo; Sr. Presidente, esperO sinceraniente que
com estC projeto tenhamos a greve transformada num
instituto de convivência democrática em nos-so País, por~
que~ nas grandes 'cidades, nos meios que foram destit~í
dos do poder com a eleição do Dr. Tancredo Neves em
janeiro p-r:óxirno pf:~ssado, dos meios radicais que pretendem a restauração do STATUSautoritário, nesses mC:íos
ao fatar~se em greve pareCe-que se está falãndo "em.as~
sombração.
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Não, Sr~ Presidente! A greve como legítimo im~fitUio
E tOda -eSsa aÜvidade é exercitada pelos interessados
democrático da sociedade é fundamental, é essenCial
sem a ajuda oficial que seria o finanCiamento -de custeio
Quando lhes negam esse salário,-só têm eles uma saícomo garantia da sobreviv~:ci-~ do ~_tad~ de direito de- _ ~~-º'-!!! ~aj)'."!__ge!.IJ!:Q <!ç_l!.m!_mo~~JtQ-ªc!e-ªç_~!y_e.L~_@ ºª~~g,e____ ~ __d.a;_a_greve. Que signiiíca também, o desassossego das
mocrâtico no Brasil. Era o que tinha a dizer, Sr. Presitaxas _de juros baixos.
__
_
su;;ts famílias, a d\lll_inujçãO da subsistência diária o atradente. (Muito bem!)
----- Lamenta-s_e_que o Governo_não esteja financiando essodas coiiiaS -de água, luz, de telefone, de aluguel ou das
lf) _ Co ced
sas duas riquezas promissoras que têm retorno iniediato
prestações do BNH.
0 SR PRESIDENTE (J é F
alavra ~o nobre Senador J~sr e ~:~~e.
n
a
e s.erviriam p~ra aumentar Q ..superavit" da .nossa baNinguém faz gre~e por exibicionismo, por ma~ifesp
g
lança comerCial com exportação para o extenor.
tação de força políttca, para demonstração de umdade
O SR. JORGE KALUME (PD~ --A C. Pronuncia_o
, Por isso, desta Tri~_una,_lan9!) __ fn:eu_apelo_ ao senho~ sjnçiicaJ: QS trabalhadQr~ fazem greve por necessidade,
seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- Mi~i~~-~-~a _fazei]!!_~._ no Se_!!_~idode_ ~u!~rizar -~~gtedi~!_o _
porque não podem mais viver com o que ganham, porO_cacau é um produto natiVo dã Amazônia, porêm _o
financíamento a- essas Culturas_ através dos Bancos do
que a família está passando fome.
extravismo gumífero e a exploração da castanha, antes
Brasil, da Amazônia, do Acre e de Rondônia e dentro
·Felizmente, Sr. Presidente, essa linguagem está sendo
as vantagens económicas que ofereciam, por certo, conem br"e:Ve o d"overno- Verificarã o acerto da: medidi:t. - _,
assimilada pela Nova República. E, quando retomamos
tribuiram para marginalizar OS dem8.is produtos que nào
-y:emos q-l!e !10S_c9~pefl.etn_"t:~ d~que a agricultura b_em
os
largos caminhos da democracia representativa, é pre-davam idêntica rentabilidade;-- - -dÍrigídã e ampãrad-a pelos meios oficiais representará um
ciso, também, que atualizemos a Consolidação das Leis
Posteriormente, o cacau foi cultivado com êxito na
dos pilares da riqueza_ n~cional e_ viria a contribuir para
do
Trabalho, que nasceu há quase meio século, com o
Bahia, com resultados promissores, constituindo-se uma
soerguer a- nossa combalida economia e conseqUentepróprio Ministério do_ Trabalho, e que envelheceu, aldas fontes de riqueza desse Estado.
mente as nossas fmanças.
cançando
duas ConstituiÇões e quase cinqUenta emendas
Com a abertura da BR-364 pelo governo Juscelino
Esqueçam os responsâveis pela nossa economia as
constitucionais, sem que conseguissem os nem ao menos
Kubitschek para bem integra-r o extremo norte, Rondôobra-s protelatórias - __ quaisquer que sejam - e apliregulamentar o seguro·desemprego, inscrito na Carta de
nia e Acre passaram a ser pólos de atração de nossos
quem recurso-s financeiros na nossa agricultura e a temi1946, pelo então Senador Aurélio Viana, da represenpatrfcios, principalmente do sul e sudoeste_, sendo maior
da inflação será debelada.
tação carioca.
o fluxo para o estado rondoniense.
A __ agricultura, pelo seu retorno imediato, deve ser a
Também precisamos renovar o sindicalismo brasilei~
Essa nova migração passou a dedicar-se à pecuária e à
fneta príofitária do gõveiii"O. Não se deve e não se pode
ro. definido pelo art. 9Q da Lei n'? 1.367, de 1907 conside-agricultura e em especial ao-cultivo do cacau e guaraná.
administrar.. "castrando" financiamentos como ocorreu
rando
os sindicatos com<;>...representantes legais da clasRondônia tem hoje plantados 40 mil hectares de cacau,
este ano com a borracha e marginalizando o cacau e o
se em todos os assuntos da profissão".
os quais deverão alcançar 30 mil toneladas ou o equivaguaraná do Acre e da Amazônia, como vem ocorrendo,
lente a 180 bilhões de cruzeiros de receita, neste ano.
quando deveriam e devem ser fomentados e olhados com
Também mais de cinqilenta anos tem a organização
No Estado do Acre, a cacauicultura ainda é incipiente.
especial interesse.
das classes patronais. Útimas leis, na sua época, preciMesmo considerando as dificuldades pela falta de
Fica _o_ meu registro e o meu apelo na certeza de que,
sam ser reformuladas, pois o Brasil andou muito durante
transporte adequado já se cUltivam o cacau e o guaranã.
dentro em órev_e, os plantadores de cacau e guaranã do
meio século.
Quanto ao cacau, estima-se que haja_5_00 ~poucos hecta~
Acre e d_e_Ro_nd_ânia verão seus esforços correspondidos _
Era o que tínhamos a dizer, Sr_. Presidente.~(Muito
res plantados e com previsão de mais 250 hectares para
pelã área econômico-financeira do Governo.
bem!)_
este ano quejâ c-omeçaram a engrossara riqueza acreana
Apesar de estar fazendo um apelo desta tribuna, estou
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) ---Concedo a
e o guaraná jã alcançou 600 hectares, sendo seu maior
enviando ao _Pr_esidente do Banco Central o seguinte tepalavra ao -nobre Senador Carlos Alberto.
índi.ce de cultivo no Município de CruzeirO -_do Sul.
Jex:
--- ----
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Era o que tinha a dizer, Si".-Pfi:sidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Fmgelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Mt~.galhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO\PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eclodir de uma greve, saudando a aurora da Nova
República, não deve assustar os patrões nem escandali~
zar os políticos, por ser esse, õa verdade, o único instru-

menta vãlido de que dispõem as classes laborais, nas
mais estrutruradas democracias representativas, de fazer
valer os seus direito, pressionando os patrões ao pagamento do justo salário.
-- Mas, qual_ o s_alârio_justo, num País onde o sãlârio
mlnimo não _responde, sequer, à_ metade das necessidades
inadiâvei! c;ta trª'_bal;h---ªdQr,_ç_QrlJ9 a alime_ntação, a saúde,
o teto, o transporte, o vestuário e o lazer apenas essencial?
O salãrio justo não pode ser arbitrado por ninguêm,
nem mesmo pelo Governo, mas deve ser o resultado do
e:ntendímento entre as forças da produção e do trabalho.
Quan~soQç;m~O! preços de todas as mercadorias, não
apenas dos gêneros de primeira necessidade mas sobretudo dos produtos industrializados, como querer o prático
congelamento, em termos de simples corretivo da infla_ção, da paga dos trabalhador~?

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS-RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A .-~cretariª (je_ Plaç~.ttiament_o da P.residência da Repúblic_a divulgou o documento bâsico para a formulação
do IV Programa Nacional de Desenvolvimento, estabe- --lecendo como prioridade económicas do Gollerno -as
-programas -destinados às populações carentes, e a prestação de serviço-s de saúde, alimentaçãO, segurança, habitação e educação, principalmente no Nordeste.
Antecipando-se a essa louvável proposta política, o
Ministério da Educação, confrontado com a necessidade
. -de uma .urgente reforma universitâria, mantém em pleno
funcio11amento _uma comissão de alto nível, integrada
por professores, alunos ~ intelectuais, encarregada- de
identificar o_s problemas do ensino superior e de indicar~·--lhes as respectivas soluções.
Cofifluindo para um mesmo ponto comum, essas con_-siderações identificam no Gov.erno uma preocupaÇão
-- pteilõhiinãnfe caril a· qUeStão da Educação, particular-mente. no que diz respeito-à manutenção das Faculdades
nos Estados das regiões Norte _e Nordeste,
-=Ressalvando-se os aspectos· _da estrutura do ensino,
lião olvida o IV PND e não ignora o Ministro que a crise
. -da UIDVer8iâ8.QC começa Oride terininain Os recursOs.
Na Universidade do Rio Grande do Norte, por exemplo, a falta de verba é responsâvel pela queda do nível
qualitativo das disciplinas curriculares e por deficiências
de ordem material, incompatíveis com uma unidade escolar que se orgulhava, justifica:damente, de sua alta conceituaçã.o.
·- ·
Os cursos de extensão, inclusive o de Prâtica Forense,
funcionam -precariamente. As pesquisas foram abandonadas, por falta de; numerârio. O professorado, assim
como o corpo de servidores da UFRN, encontra-se desestimulado por Padrões remuneratórios que se situam
muito aqUém de súas nec_eSsidades _mfnimas. O único dinheiro, que aiiida apareCe para· o pagamento· dos irrisórí0$_salãrjos mensais, foiconqusitado à custa da greve
do óltimo ano.
Nessas circustâncias, é -perfeitamente compreensível a
mobilízação da comunidade universitária para a campanha que se desenvolve no corrente mês, objetiv3.ndo, entre outras reiVindicações, a reposição salarial de 55%, retroativa a janeiro, a equiparaÇão salaria:t e o reajuste trimestral acima dos 100% do INPC.
Há desencanto entre o alunado e numerosas queixas
entre o professorado, sobretudo quanto à mecânica do
pod~ na_ Universidade, que permite a ascensão de P:ro-
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fhsionais ••jncompe:tentes e desprCfnuãdos" às posições

diretivas,
Todos condenam o vestibular unificado, que ocasiona
a perda de identidade do aluno com a profissão, piOquanto o estudante carente, não podendo recusar a
opção que lhe é oferecida, termina por. aceitar-a alterana_ __
_
_
tiva que não elegeu.
À Universidade Federal dÕ Rio Grande do Norte filtam biblíotecas espedalizadas, faltam equipamentos e
material de ensino, falta até o giz! As finalidades doRestaurante Universitárío~-qüC serve 2 mil refeições diárias,
encontram-se seriamente comprometidas, faCe à escassez
do abastecimento de cereais e à ausência de diversificação dos alimentos ricos em proteína.
Ao arrepio das recomendaç(jes dos nutricíOriístas, foram cortadas as compras de peixe e carne de sol, consistindo a alimentação básica em um pouco de carne fresca
e numa grande proporção de galeto. A despensa nã.o
guarda mais do que 40 quilos de açúcar, o suficiente para
o consumo de um dia, e 4 sacos de feijão, o estritamente
necessário para as refeições de 4 dias.
A correção de tantas mazelas certamente não pode
aguardar a implantação do IV PND ou a execução das
medidas a serem decretadas pelo MEC, com lastro nas
recomendações da citada comissão de alto nível.
As carências da UFRN, ao reverso, por suas características emergenc:iais,-- exigem - ação governamental
pronta e eficiente, capaz de a ela devolver as condiçõs
materiais indispensáveis a um perfeito funcionamento.
A essa providêncía do Gove:rno, que venho empenhadamente reivindicar, cert.amente corresponderá um renovado esforço de mestres, alunos e servidores, canalizado
para a valorização dos ideais permanentes da UFRN,
Instiuição que todos_desejam ver constantemente exaltada e engrandecida.. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
O SR. MOACYR DUARTE (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidnte, Srs. SenadoreS:
Só há um caminho a palmilhar na busca de uma forma
de governo que corresponda plenamente à índole, ao caráter, ao espírito, às idéias e à cultura do povo braSileiro.
Haveremos de construir a nossa democracia, s-em--rótulos, sem etiquetas, sem _copiar modelos alienígenas, mãs
recolhendo o que de mais- autêntico e progressista eXIstanos acervos culturais dos povos livres e prósperos, e que
possa servir de paradigma para o nosso figi.J.ririõ--cfe-mocrâtico.
Nas chamadas democracias autoritárias, dos maiores
Estados modernos, e que teve seu apogeu na França com
De Gaulle, é pacífic-o o entendimento de que as liberdades democráticas só devem ser admitidas ou promovidas
até o ponto em que não.obstaculizem o plenajamento e-a
ordem, imprescindívei.s ao eSforÇo-naCional do desenvolvimento. O binômio desenvolvimento e segurança é entronizado no altar das prioridades nacionais, depois de
conquistar a prevalência em- todas as sociedades desenvolvidas ou em relativo processo de desenvolvimento.
Nas nações do Oriente e do Ocidente, à esquerda e à direita, o imperativo ê" um só, o objetivo é comwn, a palavra de ordem é produzir. Todas as economias das nações
que perseguem o desenvolvimento se fundam na produção, em escala cada vez maior, pois, s-omente produzindo em maior qli:mtidade, melhor qualidade, e com
crescente velocidade, os países podem vencer a corrida
para o bem-estar social e a sobrevivência nacíonal, com
independência, emanCipação e soberania.
Nesse conflito de especialização e quantificação da
produção, não vingam as_ inquietaÇões ideológicas nem
preponderam os sistemas--políticos. Acima das disputas
entre socialismo e democracia, estatismo e empresa privada, os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento tornam o rápido crescimento da produção a meta
maior e o supremo-objetivo nacional, deixando à margem os pruridos do velho liberalimso enciclopedista.
Parece muito difícil, hoj!! em dia, saber detectar exalamente, o ponto em que os povos, empenhandos na batalha da produção, da riqueza e do bem-estar, são capazes
de abandonar esses priVilégios em troca de um mais alto
coeficiente de liberdade, que nunca é usada para as campanhas de enriquecimento nacional, mas serve apenas a
interesses de pequenos grupos alienados do processo cul1tural pela incompetência, pela incapacidade, pela contra-
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cultura e lodo o seu séquito de frustrações, desde a droga
até o desajustamento psíquico,
Di fiei! é saber até onde os povos se sentem nostálgicos
da liberdade ou sedentos das franquias democráticas que
renunciem ao bem-estar proporcionado pelas oportunidades do desenvolvimento e riqueza, preferindo uma
r~ção maior de liberdade,- alimento abstrato do espíri--to- a um quinhão maior de prosperídade e produção,
;:tmbicionada parcela visível de felicidade material e terrestre,
Um dos pontos nevrálgicas da conjUntura atual, e que
tem servido de cavalo de batalha para o galope da demagogia, é o -que se refere à concentração de rendas que teria atimentãd-o, ãpeSar-âO consíderável incremento da
prodUção intel-na. É sabido que o desenvolvimento pressupõe a acumulação de capitaís, que por sua vez importa
em proceder~se, em maior ou inenor grau, a distribuição
de renda.
O problema é complexo e ressalta, logo à primeira
-análise, a dicotomia de questões distintas: desigualdade
de renda e pobreza. A primiera trata de minimizar as dificuldades, levando .uma cota maior de renda ao proletariado urbano, à classe média e à classe rica. A segunda,
trata de engajar, à economia as massas trabalhadoras rurais; o campesinato miserável, localizado especialmente
na região nordestina; e as populações migrantes que flutuam na orla das grandes cidades, nas periferias metropolitanas, e ainda não incorporadas ao complexo industrial.
O problema da desigualdade de renda subsiste em todas as sociedades modernas, mesmo nas socialistas, onde
já se fala no aburguesamento do proletariado e no privilégio das hierarquias burocráticas, inteleCtuais, e militares; o problema da eliminação da pobreza é típico dos
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, notadamente os contemplados pela explosão demográfica.
Como se vé, o dilema é crucial. Para o primeiro
problema há vários tipos de soluções de difícil aplicação,
tais como a elevação salarial, a tributação progressiva
das rendas e os investimentos sociais do governo. Com
relação ao segundo, este exige um enfoque mais brutal,
com o tratamento de choque para ernidicação da pobreza, elevando não só o nível dos salários, mas_ o volume de
salários pagos, pois a absorção da mão-de-obra desempregada e o ajustamento do ~_ubemprego aos padrões
mínimos parecem tão fundamentais quanto a simples
correção dos salárioS corroídos pela espiral inflaciomíria.
A situação de desnível social, de concentração de ren_da e suas distorções vêm de lOnge. Em 1961 José de Castro dissertava:
..0 Brasil continua um país de contrastes atordo_an tes, como está evidenciado entre o esplendor
da vida urbana de algumas de nossas metrópoles e o
atoleiro social, o marasmo da vida agrária em torno
destas metrópoles. Contrastes como este de possuirmos uma indústria de alto padrão moderno e uma
agricultura de índole feudal, apegada à rotina, a ,
mais conservadora. Assim é o Brasil. Assim se explica por que, apesar de todos os nossos surpreendentes sucessos no campo do progresso económico, de
nossa indústria pesada, de nossa indústria de automóveis, de Brasília e de outras metas Surpreendentemente avançadas, ainda somos uma das gr~ndes
áreas da geografia universal da fome."
-É inocultável que o Brasil deu passos gigantescos nos
rumos da correção desses chocantes e flagrantes contrastesL A desconcentração da renda e sua mais eqUânime
distribuição vem sendo realizada atravês de um processo
que enfatiza menos o método direto do simples reajuste
percentual dos salários, para dar lugar aos processos indiretos, t<tis como: a) saúde, habitação, educação e saneamento; b) fundos de poupança compulsória, o Fundo
de Gar-antia e õ Programa de Integração Social; c) incentivos fiscais. Há, realmente, no caso do Brasil, um pouco
mais de engenhosidade do que nos demais países, em
busca de métodos indiretos de distribuição de renda.
Não se conh€X."e um modelo econômico sem quem se
apresente um outr9 melhor, mais equilibrado, mais correto, maís adequado à tipologia social de um povo, e que
tenha por o_bjetivo viável atingir, o mais rapidamente
possível, a plena felícidade coletiva, que consiste na prática simultânea destes três maiS altos e nobres de-sidera-
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tos: a democracia representativa, o desenvolvimento et:J)-_
nômico e a justiça social.
O populismo endémico, que teve sua mse aurea no
anarco-sindicalismo que caracterizou o governo deposto
em 1964, acasalou-se com o_escapisrrio praticado pelo esquerdísmo fisiológico que atingiu seu apogeu na era psicadélica da filosofia marcusiana. O escapisiTio, que é o
neoderrotismo das esquerdas latino-americanas, procura
infiltrar-se na juventude desestimulada para o aprendizado teórico e o exercício prático da ginástica democrática.
A juventude ado ta uma postura contestatária, e, na mente das gerações perplexas e não halbituadas ao desempenho da democracia, se agasalham os pensamentos mais
catastróficos sobre o futuro dos povos, gerando um estado de espírito defiilido como de sinistrose. Essa atitude
negativista, de que o mundo está em ruína, de qUe a civilização _o:cidental chegou ao fim trágico de sua autodestruição, faz corri que a juventude assuma uma postura
que vacila entre a inação débil e a violência estéril, sem
_
nenhum sinal de construtivísmo ideOlógico.
A legítima e verdadeira atitude dos homens que pensam no futuro e na grandeza da pátria deve ser a de real
preocupação fia descoberta e procura de soluções para
todos os impasses criados por uma problemática desafiadora que será vencida pela vocação heróica de nosso povo. t: mister saber conciliar os antagonismos e descortinar a~ áreas de coexistência e equilíbrio entre os três
principais dilerilas, assim formulados: a) como harmonizar a acumulação de capitais (imprescindível para o desenvlvimento da riqueza nacional) com a distribuição de
rendas (imperativo de justiça social); b) como harmonizar a democrru::ia, que dá vazão a impulsos igualitários e
distributivos, com o des_envolvimento acelerado, que exige normas coercitivas e de contenção; c) -como gerar expectativas e motivações, que alimentam a alma do povo
e lhe apontam o caminho da promissão, com a racionalidade política, que busca terra firme para pisar e sabe que
os delírios de um espírito num corpo de estômago vazio
estão mais próximos da insanidade do que da felicidade.
Tudo nos faz crer que haveremos de levar a bom termo a forinulação de um projeto brasileiro, de um modelo político autóctone, que, depois de assimilar e expurgar
idéias oriundas de outros sistemas clássicos e alienígenas,
terminará por encontrar sua própria vocação e definição.
~ pelos Caminhos da política; como arte e ofício, filosofia e praxis, doutrina e prática, que vamos chegar à
plenitude_ democrática.
Raymond Aron nos dá uma luz, quando esclarece: "O
que é a política? A luta pelo poder e as vantagens que
este dâ. Esta luta é permanente._ Pareta teria dito, à maneira de Hobbes e de Spinoza, que esta luta é permanente porque os homens querem todos ser os primeiros, e
porque não é pOssfvel atingirem todos o seu fim. Ou teria
dito ainda, que os homens querem assegurar para si os
benefícios que a autoridade traz; ora, é impossível que
todos eles possuam a autoridade e as vantagens que esta
assegura."
.. Presentemente, a política reduz-se dt: fato a uma batalha entfe -os homens pelo poder e pelos lucros, e a ciencia da política torna-se, de acordo com a expressão de
um sociólogo americano: Quem recebe? O que? Quando?
Como? (Who gets what? How? When?)'f.
Chegamos ao que hoje se dá o nome de filosofia maquiavélica, últirria etapa da dissolução da filosofia clássica ou da concepção moral da política".
Esta visão trágica, cêtica e niilista, mas terrivelmente
verdadeira da política, no concerto universal das nações,
leva-nos a repensar a política, o ideal, o pafs, a família e
o amor. Evocamos Maiakovski, o poeta revolucionário
de versos de fogo, na sua conclusão reousseauniana
sobre a vida: "Cada um ao nascer traz sua dose de amor,
mas os empregos, o dinheiro, tudo mais nos resseca o
solo do coração."
Urge, portanto, reinjetar uma forte dose de ideal nas
veias abertas da pátria e acreditar nas forças morais, partir para a grande viagem sem fim, a verdadeira aventura
do ser no mundo, que é a descoberta de si mesmo, e
sobre as rufnas ftúnegantes de muito sonhos mortos, refazer o mundo à imagem e semelhança do homem, ente
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superior voltado para as grandes conquistas da íntel~gên
cia e do espírito.
Muito aprendemos no percurs-o desse longo itinerário.
E muito mais ainda teremos de aprender, pois viver é um
longo aprendizado. Recordamos Camus: "O vício mais
desesperado é o da ignorância que julga saber tudo.'' Dentre as lições aprendidas uma hâ que sobreleva às
denlais, pela estonteante, arrasadora e bellssima verdade
que encerra. É ainda o pensador e estilista mais humano
e lúcido de nossos tempos apocalípticos, Albert Camus,
quem nos sentencia:

..Aprendemos nesse percurso o segredo de todas
as vitórias: aprendemos ainda que o espírHo nada
pode contra a espada, mas que o espírito unido à espada é o eterno vencedor da espada desembainhada
por st só. Acertamos a espada depois de nos termos
certificado de que o espírito estava conosco."

Es_te_ é o mais perfeitO retrato da consciência de uma
geração e de seu posicionamento diante da vida e do
tempo. Não foi à toa nem em vão que se disse de Camus
ter sido a "consciênêla âe sua geraçãO e de seu tempo,"
Esta geração se propõe a -percorrer os caminhos que
construiu, a duras penas, mas que levarão à realização
da felicidade social e do bem comum. Entende que so~
mente a Politologia, ciência em que pontifica a autorida~
de papal de Marcel Prélot, nos dâ "o conhecimento sistemático e ordenado do Estado". Entende, como Maritain, que: "Poder é a força por meiO da qual podenlos
obrigar os outros a nos obedecerem. Autoridade é o direito de dirigir e comandar, de ser atendido e obedecido
por outros. A autoridade exige o Poder. O Poder sem autoridade é tirania".
Para se chegar ligitimamente ao poder legai', a via larga e humana, o curso sereno e generoso, é o da democracia, que não é um fim e sim um meio, utilizando-se o instrumento mais autêntico que é o partido político. Vejamos a lição de Prélot: "Na época contemporânea, o
agrupamento organizado padrão é, em política, o partido. Reunindo um número elevado de membros,
disciplinando-os, ele cria uma autoridade que, pelo mecanismo do voto, na democracia, por outros processos,
nos sistemas monocráticos, se lornatâ o poder."
Será sehlpre pela democracia, pelos partidos e pelo voto, que se conquista legitimamente o poder. No mundo
socialista, onde não hã democracia, nem voto e nem partidos, os seus teóricos divergiam eril-MPectos dos mais
importantes da sociologia das revoluções. Assim, é que
Kaustsky defendia a tese contrãria à de Marx. Entendia
este que a revolução tem que ser violenta e sanguinária,
principalmente quando ela é feita contra o Estadoburguês,para implantação do domínio do proletariado.
Lênine, a princípio se pos!Ciõnara nãlin-ha--de pensamento do primeiro, somente áe"pois passando a pensar como
o segundo.
A revolução é, pois, o derradeiro caminho a se palmilhar para alcançar as verdadeiras reformas de que o povo
necessita. O Estado deve saber, sob a gestão de seus h o~
mens mais eruditos e eminentes, os processos para mudar, acompanhando a evolução dos tempos, e nessas mudanças realizar os objetivos para que foi concebido, porque, conforme o ensinamento de Burke, "um Estado sem
meios para mudar não tem também meios para se conservar".
Somente as grandes reformas, aquelas que operam nas
raízes do homem, podem devolvei- ao ser humano a dignidade perdida e levâ-lo a obter na terra a felicidade verdadeira e paradisíaca que era outrora colocada em outros mundos, um sonho inatingível e fantástico.
É ainda na sab.ed9ria de Cãmus que yamos colher esta
verdade: ''O homem para manter sua dignidade não
pode sacrificar a felicidade presente pela promessa dou~
trinâría do futuro parafso. Quem se entrega a essa história não se dá a nada e por sua vez não é nada. Mas
quem se dá ao tempo da sua vida, à casa que defende, à
dignidade dos vivos, este se dâ à terra e recebe a colheita
que semeia e alimenta de novo."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir, dei:taM
mos um pensamento de Tom- Payne: "Um governo ótimo é um mal necessârio e um governo péssimo um mal
intolerável."
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O mesmo pode-se dezer das revoluções no jogo de tese
_e antítese._ que são os componentes de sua gênese.
A humanidade não pode ficar dividida em dois mundOs, ãmbos- Se a:meaçilrido com o apocalípse atômico, some·nte poi"que ós-lionúms querem o poder para utilizá-lo
deiúi:o_de_Ugurínos rígidos e ideologias antagônicas. Não
podemos ficar pendulando entre o estaticismo da esquerda e o corporativismo da direita. Nem o dilema do futuro poderá se resumir em "socializar a democracia" ou democratizar o socialismo."
Aprendemos ainda com Camus que "nenhuma vitória
é lucrativa se ela é construída sobre a mutilação do ho~
mem". E é ele quem nos dá a síntese mãxima da verdadeira democracia: "Liberdade para cada um e Justiça
para todos." (Muito Bem!)

O_ SR. PRESJ~E~TE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastãb MUller.

·-<rsR: GASTAÕMl.H.LER (PM DB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
_
O Joniãf di-ül&.Siiill;logo após o passamento do sau--aoSo e PT-anteado Presidente Tancredo Neves, publicou
um editorial intitulado "0 Presidente José Sarney".
Nes_se notável artigo, o articulista faz uma anãlise do
que representou e do que significa José Sarney para a
vida polftica do Brasil, sempre representando o Maranhão, nas duas Casas do Congresso Nacional e, nestes
últimos, como um dos articuladores e criadores mesmo
ela F:rente Libe_ral, que já gerou o Partido da Frente LiberaL _
Esse último movimento levou José Sarney à VicePresidência da República e, mais ainda, levou-o, praticamente, à Presidência da República.
~v<?lu~a-_se a respo~sabilidade d() emjnente h9mem
P~IJfiCõ~-p-oiS.-ã~êffi-di):)eSãda heran~ª_do_s ténlpQ~---R~§~a
dos,- JOSF S.iirney cãrregirâ a grande carga de se colocar
na posição do Presidente Tancredo Neves, à frente dos
destinos do Brasil.
Ele agora enCa-rn_a_ a esperança tão refletida nas manifestações públicas.
Leio, Sr. P~~14_~te, Sr~§epador~-' o_-ª!tigQ_-ª que_ me
refirO:
"O PRESIDENTE
JOSE;; SARNEY

Hoje Sarney é o nosso presidente. Ele o é. em ca~
rãter d~firiitivo.- Conta coi:n Um amplo apoio de nosso mundo polftico e, entretanto, sua tarefa não será
fácil. Substitui a Tancred.o e terá de enfrentar a inais
grave crise de nossa história,
~ª-!_ney fgi um dos_ con_ili_tuintes da Aliança DempCrática. foi:-Portanto, um dos artífices da transição sem traumas. Como tal é um dos responsáveis
- -pela volta à democracia plena no Brasil. Esta obra
foi realiZada sob <I lidç-ranç3: de Tancredo e é a ele
--~re~i!_a~_2rla nossa Õpinfão pública. SarÕey foi um
dos elªb()_J;:_adSt!~- da carta compromisso da Aliança
Democrática. Esta carta é o esqueJeto do programa
que Tant:redo conquistou a imensa maioria de nosso povo. E a Tancredo que este programa foi basica~_
~
.
mente creçHta,cl_o_._ ~
-Tancretlo eleito se afirmou ainda mais como Iider
inConteSte âa Nova República e de nosso povo que
aspirava a mudanças sem traumas. Antes mesmo de
sua posse foi internado, operado sete vezes, padeceu
inúmeros suplícios, Tudo isto foi acompanhado
pelo nosso povo. Tancre-âo de líder inconteste passou a ser visto quase como um mito, era simultaneamente--a-es_j)erança, a gãraritia de dias mClhores e o
depositário da te dos brasileiros. Substituir um homem que.se transformou no herói de seu povo não é
fácil, é necessário ter coragem para enfrentar esta
tarefa. Sarney tem esta coragem e é o nosso Presidente.
Mesmo para Tancredo os desafios de governar
nosso País não eram simples, Mesmo tendo se transformado em verdadeiro herói de nossa democracia,
os desafios eram numerosos. Dirigir uma transição
para a democracia, sem violência e em ordem, não é:
simples. Dirigir um país em grave crise econômica é

_
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um desafio maio_r ainda, Nm;sas taxas de inflação,
nossa dívida externa, nossa desordem orçamentária
são tais que não _fazem inveja a ninguém. Sarney parecia destinado a ser um coadjuvante do Presidente.
Sendo seu substituto eventual deveria acompanhar
a política do Pesidente efetivo e substituí-lo eventualmente. Nada mais do· que isto. O destino não
quis assim.
Desde o primeiro dia da Nova República Tancredo adoeceu. Sarney o substituiu na posse, Tudo indicava que seria um interregno rãpido. Não foi assim. Eticamente Sarney adotou o comportamento
da discrição. Foi-elogiado por Tancredo, que o-chamou de exemplo. Tancredo disse que os discursos
passam mas que_ os exemplos são fecundos. A moléstia dO Presidellte se prolongou. Ninguém s.e moVia. As- críticas 3.0 iffiobiiismo se faziam presentes.
Sarney as escutava mas não mudava o seu comportamento. Era.um viceem exercício, Hojejã não ê assim. h Presidente na plenitude de nossa Consti-

tuição.

Sarney Presidente da República é o principal res·
ponsâvel por nossos destinos . .t o principal responsável pelo programa da Aliança Democrática. Todo
o povo estava acostumado a ver Tancredo como o
fiador deste programa que era, afinal de contas, de
toda a Aliança. O papel central de Tancredo no processo de transição e depois seU calvãrio o tornavam
fiador das promessas feitas ao povo e à sociedade.
Hoje Sarney é que tem a tarefa de realizar estas pro-

messas.
O mundo político compreende as difiCuldades de·
Sarney e o apóia sem restrições. Ele tem o apoio reafirmado da Aliança em suas duas componente!>::
PMDB e PFL. Tem mesmo mais, Outras formações
exteriores à Aliança têm dado declarações confortadoras para o Presidente Sarney. Estas declarações
em certos casos são sortidas de condições que não
-são aceitáveis. Alguns querem que o mandato de
Sarney _seja encurtado. Seria quase que um golpe em
branco. Tancredo, Sarney e a Aliança haviam aceitado que a futura Constituinte determinasse a duração do mandato presidencial. Tancredo afirmara
que considerava 6 anos muito. Este ê o compromisso assumido diante do povo.
Sarney enfrenta as dificul~ades de uma grave crise e de uma transição delicada, mas rião é só. Na
Aliança ele representava uma das componentes, o
PFL, aquela que se _destacara do antigo sistema e
tornara possível a transição para a democracia.
Quando houve a posse Tancredo organizou a cúpula do_ poder. Escolheu os ministros. Sarlley, no mãximo, coadjuvou. Todos sabem que a composição
política efetuada por Tancredo foi dificil, delicada e
extremamente pessoal. Hoje Sarney assume plenam~te a Presidência. Só_este fato altera muitas coisas.
Num regime presidencialista como o nosso, em
que poderes são altamente concentrados, o papel do
ptimeiro mandatário é muito grande. Ontem era um
moderado do PMDB o titular do cargo. Não o exer.ceu, mas sua presença era determinante. Hoje o Presidente é do PFL. Continua, entretanto, a ser um
moderado. Houve alteração de filiação partidária,
mas não de tendência política. t de se supor que
reajustes possam vir a ser necessârios. Sarney possui
todos os poderes __que lhe são conferidos p~la Constituição. Caso não fosse assim não poderia dirigir o
Gove_rno e comandar_ o Estado. Não poderia, portanto,-efetuar as tarefas implícitas no programa da
Aliança Democrática.
Sarney, como um dos arquitetos da Aliança, ê
fiel a seu programa e manterá a composição de
forças do Governo, mas sob sua direçãO. Ela tem de
se afirmar com a ajuda de todo$ para que a Nação
continue a confiar. As primeiras palavras de Sarney
como substituto de Tancredo foi para reafirmar os
compromissos que assumira ainda enquanto candidato com o povo e com os pá.rtidos constituintes da
AliançB.. Foi um ato de coragem pois os compromissos são i_mporta~tes.

1508 Terça-feira 28

Sarney Presidente não estã só, ele tem poderosos
aliados. Em primeiro lugar, estão as forças políticas
que apoiaram a chapa a que pertencia.. Tem mais o
apoio da sociedade brasileira que quer ver os nossos
problemas resolvidos_~ Tem ainda mais, o prestígio
que angariou Tancredo na defesa do programa queera de ambos, Hoje o- Presidente é o_ r;esp_9ns~vel
pelo seu êxito.
Hoje jâ temos Presidente. A fase de indetermi. nação terminou. Não podemos faltar à memória de
Tancredo. Temos de ter êxito,"
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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cipação sócio-econômíca que, afinal, não são somente
seus, mas, de resto, são do próprio Brasil, já que hã de
ser na região Amazônia que o nosso País encontrará as
condições e os meios para se libertar do subdesenvolvi-~e~i~~:~n~~~~-~loeO.~~.subordina_ção aos interesSe~- eco-

Pareceres, sob n9 I .032, de 1980 e n9 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e JustiÇJ:, 19 Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 29 Pronnnclargento: (reexames_oli·
citadd em Plenãrioj....::... ratificando seu parecer anterior.
7
___ ];~g_g>.;ç!Ínhll_a !ILzer._(M~i;9_o_emD__ _____ ___
-- -votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
o SR. PRESIDENTE (José F~agelli) -NãO há mais "juridícid:ide nos termos do art. 296, do Reg'imento Inteioradores inscritos.
no) do Projeto de Lei do Senado n'~ 320, de 1980, de auN_ad_a__mais_ ha'o_'endo a_ tr~tar1 __? Presid~ncia l,_'ai encertoda_ do Sen~dor Pedro Simon, que revoga a Lei n9
rara presente sessão, designand_o para a sessão ord_inária
6.815, de 19 de agoSto de 1980, que define a Situaçãojurf-·
de amanhã a seguint~
dica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração e dá outras providências, tendo ·
ORDEM DO DIA
Parecer, sob n91.J44, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

O SR. PRESIDENTE (José Frage!H) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senaw
~-Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 57, dedores:
Fente aos GõVetriã.dores do Nordeste, em Recife,.
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müiler e Moaçyr
quando da reuniãO do Conselho Deliberativo da SUDEDuarte, requerendo, nos termos d_o art. 3?1 c, do RegiNE. o Senhor Presidente da República, falando sobre o _ _____mento Interno, urgência para o Ofício 'n' Sf1; de 1985,
advento da Nova República, afirmoU, etitfeourras·cõF
do Governador do Estado do Rio Grande do-Norte, sosas, '"que o Nordeste vai funCíonar. O Nordeste vai ser
licitando_autorização do Senado Federal para realizar
Brasil. A SUDENE precisa reviver e erri breeve., em muioperação de crédito externo no valor de cinqüenta mito breve, ela será transformada· em autarquia especial
lhões de dólares.
para- recrutar de novo os nossos melhores talentos. Será
2
uma fonte de debate, germinadora de -soluções, terá
prestígio e terá força.
Votação, em turno único, do Requerimento n' 58, de
Hoje, tratamos de outra dificuldade. Aos problem~s
1985, de autoria dos Líderes Gastão Millter e Moacyr
da estiagem, somaramwse os problemas da chuva ... Mas,
Duarte, solicitando, nos termos do art._371, c, do Reginão- é a natureza responsável pelas injustiças_sociaís, nem
mento Interno, urgência pariL o Oficio n'~ S/8, de 1985,
fof ela quem criou as distorções econômicas. Este quadro
é produto das opções que o País não devia fazer e fe"z. __~ - -:--através do qual o flrefeito municipal de Anã polis (GO).
solicita
autorização do Senado para que aquela prefeituNão fitcorreremáS-iios- Iiii:Snlos--CriOs...
ra possa realizar operação de empréstimo externo novaEm verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que
as colocaç_ões que o Chefe da Nação fez a respeito do
lor de USS- 3,500,00<J.OO (t.rêS mílbões e quinhentos mil
Nordeste são abs_olutamente verdadeiras, eis QUe as cadólares.)
rências e dificuldades daquela sofrida região não pode
·3
' ser negada.
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do SeContudo, meus ilustres Pares, acho que é também chenado n9 26, de 1979, de autoria do SeÍlador o-restes
gada a hora de voltar as atenções do Pafs para uma outra
região, tão duramente castigada, tão terrivelmente desasQuércia, que acrescenta parágrafos ao art. 517 da Consistida quanto o Nordeste. Refiro-me à Amazônia, onáe
solidação das Leis do Trabalha, tendo
a geo tisica, a geo antropologia e a geoeconomia pos- ·
Par~res, sob n~'s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
suem características peculiares, próprias e inconfundíveis. Também lá, S-enhor Presidente e Senhores Senado- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
res, existem carências de toda ordem, dificuldades de
e J uridicidade; e
toda espécie. RegfãO permanentemente caStigada pelo
-de Legislação Social, Favorável.
flagelo das enchentes, onde as vias de acesso são, de maneira genérica, os dos; onde as distâncias são quase inco4
mensuráveis, onde o homem vive em função dos capriVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
chos de uma hidrografia que a tudo domina, é miSter que
nado n9 2,_de 1980, de autoria do Senador Humberto Lutodos nós, conscientes daquelas realídãdes dramáticas,
cena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirijuntemos os nossos esforços para que a Amazônia passe
gentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
a funcionar, para que a Amazônia, de acordo com aspaPareCeres, sob n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
lavra do Presidente Sarney, t<imbêm seja Brasil, merecendo a mesma atenção, a mesma dedicação, para a so·
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e
lução dos seus angustiantes problemas. Se a SUDENE
juridicidade, como voto vencido, em separado do senaprecisa reviver, pãra ser transformada em autarquia esdor Mo~cyr Dalla; e
pecial, a SUDAM, do mesmo modo, necessita ressurgir
-de Educação e Culrura, FavoráveL
das suas próprias distorções para ser transformada em
5
outra autarquia especial, de maneira a que possa atender
às necessidades e aos reclamos mais prementes da região
Votação em p~meiro turno, do prOjeto d"e-Lei do SeAmazônica.
- ri ado n~" 340, de 1980, deaut0r1ã da Senadora Eunice MiAfinal, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Amazônia
chiles, que acrescenta parágrafo único o art, 373 da Contambém é Brasil, e talvez, seja o que de mais promissor
solidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada
existe neste Pafs, em termos de potencialidades e de ricom prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
quezas ainda não exploradas. Não é possível continuar
_remuneração proporcional, tendo
com a discriminação que tem sido ofc;recida à Amazônia,
Pareceres, sob n9s 445 a 447, de 1984, das ComissõeS:
em termos de ajuda e de valorização da sua gente, do seu
-de Constitulçio e Jusdça, pela constitucionalidade e
solo, do seu subsolo e da sua grandiosa bacia hidrográfijuridicidade;
ca, onde permanecem, ainda, em estado de completo
-de Legislaçio Social, favorável; e
abandono, a maior fonte de riqueza de nossa Pátria.
-de Finanças, contrário, com voto Vencido, em seQue se ajude o Nordeste,_Que se faça o NOrdeste funpardo, do Senador- Jorge Kalume.
·
cionar. Que se transforme o Nordeste realmente em Brasil, mas, também, que se propicie meios para que i Ama~
6
zônia funcione, para que a Amazônia seja Brasil, transVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
formando a SUDAM em autarquia especial, tornandoConstitucionalidade, nos te-rmos do Art. .2.9_6 do Regia, como a SUDENE, e de acordo com as palavras do
mento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 18, de
Presidente da ~epública, "uma fonte de debates, germi1980, de autoria do senador Itamar Franco, que dispõe
nadora de soluções, com prestígio e-com força", a fim de
sobre- aposentado.ria esp,ecia1 do músico, tendo
que a região Amazónica encontre os caminhos da ema_n-

O SR. PRESIDENTE (José FrageiH)- Está encerrada a sessão.
_(Levanta-se a-sessão às 18 horas e 30 minutos.}
ATA DA 52• SESSÃO,
REAUZADA EM 26 DE ABRIL DE 1985
(Publicada no DCN (Seção II) de 27-4-85)
Retificações
No PrOjeto de Lei do Senado n~' 73, de 1985, que altera
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decretowlei n'> 5-.-452, de 19 de maio de
1945.
Na página 0836,_1 ~ coluna, na ementa do projeto,
Onde de lê:
~ .. Dec:relo-lei n9 5.452, _de_ I~> de maío de 1945 ...
Leia-se:
.•. Decreto-lei n9 5.452, de l'> de maio de 1943 ...
Na mesma página e coluna, no art. 111 do projeto,
Onde se lê:
... aprovada pelo Decreto.:-lei no;o 5.452, passau~
Leia-se:
... aprovada- pelo Decreto~lei nq 5.452, de 19 de maio de
1943, passa ...
Na página 0837,.1~ coluna, no§ 19 do art. 535, cons·
tante d_o. art. 1~> do projeto,
Onde se lê:
Art. 535 . ~-·. , ............ , ..........••.•.•••
§ l~' As federações poderão ser estatais, interesta~ ·
duais ou nacionais,
Leia-se:Art. 535
§ 1<:> As federações poderão ser estaduais, interesta·
duais ou nacionais.
Na mesma pâgina (0837), 3~ coluna,
Onde se lê:
Art. 550 ....•................. ~~~·~·········
§ I•
....................................... .
a) Diário Oficial da União- Seção 1 - P.arte II, .. .
Leia-se:
Art. 550 ..................................••
§ ,,
................••.••••.•.•..• ···-·a) No Diário Oficlal da União - Seção I - Parte
II, ...
ATO DO PRESIDENTE N• 88, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in·
ciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a dele·
gação de competência que lhe'foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vi_sta o que consta do Processo n9 006668/85-2, RESOLVE apoSentar, por invalidez, OdíHa Rodrigues da Cost<J
Gomes, Assistente de Plenário, Classe "C", Referência,
NM-20, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso I, 102, inciso I, alíneab, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, incíso III,§ 29,429, inciso III,
e 414, § 49, do Regulamento Administrativõ--do Senado
Federal, com proventos integrais, acrescidos da gratificação especial de desempenho e da gratificação adicional
por tempo de serviço, observado o limite previsto no art.
102., § 2~>, da Constituição Federal. .
Senado Federal, em 27 de maio de 1985. --Josf Fngelli, Presidente do Senado Federal.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 54 da Constituição, e eú, José Fragelli, Presidente
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N• 01, DE 1985-CN
Delega poderes ao Senhor Presidente da República para a elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação
dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social.
Art. I• É delegada competência ao Presidente da República, para elaboração de lei dispondo sobre a reestruturação
dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social.
Art. 2• · A lei delegada deverá:
1. dar ao atual Ministério da Saúde a denominação de Ministério da Saúde Pública e Assistência Social e ao aluai
Ministério da Previdência e ASsistência Social a denominação de Ministério da Previdência;

2.

criar a estrutura básica do Ministêrio da Saúde Pública e Assistência Social e do Ministério da Previdência Social;

3. estabelecer que a atuação do Ministério da Previdência Social ficará adstrita aos problemas previdenciãl-ios;
4. estabelecer que o Ministério da Saúde Pública e Assistência Social será responsável normativo e executivo por toda
a Política Nacional de Saúde, em seus aspectos preventivos e nos de assistência médica eni todos os níveis;
5. estabelecer que o Ministério da Saúde Pública e Assistência Social deverá articular-se estreitamente com as Secretarias de Saúde Estaduais, devendo abrigar, além dos orgãos pertencentes à atual estrutura do Ministério da Saúde, mais os seguintes:
a) o lNAMPS, com com toda a sua aluai
b) o Conselho Nacional de Serviço Social
c) a CEME - Central de Medicamentos;
d) outros, que se fizere:m necessários· p-ara

estrutura;
atualmente subordinado ao Ministério da Educação e Cultura;
eplena execução das finalidades no novo Ministério;

6. determinar que as respectivaS dotações orçamentárias deverão deslocar-se com as unidades orçamentárias, de
acordo com a estruturação definida: e

7.

estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir de sua promulgação, para a respectiva regulamentação.

Art. 3• __ Q_Presidente da República, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, remeterá o projeto de lei delegada à apreciação do Congresso Nacional.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Senado Federal, em 28 de maio de 1985. - Sen~dor José Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATADA82•SESSÃO, EM 28DEMAIO DE
1985
LI -

ABERTURA

!.2- EXPEDIENTE
1.2.1 --Comunicações da Liderança do PFL
De substituições de membro, em Comissões Permanentes e Parlamentar de Inquérito.
1.2.2 -~Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n~' 138/85, de autoria
do Sr. Senado_r_ Carlos Chiarelli, que dispõe sobre a
manutenção da correção automâtica semestral dos
salários, de acordo com o Indice Nacional de Preços
ao Consumidor e dã outras providênciaS.
--Projeto de Lei do Senado n'i' 139/85-, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o
direito de greve.
-Projeto de Lei do Senado n9 140/85, de autoria
do Sr. Senado_r__G_abrh:l Hermes_. que dispõe sobr_~ as
atribuições do bac)larel em CiênCias Contábeis e do
técnico em Contabilidade.
-Projeto de Lei do Senado n~> 141/85, de autoria
do Sr. Senador_Passos Pôrto, que altera dispositivos
do Código Civil Brasileiro (Lei n~' 3.071, de 1~> de janeiro de 1916}, que dispõe sobre a herança jacente e a
sucessão leglümª.
- Projeto de Resolução n~' 14/85, de autoria da
Comissão Dirctora, que instituTã GrafifiCaçãOLegis.lativa.
1.2.3 ...... Discursos do Expediente
SENADOR ALOYS/0 CHAVES, por delegação
da Liderança do PDS --Considerações sobre a fórmula de convocação da Assembléia Nacional Constituinte.
SENADOR NELSON CARNEIRO-~: Comen.:tãrios sobre o projeto de lei do Senado, de autorfa do
Senado_r Aloysio Chaves, aprovado pelo Senado e encaminando à Câmara dos Deputados, que regula o
direito de greve, a propósito da apresentação por S.
Ex•, na presente sessão, do Projeto de Lei do Senado
n~ 139, de 1985, dispondo sobre o assunto

Encaminhando à Mesa projeto de lei que autoriza o Poder_
Executivo a insti_tuir a Funda_ção Pró-Municípios.
SENADOR LOMANTO JrJNIOR -

SENADOR NIVALDO MACHADO, como Líder
-Discurso pronunciado pelo Presidente José Sarney
perante o CõnSelho O~liberativo da Sudene, na última sexta-feira, em Recife-PE.
SENADOR JORGE KALUME --:-: Justificando

proj~to de lei que encaminha à Mes3., revogando o

art.

2~>

do Decreto-lei n<1 1.9I_Qj8L

1.2.4 -

Comunicação da Presidência

Convocação de sessão extrã.ordinâria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minu_tos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.5 --Leitura de projetos
-Projeto d~ Lei do Senado n9 142/85, de autoria
.do Sr. Senador Lomanto Júnior, ql.!e autoriz_a o Poder Executivo a instituir a Fundação _P_róMunicípios, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~> 143/85, de autoria
do Sr. Sei'lado_r Jorge Kalume, que re_voga disposição
do Decreto-lei n~' 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
L3 -

ORDEM DO DIA

-Requerimento n~> 57!85, reqUerendo U"rgência
_para oúficio-Sf2, de 1985_,_Q_Q_Governador do_Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização
-do Senado Fed~ral para realizar operação de crédito
-externo no valor de cinqíienta m"ilhões de dólares.~
--Votação adiada por falta de quorum •
-Requerimento n'i' 5&/85, solicitando urgência
para o Ofício S/8, de_I98_5,_através do qual o Prefeito
municipal de Anápolis (GO}, solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
·---operação de empréstimo externo no valor de US$
~3,500,000.00 _(três milhões e quinhentos mil dólares).
_Votaç_ão adiada por falta de q_~orum:
- 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 quorum.
......_Projeto de Lei do Senado n~> 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fun-

dações de Ensino Superior. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 340/80, que acrescenta parãgrafo único ao art. 373 da Consolidação
_das Lejs do Tr_ªl>alho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporcional. Votaçlo adiada por falta
de quorum.
'
- Projeto de Lei do Senado n9 18/80, que dispõe
sobre a aposentadoria especial do múSico. (ApredaçãO ·-preliinlnal- da constitucionalidade. Votaçio
adiada por falta de quorum.
~Projeto de Lei do Senado n'i' 320/80, que revoga
_-a Lei n~' 6.815, de 19 de ;~.gosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no BraSil, Cria o Conselho Nacional de Imigração e dâ outras providên_cias. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR_ FÁBIO LUCENA_ - Considerações
--sobre a Lei n~ 7.232/84, que cria a política nacional
de informática e dá outras providências, a propósito
da proibição, por parte do CONIM, da instalação de
um pólo de informãtiCa na Zona Fr:::~nca de Manaus.
SENADOR ROBERTO WYPYCH- Drama dos
agricultores paranaenses pela impossibilida_de de sal·darem suas dívidas junto aos bancos, face à frus-tração d_e suas _safras.
SENADOR GALVÀO MODESTO - Apelo ao
Presidente da República no sentido da revisão do enquadramento dos servidores públicos de Rondônia,
atingidos pelo Decreto-lei n'i' 2.161/84.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da
revisão do cálculo dos proventos dos aposentados
por invalidez do INPS.
SENADOR GASTÀO MULLER - Artigo do
"Jornal do Brasil", edição de 27.4.85, intitulado "A
grandeza de _um político'', de autoria de D. Eugênio
Sales~ homenageando a memória de Tancredo Neves.

SENADOR CARLOS ALBERTO- Necessidade
de se perdoar as dívidas bancárias dos agricultores
nordestinos, nas áreas atingidas pelas enchentes.
1.3.2 sessão

Designação da Ordem do Dia da próxima
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----=·Projeto de ·Resolução n"' 01/85, que dispõe
sobre a incorporação, aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos do Senado Federal, da
gratificação de nível superior e dá outras providências. Aprovado. À Comissão de Redação.

destinada a Magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva. Retirúo da pauta pelo Sr. Presidente.

-Projeto de Lei do Senado n9 184/84, que altera
dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971,
modificados pelas Leis n9s 5.697, de 27 de agosto de
1971,5.781, de5 deiulho de t972, 6.444, de3 de outubro de 1977 e 6.767, de 20 de dezembro de 1279 e
-dá outras providências. Aprovado, em segundo turno.
Â Coniissão de Redação.

-Projeto de Lei da Câmara n"' 9 (85, em regime de
urgência; nóS--tei'mCIS do Requerimento n"' 123/85,
lidO no Exiiidie"nte~ APiOV8.do, após pareceres das
comissões competentes. _Ã sanção.

- N9 123-/85, .de .urgência para o ~ojeto .de Lei da __
Câmara n<? 9/85 (n"' 3.905(84, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que ai- tC:ra a denominação do ConSelho Federal e dos Ccin-__ ____ _:~;E.arec~r -da Comissão -de Relações Exterfores
selbos_ Regionais de Técnico _de.AdmírllsfiãÇãO e-dá
sobre a Mensagem n9 207/84 (n"'418/84, na origem),
outras providências.
- --peJa quar OSennõrcPfe5ide.nte- aa República submete
à deliberação _-do Senado .a esc-olha do Senhor Ray- N>' 124/85, de urgência para o Projeto de Lei da
mundo_Nonnato.Loyola de castro, embaiXador do
Câmara n"' 28/85 (n"t 5.38_6-f-8_5,- na Casã-de origem),
_):Jr:asil_iun~q__ao _!~st_~d() _dp Ç~veite; para,_ cumula_tivade.iriiciãtiva-do Senhor Presidente da República, que-mente, exercer a função-de Embaixador do_ BraSil
cria cargos no Minísiérío da Reforma e do Desenvoljunto à República Democrática Popular do Têmen.
vimento AgrâriO---_MIRAD, e dâ-outras providên_ -~etirado- da pauta pelo Sr. Presidente.

cias.
2.3- ORDEM 0_0 DIA

-"Parecer-da Comissão de- Constituição-e Justiça
sobre a Mensagem n9 IOI/85-(n9 247/85, na origem),
- Redação- Final do Proie:to..de Reso_luçãQ_ n9___ pel~ qual_Q Senhor _Presídent~d~ R~pública submen8/85, de autoria da Comissão Diretora, que Cria- õ- - te à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz
PeCó.lio dos ServiOol-CS do Senado Federal. Aprovada.
Philippe Vieira de Mello para exercer o cargo de MiÁ promulgação.
nistro do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga
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2.3.-L- Ma.térias apreciadas após a Ordem do Dia

Requerimento n"' 124/85, de urgência para o ProjetO de Lei da Câmara n" 28/8.5. Declarado prejudicado
por- faltl:1; de "Quorum", tendo o Sr. Alexandre Costa
enCaminhado_ a_ sua _votação~2.3.2 ~ Dnlgnaçio da Ordem do Dia da Próxima
Sessio.

2.4 3 -

ENCERRAMENTO
ATOS DO PRESIDENTE

N"'s 89_ e__ 9:0, de 1985.._

4 :::_·MESA.DIRETORA
5 - UDERES E VIC&LIDERES DE PARTIDOS.

6 -·COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PERMANENTES

Ata da 82• Sessão, em 28 de maio de 1985
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 47•

Legi~latura

Presidência dos Srs. José Fragelli, Pa,ssos }'ôrto, João Lobo e}JárioNaia
-·rias- Coníissôes Pennanentes do Se(!;ado FCderal, abaixo
__:rel~cm_adas~ .
~
· • ConiiSs~o- ~C-Sãúde, na qualidade de T~tular;
Jorge Kalume --Mário Maia - EuriícC Michiles -· ~ ComjsSãó.de Educação e Cultura, nã. qualidãde de
Fábio Lucena --Alcides-- Paio .....;. Gaivão Modesto __ TitUJar; __ _ __ _ _
Aloysio_Chav~-~ Gabri~lJ:Ie.rm_es-'7:'-_liéJJQ._!rti~i!,.Q$-..:;.~=--~'~• ~ni_is~ãó de_Ugislaç~.-o- So_cial, na qualidade de_
Alexandre CoSta :..__AmériCO de Souza ~Alberto _Sil'!a
Tttu~~~;__ _
__ _ _ _
-Helvídio Nunes- João Lobo- CeSãi:-Cãi_s- Car·
• CQmisS:i~ de Municlpios, na qualidade de Titular;
los- Alberto -- Moacyr Duarte -~ Martíiis Filho ~-----e------:Comissão de Ciência e-Tecnologia, na qualidade
de Suplente, e
Humberto- Lucena - Marcondes _Oadelha - Milton
C3bral - Aderbal J urema - Cid. SampaiQ -- Nivaldo
Co_miss_;t_o _de _B.ed_~çã.o, n_a _qualidade de Sllplente.
Machado --Guilherme Palmeira-- Luiz Cavalcante-Albano-Franco-- Lourival Baptista~ Passos Pôrto_ .Aproveito _a opo_rtunidade para renovar a V.
proj_esto~ odç.J::l~a_Q.~_ est_im_a_e dis.tinta cOnsideração.- ear,.;
Jutahy Magalhães- Lo_manto_ J_úni_or_ ~ Lui~ Via!la ~,~
João CahTion ~Nelson Carneiio_ ~--Murilo Badaró ~=-=- ==los ClJiueJU, Líder do PFL.
Fernando Henrique Cardoso ~G3s_tã0 M:illler -José
Fr.tgelli _;_ Enêas Faiia ...:.-carlos Chiar~lli ---Alcides
SECRETARIA DO SENADO FEDERAL
Saldanha -Octãvio Cardoso.

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS;ACJiAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:.

Ex•.

Em -27 de maio de _1985.
N•
O SR. PRESIDENTE:(José Fragelli)- A lista de"_pre_ Senhor Presidente:
sença acusa o com-parecimento de42 Srs~ Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
- --NoS.tCr_iriOi-dO -artig0-86 dO ~egimento lOtem o; tenho
Sob a· proteção_de Deus, iniciam-os nossos trabalhos.
a bon~ de:C.omiiflciai
EX•. para õS de\<'idosJinS~ qui::_
Sobre a mesa, comunicações qUC vãO seT1idaS Pilo ·sr: - _ esta LidC:rança deHEi.erôUProiror~a ·s"ubStitüiÇãO dõirõbte
19-Secretário.
·-- ---· ---sei'lhorSenador Claudionor Roriz, pelo nobre senhor Senador Alci4es Páío; na COinísSão Parlamentar de In_:_quêrito criada pela Resoluçã:o n913, de 1983, destinada a
São lidas as seguintes
-~·investigar a persistênCia da pobreza absoluta no Nordeste"~- -SECRETARIA DO SENADO FEDERAL

av.

N'

Erii 17" de-"inãíO:de,. 1985.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Re8:iment0 Interno, ienho--=a honra de comunicar a V. Ex', para -os devidos- fins, que
esta Liderança deliberou propor a substituição-do nobre
Senhor_Senador Claud.ionor RoiiZ,- em v"irtude do mesmo ter aceito o cargo de Secretãrio de Sii1de do Estado
de Rondônia, pelo nobre Senhor Senador Alcides Paio,

Apr-oveito a oportunidade para renovar a V. Ex• pro. testas· de elevada estiina e distinta consideração. ~ Cat-'='-~dliftfeiii;l:tderdO-

PFL - - --- -- -- - - -- --

--

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) ---As -comuniCaçõeS lidas vão à publicação.
Sobre_a_mesa, projetas de lei que v~:o s~r lidos pelo Sr.
!9-S"ectetário.
São Lidos oS seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 138, de 1911!1
Dispõe sobre a .....Uiençio da colt-eçio aotolllitica semestral d~ sal.(rlos, de acordo eom o :lndtce Na.. _
~ tiODai .~e Prfços ao Coii!IDIIIdor, e di outras prori.t!~ç!~:~S~--

o CcingreSsc;'"Naciõl1"3rdecreta:·
Art. -f'1 O valor monetário dos salários será corrigi~
do _semestralmente~ de acordo com o lndice Nacional de
Preços ao Consumidor ----INPC.
.- __
Parágrafo -úilíCo::- 0-- Indice Nacional de Preços· ao
Consumidor, de. que trata este artigo, será apurado de
_fo~a-íil_tegral, sobre_ele não recaindo nenhum expurgo.
Ar~. 29. _A. CQrreÇãO--a-utomática seffiestral dos_ salários efetuar-se-á rimltipliCando--se- O montante do sa__Jãrio aji.tstado. por Um ratai- coÍ'respOndente -a l.O: (um
ponto zero) da vadação_ semestral do lndice Nacional de
Preços ao Consumidor ..;.... INPC.
- Art. _3'? Para assegurar_a aplicação-do Indice Nacio~
· -nal de-Preços ao CorisiitnidOr, em sua íntegralid!ide, eSte
· será ~o~olog~do }?õr--~m~ ConiíssãO- de ~ritrole, c_ons-títufda pâra esse fim; nõ-s termos dos arts. 49 e 5_9 _desta
lt~í.
.
Art. 4" A Comissão-de O:mtrole do Indice Nacional
de Preços· ao Consumidor compõeMse de 2 (dois) representantes governa,menta_is, 2 (dois) representantes dos
empregadores e-2 (dois) representantes dos empregados.
Art. 5"' A C"õrilissãO. de_COntrole-do Indice Nacional
de Preços ao _Consumidor será presidida por um dos l'e:.:_- pr~e_nt~n~~--fi_o O"_Q:Vçfil_Q.~_caJ!eP,c;lo-_Ute o. voto_ de qua_lj- _
dade e, quando for o caSo, de desempate.
Art. 6"' Os critérios de correção_ e aumento salariais
previstos nes_ta lei aplicar-se-ão ·aos Servidores_ Públicos
Civis -da Administração_- Direta e Iitdireta da União e
Territórios Federais, e aos.. servidores Militares~
Parágrafo único. A correção e o- _aumento salarial
~ P!evistos neste artigo terão por data-base os meses de
-inalo e -noVembro de cada ano.

!5!2
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Art. 7~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 81' RevogamMse as disposições em contrário.
Justificação

Nosso objetivo com o presente Projeto de Lei é melhor
disciplinar a aplicação da correção semestral dos sa- _
lários, eliminando dúvidas e escoimando situações obscuras. Por i_s_so estamos propondo três alterações, a saber:
-estabelecimento de 100% do Indice Nacional de
Preços ao Consumidor, a ser aplicado sobre os salários
de.. todos os trabalhadores, inclusive dos servidores público:_ apuração do lndice Naciqnal de Preços _ao Consumidor de forma integral, ou seja, sem expurgo de qualquer origem ou natureza;
-criação de uma Comissão de Controle do lndice
Nacional de Preços ao Consuniidor, com participação de
representantes do Governo, dos empregadores e dos empregados.
__
c
_ __ __
Cumpre salientar que não se trata de um Proje_to de_
Lei definitivo, isto-é, que pretende discíplinar de forma
permanente a aplicação da política salarial. 0 que se pretende no momento é apenas melhor adequar as normas
legais vigentes à realidade de nossos dias e fixar os cri~térios de correção semestral dos salários eril lOO% do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor, tendo em vista qu_e,_ na prática, as disposições do art. 29 da Lei n9
7.238, de 29 de outubro de 1984 estão totalmente ultra-_
passadas, na medida em que em todas as convenções,
acordos e dissídios coletivos de trabalho vêm sendo concedidos reajustes salariais na base de IOO% do lNPC e
não segundo o escalonamento ali previsto. Trata-se de
uma prática salutar para 0 trabalhador assalariado e
que, por isso mesmo, deve ser transposta para a legis_
_
Iação específica aplicáveL
De outro lado, entendemos que 0 Indice Nacional de
Preços ao Consumidor deve ser apurado em sua integralidade, sem nenhum expurgo, até mesmo como forma de
compatibilização com os princípios da NoVa República,
em que se preconiza maior fidelidade no trã.to das questões de interesse geral, matéria da maior importância
para a sobrevivência de milhões de brasileiros.
Desta forma, para viabilização dessa buscada fidelidade e maior credibilidade, estamos propondo também a
instituição de uma Comissão de Controle do Indice Nacíonal de Preços ao COriS-Uõlíáor, -cõffii:)Osta-de-representantes governamentais, dos empregadores e dos empre-

~=~~~~f~~e~:;~:~ ;a~~~~~i~~ livremente pela~ respecti-

Art. 21'

A correção efetua-r-SC-lí"sC:gtindo a diversida-

de dãs falXiis salariais e cumulatiVamente, observados os
seguintes critérios:
I - até 3 (três) vezes o valor do salário mínimo,
multiplicando-se o salário ajUstado por um fator correspondente a 1,O (uma unidade) da variação semestral do
lndice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC;
II - acima de__ 3_ (três) salários mínimos aplicar-se-á,
até _o limite do inciso anterip_r, a

regra nele contida e, no

que exceder, o fator 0,8 (oito décimos).
§ f\i Para os fins deste afiii;O, o- Poder Executivo
publicará, mensalmente, a vaiiã:ção do lndice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, ocorrido nos seis
_
~ __ _
_
~
meses aoteriores.
§ -2.., O Poder ExecutivO COlocará à disposição da
Justiça do Trabalho e das entidades sind icaiS: os elementos básicos utilizados para a fixaçãO do 1ndice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC.
Arf. J_9 -A correcãõ Oe_V_iiiores monetários dos salá rios, na forma do artigo anterior, independerá de negociação coletiva e poderá ser reclamada, individualmente,
peli:is empregados.
§ 19 Para a correção a ser feita no mês, será utilizada
a variação a que se refere o § 1"' do arL 2"' desta Lei,
publicada no mês anterior.
§ 29 Será facultado aos Sindicatos; independente da
outorga de poderes dos integrantes da respectiva categoria profissional, apresentar reclamação na quaiidade de
substituto processual de s.eus associados, com o objetivo
de assegurar a percepção dos valores salariais corrigidos
na forma do artigo anterior.
Art. 4.,. A contagem de tempo para fins de correção
salarial será feita a partir da data-base dil categoria pro-

f~n-ªL.

§ }'i' Entende-se por data-base, para fins desta Lei, a
data de fnício de vigência d~_acordo ou convenção coletiva, ou sentença normatiya. _
_~
§ 2.,. Os impregâ_Cios que não estejam -iricluidos numa
das hipóteses do parágrafo anterior terão como database a data do seu último a1,1ment_p ou reaj_usta_me-gto de
salário, ou, na falta desta, a data de infcio de vi_gência de
seu contrato de trabalho. · --Ait:-SY~ó-Salário-do ·empregadõ -idmltido apôs a
correção salarial da categoria será atualizado na subseqüente revisão, proporcionalmente ao número de meses
a partir da admissão.
Parágrafo único. A regra deste artigo não se aplica
às empresas que adotem quadro de pessoal organizado
em carreira, no qual a correção incida sobre os_rcspectivos níveis ou class_es de sa.l_ários.
_
Art. 6~ A correção do valor monetário dos salários
dos empregados que trabalham em regime de horário
pardal será calculada proporcionalmente à correção de
seu salário por hora: de trabalho.
§ 19 Para o cálculo da correção do salário por hora
de trabalho, aplicar-se-á o disposto no art. 29 desta Lei,
substituindo-se o salário do trabalhador pelo seu salário
por hora de trabalho o_salário mfnimo pelo salário
mínimo-hora.
§ 2"' (Vetado_).
Art. 79 A corrf:ção monetária a que se referem os
arts. 19 e 29 des'ta Lei não se estende às remunerações va-

No que diz respeito à aplicação do Projeto de Lei sob
exame aQS servidores públicos, diremos apenas que, além
de sempre termos preconizado· essa aplicação, acresce o
fato de que a Lei n9 7.238, de 29 de outubro de 1984 já
não os exclui, como temos salientado em diversas oportunidades, pois, revogados os arts. 24 a 42 do Decreto-lei
n' 2.065; ficou serri valia O art. 43 deste mesmo Diploma
Legal, valendo reafirmar queca pOlítica salãfiãf vlgCitte, -segundo nosso modo de entender, aplica-se a todos os
assalariados brasileiros, sem distinçãO, inclusive aos servidores públicos da admiri~Tfação direta -e indireta ~a União.
-~--- -ri!~~s,_)_efcebi<f~~Q!!:l b~~--~11_! _(:O_"!_i~~§~ per~l_ltUi\ÍS
Eis os motivos principa-is pelos quais não temoS OúVi- --- ~r~-aju~Ufdas, apl~cando-se, porém, à parte fixa do sadas de que a presente Proposição logrará contar com 0 _
lar~o mtsto percebtdo_ pelo emprego as~Im re'2'Iunerado.
apoio de todos os nobres integrantes deste Senado FedeArt._ 8 9 A correçao dos_ valores monetános dos sarai.
lá~i<?S de ~rabalh~dqses ayl:!lsos, negociado~ pa~_~_grupos
Sala das Sessões em 28 de maio de 1985. _Carlos
de trabalhadores, diretamente, pelas suas entidades ~inChiarelli.
'
dicaís, será efetuada de acordo com o _díspoSto no art. 29
desta Lei.
LEG/SUÇÃO PERTINENTE
Parágrafo único. No caso de trabalhadores av_ulsos,
LEI N' 7.238, DE 29 DE OUTUBRO PE 19!4.
-- cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho NaDispõe sobre a manutençio da correçio automáti~
cional de Política Salarial- CNPS, a data-base será a_de
ca semestral dos salários, de acordo com o lndlce Na~
sua última revisãO ·salarial.
cional de Preços ao ConsJJ.nthlor """':'" INPÇ, e revoga
Art. 9"' O empregado dispensado, sem justa causa,
no período de 30 _(trinta) _dias que antecede: a data de _sua
dispositivos do Decreto~lei n9 2.065, de 26 de outubro
correção
salarial, terá direito à indenização adicional
de 1983.
equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não
O Presidente da República
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Faço saber que o CongreSso Nacional decreta e eu
- Ait. -10. Ficam _rilarüiºas_as datas-bases das catego--:sancion.o a seguinte Lei:
_
rias profissionais~ pitra -efeitO-~ de negociações coletivas
Art. 1"' O valor monetário dos salários será corrigicom finalidade de obtenção_de aumentos de salãrios et'le
do semestralmente, de acordo com o Indice Nadoriãl de
estabelecimento de cláusulas que regulem condições esPreços ao Consumidor - INPC, variando o fator de
p~ais de trabalho.
-aplicação na forma: desiã Lei

e
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Parágrafo único. Os aumentos coletivos de salários
serão reajustados por um ano, não podendo ocorrer revisão; a esse -título, antes de vencido aquele prazo_
Art. 11. Mediante convenção, acordo coletivo ou
sentença normativa, fica ainda facultado complementar
a correção de salário a que se refere o inciso II do art. 29
desta Lei até o limite de 100% (cem por cento).
§ ]9 Poderão ser estabelecidos percentuais diferentes
para os empregados, segundo os níveis de remuneração.
§ 29 A convenção coletiva poderá fixar níveis diversos para a corre-ção e o aumento dos salários, em empresas _de diferentes portes, sempre que razões de caráter
económico justificarem essa diversificação, ou excluir as
-empresas que comprovarem sua incapacidade económica para suportar esse aumento.
§ 39 Será facultado à empresa não excluída do campo de incidência do aumento determinado na forma deste artigo, comprovar, na ação de cumprimento, sua incapacidade econômica, para efeito de sua exclusão ou coloC:aç~o _~m nível compatível com suas possibilidades.
Art. 12. Parcela suplementar poderá ser negociada
entre empregados e empregadores, por ocasião da database, com fundamento no acréscimo de produtividade
da categoria, parcela essa que terá por limite superior, fixado pelo Poder Executivo, a variação do Produto Interno Bruto - PIB, real per caplta.
Art. 13. As etnpresas não poderão repassar para os
preços de seus produtos ou serviços a parcela suplementar de aumento salarial de que trata o artigo anterior,
sob pena de:
I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras ofi·ciafs·
-n'- revisão de concessão de incentivos fiscais e de
tratamentos tributários especiais.
Art. 14. Garantida a correÇão automática prevista
no art. 29 desta Lei, as empresas públicas, as sociedades
de economia mista, as fundações institu(das ou mantidas
pelo Poder Público, as entidades governamentais cujo regime· de remuneração do pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei nq 5.645, de lO de dezembro de
1970, e legislação complementar, as empresas privadas
subvencionadas pelo Poder Público, as concessionárias
de serviços púbJicos federais e demais empresas sob contrOle direto ou -indireto do Poder Público s_omente poderão celebrar contratos coletivos de trabalho, de natureza
económica, ou conceder aumentos coletivos de salários,
nos termos das Resoluções do Conselho Nacional de
Politica Salarial - CNPS.
§ 19 As dispq_sições deste artigo aplicam-se aos trabalbadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada
__
pelo COOselho Nacional de Política SalariaL
§ 29 Quando se tratar de trabalh~~or_es avulsos_ da
orla marítima ·subordinados à Superintendência Nacional da Marinha Mercante ~ SUNAMAM. compete a
esta rever os salários, inciusive taxas de produção.
§ J9 A inobservânCia das disposições deste artigo,
por parte de dirigentes de_entidades sujeitas à jurisdição
do Tribunal de _Cºntas d_!l: União, poderá, a critério da
teferida Corte, ser cons'iderada ato irregular de gestão e
acarretar, para os infratores, inabilitação temporária
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos ou entidades da administração direta
ou indireta e nas fundações ;;;oq supervisãõ ministeriaL
§ 49 Na hipótese de dissídio coletivo que envolva entidade r~ferjda no caput deste artigo, quando couber e
_§Ob pena de inépcia, a petição inicial será acompanhada
de parecer do Conselho Nacional de Política SalaríaiCNPS, relativo à possibilidade, ou não, de acolhimento,
sob aspectos económico e financeiro -da- proposta -deacordo.
§ 59 O parecer a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser substituído pela prova documental de que,
tendo sido solicitado há mais de 30 (trinta) dias, não foi
proferido pelo Conselho Nacional de Política SalarialCNPS.
Art.· IS. Às categorias cuja data-base tenha ocorrido
_nos ú_l~imos três m_eses anteriores à vigência desta Lei, se!~ faculta~a a "'!!gqciação de que trata o art. ll quando
da Próxima correção automática semestral de salários,
para viger no semestre subseqUente.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor nã data de sua
publicação.
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Art. 17. Rcvogam·sc as disposições cm contráriO;-em especial os artigos 24 e 42 do Decreto-lei n~' 2.065, de
26 de outubro de J983.
Brasília, em 29 de outubro de 1984; 1639 da Indepen-

dência e 96' da República. - JOÃQ f1GUEIREDO Estber de Figueiredp Ferraz - MurUio Macedo- Delfim
Netto.
DECRETO-LEI No 2.065,
DE 26 DE OUTUllRO DE 1983
Altera a legislação do Imposto de Renda, dispõe
sobre o r.eajustamento dos empréstimos do Sistema

Financeiro de Habitação, sobre a revisito do valor dos
salários, e dá outras providências.

................................................

Art. 24. A reviSão do valor dOs -silâriOs páss3râ a sef
objeto de livre negOciação coletivá entre empregados e
empregadores, a partir de ('i' de ago~to de __1988! respeitado o valor do salário mínimo legal.
Art. 25. A negociaÇãO coletiva obsCi-Varâ a legislação aplicável e as normas complementares expedidas
pelo órgãos competentes do Sistema Nacional de Relações do Trabalho.
Art. 26. O aumento salarial, até 31 de julho dtd985,
será obtido a cada semestre, segundo as diversas faixas
de valor dos salários e cumulativamente, observados os
seguintes critérios:
I - até 3 (três) vezes o valor do maior salário mínimo,_
multiplicando-se o salário por um fator c~rrespondente
a 1,0 (uma unidade) da variação semestral do Indice Nacio~al de Preços ao Consumidor (INPC);
H- de 3 (três) a 7 (sete) ~ai~res salários mínimOs
aplicar-se-ã, até o limite do iteni anterior, a regi-a nele
sontid!!_e,_ no que exceder, o fator de0,8 (oito décimos);
III- de 7 (sete) a 15 (quTnze) tnaiores- salários míriimos aplicar-se-ão, até os limites dóS Hens-ãriteriores, as ·
regras neles contidas e, no que exce~er, o fator 0,6 (seis
décimos);
- IV- acima de 15 (quinze) niãiõreS--S3lários mínim.os ·
aplicar-se-ão as regras dos itens anteriores até os respectivos limites e, no que exceder, o fatoi 0,5 (cinCÕ décimos).
§ 19 Em caso de força maior, ou de prejuízos com. provados, que acarretem crítica situ3:ção económica e financeira à empresa, será lícita a negociação do aumento
de que trata este artigo, mediante acordo coletivo, na
forma prevista no Título VI da Consolidação das Leis do
Trabalho, ou, se malogrado o acordo coletivo, poderá o
aumento ser estabelecido por sentença normativa, que
concilie os interesses--em confronto.-§ 29 O disposto no parágrafo anterior -também se
aplica às entidades a que se refere O~aitigo 40, cabendo,
exclusivamente ao COnselho Nacional de Política Salarial (CNPS) fixar, mediante resolução, o nível de aumento compatível com a situaÇão da empresa.
Art. 27. Além do aumento de que trata o artigo 26,parcela suplementar poderá ser negociada entre empregados e empregadores, por ocasíãO da data-base, com
fundamento no acréscimo de produtividade da categ!)ria, parcela essa que terã por lirriitC_ super1ó~, fixad_o pelo
Poder Executívo, a variação do Produto Interno Bruto
(PIB) real per capita, ocorrida no ano anterior.
Art. 28. o aumento Sãlaiial, a partir de III de agosto
de 19"85- e até 31 de julb9 d~e 1988, sem Ql)tidOmultiplicando-se o montante do salãrio; semestralmente,
pelo respectivo fator correspondente à fração da variação semestral do lNPC, como adiante indicado:
I - 0,7 (sete décimos), de J9 de ago_s_to de 1985 a 31 de
julho de 1986;
l i - 0,6 (seis décimos), de 111 de agosto de 19'86 a 31 de
julho de 1987;
111-0,5 (cíilco décimos), de 19 de agosto de 1987 a 3J
de julho de l988. Art. 29. Além do aumento de que trata o artigo 28,
parcela suplementar poderá ser negociada entre empregados e empregadores, por ocasião da data~ base, em escala temporal ascendente, na forma de percentual que terã por limite máximo a conesfioderite fração decimal
restante da variação ·anuri.l do INPC, pàrcela essa -c-ondi.:cionada ao resultado econórriiCo-financciíro- da empresa,
do conjunto de empresas ou da categoria econômíca.
, Pãtãgrafo único. O limife e a ~andição preVistOs no
caput deste artigo não se aplicam a eventuais acréscimos

negociados acima: -da·--vãriaÇão -âo mp·c no período, hipótese em 9,_ue prevalecerá o disposto no artigo 35.
ArLJ.(L_.=EllteiiOe-se-por data-base a de início de vigência de acordo ou convenção coletiva, ou sentença
normativa.
Art. 31. Os empregados que não estejam incluídos
numa das hipóteSes do artigo 30 terão como data-ba&.Cc a
data do seu último_ aumento ou, na fa1ta deste, a data de
início -de vigência de seu contrato de trabalho.
§ I 9 No caso de trabalhadores avulsos cuja remuneração seja fixada por órgão público, a data-base será a de
sua última revisão salarial.
§ i/ FiCaffi ma.iilldas as datas-base das categorias
profissionais, p3.ra efeito de negociação coletiva.
Art. 32. O aumento coletivo não se estende às remur:tt?l'açõ~ ~_a~iáv~i_s.__ ~~~!!!c!~_s ~o~_ b~se __er:r! _çgm!s_s§~s_
ati-percentagens, aplicando-se, porém, à parte; fixa do salârio misto.
Art. 33. Q-..salá~O do empregado admitido após o
aumentu ~ala!:_i~l d<! ca_le8oria serâ atualizado_ na subseqUente revisão, proporCíonalmente ao número de meses
a partir da admissão.
§ I9 A regra estabelecida no caput deste artigo não se
aplica às empresas ~ adotem <J!!a_drÇ) d~ pessoal organizadO-effiCaiTeifa no quar-o-ãurrlentO incida sobre os
respectivo~ nív_eis 01.!" clasSes de_ S!l~á~o.
_ -~
§ 29-- O aumento dÕS -SaláriOs dos empregados que
trabalhem em regime de horário parcial serã calculado
prOporcionalmente ao aumento de seu salário por hora
de trabalho.
Art. 34. Os_ adiantamentos ou abonos concedidos
pelO empregadOr serão deduzidos do aumento salarial
_se~f'!_~e. ~--; _ · ____ :,__-. :___ .. ~~.;o,• . • . • • ~ .•
Art. 35. As empresas não poderão repassar, para os
preços de seus produtos oU serviços, a parcela suplement~r-~crau_menf~sarar;arae que tiátã 0 aTtigo 27, nem, rio
que· se refere ão pirágrafo -único do artigo 29, quaisquer
acrés-cirilos salariais qUe excedam a variação anual do
lndice Nacional de Preços ao ConsUmidor- lNPC, sob
-pêna-·ae:·-- ----- -~ - ~-

I - suspensão temporária de concessão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras oficiais;
- II -revisão de _concessão__ de_ incentivos fiscais e de
tratamentos tributários_ especiais.
Art. 36. Na negociação c_oletiva poderão ser fixados
níveis diversos para o aumento dos salãrios, em empresas de d~ferentes portes, sempre que razões de caráter
económico justifiquem essa diversificação, ou ser exCluídas !3-S empresas que comprçwarem sua incapacidade econômica para suportar tais aumentos.
Parágrafo único._ Serã facultado à empresa, não excluída do campo de incidência do aumento determinado
na forma deste artigo, comprovar, na ação de cumprimento, sua incapacidade económica, para efeíto de exclus~ão _o_~___9_0,9caç_ij_o_ em níyel COtllQ~tív~l çgm suas possiw
bi1idades.
Art. 37._ Para os fins deste decreto-lei, o Poder ExeCutívo publicará, mensalmente, a variação do Indice Naw
cional de Preç_os ao Consumidor_ - INPC, ocorrida nos
6 (~eis) _meses_ anterior~_. _~
_~ _
-~ _ _
__
-§ .{9 O Poder Executivo colocará à disposição da
Justiça do Trabalho e das Entidades Sindicais os elementos básicos utilizados para a fixação do lndice Nacional
de Preços ao CoriSUriúdor - INPC. _
§ 29 - Para o aumento a ser feito no mês, será utilizada
a variação a que se refere o caput deste artigo, publicada
no mês anterior.
~r~. _3ª-·- 0_ e!ll_P"fegad"ç) dispensadQ SC::Ill justa caqs_a;
cujQ_ prazo do aviso prévio termiilàr rio período
30~
(triiifa} diaS: que-ãnfeceder a data de seu aumento salaril:ll, terá direitõ a uma indenização adicional equivalente
ªO_ Valor__ de 5e1J ~al_áJjo m~en~al, _seja ele optante ou não
pel'!_fu'!do_~e._q~r~_ntia d~ TempO_ d~ Se~ço (FGTS).
Art. 39-. _ O Pod:er "Executivo poderá estabelecer, em
decreto, periodicidade diversa da prevista nos artigos 26,
28. e 37 deste decreto-lei.
Art. 40. Até 31 de_julho de 1988, n·o âmbito da
União,-ini:lUSiVeTCri'it6rios, as entidades abaixo relacionadas terão a concessão de parcelas suplementares e
aCrêSciriiOS de aumento salarial, a que se referem os artigos 27 e 29-, adstrita às resõh.ições dO-COnselho Nacional
"'de Política Salarial (CNPS):
I - empresas públicas;

oe
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II --sOciedade de ecoriOmía miSta;
III- fundações institUídas ou mantidas pelo Poder
Público;
IV~ quaisquer outras entidades governamentais cujo
regime de remuneração de pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de
~~ 1970, e legislação complementar;
V- empresas, não compreendidas nos itens anteriores, _soq_ controle dire;to ou indireto do Poder Público;
VI - empresas privadas subvencionadas pelo Poder
Público;
VII- concessionárias de serviços públicos federais.
Art. 41. As disposições do artigo anterior aplícam·se aos trabalhadores avulsos cuja remuneração seja disciplinada pelo Conselho Nacional de Política Salarial CNPS.
~-- Pit-ráiiafo único:- -(iti3.~do se tratar de trabalhadores
a~ulsos ~a orl_a marítima sobor~inados à SuperintendênCia Nac1onal da Marinha Mercante - SUNAMAM,
compete a esta rever os salários, inclusive taxas de pro~
dução, previamente ouvido o CNPS.
Art. 42. No prazo fixado pelo artigo 40, as -entidades nele mencionadas deverão observar que o dispêndio
total da folha de pagamento de cada semestre, a contar
do primeiro aumento salarial que ocorrer a partir da vigência __ ~_çs!~- clecrr;tQ-lei,._Oão poderá u1trapassar o dispêndio total da folha de pagamento do semestre imediatamente anterior, adicionado ao montante decorrente do
aumento, apurado na forma e nos períodos estabelecidos
nos artigos 26 e 28, e das parcelas suplementares e acréscimos, concedidos nos termos do referido artigo 40.
§ 19 O limite de dispêndio total da folha de pagamento, obtido na forma deste artigo, somente poderã ser
ultrapassado se resultante de acréscimo da capacidade
produtiva ou da produção, e desde que previamente autorizado pelo Presidente da República.
§ 29 O Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República poderá expedir normas complementares para a execução do disposto
neste artigo.
§ 39 A inobservância das disposições do presente artigo, por parte de dirigentes de entidades sujeita à jurisdição do Tribunal de Contas da União, poderá, a critério
da referida Corte, ser considerada ato irregular de gestão
e acarretar para os infratores inabilitação temporária
para o exercício de cargo em comissão -ou função de confiança nos órgãos ou entidades da administração direta
ou indiret3. e nas fund3çõeS sob supervisão ministerial.
§ 49 Na hipótese de dissídio coletivo -que envolva entidade mencionada no artigo 40, quando couber e sob
. pena de inépcia, a petição inicial será acompanhada de
"relatório téciiico do Conselho Nacional de Política Salarial - CNPS, no qual se analisará a ocorrência dos requisitos previstos no § }9 deste artigo.
Art. 43. As disposições dos artigos 24 a 42 deste
decreto-lei não se aplicam aos servidores da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e de suas autarquias, submetidos ao regirite da
Consolidação das Leis do Trabalho, salvo as autarquias
instituídas pelas Leis ns"' 4.595, de 31 de dezembro de
1964, e 6.185, de 7 de dezeinbro de f 976, e as cri3das com
atribuições -de fiscalizar o exercício de profissões liberais,
que não recebam subvenções ou transferências à conta
do Orçamento da União.
~

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de-Legislação Social, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 139, DE 1985
- - Dispõe sobre o direito

de greve

-0- Congresso Nacional decreta:
Art. 111 0.-<iireito de greve, assegurad_o_ pela Constituição Federa~. serà exercido nos termos_da presente lei.
Art. 211 Considera-se greve a suspensão coletiva e
temporária da prestação de serviços, total ou_ parcial,
com o objetivo de obter melhores condições ambientais,
profissionais e CO!J tratuai~_c:i!l t~abalho ~-de e_xigir_ o_ cumprimento de lei, decisõesjt!diciais ou convenções e acordos coletivos.
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Parâgrafo úniCo.

A gtcvei parcial pode abranger uma

ou mais empresas e um só ou vâriós de seus estabeleci~
mentes.
Art. J9 A paralisação dos serviços deverá ser aprovada, em primeira colivoCação, pela maioria doS- iraba. Ihadores associados ao Slridicato, ou interessadOs-, asso:ciados ou não, conforme o seu âmbito e, em segunda,

pelo menos, por 1/5 (um quinto) dos mesmos.
§ IY A greve da categoria deve ser precedida de Assembléia Geia! do Sindicato, que deverá aprová-la pelo
quorum definido neste artigo.
§ -29 A greve parcial será precedida de deliberação
dos interessados, em Assembléia, -convocada pelo Sindicato representativo de categoria profissional respectiva.
§ 39 Caberá ao sindicato representatiVo da atividade
profissional representar os trabalhadores grevistas perante as autoridades admírüstraliVas Ou judiciais.: § 49 As negociações com o empregador ou empregadores, na greve parcial, serão conduzidas pelo Sindicato
com assistência de representantcs_diretamcntc eleitos pelos trabalhadores- cm greve.
Art. 49 Em caso de suspensão coletiva da prestação
de serviços que abranja toda a categoria, a Assembléia
Geral será corivocada pela Diretoria da entidade sindical
interessada, com a publicação- de edital~ com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, emjoinal-quecirCulana
sede da empresa.
§ J9 O edital de convocação contará:
. a) indicação -de local, dia e hora para a realização da
Assembléia Geral;
b) designação de ordem do dia, exclusivamente destinada à discussão das reivindicações c deliberação sobre a
parallsação "do trabalho.
§ 29 A mesa apuradora serâ presidida por associãdos
--_ _ ·
escolhidos pela Assembléia.
Art. 5~ _Autorizada a greve, a Diretoria notificará o
cmpregaQ.or ou a entidade sindical da categoria econô~
mica, assegurando-lhe o prazo de 3 (três) dias para o
atendimento das -reivindicações, sob pena de ser efetiva-da a susp~são coletiva do trabalho, a partir do dia e
hora qu~e se ~encionarã na notificação.
Art. 6? Na mesma oportunidade, a Diretoria da entidaç:le sindical notificará a autoridade competente do
MinistériO do Trabalho que adotará todas as providências para' promover a -Conciliação_ entre empregadores e
empregados no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Art. 79 Con-sideram-se essenciais, para Os efeitos do
disposto na Có-n:SfifuiÇão, as atiVidades nos serviços de água e esgoto,_energia ~tétrica, fUnerárioS-e hospitalares.
Art. 89 O pro"Cedimento _da greve parCial observará
os prazos referidos nos artigos anteriores.
Art. 99 Decorridos_os_ prazos cstabelecid_os nesta lei,
e não vingando a conciliação prevista nO art.__'69, os-empregados poderão_ paralisar· o trabalho.
Art. 10. São garantias dos grevistas: . 1-:- o- aliciamento paCifico; periilitida- ã-utiliiã.Çã_o depiquetes;
- ·- - II - a coleta__de donativos e o uso de cartazes de pro-paganda;
.
,
III- proibição, ao empregador,_de admitir trabalhadores em substituição a. grevistas.
·_
Parágrafo úniCo. Nos períodos de preparação, declaração e no curSo -da greve, _os empregados que dela participai-em itào.poderão sofrer constrangimentO ou coação._
Art. II. A greve suspende o contrato de trabalho,
assegurando aos grevistas o pagamento dos salários du~
rante o período de sua duriç!o e o cômputo do tempo de
paralisação como de trabalho efetivo, se deferidas, pelo
empregador ou pela Justiça do_ Tràbalho,- as_ reivindi~
caÇões formuladas, total ou parcialmente.
Ait. 12. --Os membros da dirCtOria da·entidade sindi. cal representativa dos greVistas não podérãO ser presos
· ou de_tidos, salvo em flagrante delito ou em obediência-a
mandato judiciai.
. ..
Art. 13. _S_empre que o ãtendimento das reivindi~
cações dos assalariados impOrtar em reVisãO--uli'ifária e
m·ajoração doS l?reços das utilidades, o Ministério Pú_~li~
co do Tràbalho promoverá a realização de perlciiiContá.:bil para-verificação da aplicação total dos aumentos ob-.
tidos nas majorações salariais e indicará ao Poêl.er EXecutivo íí redução dos aumentos obtidos segundo o apurado
pela perícia.
-Pal-ágrafo único~ --Não -devem ser consideTad_os_ eis aUnieflfõ-S deferidoS aoS diietoreS e· auX:iliaris diretos_da cmpresa, os crêdi~os de co~pa~hi~ sllbsidiári~ ou a cOn~

a

-

versão da díviila em -moeda estrangeira, com o propósito
de reduzir os lucros e onerar a despesa.
Art. 14. A greve cessará:
I - por deliberação da Assembléia Geral;
_ -~-'_-:-:_pela conciliação;
III- com a decisão da Justiça do Trablaho, transitada em julgado.
Art. 15. Durante a greve ou cessada esta, nenhuma
penalidade poderá ser aplicada ao empregado por motivo de participação na mesma.
Art. 16. Pelos excessos praticados no âmbito_ da dis--ciplina do trabalho, -os-- grevistas pQderão_ ser punidos
com:
a) advertência;
b) suspensão até 30-_(trintã)"dias;
-c) dispensa porJusta causa.
__ ___
·Art. 17. Além dos previstos no Código Penal, constituem crimes .contra a organização do trabalho:
I -deixar o empregador, intencionalmente, de cum~
prir decisões nOrmativas da Justiça do Trabalho, ou obs~
tar a s~- execução;
li ~-onerar a despesa com dívidas, ficfídas ou de
_qualquer modo, alterar, maliCio"samente, os lançamentos
contãbeis para obter majoraÇão de tarifas ou preços;
III- praticar coação para impedir a greve ou a participação do trabalhador nesta. Pena: reclúsão de 3 (três)
meses-a I (um) ano e multi nO valor de 10 (dez) a 100
(cem) salários referência, aplicados em dobro em caso de
reincidência.

Art. 18. A autoridade" policial ou administrativa que
impedir ou tentar impedir o exercício do_ direito de greve
será sumariamente afastada do cargo, por seu sUperior
h!~;r_~(]_uicO -competente.
Art,_ 19. _ Esta lei entra em_y-igor na_ d_ata_de suapublica.çãa,-revogados os arts. 722 a 725 da Consolidação das
Leis do Trabalho, apr~wada pelo Decr'eto:-lei ~9 5-.452, de
}9 de lnaio de 1943_, a Lei n9 4.330, de-19 de junho de
1964, o Decreto-lei o9 1.632, de 4 de abril de 1978, e as
demaiS disposições em contrário.
Justiflcaçilo

A greve, ·como· direit~ fundamental do trabalhador,
pertence a categoria dos superdireitosA
G:inhou reconhecimento na Ata Final da Conferência
de Chapultepec, na 9• Conferência Internacional Americana (realiiada em Bogotá), na 4• Conferência Interamericana tie Advogados (reunidos em Santiago), em Resolução adotada na 40• Co.tiferência Internacional dO-Trabalho.
A Súmula 293, da .OIT, asSiin se Cxj>ressa:-::

__ -~,_,-~·o_ direito de greVe dos trabalhadores e de suas
· ~rgariii9.~õ(!s con~titUros-rrieiõ~ -~i:riciiàiS~dC qu~
_diSpõem-para promover e defender_ seUs interesses_
·profiSSiOn"ãis.''
Esse entendiinento estâ em sintonia cOm a- pÕSição dos
advoga-dos brasileiros,· manifestada em documentos ·
aprovados nas· Conferências_ NaciOnaís realizadas cm
Manaus, -Fiorianópolis e Recife.-Direito natüril de defesa dos assalariados, único instrumento vâlido e eficaz de que estes dispõem para contrabalançar a_esmagadora_superioridade económica dos
empresários, a greve está consagrada em todas as Constituições.do mundo. A garantia do direito de greve constitui ·o Cerrie da prática- dOs regimeS rea!niente liberais.
Almii Pazzjanotto, então SecrCl:ârio do- Traba).lio do _
Governo de São Pa~lo, depois de aSsinalar qu~.-"3: greve ·
é uma _engrenagem indispensável denti'o de uma econOmia livre", afirma qu~_. "a dem-ocratização do ·País não
pode ser alcançada, com~ não foi em ·1946, enquanto
não envolver, Com o seu programa, as relações de trabal)lo, desde a organ.ização de uma no_va estrutura sindical
até o efeti'w_ reconhecimento do direit'o de greve'' (Folha
de São Paulo, 26-5-84).
·
Prado Kelly, quando se discutia o temã na Coilstituinie de 1946, declarou:

.. "'O direitõ de greve é asumma ratiO dos trabalha-

~~-~-~rJ!m~~-ii\~~;~J\:ik~;i~~~!:~~~~~~~;."
- is-sQ ln~ilio~- d_ãO cmn.-preeriªCi temperamentoS legaiS.
à ge~eralidade da norma" (aftUf[_Paulo Garcia, Di-reito d_e Gtev~, pág. 241 ~-
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S indubitável a utilidade social da greve, inclusive porque canaliza para um movimento coletivo pacífico, tensões e conflitos que, não fosse a utilização dessa vâlvula,
poderiam assumir proporções desmensuradas, violentas,
descontroladas.
A ConstitUição Federal bi'asileira assegura o direito de
greve, mas a legislação ordinária, com o criar em suare·
gulamentação restrições e exagerados formalismos ao
seu exercidO, tolhe, na prática, o direito que pretende
disciplinar.
- Nõ mOmentO eln qUe a instalação de um Governo. civil
abre perspectivas de mudanças imediatas que culminarão com a convocação de uma Assembléia Constituinte,
e com as quais se comprometeu o novo Presidente da República, urge reformular também a legislação autoritária
regradora da ati vidade sindical, a fim de que os trabalhadores participem do pro·cCsso de democratização, contri- ·
buindo para dar autenticidade e legitimação à Carta
Constitucional a ser elaborada.
f: certo que, para a liberalização plena da organização ·
sindU:al. e_ ao efet4-'a garanti à do exercício_ do direito de
greve, hã gue alterar ou eliminar disposições constitucionais, particularmente as contidas nos arts. 162 a 166, a
primeira das C}uais proíbe a greve no:i, ..servíços públicos
e atividades essenciais", remetendo a defiriiçllo destas tíl~
timas à lei ordinária.
Essa revisão basilai, que se faz indispensável, - quer
se faça através de emendas à Constituição, quer se postergue à deliberação da Assembléia Constituinte,- só
setá alcançada a médio ou a longo prazo.
T~davia, as reformas legais,liberalizantes edemocratizãdoias, deVC:m ser promovidas imediatamente, precedendo à Constiüifnte, de maneira a proporcionar a todos
ampla liberdade_na discussão das grl!-ndes questões insti-:
tucioit_:ij_SJ çc-oJl§iriicas_é sociais _do Eaís, como,_ aliás, propugna?. "Carta de Recife", votada na X Conferência dos
Advogados Brasileiros.
Pentro de:sse contexto, o ante-projeto ora apresentado,
cãfacte~izaôó por sua flexibilidade e simplificaÇãO,- dã
nova disciplinação ao direito de greve, miti&ando as restrições e exigências formaiísticas opostas pela legislação
vigente ao seu exercício, sem contrariar, porém, 8S limitações estabelecidas na Carta Maior, insuscetíveis de sC-rem alteradas por lei ordinária.
·
- Eiltre as inovações qUe · o anteproj_eto iritroduz,
destacam-se,. em relação à Lei n9 4.330/64 e ao Decreto-lei n9 1.632/78: a) suprime o aft. 49 daquele diploma; b)
altera o 8.rt. 59-do mesmo, simplificando o quorum-para ·
deliberação da greve e reduzindo o interregno entre 1• e a
2' conVoCãçãõ;- dimíriui o Prazo entre publicaçãQ" dei
edital e a realização da Assembléia Geral; d) elirilina intC!fer~cia das autoridades dg MinjStério _"do -TJ11balho;
e) encurta o prazo para atendimento das reivindicações,
pelei em pregador; f) reduz o elenco de atividades essenéialse-abole a faculdade concedida ao ExecUtivo de defi~
nifâs atiVidades fundamentais; g) faz depender o acata.:
mehto ~ d_ecisão da __Justiça do Traballto, para a cessaçã-o _da greve, de· seu trânsito em julgado. Revoga, ainda·,- os art.S:722- a 725 da Consolidação das Leis do Tra~
balho.
~
ESte Projeto de Lei, dada a sua ccmcisão e maleabifida~
de, coexistirá não Só Cõril- a atLiai Carta Co!lstiüiciOrial,
como ainda poderâ sobreviver à Constituição democrãti~
C<!-,_que vier a ser votada, atê que outra lei órdinária VCn_i;la regulamentar o direito-de greve com p~opried:_ade e
adequação à sua_ livre e pl~na exercitação.--

cr

a-

Sala.dp.s .Sessões,"28 de triaio de 1985. -NelsOn
neiro·

Car-

LEGISLXÇÃO'CrfAD/r ~
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE ]oDE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trablllho.
Art. 722. _ Os Empregadores que. individual o_u_cole~
tivamente, Suspenderem os traba.lhos dos se:us_estabdecimentos~ sem prêvia autorização do tribunal competente, ou que Violarem, ou se recusarem_a cuprir decisão
prOferida _em diSsfdio coletiv-_o, incorrerão_ nas_ seguintes
- penaliâadest ---=-= ~ ~ _ _ ___ _ _
a) - multáâe: 1_0 (dez) a roo (cen;t) salários mfniinos ['CogionáiS;- --· ------ --- - .
.
b) -perda dã cargo de representaçãq profisSional cm
clijo" deseinperiho eStiVerem;
o

_
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c) suspensão, pelo prazo de dois anos a cinco anos,
do direito de serem eleitos para cargos de representação
profissíonal.
§ I. Se o empregador for pessoa juridica, as penas
previstas nas alineas. "B" e. "C" incidirão sobre os admi~
nistradores responsaveis.
§ 2. Se o empregador for concessionãii_o de serviço
público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso,
se o concessionário for pessoa juifdica, o presidente do
tribuna] que houver proferido a decisão podera sempre-.
juízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores
responsaveis, sob pena de ser cassada a concessão.

§ 3. Sem prejuízo das sançôes cominadas neste artigo os empregadores ficarão obrigados a pagar os salâriõs
devidos aos seus empregados, durante o tempo de sus. pensão do trabalho.
Art. 723. Os.empregados que, coletivamente e sem
prévia autorização do tribunal competente, abandonarem o serviço, ou desobedeci:rem a qualqUer decisão proferida em dissídio, encorrerilo nas seguintes penalidades:
a) suspensão do emprego até seis meses, ou dispensa
do mesmo;
b) perda do cargo de representação profissional em
cujo desempenho estiverem;
c) suspensão, pelo prazo de dois anos a cinco anos,
do direito de serem eleitos para cargo de representação
pr~fissional.

·Art. 724. Quando a suspensão do serviço ou a desobediêcia as- deCisões- dos tribunais do trabalho for ordenada por associação profissional~ sindical oU nãO", de empregados ou de empregadores, a pena serâ;
a) se a ordem for ato de assembléia, cancelamento
do registro de associação, além da multa de lO (dez) salãrios mínimos regionais, aplicada em dobro, em se tratando de serviço público;
b) se a insigaç11:o ou ordem for ato eXClusivo-dõs-administi'adõrf:s perda do cargo, sem prejuízo da pena comiilada no artigo seguinte.
Art. 725. Aquele que, empregado ou empregador,
ou mesmo estranho as categorias em conflito, instígar a
pratica de enfrações previstas neste capítulo, ou se houver feito cabaça de coligação de empregadores ou de em- _
pregados, incorrerá na pena de prisão prevista na legislação penal, sem prejuízo das demais sanções cominadas.
§ I. Tratando-se de serviços públicos, ou havendo
violencia contra pessoa ou coisa, as penas previ~tas neste
artigo serão aplicadas em dobro.
§ 2. O estrangeiro que incidffiias sanções deste artigo, depois de cumprir a respectiva penalidade, serã expulso do País, observados os dispositivos da legislação
comum.

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

PROJETO DE. LEI DO SENADO
N• 140, de 1985
Dispõe sobre as atribuições do bacharel em Ciêllcias Contábeis e do T~cnlco em Contabllidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1': _São atribuições privativas do bacharel em
Ciêncías Coiltãbeis:
-1 -levantamento, integração, anãlise e projeção de
bala~ços patrimoniais, económicos, financeiros e orçamentários;
II - ogra!lização e chefia- i:ie contadorias e órgãos de
funções equivalentes;
III - supervisão e realização de auditorias, perícias,
inspeções, assessoramentos, coifsultoriilS e arbitragens
contãbeis;
IV -assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades
anônimas e de outros entes dotados de órgão semelhante, bem como aos comissãrios de concordatas, síndicos
de falências e liquidantes de acervos patrimol)iais;
V- controle sobr.e o patrimônio cont~bil;
VI- planificação contãbil;
VII- estruturação 'e anãtise de custos, receitas e re~
sultados contãbeis;
..· ·
.
. ·
-:
VIII- avaliaçõe's_de capitais investidos; com baSe em
re~stros ou .dem<?nstrações contãbeis;

IX-_ç_Qordcnac_ào__d_o levª-fila_mcnto dos inventários

para fins c_ontábeis e avaliação de seus _componentes_ ativos e passivos;
X -atua,lização__ ooonet~rifl_de contas do patrimônio e
do _resulla.do das.~.ntid@es;
XI- regul3.ções judiciais ou extrajudiciais de avarias
grossas ou comuns;
XII- conversão para a nomenclatura e moeda brasileiras de demonstrações contábeis em língua ou moeda
estrangeiras;
XIII- magistério das disciplinas contábeis no ensino
profissionalizante e universitário, sem exclusão dos ca~
pacitados em curso de mestrado antes da vigência desta
Lei;
XIV- representação do País, de instituições científicas ou de entidades de classe, em conclaves sobre contabilidade e sUas pfofissões;
XV ---atestação da existência de bens entregues para
integralizaçãO de capitais ou transferênciaS de negócios;
XVI- demais atividades concernentes às ciências
contâbeis e suas aplicações.
Art. 2~> Ao TêcnicO _em Contabilidade compete, sem
prejuízo de igual exercício pela bacharel em Ciências
-Contábeis, a escrituração contãbil e fiscal, o controle de
seus livros, registras, documentos, a organização de inventários patrimoniais -e o levantamento de balanços de
organismos de pequeno porte, além dos trabalhos auxiliares das contadorias nas entidades de qualquer grande~
Z:L

P.arágrafO único. AO técniCo em Coiltabilidade- que
tiv_er ~oncluído s_eu curso até a data da publicação desta
Jej_ são_ resguardadOs, como direito· adquirido, as atri~
buições especificadas nas alíneas ..a" e .. b" do artigo 25
do Decreto-leí n'i' 9.295, de 27 de maio de 1946.

-Alt.- 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-Art. 49 Revogam-se os artigos 25 e 26 do Decreto-lei
n9 9.295, de 27 de maio de 1946, e demais disposições em
contrãrio.
>
Justificação
Quando o Decreto-Lei n9 7.988, de 22 de setembro de
1945, instituiu o curso de bacharelado em Ciências Con~
tãbeis,"substituíildo o curso de contador de nível médio,
sequer as autoridades educacionais poderiam ter uma
antevisào precisa e completa de todas as funções que o
nove! profissiát1al universitário dev~ria desempenhar n~s
empresas, nas instituiçõeS governamentais e nas entidades privadas _de ~n~ ideais.
Assim, ao descrever as atribuições contábeis, o artigo
25 do Decreto-lei n~> 9.295, de 1945, o fez nos seguintes
termos;

..a) organização e execução de serviços de conta~
bilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade_abrigatórios, bem como de todos os necessârios no conjunto da organização contábil e levantamento dos
respectivos balanço.s e demonstrações;
c) perícias jUdiciais ou extrajudiciais, revisão de
balanç_os ~-d~ conta~ em geral, verifi~ação de havti;
r~._revisão p~_rmanen_te ou periódica de escritas, regulações judiciais ou eXti'a-:iudiciaJs de avariaS .grOs~
sas ou comuns, assistência aos COnselhos Fiscãis
das socíedã:des anônimas e quaisquer outras atri~
buições de _na~.ll_~t?z_a té~~}_c3_: conf~d_B;S ppr Lei- aos _
profissionais de contabilidade~''
Acertadamente,- O a"rtigô- 26- do nlesóio diploma legal
reservou com pri~ativid~de aos contadores diplomados
as atribuições mais-comPlexas e de maior responsabilidade, mencionadas na alínea c do artigo preceden_te. Por
eii:lilsão, àS atribuiçõeSCeferidas nas transcritas alíneas a
e b são e_xercíveis, cumulativamente, _por contadores e
guarda-livros, na linguagem e títulos de então.
Preocupou-se o legislador em limitar ao contador também."quaisquer outraS aúibuições .de natureza técnica"",
toda":ia reportadas, por redação inadequada, a outras
leis.
·
T6rilã~se- nece8Sâi-Jõ,- hoje, espeçificar ouúos trabalhos
inerentes à capacita~ão .gerada no ç~rso de bacharela,do
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cm Ciências Contilbeis, valendo exemplificar; a consolidação, análise e projeção de-balanços; a organização e o
comando de contadorias, ainda que dêem a estas outra
denominação; a auditoria contábil, embora incluídas na
revisão de escritas, balanços e contas, segundo o texto
em vigor; o coº~r'Ql_e _sobre_º Patrimônlo administrado, o
qual constitui um dos preeminentes objetos da contübilidade; a planificação contãbil, desde os planos de contas
até os manuais operacionais; a estruturação e análise de
custos, receitas e resultados; a coordenaÇão da feítura
dos inventários e avaliação de seus componentes ati vos e
passivos; a atualização monetária do patrimônio e dos
resultados; e a valiaçõt::s em geral c-om base em registras
ou demonstrações_ contábeis.
Esta proposição legislativa virá atualízar as atribuições não só do contador, mas igualmente de outras
ocupações inerentes ao bacharel em Ciências Contábeis,
como a docência. o assessoramento dentro da organização e a prestação de a_ssistência externa através de con~
sultoria.
Com relação às atividades permitidas ao guardalíVros, ·a tua! mente denominado de Técnico em Contabili~
dade no Brasil, os trabalhos citados nas transcritas alíneas .. a.. e .. b" do artigo 25 do Decreto-lei n9 9.295 ultrapassam, presentemente, à capacitação ministrada no res~
pectivo curso profissionalizante, mais ainda ao serem
consideradas para empresas ou instituições estatais de
grande porte e a vaga indicação de ..serviços de contabiTfdàde em ier3I''. Por isso, este projeto vem definir em
termos precisos e analíticos os trabalhos que o profissional de segundo grau pode fazer livremente, ao mesmo
tempo que lhe faculta auxiliar o bacharel em Ciências
Contábeis sob a responsabilidade técnica e científica de-5te. Os direitos adquiridos são expressamente preservados, mediante reportame_n!:9_?_o_dispositivo legal em vigor. Mas colocar-se-ia ordem para o futuro na prestação
de serviços contábeis por esses egressos de curso profissionalizante, ao mesmo tempo que os estimularia a pro-curarem o aperfeiçoamento no curso de bacharelado em
Ciências Contâbeís, preparando mais técnico-científicos,
de_ que o Brasil está em falta.
Tenho o pensamento firmado de que a lei aqui proposta é necessária e contribuirá sobremaneira para o ordenamento do mercado de trabalho relacionado às atividades contábeis e ao progresso da tecnologia e da teoria da
contabilidade superior.
Sala de Sessões, em 27 de maio de 1985. - Gabriel
Hermes.

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 9.295. DE 27 DE MAIO DE 1946
- •••

·~

' ·: • •

~

• • • • • • • • • • • • • -• • • • • •• • • • • • ·-- • ç-'.-

CAPITULO IV
Das Atribuições Profissionais
Art. 25 ... São: considerados trabalhos técnicos ·de
contabilidade:
_
i) o-rga:nização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livros de contabilidade obrígatói'iós, bem como de todos os necessários no conjunto da
organizaçãO contãbil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações;
c) perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e_ d-e contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judicíaís Oii eX.trajlldiciais de avarias grossas ou comuns, assistêncià:-ioS CoilSeihos-FíScals das sociedades anônimas
ijualquer outras ãtiibuições de natureza técnica cortferid~s_por lei aos profissionais de contabilidade.
- Art: 26. Salvo direitos adquiridos ex·vi do disposto
no art. 2'~ do Decreto n'~ 21.033-;- de 8 de fevereiro de 1932,
as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são
privativas dos contadpres diplomados.

e

(Às i::omissões :arconstitÜ.ição e Justiça e deLegislarão Social.)
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~-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 141, de 1985
Altera dispositivos do C6dlgo Civil Brasileiro (Lei
n" 3.071, de ]9 de janeiro de 1916), que dispõe sobre a

herança jacente e a sucessio legítima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Osarts._l.S94, 1.603e 1.619doCódigoCivn
Brasileiro (Lei n'i' 3.071/16) passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.594. A declaração de vacância da herança não prejudicará os herdc!iros que legalmente
se habilitarem; mas, decorridos 5 (cinco) anos da
abertura da sucessão, os bens.arrecadados passarão
ao domlnio do Município ou do Distrito Federal, se
localizados nas respectivas circunscrições,
incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal.
Art. 1.603. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

V. Aos Municípios, ao Distrito Federal ou à
União.
Art. l.619. Não sobrevivendo cônjUge-; nem
parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado
à herança, esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, devolvendo-se à União, quando situada em
~erritório federal."
Art. 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> R vogam-se as disposições em contrário.

Enquanto isso, nenhuma perda patrímonial ocorre
para o Estado, livre da administração desses bens nos
mais distantes pontos do seu território.
Muitas heranças vacantes, administradas pelo Estado
-diríamos melhor, abandonadas por eles- têm resultado em dificuldades até mesmo para o desenvolvimento
urbano dos Municípios e para a solução de urgentes
problemas habitacionais.
Esperamos que as melhores inspirações municipalistas
iluminem o Congresso e o Executivo, para que sepromova··essa urgente e necessãria alteração dos arts~ 1.594,
1.603 e 1.619 do Código Civil.
Sala das Sessões, em 28 de_ maio de 1985. -Passos
Pôrto.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.071, DE !• DE JANEIRO DE I9I6
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

Art. 1.594. A declaração da vacância da herança
não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem; mas decorridos cinco anos da abertura da sucessão,
os bens arrecadados passarão ao domínio do Estado, ou
ao do Distrito Federal, se o d_~ cujos tiver sido domiciliado p~respectivas circunscriçC!es, ou se incorporarão ao
domínio da União, se o domícilio tiver sido em territóriO
ainda não constituído em Estado.
Parâgrafo único. Se não forém notor~amente conhecidos, os colaterais ficarão excluídos da sucessão legítima após a declaração de vacância. (14)

.................. "Tii-üi.O .Ii.......-......... ..
~

Justificação
Recentemente, o XXI Congresso Brasileiro de Vereadores, realizado em Serra Negra, no Estado de São Paulo, acolheu tese do Dr. Sebastião Cascardo, Prefeito de
Mogi das Ci-uzes, a respeito do problema da herança vacante, sugerindo alterações nos arts. 1.594, t.603 e 1.619
do Código Civil Brasileiro, a fim de que os bens di heranças declaradas vacantes sejam arrecadados pelos Municípios em que-estejam localizados:
- Ao acolher essa sugestão, como legisladores, movenos a convicção de que a atribuição ao EstUdo de bens de
herança jacente declarados vacantes, configura uma iii-justiça para com o Município onde tais bens se encontram situados.
Assim, a alteração proposta, além de importar uma
solução mais consentânea cdin a realidade, põis raramente o Estado se interessa pelo destino desses bens~
deixando-os sob a guarda dos Municípios, significa um
reforço ao municipalismo, que se pretende reabilitar depois de um longo período de centralização.
Sendo o Municlpio, praticamente, a célula social, política, econômica e fundiária da Nação, torna-se imperioso provê-lo dos recursos suficíentes ao próprio deSenvolvimento, como alavancaS propulsoras do progresso nacional.
Não se _compreende sejam eles, no caso de herança jacente declarada vacante, despojados de meios materiais
que incrementarão os seus recursos, constituídos de imóveis, de móveis ou semoventes que se liberaram da propriedade individuar.
Vale transcrever o seguinte_trech_o_dajustificação apresentada à Proposição pelo Dr. Sebastião Cascardo:
"A alteração almejada fará justiça aos Municípios e, uma vez concretizada, não ocorrerá em nenhum outro Município o que estâ ocorrendo em
Mogi das Cruzes, onde, por imóveis objetos de herança jacente, declarada vacante, o M.unicípio já Pagou e ainda está Qagando em 0:onseqUênc!a de_ t~ês
ações de desapropriação, elevadas somas à Universidade de São Paulo."
evitando-se o despojamento de um bem público, qualquer que seja o seu valor, para aduzi-lo ao património
municiPal, ele terá aumentadas as suas possibilidades de
atendimento aos reclamos sociais, culturais e económicos da comunidade, com a utilização do objeto da herança vacante.

Da Sucessão Legítima
CAPITULO I
Da Ordem da Vocação Hereditária
Art. 1.603. A sucessão legitima defere-se na ordem
seguinte:
1- Aos descendentes.
II -Aos ascendentes.
HI - Ao cônjuge sobrevivente.
IV- Aos colaterais.
V- Aos Estados, ao Distrito Federal ou à União. (I)
Art. 1.619. Não sobrevivendo cônjuge, nem parente
algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança,
esta se devolve ao Estado ou ao Distrito Federal, se o de
cujus tiver sido domiciliado nas respectivas circunscfíções, ou à UniãO se tiver- sido _domiciliado em terri. tório ainda não constituído em Estado. (II')

--(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (José Fragetli)- Os projetas lidos serão publicados _e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 1~>-Seáetário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 14, de 1985
(Da Comissão Diretora)
Institui a Gratificaçio Legislativa.
O Senado Federal resolve:
Art. · 1~> Fica instituída a Gratificação Legislativa, na
forma estabelecida por esta Resolução, equivalente a até
80% (oitenta por cenfo), calculados_sobre o valor do vencimento ou salário-base do cargo ou emprego.
Art. 2Q Soment~ será cqncedida a Gratificação aos
serVidores no efetivo exercício dos respectivos cargos e
empregos no Senado Federal e Órgãos Supervisionados.
Art. 3Q A Gratificação Legislativa, sobre a ql!-al incidirá o desconto previdenciãrio, serâ inCorporada aos
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proventos do servidor que a tenha percebido na data da
aposentadoria e não servirã de base para o d.lculo de
qualquer vantagem.
Art. 49 Aos servidores já aposentados a incorporação da Gratificação Legislativa far-se-á no mesmo percentual atribuído à categoria funcional em que ocorreu a.
aposentadoria.
Art. 5~> A _concessão da Gratificação Legislativa não
exclui a percepção cumulativa de outras gratificações a
que façam jus legalmente os servidores alcançados por
esta Resolução, inclusive a Gratificação de Nível Superior, instituída pela Lei n9 6.908, de 21 de maio de 1981.
Parágrafo Ünico. Os servidores a que se refere este
art. não fazem juS às Gratificações ínstituidas pelos
Decretos-leis n9s 2.1 14, de 24 de abril de 1984,.2.191, de
26 de dezembro de 1984, 2.200, de 26 de dezembro de
1984, 2.211, de 31 de dezembro de 1984, 2.249, de 25 de
fevereiro de 1985, e outras de natureza assemelhada.
Art. 6"' A Comissão Dirctora do Senado Federal regulamentará o disposto nesta Resolução.
ArL 7~> As despesas decorrentes da aplicâção desta
Resolução correrão à conta das dotações consignadas
nos Orçamentos do Senado Federal e Órgãos Supcivisío~
nados.
Art. 8~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, com seus efeitos a partír de I I' de maio de
I985.
Art. 9~> Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, em 28 de maio de 1985.José Fragelli, Presidente- Guilherme Palmeira - Passos Pôrto- Enéas Faria -João Lobo- Marcondes Gadelha - Ewtice Mlchiles.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.908,
DE 2I DE MAIO DE I98I

Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos
servidores athos e inativos do Senado F~eral, e dá
outras providências.
LEGISLAÇÃO REFERIDA NO PROJETO
DECRETO-LEI N• 2.1 I4,
DE 23 DE ABRIL DE I984

Institui a Gratificaçilo de Incentivo à Atividade
Médica na Previdência Social, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe_ confere o art. 55, item IIi, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica instltuída a Gratificação de Incentivo à
Ativídade Médica, a ser deferida aos servidores da Previdência Social integrantes da Categoria Funcional de Médico, código NS-901 ou LT-NS-901, do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior, pelo efetivo desemperiho
de atividades médicas.
Art. 2"' A gratificação de que trata este Decreto-lei
correspon.derá a percentu_ais de_ até 100% (Ce"m pOf cento), incidentes sobre o valor do vendinento ou salário da
maior referência da. Categoria Funcional de Médico, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Sodal.
Parágrafo único. N8. hipótese de o servidor ocupar
cargo em comissão ou função de confiança, integrante
d9 Gr_upo-Direção ou Assessorari1ento Superiores, instituído pela Lei n'i' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, os
percentuais da gratificação incidirão sobre o vencimento
ou salário da maior referérlcia da Categoria Funcional
de Médico.
A_rt. 3<:> A gratificação instituída por este Decreto-lei
não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação_ de Interiorização, de que trata o Decreto-lei n9
1.873, de 27 de maio de 1981.
Art. 4Q No caso de acumulação de dois cargos ou
empregos de médico, a gratificação serâ devida Somente
em relação a um vínculo funcionaL
Art. 51' Considerar-se-ão como de efetivo exercfCio,
para fins deste Decreto-lei, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento da própria saúde, a gestantes ou em decorrência de acidente em serviço;

Art. SI' Fica extinto o regime de trabalho de 30 (trinta) horas semanais ~_relação às categorias funcionais
mencionadas no art. 7~>,
Art. 9~' O preenchimento dos cargos ou empregos
das classes especial e intermediárias, das categorias funcionais-a que se refere este Decreto-lei far-se-á mediante
-progres-são funcional ou outras formas regulares de proViinento. -Art. to. As despesas decorrentes Qa execução deste
Decreto-lei. cujos efeitos retroagem a I~> de abril de 1984,
correrão à conta das dotações próprias das autarquias
previdenciárias.
Parágrafo único, Na hipótese de haver insuficiência
de_recur,.sos_ orçamentários no Orçamento do INAMPS,
a sua complementação poderá ser atendida à contá. de
dotações a serem consignadas no Orçamento Geral da
União.
Art. II. Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrârio.
Brasília, 23 de abril de 1984; 163~> da Independência e
%~> da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Jarbas
Passarinho - Delnm Netto.

c) licença especial;
f) deslocamento ell} o~~..Qd~_§_erv~c;o;_

g) missão ou estudo no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Esta~o;
h) indicação Para ministrar ou receber treinamento
ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou aprovado pe!o Ministério da Previdência e Assistência SociaL
Art. 69 A Gratificação de Incentivo i"Ativid.ade- Médica, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, será incorpcirada aos proventos do funcionârià que a tenha
percebido na data da aposentadoria e nos doze meses
imediatamente anteriores.
Parágrafo único. O ,valor a ser incorporado será o
correspondente à média aritmética dos percentuaís-afrí~
buídos ao funcionário no períOdo a que alude este artigo.
Art. 7~' As estruturas das Categorias Funcionais de
Médico, Médico de Saúde Pública (em extinção), Mêdi~
co do Trabalho e Médico Veterinário, do Grupo~Outras
Atividades de Nível Superior, a qUe se refere a Lei nl'
5.645, de tO de dezembro de 1970, ficam alteradas na for~
ma do Anexo deste Decreto~lei.
§ li' As alterações a que se refere este artigo não
acarretarão elevação automática de vencimento ou salário, exceto em relação aos ocupantes da referência NS~
4, que passam automaticamente à referência NS-5.

DECRETO-LEI N• 2.191,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Decreto-lei n~> 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá o~tt.~$ providências.

~) licença para tratamento de saúde, à gestante ou em
decorrência de acidente em serviço:
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência
da República;

h) investidura, na Administração Direta e Autárquica
da União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão
ou funções de confiança do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores (DAS-100 e LT-DAS-100), de
funções do Grupo- Direção e Assistência Intermediárias
(DAI-110).

Art. 31' A Gratificação de Controle Interno, sobre a
qual incidírá o desconto previdenciário, será incorpora:.
da aos proventos do funcionário que a tenha percebido
na data du aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o
correspondente à média dos percentuais atribuídos ao
funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à
inativação.
Art. 49 Aos funcionãríos já aposentados a incorporação da Gratificação de Controle Interno far-se-á na razão da metade do percentual máximo atribuídO à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 5~> A concessão da Gratificação de Controle lnterno não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente os ful'lCíonáriOs alcançados por este Decreto-lei, inclusive a GratifiCa-çãO
de Nível Superior, observado o limite fixado no artigo li'
do Decreto-lei n~' 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 6~ As despesas- decorrentes da execução deste
Decreto-lei correrão à conta das dotações cOnsignadas
tiõ Orçãinento da União.

::;''C'':c,"':;:'':.:'"c__;~_:;-!'·'c:"..:••::.:';:T-,::"'::,·';:"::·":;:":;••::''::::::·:i~::·-~m:';,:~,:i':::"::-,lil ex:r~~!~.a~ar~n~~-fin;~~~~~e~;~i-:~ã~x~~~~a:e~i~:i~~

Art. 79 Este Decreto-lei entra em vigor na data 'de
sua publicação, revOgadas as disposições em contrário.

(Af\."I•<lfrvc..to-r.C' •:rm,d !Jd
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O Presidente da República, no uso da atribuição qué
lhe confere o artizo 55, item III, da Constituição,
DECRETA:
Art. l~' Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei n~
1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma do anexo a este
Decreto-lei.
Art. 2~ Somente se concederá a Gratificação aos
funcionários no efetivo exercício dos respectivos cargos.
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§ 2\"' Os servidores atingidos pêla alteração serão posicionados nas classes resultantes da nova estrutura,
mantidas as rc::spcd.ivas ref«klcias de vencimento ou....
·
· Iârio.

1

afastainentos em virtude de:
a) férias;
t.) casamento;
c) luto;

Bi-asflia, em 26 de_dezembro de 1984; 1631' da Independência e 96~' da RepUblica. -JOÃO FIGUEIREDO Delfim Netto.
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Gratíf~cação

GAAT~)i"IC.WliO

DE

CONTROLE .IN'l'ERND

ãevidá
aos funcicngrios in
cluídoS na cetego.ri'ã
funciona~

(Grupo-CT~

1800-Atividades Espe
c I t"icas de Controlii
Interno) privatiJ;a da
Secretaria
C~ntral
õe Controle~Internci,
das Secretarias
Ce
Controle Interno dos
Hinistério.'s Civis e
Orgãos· i:!:gui valente.s
da PresiCê-nci'â-a:a Re
públ-ica e· dos 1-liniS
b2,rioS f.Iiiit"ãres. : -

DECRETO-LEI N• 2.200,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Altera o Oecreto~lel nl' 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências.
O Presidente da República, n·o uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituiçà_o, decreta:
Art. 1" Fica alterado o Anexo II do Decreto-lei nl'
1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma do anexo a este
decreto~ lei

Até 8ÇPt (O i t·en!:.a ·por
cento)
c2.lc.:u!adcs
sobre o valor do -ven
ci~ento ou saláriO-

da. referência· do ser
viõor, segu~ôo · crY
tério e.s_t~!::>eleciOÕ
em .~to do !·H..niSt:io
Estc:ào-Cb.efe.:. Ca

a~·

S4cretaria de- Plane
jamento da Prési~~~
cia' õa República. -

Art. 29 Somente se concederá a Gratificação aos servidores no efetivo exercício dos respectivos cargos, empregos ou funções.
§ l~> Considerar-se-ão como de efe_tivo exercício,
para ?s fins deste artigo, os a_fastamentos em virtude:
a) férias;
b) casamento;
c) luto:
d) licenças para tratamento de saúde. à gestante ati
em decorrência de acidente em serviço;
e) ilcença especial:

f) deslocamento em objeto de serviço;
g) indicação para ministrar aulas ou receber treina·
menta ou aperfeiçoamento, desde que observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes:
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência
da República;
i) investidura, na Administração Direta ou Autãrquica_ da União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS-IC)I) e LT-DAS-100), de
Funções de Nível Superior do Grupo-Direção e Assis-
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Parágrafo único. O valor a ser incorporado será o
correspondente à média dos percentuais atribuídos ao
funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à
inativação.

tência Intermediãría-s .(DAI-II O) ou, ainda, em Funções
de Assessoramento Superior (FAS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei n\'1 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei n.., 900, de 29 de setembro 'de 1969.
§ 2~' Nas hipóteses de que trata a alínea e do § Jl',
exigir-se-â direta correlação entre as atribuições do cargo

Art. 5<? Aos funcionários já aposentados a in._corporação da Gratificação de Atividade T'ecnico-Administrativa, far-se--á na rilzão da metade do percentual máximo
atriubído_à_ Cate,iÕria fUnciÕnal em que ocorreU a aposentadoria.
Art. 69 A gratificação instituída por este decreto-lei
não poderá ser paga cumulativamente com a gra(lficação
a que se refere o Decreto-lei n9 2.165, de 2 de outubro de
i984, podendo, "entretanto, -os OcupanteS das-Cãfegorias
funcionais mencionadas naquele decreto-lei optarem
pela percepção da Gratificação de Atividade TécnicOAdministrativa.

ou função de confiança e as do cargo efetivo de que o
servidor seja titular
Art. 3~> · Os servidores ãlCánçados por este decreto-lei
continuarão fazendo jus à Gratificação de Nível Superior, inclusive durante o afastamento para o exercíciO, na
Administração Direta ou Autárquica da União ou do
Distrito Federal, de cargos em comissão ou funções de
confiança do Grupo-Direçãõ-e Asessoramento Superiores (DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de nível superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias
(DAI-110) ou, a-in-da, de Funções de Assessoramento Superior (FAS) a que se refere o artigo 122 do Decreto-lei
nt? 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a -redação dada
pelo Decreto-lei nt? 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 4<? A Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa, em que incidirá o desconto previdenciãro, será inCorpOfáda aos proventos do funcionáriO
que a tenha percebido na data da aposentadoria.

Art. 7Q As despesas decorrentes da execução deste
decreto-lei correrão à conta das dotações constantes dos
Orçamentos da União e daS autarquias· federais.
Art. 89 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasHia, em 26 de dezembro de 1984; 163"' da Independência e 969 da República. - JOÃQ FIGUEiREDO ~
Delfmt Netto.

... ·.

DECRETO-LEI N' 2.211,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1984

-~.-,)J.

J·.r. ~)

será considerada como base de cálculo de qualquer vantagem.

Altera o Decreto--lei n9 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras provia:ências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II I, da Constituição,
~
Decreta:
Art. {<? Fica alterado o 'Anexo II do Decreto-lei n<:> 1.341, de 22 de agosto de 1974, para efeito de inclusão da
Gratificação pelo Desempenho de Atividades de Apoio,
Com os beneficiáiios e base de conc-essão definidos p.o
Anexo a este Decreto-lei.
___ _
Art. 211. A gratificação de Q"ue trata o. àrtíâ:o anterior.
sobre a qual incidirá a contribuição previçienciâria, não ·

Art. J9 A gratificação ii1stitUída por este Decreto-lei
incorpora-se aos proventos -do funcionário que a tenha
percebido na ~lata da aposentadoria.
Parágrafo Unico. O disposto neste artigo se aplica
aos funcionários a-posentados desde que, na atividade, fi~
ússem jUS à gtafificãção: -- -- -· --
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DECRETO-LEI NQ 2.249,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1985
Estende a concessão da Gratificação de Atividade
Técnico-Administrativa aos ocupantes de cargos e
empregos de nível superior dos quadros e tabelas da
Administração Federal direta e das autarquias federais.
·
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. (Q Fica estendida aos ocupantes de cargos e empregos de nível superior dos quadros e tabelas da Administração Federal direta e das autarquias federais, a con. -cessão da Gratificação de Atlvidz.de TécnicoAdministrativa, ínstitufda pelo Decreto-lei nQ 2.200, de
26 de dezembro de 1984, nas mesmas bases e condições.
Parágrafo único. A Gratiftcação a que se refere este
artigo não poderâ ser percebida pelos integrantes do magistério federal ou servidores que façam jus a salários superiores aos relativos ao Plano de Classificação de Cargos, instituído na conformidade da Lei nQ 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, à complementação salarial ou vantagem1 previstas em tabelas especiais ou emergenciais; ou
às gratificações de que tratam a Lei n~' 7.146, de23 de novembro de 1983, e os Decretos-leis n9s 2.074, de20 de dezembro de 1983,2.1 II, de4 de abril de 1984,2.112, de 17
de abril de 1984, 2.114, de 23 de abril de 1984, 2.117, de 7
de maio de 1984, 2.128, de 20 de junho de 1984,2.140, de
28 de junho de 1984, 2.154, de 30-dejulho de 1984, 2.188,
2.189, 2.190, 2.191, 2.193, 2.194, 2.195, todos de 26 de
dezembro de 1984, e 2.246, de 21 de fevereiro de 1985.
Art. 2Q A Gratificação de que trata o artigo JQ deste
Decreto-lei não poderã ser percebida cumulativamente
com as Gratificações de Apoio à Atividade de Ensino e
__ de Desempenho de Atividades Previdenciârias, institui·
das, respectivamente, pelos Decretos~leis nt? 2.121. de 16
de maio de 1984 e 2:,165, de 2 de outubro de 1984.
ArL jQ No caso de acumulação lícita de2 (dois) cargos ou empregos de nível superior, a gratificação serâ devida somente em relação a um vínculo funcional.
Art. 4Q A despesa decorrente da execução deste
Decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União e das autarquias federais.
Art. 5'1 Este Decreto~lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 25 de fevereiro de 1985; 164<? da Indepen-.
dêncja .. e 97'! d_a República. - Joio Figueiredo.
O SR. PRESfDENTE (José Fragelli)- O projeto lido
serã publicado e, em seguida, ficará sobre a Mesa durante três sessões, a fim de receber emendas, de acordo com
o Regimento. Findo esse prazo, será despachado às comissões competentes.
Por delegação do PDS, concedo a palavra ao nobre
Senador Aloysio Chaves.

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há vários meses, a atenÇão nacional tem-se concentrado no debate do tema concernente à convocação de As-sembléia Constituinte para elaborar nova constituição
Brasília, 31 de dezembro de 1984; 163'1 da Independênpara o País.
cia e 96<? da República. - João Figueiredo.
Sabe-se que este foi um compromisso solenemente as-sumido pelo Presidente Tancredo Neves, antes e depois
de SU? eleição. Consta do Programa da Aliança Demor:.r_t.'. t_9 ·~.'Drte.ú!.c-J•·:~~:,.!·j.~~··-~~ ~1 _.(:~.- ,;:?·l'._Gr.-~::o ~"' ~·~s-51< ·
crãtfca e ê também um anseio geral da Nação e de todos
os Partidos políticos no Congresso Nacional.
A grande polémica que se trava em torno deste tema
consiste precisnffiente em saber como se deve proceder
para convocar a Assembléia Nacional Constituinte, num
mom-eilto cóino este, em que todos os Poderes da Re.- pública estão em pleno funcionamento, investidos das
suas funções constitucionais.
GRJ;Tl:FJ2;..c11o. PELO \'ant .. ie'm
:;:o,._·
Na competência exclusiva do Congresso Nacional,
en~~~~~ ~:~i~!- ;;~o~~s ,,~~~~~~c~:~~;~~~. ~:~t~~!~(;;-(:~~
enutheráda na Secção IV - Das Atribuições do Poder
õros ou tõ'!;:.elas C.cs ôr- ·cir:•ento o"O :;;~::·.:
--- Legislativo, Capítulo VI - Do Poder Legislativo, da
Constituição Federal, não se inclui a convocação da Assembléia Constituinte- (art. 44), como, de resto nunca
se inseriu no texto de qualquer Constituição do Brasil.
desde a sua Indepêndencia.
s.;lv.o -~s imHcaf.as JtOSl
nuw~:a:os :r .c. VTJ c >:1JT,
Da mesma forma, é certo que não se pode atribuir ao
do ;,nc;.:o_ li t;o PN:n·lc
Presidente da República competência para convocar a
lei n9 l.:Hl, ele H'H.
Assembléia
Constituinte porque esta não se inclui na
..... --·---·-··
Art. 4"' Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, com eleitos financeiros a partir de 111 de
janeiro de_l9~5, revogadas as disposições em contrário.

1

''.~~~;;~;;:~~r· "·~·'o:'~'c:}_::~: .~:_,,~~"·g;,;~, .•-

n:oun~M:reã

:zrl~~.~:__ :_~·:- . _l_ijg:~o'·~~~~~l!!t\;~da o~~os !"-~~

(Vir,~~': ~·r

i~~~~~~;~f:t~~~~~~·~gi~ ~;~~·~~:!~:~~
-·-·
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Um doCumento C?Xtraõrdinário e_ orgimi_zou a vi_da do 1mlre todos_ os partidos politicos, convocará Assembléia,
pública,
___ pério e regulou as- iriSiituições durante várias décadas
Constituinte, fixando o prazo para elaboração da nova
E certo que os precedentes históricos abonariam essa
neste País. Todas as dificuldades foram superadas naConstituição, quorwn para votação e normas para a adfórmula porque todas as Constituintes derivaram de ato
que(a ocasião, criando-se uma grande lei, como a classill!_inistração pública durante esse período, mediante lei
do Poder Executivo. Mas, é de fund~mental importãnficou__ A_fo~so_ Arin~s. Ut_n Kato portento_so;_-..no iulgadelegada, ampla e abrangente, definindo claramente os
cia, na análise desta matéria, não" ignorãr o fato de que,
menta~ sem e-iva de ex3geio, de João Camilo de Ç)liveira
parâmetros para atuaçào da administração federal.
em 1823, 1889, 1934 e 1946 o Poder Executivo tomou
Tôrres.
·
Creio que eS:ta fórmula resolve perfeitamente o probleessa iniciativa na vacância do Poder Legislativo, hipótese
ma político colocado perante o Congresso. A mim,
Proclamada a República, o Governo Provisório
que_ agora não se configura; ao contrário, o COngresso
parece-me, é inteiramente inconveniente chamar para a
convocou
a Assembléia Constituinte para dar ao
Nacional funciona plenamente, conduzindo, através de
_participação desse processo, nesta fase preliminar, o PoPaís nova Constituição."
reforma da Constituição e modificação da lei ordinária,
der Judiciürio. O Poder Judiciário deve ser poupado, o
todo o process-o- de consolidação do regime democrático
Assim, se procedeu, posteriormente, em 1933, para a
Poder Judiciário deve ficar à margem desse processo,
no _País.
Constituição de 1934. E, finalmente, em 1966, o Presiembora nele possa influir posteriormente, na parte conEste projeto político se iniciou com a revogação dos ---dente Castello_ Branco tomou a iniciativa de remeter ao
cernente ao Poder Judiciário, às suas atribuiçõ_es, à moCongressq, investido da sua função Constituinte, um anAtas Institucionais e_ tudo,_a partir desse momento, fezdernização da Justiça, as suas competências, enfim, a
~e_projeto éi~boradÕ _por d_outa ~omissão.
se através do Congresso Nacional que, a cada dia, se
tudo aquilo que jfl se chamou, "A Reforma do Judireinveste de suas mais legítimas prerrogativas. 1::, pois,
A convocaçãq da_Assembléia_Çopstituip.t~ ~ó podere·
ciário".
atribuição indec!inãvel do COngresso Nacioilal construir
sultar de um ato composto, isto é, ordepado, concertado,
solução política para a convocação da Assembléia Naque para se C9ffiJ?l_etar dep_ende dQ assentimento de, pelo
O Sr. Fábio Lucena--=.. Permite-me, V. Ex~. nobre Secional ConstitUinte- a fim de restaurar, em sua plenitude,
menos,_dois poderes- Executivo e Legislativo- que,
nador?
o regime democrático, que constitui. hoje, indiscutivelcomo c_ondiÇ_âO o impressindível, só o podem praticar se
o-sR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobrt:-Senador
mente, o anelo maior, o desejo, senão a inarredável decicOntar- COm
aprOvaçãO da _esmagadora maioria da
NaçãO:._---- -- - - - - ---------- FábiQ [u6eila.
são do povo brasileiro.
Ato ~ompósito, a _COfi:Vocação da ~ssen1blé~a ConstiSomos chamados a criar fórmula hábil, consentânea
__ Q __ Sr •. fibiP_.Lu.cena - Nobre Senador. Professor
tUinte, estando OPodc!r Legisíaiívo -erii p(ello funCíóna:
com a realidade institucional brasileira, que deve ser
Aloysio Chaves •.a fórmula apresentada por V, Ex• é, sem
menta, não -deve reSUJt3.r de prOposta ôe emenda à Conseminentemente política, ou, como disse Afonso Arinos
dúvida, uma inovação da maior importância, mas desejo
de Melo Franco.. "uma solução jurídica, quanto à sua esti_tuição encaminhada p~l_o Poder E;xecutivo, para figurar
chamar a atenção do ilustre mestre para o art. 159 da
como -eStranho e ãberranti apêndice na~, "disposições
sência, mais política, quanto à sua forma", Direi, em ouConstituição em vigor. Este artigo cria o Conselho Constras palavras, que, na construção do grande edificio da
transitórias" da Constituição. Esta ~à__Q_!J.j.O enco_!!!ra -titucional e tem a seguinte redação:
institucionalização do regiine democrático, o DireitoIii"ecedet-tfe ria hist6dã do -Direito Cõnstiiucion"ãl Brasinão é a obra em si, mas apenas o andaime que ajuda a
leiro, e seria uma forma esdrúxula, canhestra, sem gran"O Conselho Constitucional é presidido pelo
fazê-la.
deza nem significação histórica.
Presidente da República, e dele participam, como
membros natos, o Vice-Presidente da República, os
Não hã necessidade de exegese cons.titucional exaustiTambém é cer~o que o Congresso Nacional não pode
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos De.
va para se encontrar o desHnde dessa questão, agora
praticar ato de arbÍtrio, colocando- se acima da Consposta perante o Congresso e a Nação brasileira.
pulados, ()_rv,inistf9 -~~esponsável_pelos negócios da
tituição, se não pa~a ipterpretar a vontade nacional. O
Constituinte, como adjetivo, é tudo que se constitui.
Justiça e um Ministro representante das Forças ArCongresso Nacional deve ser chamado a cqnstruir soNa terminologia jurídica, o vocábulo constituinte é
madas."
lt,!çào -~_inen_~e_fD~~e__Q_Qi_itjc-ª-~-Q f<trá_p_qrq~~ es_§_e é _q_deaplicado para indicar tudo que se constitui, ou a Pessoa
sejo da Nação. É o anseio indubitável do povo, do qual é
Não inclui o Conselho Constitucional nenhum repreque a constitui.
-o único intérprele'le_gítimô.-De outra forma, configurarsentante do Poder Judiciário. Logo, Sr. Senador, se o
se-la inequívoco golpe político desferido pelo Congresso
("Vocabulário Jurídico'~, de Plácido da Silva, Ed. FoCongresso
Nacional decidisse regulamentar, por lei comNacional;
ato
suscetível
da
contestaç~o
ou
impugnação,
rense, Vol. I pág. 414).
plementar, o funcionamento do Conselho Constitucioes:cancatando as portas para recurso à força ou apelo a
Assembléia Constituinte pressupõe a ruptura-da ar~
nal,
essa
regulamentação
viria, no meu modesto entendiqualquer outra forma de contestação.
dem jurfdica, que, por força de evento excepcional, se
mento, acasalar-se com a propositura de V. Ex•, porque
desconstitui para, depois, _ser constituída de modo difeO llosso pensamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a
lei
que
regulamentasse
o
Conselho Constitucional conrente,
--aproxima-se, portanto, da tese que foi sustentada no Pleferiria a esse Conselho- os poderes de convocar a Asnário da Comissão de Constituição e Justiça pelo ProfesTive oportunidade de examinar este assunto em largo
sembléia Nacional Constituinte. Dentre os que a convosor Afonso Arinos de Melo Franco, apenas com uma alparecer em Comissão Mista do Congresso Nacional. f:
cariam, não se encontnuia nenhum membro do Poder
teração que me parece fundamental, porque_ integra no
bem verdade que, sob o enfoque possível, àquela época
Judiciário, porque, como bem diz V. Ex•, essa responsaato a vontade do Executivo e a decisão do Legislativo.
-em 1980, quando exarei parecer à Proposta de Emenbilidade deve ser dividida entre os Poderes Executivo e
A discussão desse tema está aberta há muito tempo.
da à Constituição n9 39, subscrita, em primeirO lugar, ___ ._Antes, foram tentativas frustradas, porque não havia
Legislativo. Por outro lado, a fórmula de regulamenpelo Senhor Senador Ores-tes Quércia, díz.ia- no- p-ãrecer
tação do Conselho Constitucional daria, como fonte da
possibilidade de queimar etapas no proc~sso de r~emo
exarado:
cra.tização do País, sem pôr em risco o projeto político
convocação da Constituinte, a própria Constituição em
que atualmente chega à sua etapa final.
vigor que cria a figura do Conselho Constitucional, atê
,. "A convocação de uma Assembléia ConstítUiitte
hoje sem função alguma, a não ser a de ser ouvido pelo
só se justifica após os grandes acontecimentos que
está
colocado
como
a
No
momento,
porém,
o
assunto
Presidente da República no caso de decretação do estado
modificam a estrutura do Estado, a fim de organizámaior prioridade do programa da Aliança Democrática
de emergência. De qualquer sorte, é uma modesta sugeslo de acordo com os novos tempos."
que conduziu à eleição do Dr. Tancredo Neves e à posse
tão que ofereço ao perlustrado pronunciamento de V.
Assim tem ocorrido através da História.
do Dr. José.Sarney na Presidência da República. E tem o
A Constituinte de 1823 foi convocada para dar
Ex•. fazendo ver que a Constituição deve ser fonte da
apoio dos demais partidos políticos, que reconhecem ser
ao Brasil independente uma Constituição ajustada
convocação da Constituinte e que o Conselho Constituirreversível o processo e inarri:dável a decisão política,
ao status da Nação que se organizava. Assim, em
cional existe por força da Constituição Federal. Esse, o
respaldada no assentimento da Nação de convocar As1891, em 1934 e 1946.
meu aparte.
sembléia Constituinte para estruturar deJ1nitivamente o
Rápido retrospecto histórico é inprescindível
regime democrático entre nós. Como fazê-lo? Mediante
O SR. ALOYSIO CHAVES- A solução de V. Ex•,
para demonstrar, à sociedade, a larga tradição de
proposta de emenda à Constituição, de autoria do Poder ..
Senador Fábio Lucena, ajusta-se ao pronunciamanto
nosso Direito Constitucional - como, ademais,
Executivo'? Por iniciativa simultânea e concertada dos
que estou fazendo. ~ óbvio que o Senhor Presidente da
ocorreu em outros países__ da América e da Europa
Três Poderes - Executivo, Legislativo_ e Judiciário -.República dirigirá, segundo a fórmula que sugiro, men-de utilizar, com extensão, o Poder CoriSfituinte
como já aventou, recentemente, o ilustre Deputado João
sagem ao Congresso Nacional; não enviará uma proposinstituído, previsto nas Constituições brasileiras,
Gilberto'? Pela forma preconizada pelo eminente profesta ôe emenda à Constituição, mas uma mensagem ao
para reformã-las, às vezes com-inusitada freqUência,
sor e jurista Afonso Arinos de Melo Franco, exposta na
Congresso Nacional, na qual vai refletir o anseio da
caracterizando excesso Censurável, como agora
Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Refleti
ocorre, mas, sobretudo, o fazendo, também, para
Nação, o desejo nacional da convocação da Assembléia
sobre o assunto e inclino~ me por solução que me pa-rece
superar graves crises de natureza insti~ucional, sem
Nacional Constituinte. E solicita ao Congresso Nacional
-mais consentânea, com precedentes parlamentares, e
desconstituir a ordem política -ex.ístente.
que a efetive da forma que julgar adequada.
O exemplo vem da hora primeirilOe nossa vida -- -com a atual conjuntura política nacional.
Tal fórmula poderá ser assim apresentada.
Minha idéia pode até não prêvalecer e amanhã o Concomo País independente.
O Presidente da República, partícipe indispensável do
gresso Nacional entender qu~ deve fazê-lo através de
Rompidos os laços coloniais com Portugal, urgia
pro~esso, para definir publicamente sua posição histórie!""enda à Constituiçã(),__-itiãs O Congresso Nacional, sodar corpo e vida ao País nascente."
ca dar, de maneira expressa, seu assentimento, podetá
beranamente, decidirá a maneira de fazer essa convoA convocação da Constituinte- feita após a lndependirigir men~agem ao Poder Legislativo, propondo a concação da Assemblt:ia Constituinte,
dência, por Dom Pedro I, por iniciativa e decreto impevocação de Asseinbléia Constituinte, pela -forma que o
A sugestão de V. Ex• é oportuna e casa-se perfeitaria!, é o exemplo que se cita na ordem cronológica.
Congresso Nacional julgar adequada, a ser eleita a 15 de
mente a essa idéia,_ porque, mesmo sem Í'egulamentação,
É bem verdade que essa Constituinte foi dissolvida e
novembro de 1986, para ela_b_t;~rar nova Constituição.
o
Presidente da Ripública pode convocar o Conselho
uma Constituição foí olito!gaâã ao Império. Sem em~_~r- __ _ O Congresso_ Nãcional, medfante Resolução Legislati~
Constitucional, õuví-lo e, respaldado na sua opinião,
go desse vício de origem, essa Constituição constituiu~~ va;aprovad3 pOr 2jJ, depois de prévio entendimento en-

a
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O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex' me permite um apar-

o-tempo, não o que merece o nobre orador, mas o que
podemos conceder.

dirigir-se ao Congresso Nacional para propor a convo-

cação de uma Assembléia Nacional Constituinte. A pequena ou a grande distinção que estou fazendo é que o
Presidente da República, para mostrar o seu assentimento à fórmula, para não ficar à margem desse processo,
toma a iniciativa da mensagem e com ela perante a
Nação e perante a históría marca sua posição. E isto assegura, neste ato composto, a participação imediata do
Poder Executivo, porque sendo uma resolução legislativa ela não está sujeita à s.ailção, mas aperiii.S à promulgação, para entrar em vigor. Apenas entendo que esse
ato, feito com a participação do Executivo e do Legislativo, concertado dessa maneira, é uma fórmula política
que se cria,-porque a solução é uma solução eminent~
mente política.
_
_ __Nós tiverilos, já rio passado, nobi-e Senador FãbiQ LU-cena, exemplos disto; nós tivemos o ato adicional, mas oato adicional, como feito à época do Império, resumia
numa alteração à ConstitUição, era um documento de
natureza eminentemente jurídica. Tivemos, também, por
uma resolução do Congresso Nacional, a decretação da
maioridade de D. Pedro II. Esta foi umã decisão eminentemente política. Enquanto a Constituição--do Império
assegurava essa maioridade aos 18 anos, se_ antecipou
para os 14 anos mediante uma resolução das duas Casas
do Poder Legislativo, resolução portanto do Legislativo,
e de natureza, de índole, eminentemente política.
Ao invés de se acrescentar neste apêndice da Constituição mais uma disposição transitória, um fato de tarrelevância, da significação política-histórica da convocação de uma Assembléia Constituinte, far-Se"-la, corii-a
provocação do Poder Executivo e a aprovação do Congresso, através de uma resolução do_ Legi~lativo, resolução que, na forma do entendiinento previamente estabelecido, seria aprovado com quorum de 2/3, o mesmo
quorum que se exige para uma alteração constitucional.
O Sr. Helvídio Nunes -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AWYSIO CHAVES- Com muito prazer.
O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Aloysio Chaves., V. Ex' emérito Professor que é, brinda esta Casa, na
tarde de hoje, com esta magnífica aula. Teria algumas r~
flexões a fazer sobre a parte final, sobre as conclusões do
discurso de V. Ex' melhor diria, da aula de V. Ex' Deixâlos-ei, entretanto, para outra oportunidade, pois o tema
~por demais fascinante e não- cabe nos estreitos limites
de um aparte. De maneira que á minha intenção agora, o
meu desejo é apenas saudar a presença de V. Ex• na tJ:ibuna e dizer que esfa Casa está encatúaOa com a aula
que V. Ex' estã proferindo.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Agradeço a V. Ex• as
pa lavras extremamente generosas, muito além do mérito
desta singela exposição que estou fazendo_ ao Senado,
para transmitir uma opinião, quando se abre debate de
tão profunda repercussão nacional, a respeito da com'?~
cação da Assemblêia Nacional Constituinte. Devo dizeia V. Ex• nobre Senador Helvidio Nunes, e à Casa que
essa é uma fórmula política criada; não é uma fórmula
que resulta da letra expressa da ConstituiçãQ. É uma fórmula que, dentro da conjuntura política nacional, neste
momento especial de transição para completar o processo democrático, é criada pelo CongresSo Nacional. Se
exclui a iniciativa pura e simples de uma proposta do Poder Executivo, de uma proposta, inclusive, de uma emenda à Constituição, é porque, Cõmõ- Jâ acentuei anteriormente, quando se adotou no passado essa fórmula o Poder Legislativo estava em recesso, foi na vacância do Poder Legislativo. Mas, em pleno funcionamento_da Poder
Legislativo, este deve ser o árbitro sobe~ano de como se
fazer essa convoCação, mas com assentimento, com a
.
participação do Poder Executivo.__
Aliás esta fórmula, que aproxima da que eu estou expondo ~o Senado, também detalhada na conferência do
professor Affonso Arinos de Melo Franco, é uma solução política. E ele dizia, naquela conferência: Em termos especiais, seria uma solução original, uma solução
brasileira para o caso brasileiro. Mas isto não ê um defeito, antes pelo contrário: em termos gerais seria um procedimento inatacável, tanto sob o aspecto político quanto sob o jurídico".

te?O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o nobre Senador
Lomanto Júnior com muito praZer.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Se V. Ex' me
Permite -a interrupção, o tempo de V. Ex• já se esgotou
hã seis minutos. GOstaria, portanto, que V. Ex~ abreviasse o seu brilhante discurso.
O Sr. Lomanto Júnior- Cumprimento V. Ex' pelo
brilhante_ejudicioso pronunciamento de~ta tarde. V. Ex'
nos deu aqui uma aula de Direito e veja como foi últil o
seu- pronunciamento, como ele teve uma significação
toda especial: ê que, hoje, visita esta Casa um grupo numeroso--de jovens estudantes da Universidade de
Brasília, exatamente por sugestão do Professor e Ministro Carlos Mãrio Veloso, que é o regente da cadeira de
Teoria Geral do Direito Público. Esses jovens universitários vieram até o senado verificar a tramitaÇão de um
projeto, quiiis os meandros por que ele tem que passar,
qual a sua trajetória nesta Casa, e naturalmente, devem
estar felizes porque estão u-nindo o objetivo de verificar
corno tramita um projeto nestã Casa e oportUnidade de
assiStir a uma brilhante aula de Direito, pro.nunciada por
um dos mestres respeitáveis da Ciência do Direito, Cumprimento V. Ex' parabenizando-o pelo seu brilhante discurso.

O SR. ALOYSIO CHAVES - Agradeço a V. Ex•
Sr. Presidente, peço a tolerância da Mesa para conclUir, porque há uma citação que não poderia truncar...
O Sr. César Cais- Senador Aloysio Chaves, antes de
concluir, eu gostaria de fazer uma observação.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Pois não! Ouço V.
nobre Senador César Cais, com muito prazer.

Ex~

-o-sr. César Cais- Nobre Senador Aloysio Chaves,
V. Ex• _e_tgçios os companheiros_ do Senado sabem que

sou homem de formação de números, de Matemática,
sou Engenheiro e sempre fiz da minha profissão uma posição importante em toda a minha vida de homem.público"Mas_t agora, estou integrado, mais do que nunca, no
Poder I,..egislativo e tenho dúvidas muito sêrias sobre o
problema _que V. Ex' aborda, com toda a mestria equejâ
di_s_cuti, particularmente, com V. Ex' Na realidade, V.
Ex• acaba de pronunciar uma frase que é exatamente
aquilo que penso. Acho que algum poder- o Executiv?
ou, como dizem, o Executivo, o Judiciário e o LegislativO :.___ conv-ocar uma Constituinte, pressupõem a Vacância dei Poder Legislativo.

O Sr. Luiz Viana- Muito bem!
O Sr. César Cais - Entendo que não existe o Poder
Legislativo operando uma Constituição que é uma coieh~ de_ret~hos, m~s éJ.Ima CJJnstituição. Parece-me- e
não sou ho!_ll~rq__de Qireito,_de cultura jurídica-, mas,
pela lógiCi; a mim parece qUe o úTtico Poder a que cabe,
legitimamente, convocar a Constituinte é o Poder Legislativo, senão é admftir-se a vacância do Poder Legislativo. Era isso que eu desejava dizer do meu entendimento
sobre o assunto.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Costuma-se dizer que
mais exalo do que a Matemática é a Lógica, como Ciência. O aparte de V. Ex' é irr.~preensível sob o_ ponto de
vista lógico e conclui da mesrria maneira que acabo de
expor ao senado. Entendo que essa competência é do Poder legislativo. Acentuei vârias_vezes que, não havendo
Vacância do Poder Legislativo, não há como colocar fora
do Congresso a convccação da Assembléia Constituinte.
O Sr Fábio Lucenã- Senador Aloysio Chaves, com
sua permissão, quero fazer um apelo ao Presidente do
-Senado: É que toda vez que um senador for à tribuna
abordar questão da Constituinte não seja limitado ·a tempo. V. Ex', Sr. Presidente, poderá, inclusive, basear sua
tolerância no caso no art. 153, § 89, da Constituição, que
se sobrepõe ao Regimento. É o apelo que faço a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Tanto quanto
Y. Ex' Já estamos dando

_~?Ossível, a~çnderei ao apelo de

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, apenas
reputo indispensavel trazer ao Cótlhecimento do SenadO
um aspecto que me parece relevante: é uma possível argUição de inconstitu_icionalidade de uma resolução legislatiY& do __ Congresso. E sirvo-me ainda, a esse respeito,
dos ensinamentos do Professor Affonso Arinos, na conferência já citada:
"Para nós, a competência do Supremo Tribunal
Federal para conhecer do assunto, esbarraria no ca·
rã ter não-judicial da matéria, por ser exclusivamente política. Ninguém, no Brasil, versou melhor este
ponto do que Rui Barbosa. O maior constitucionalista brasileiro desenvolve seu raciocínio de fOrma
que vamos resumir fielmente. Lembra ele que, desde
a fund_a_ção, por Marshal, da revisão judicial dos
atas do Congresso, ficou reconhecido existir ... -uma
região impenetrável à autoridade da justiça: a região
política. Rui Barbosa explica que a matéria é política quando se trata do exercício próprio de um Poder
Constitucional, considerado na sua conveniência e
oportunidade, exercício que não traga qualquer prejuízo a direitos e garantias individuais. Neste caso (e
estas são palavras de Rui) a questão é politica porque seus eLementos de apreciação pertencem intrinsecamente à função conferida, e a ingerência de outro Poder a anularia intrinsecamente." Em tal caso,
insiste Rui Barbosa, a decisão da Justiça interferiria
na região política porque abriria combate enlre os
poderes da União, entregando a um a autoridade
soberana de cassação sobre os a tos dos outros".
E prossegue nesta linha de argumentação para mostrar que o ato do Congresso seria sempre um ato soberano, insusceptível de impugnação e a adoção desta fórmula de uma resolução e não de uma emenda constitucional
encontraria preCedente no ato que declarou a maioridade de D. Pedro II, e no plano externo na alteração feita
na Constituição Norte-Americana. Cita ainda o professor Afonso Arinos:
Historicamente ela encontra admirável exemplo
na Constituição dos Estado Unidos da América,
modelo de todas as Constituições escritas no mundo, especialmente das nossas Constituições, no Império e na República.
Este último período eu gostaria que fosse bem
m_editado, porque tudo que se levantar contra essa
tese da vacatio legis, da existência de um sistema,
durante um período, até ser adotado outro, é a história americana. A história americana se baseia nisso. Todo mundo sabe, mas é importante que isso figure num texto escrito.
Como é sabido, a primeira Constituição Americana foi redigida pelo Congresso continental, reunido em Filadélfia a 10 de maio de 1775, o qual, a 15
de novembro de 1777, adotou os chamados Artigos
de Confederação. Estes Artigos de Confederação
fracassaram completamente, tal como o sistema
constitucional revolucionário, deixando o país na
maior confusão política, a ponto de um amigo de
Madison escrever-lhe, em março de 1786, que os Estados Unidos estavam se tornando "uma das nações
n:lais desprezíveis da Terra".
Vejam só, na antevéspera de os Estados Unidos
explodirem como a maior nação da História Moderna, talvez da história do mundo, um amigo de
Madison dizia: era a naçãp mais desprezível da face
da Tefra, Por causa do desastre político que tinha
sido a Confederação. Mas o Congresso Continenta1,
- em breve, resolveria o impasse histórico.
No dia 21 de fevereiro de 1787, o Congresso, sem-poderes especiais para tanto, aprovou uma Resolução, -,- note-se bem, uma Resolução - pela qual
se "reuiliria em Filadélfia uma Convenção na
segunda-feira do próximo mês de ma'io, para considerar a situação dos Estados Unidos e projetar clâusulas que lhes pareçam necessãrias para tornar a
Constituição do Governo Federal adequada às exigências da União". --
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ga_s, acaba v~ co~. a ~ntervenção ~in_dical •. por via_a~miNós temos, tanto no plano interno quanto no plano
externo, precedentes para justifiCar o ato do Cçngre"Sso. - ~ nistratiVã, -e sóa-perinltã-Vía}udielãria.- Como âsSc;gUfa-va, terminada a gieve a estabilidade de 6 meses_ para os
E creio que assim procedendo o Executivo em perfeito
emprega<!os_ afetou 4re-ã: ~ensíve! _na (]~alo Mhüstério do
entendimento com o Legislativo, teremos criado as conTrab!!l_h_o_- nãg d~i2;.-ªv~ _T)i!l_gl,!érp._ penetrar. E por esses
dições para o funcionamento pleno e eficiente d_e uma
constituinte capaz de_outorgar este a ~~e País a Consti- ~-dois !llO_~_Q_s_,_ e!lt_re_Qutro~Q__f@_y,_ projeto estanc9u na
Câmara. Mas eu acredito que não devemos, agora, apetuição que ele aspira que ele merece, para a felicidade do
nas cuidar de uma lei de procedimento. Pode-se dar o
povo brasileiro. (Muito beml Palmas. O orador é cumprimentado.)
- --nome de lei das negociações coletivas. É um rótulo. Fundamentalmente, a questão é a seguinte: juntamente com

a regulamen~ação do ex~rcício do direito de greve, tei-s~
á que enfrentar a regulamentação do poder normativo

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
OS~. N~LSON CARNE_IRO (PTB -_RJ~_J>ro_nunci,a
o segumte d1scurso. Sem r~v1são do orador.)- Sr. Presr.
.
.
dente, Srs. S~nadores:
Era meu m.te~to pronunciar dlsc::urso h~Je s_~?re 0
terna da Conshtumt~. Mas, acabamos de ouv!f a hr.dhante aula com q~e bnndou o Senado Federal o em mente
Senador Aloys10 Chave.s.
.
Valho-me d.a oportumdade de estar nesta trabuna para
dar uma explicação à C::asa: Há alguns anos, 0 Senado
Federa~ aprovo~, unanm~emente, com e~e~da de todos
os part1~os, Pr?Jeto.de le1, r:gulando 0 direitO de grev_~·
Esse proJeto for enVJad__? à Camara há alguns ano~, .e ah,
~urpreen?entemente.' n~o teve curso. Nem 0 , pre~tlglo d?
1lustre Ltder da Ma1ona, de então, conseguiU que ele ttvesse andamento n~ outra Casa do Congresso.
.
Jâ agora, Sr. Preslde.nte,o Governo acaba de anuncrar
a remessa de um proJeto que aborda 0 - mesmo grave
pro~lema.
,
. .
, , . .
Tmha eu, hã algu~ tempo, rc;chg1do outra. JO!C!atlva
exatamente porque vta q~e o Proj~to de Aloysl~ Chaves,
apesar de todas as suas v1rtudes, tmha contra sr algumas
dificuldades insuperáveis; como o assunto jâ está na Ordem do Dia, ofereci, hoje, uma proposição nesse sentidO.:
Essa explicação devo à Casa, ·para deinOrüitrarque a
minha iniciativa não contraria minha posição no Projeto
Aloysi<? Chaves; e 0 meu maior empenho é que a Câmara
dos Deputados conclua...

O Sr. Aloysio Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
o SR. NELSON CARNEIRO _ ... a tarefa; fazendo
lei, com as modificações ditadas pelo decurso de tempo e
pelas divergências de opiniões, a brilhante iniciativa do
eminente parlamentar paraense,
Com muita honra, concedo o aparte ao nobre_Senador
Aloysio Chaves.

_

da Justiça do Trabalho. Isto é inelutável, é indispensável,
_--e V. Ex• sabe que esta é; uma área aínda um pouco dificil
_çfe ~e penetrar. Não sei~ nobre Senador- e V_LEx• talvez
possa entender melhor, com seu notório saber jurfdico
---~como se pode permitir greve em serviços públicos e
atividades essenciais, quando a Constituição, no seu artígo 162, proíbe taxativamente. Nós podemos reduzir a !ista, o elenco das atividades consideradas essenciais. Isto é
critério político, critério da administração, mas n6s não
podemos regular o exercício de greve nas chamadas atividades essenciais e nos serviços públicos. A greve não é
procedente, nem improcedente, A greve é legal ou ilegal.
Por isso mesmo, já -se afirmou que a greve, em todos os
_ países do mundo que a permitem, oscila sempre entre o
direito e o delito. Ou ela é um direito ou ela infringe a lei;
nesse caso é uma infração penal. Greve improcedente é
um eufemismo que .se está usando para evitar declarar
expressamen(e na lei que certas greves são improcedentes~Agradeço a V. Ex• a generosidad~ de ouvir-me nesta
intervenção, mas, como autor do projeto, a que se referiu
de maneira tão elogiosa, eu não poderia deixar de acrescentar essas considerações.

O Sa:NÉLSO~CARNEIRO ::.:As contribuições-de
~--~i~ s.ã~Ctti_~~~-§s -~~ ixame dÕ §enad~_f'e~~r_a,l.
Mas, Sr. Presidente, também conheço as dificuldades
que enfrenta o Projeto Atoysio Chaves, e s.omente por
issó me_ a~e_nturei a aPresentar, hoje, projeto regulando o
--direito de geve,
Minha presença é para apresentar escusas ao Senado
por ter insistido -nuÓl ãSstirito que já foi objeto de deliberação desta Casa, e só 0 faço poiqi.Je v"ejo que aqu"elas
fofças invisíveis de que fal~va determinado Presidente
con1 iriuarii-7=-- aS forças ocultas- a impedir 0 andamen-
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As fontes__ S~~~~!?r.a§__qa_r-iqu~a N~ciOnal, que inconlocali2;am nos municípios, é óbvio qoe
para eles devem .convergir aplicações maciças dos recurso~ que vão detonar e ativar o processo do desenvolvimento econômico social.
Como, porém, atingir tais objetivos, quando se anula
a capacidade empreendedora das prefeituras e câmaras
municipais, por força dos exageros e da exacerbação do
centralismo em termos de planejamento, acumpticiados
com a espoliação de que são vítimas?
Tais defor!t).ações são, _erp grande parte, responsáveis
pelo êxodo Rural e pelas migrações desordenadas, que
estão contribUindo para o congestionamento e a saturação das nossas principais cidades, em cuja periferia deteriorada se amontoam milhões de brasileiros marginalizados.
h nesse contexto que se insere o decisivo papel reservado à Fundação Pró-Município. A Fundação PróMunicípio está surgindo na hora exata, no preciso momento em que o municipalismo parece superar, depois
de tantos anos de avanços e recuos, o ciclo das pregações
doutrinárias e a fase romântica das cartas de direitos,
princfpios e reivindicações.
test~velmente_ se

O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR dor Jorge Kalume.

Ouço o nobre Sena-

O Sr. Jorge Kalume- Não poderia silenciar diante da
grandeza desse projeto que V. Ex~ está apresentando.
Mais uma vez V, Ex• demonstra o seu amor aos municípios brasileiros, e como é conhecido entre nós como _o
grande municipalista, o objetivo desse meu aparte é apenas para cumprimentá-lo, parabéns.

O SR. LO MANTO JúNIOR- Muito obrigado pelo
generoso S:parte, sem-pre generoso aparte do Senador
Jorge Kalume, que engrandece o meu modesto pronun~
ciamento.
O Sr. Nivaldo Machado -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Concedo o aparte ao
riobre Senador Nivaldo Machado.
O Sr. Nivaldo Machado -Nobre Senador Lomanto
Jónior, conheci V. Ex• como prefeito do seu municfpio e
eu vereador da velha legendária cidade de Olinda, já en~
gajada numa luta intensa, numa luta difícil, mas numa
--~-:::::: ·~e-~ii~~ ~_gp~g!!~-~?-.,~.~-~.!l~t~--R~rJ.a_m~n~~r__e~_,_:_ ____ ·luta sobretudo patriótica, para dar ao Município as conSãO-e5Sãs-eiJ)IiCaÇOeS- q-ue- deVIa-dár: em rCSPeito ãOs
dições de que necessita financeiramente para tornar rea~
. ihisfre5 cOlegaS e- eiti fisPf:ito aO trabalho eficiente do
!idade efetiva a sua autonomia, que·o texto Constitucioilustre Senhor Aloysio Chaves.
na! assegura mas que, na ver~ade,jamais passou de mero
ornamento legal, de mero ornamento jurídico. E à épo~
.--=--~_g_.ra. 0 :9.ú.i::-tli!~~ ·dizú:-JM_u_!!o___!;l~~!)_
-Cã. enrr~es- ieãifzSilãsSõb orientação de Rafael
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -Conc_edo a
Xavier de Oliveífa, nós- ambos acentuávamos que não
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.
era possível que esta Nação alcançasse os índices de pro~
o StC'[:O~ANTQ_-:rúNIOR ~ -c.P-Ds ~ BA. Pro-gresso a-querazjus, se não contasse com suas células bá~
nuncia 0 seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, Srs. Senasicas, os municípios, fortes, dispondo de condições fi.
dores:
nf!nceiras para assegurar o mínimo de serviços públicos à
E-Coln-vivo intúesse que, mais uma vez, apresento a
-população que abrigam. De forma que, quando V. Ex~
dando remate à sua atuação continuada, em favor do seu
fortalecimento, apresenta projeto desta envergadura, só
esta Casa p~ojet~ __c:!e lei qy.e autoriza o Poder E_xecutivo a
_ínSITfUir a f\i!lç!açlOPró-M_uriicípio.
tenho que me congratular com os mtl.nicipalistas e sobre~
--Da v_~_,l!_'!!e.ri_or, ~eve_esse pr!Jje"to e_arecer fa,_~or?-y~l_od_a
--tudo aplaudi-lo nesta iniciativa, que deve merecer, sem
ComfssJO (ft; Consti!~1~ão _e Justjça, sendo seu relator, o
dúvida, o apoio unânime desta Casa e que o credencia
saudoso -presidente 'f3-ncredo Neves, então Senador. Foi
também aprovado pela Comissão de Serviço Público Ci~~:~~~f.ítimo comandante desta campanha de redenção

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Nelson Carneiro, aproveito a oportunidade para louvar a correÇão
exemplar de V. Ex• nesta matéria. S~i, inclusive, que V.
Ex• teria insistido junto ao Ministro do Trabalho s_obre a
conveniência do aproveitamento de seu projeto, jâ aprovado pelo Senado e, no momentO, aind51 em tramjt~ção
na Câma-ra. Devo dizer a V. Ex~ que o projeto que eu
a-presenteu foi enriquecido com várias emendas _4e autoria de V. Ex~, do então Senador Marcos Freire, do então
Senador Franco Mo_ntoro e aprovado~ por unanimidade,
nesta Casa. Mas o problema do direito de greve pode ser
resumido em poucas palavras. Se nós, no Congresso Nacional, nos limitarmos agora, para a revisão da ~ei n9
4.330 a fazer uma nova lei de procedimento, nada terá
sido resolvido no País. Se a nova lei vier dizer qUe, ao invés do prazo de lO dias, o prazo é de 5 dias, se invés do
quorum de 2/3 o quorum é de maioria absoluta,- por
--vn:--- --- - -------- -- -- exemplo, esta lei de procedimento nada resolverá. O
Traiá-se de--t.im prÕjeto de .alto inter~sse pOlítico, de
problema de greve está umbilicalmente ligado ao probleO SR. LOMANTO JÚNIOR- Ó aparte de V. Ex•,
ma salariaL Salvo as greves de simpatia ou as greves polí_au(o-sustentação 42_municfpio, hoie mutilado~ como- "de
nobre. Senador,_ faz.-me recordar os dias inesquecíveis da
ticas, toda greve visa uma melhoria salarial. Se nós não
sua-lnodernização, célula que é da vida admiriistrativa e
minha juventude política, quando Prefeito da minha cidermos à Justiça do Trabalho a competência, inclusive
p,elítica d_g_País. __ ~=·=~,-------=--~~~--~ ____ --~ ~dade-natal, jâ pela segunda vez e ainda não havia compara fixar tarifas salariais e edit<ii prirlcíj,ios deC"arát;~-,-
A -~~cfemocrãti.iiçãÕ do País enseja o restabelecilll:~npletado 3Q_anos de idade.-Recordo-me do Vereador de
normativo, no exercício da sua competência constitucíQto da.;mtqnpmi_a municipal e de_uma,_noVa discríminãção
Ofíllda - -naquéla -época oferecia o seu apoio àquele jonal, tudo terá sido inútil, a não sCr Qoe se exclUa, de toda
- _ vem Prefei_tci·do iõterior da Bã:hia e pleiteava a Presidênc!_~ r~n9~-~gr~~!=()n_di_ç_ões_para o_ açjv~nto cl~ _uma_ autêntica politica de aprimoram_ento da Federação, a partir do
a estrutura da organização júdiCiái-íil bra_Síl~if3, a JUstiça
cia da Associação Brasileira dos Municípios; hoje Senado Trabalho. O meu projeto regulamentava o poder nor~
fortalecimento das_u;nida.~es elementares que a iptegram._
dor- naq1:1ele memorãve_l5\' Çongresso dos Municípios,
mativo da Justiça do Trabalho, previsto no parágrafo úrealizado. na cidade do Recife, sendo o Governador do
~5=IÍfica-~-~~_re_ocupaçÇ>es aPso_r~en~es c:_ os in~e
nico, do art. 142, da COnstitUição. -DeSde !2.~6 Q!l_e_estª __ r~~C§. prioritários da quase totalidade dos prefeitos e 'teEstado de então, o colega nosso, o eminente Senador Cid
matéria estâ por ser regulada, Mas é evidente que no moreadores do Brasil, situam-se em dois planos essenciais e
Sampaio, que também ofereceu o seu apoio àquele jomento em que _ele assim procedeu, criou resistência na
indiSsociáveis:
vem Prefeito que pl~iteava com~ndar o movimento muârea da SEPLAN e do Ministério da Fazenda. O meu
I<ii _-a ã_ú~ononi_ia munici):i~l:,
nicipalista brasileiro .. Lembro~me que estava presente, na
projeto, por emendas de V. Ex• e de outrOs ilusti-eS cole2'1f o desenVo!Viffiento auto-sUstentado.
época, o futuro Presfàente Jârlio Q~adros como tambêm

a
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os municipalistas Adhemar de Barros e Ney Braga, gran-

cendo, Srs. Senadores. e encerrando este meu despretendes figuras que depois foram estrelas na constelação
sioso pronunciamento, quero repetir que, na verdade,
Municípios bem organizados e prósperos estimularão
política do Brasil. Pois bem, eleito naquele me~orável _
em todo o Brasil iniciativas geradoras de riqueza, proCongresso em-Recife, sem dúvida alguma, foi a minha
gresso e bem -estar social, cujos resultados convergentes
caminhada, foí a grande ajuda que recebi, depois de um
terão os (;feitos de uma· autêntica reação em cadeia,
trabalho de três anos de luta em favor dos munjç;ípios.
Vindo a este Senado, ainda como Prefeito e falando Hª- ____ fQ,rJ.alecem:lo_-_s~. assim_,_ em _bases democrâticas: ~{ ín_fra~
estrutura
da nacionalidade. (Muito bem! Palmas! O oraConiíssãOde Constittiiçãõ-e Justiça conseguimos a refordor é cumprimentado.)
ma da Constituição, fazendo com que os municípios tivessem uma participação maior-na fenda púbUca do
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) :- Concedo a
País.- Recordo-me que foi a elevação do percentual de
palavra, como_ Uder, ao nobre Senador N1valdo MachaR
lO% para 15% do Imposto sobre a Renda e a criaÇão de_
do
10% sobre o Imposto de Consumo. Recordo-me daquell!_
--0
NlVALDO !>aCHADO PRONUNCIA
providência em que dotamos quase mil municípíos 15rã_Sf- __
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
leiros de tratares para a construção de estradas. Enfim,
ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORfoi a mínha caminhada para aquele lugar,_para aquela alMENTE.
tura, que jamais, filho de emigrantes ou netõ de emigranÜ Si:P-IiESIDENT-E (Mário M~lia) ~--ConcedOoi pates, modesto politico do interior do meu Es.tado,jamaisimaginei que tão jove·m, que tão cedo, chegaria ao colavra ao nobre Senador Jorge Kalume, de acordo com o
mando da própria unidade da Federação brasileira, a
art. 183_, § 2_<:>, do Regimento Interno.
terra mater do Brasil, que é a Bahia. Agradeço a V. Ex•,
O SR. JORGE KALUME (PDS- A C. Para justifiw
porque essas reminiscências fazem bem, n9s momen1o!
caÇão de proposição. Sem revisão do orador)- Sr. Preem que as faces enrugam e os cabelos embranquecem.
sidente, Srs. Senadores:
-- ----Indo ao encontro dos anseios dos aposentados e dos
Sr. Presidente e Srs. Senadores, concluo as minhas papensionistas, estou apresenta~do à consideraçã"o do Selavras dizendo que, na verdade, Municípios bem organinado Federal o segumte proJeto:
zados e prósperos estimularão em todo Brasil iniciativas
geradoras de riqueza, progress_o, bem-estar social.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O Sr. Carlos Alberto --Permite V. Ex~ um aparte,
No
, DE 1985
nobre Senador Lomanto Júnior?
Revoga disposição do Decreto-lei n<:> 1.910, de 29
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Com muita honra,
de dezembro de 1981.
ouço o aparte de V, Ex•.
=- -O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> É revogado o artigo 2<:> do Decreto-lei
O Sr. Carlos Alberto- Mais uma vez V. Ex•, voz aln<:> 1.910, de 29 de dezembro de 1981.
tissonante da Bahi~ que ocUpa 3 -ll-íb-ui13. -para a apreArt.
21' Esta lei entra em vigor na data da sua
sentação de um projeto nos dá aquele entusiasmo ao ver
publicação.
o ex-Vereador, o ex-Prt::feito Municipal, o ex-Deputado,
Art.
3<:> Revogamwse as disposições em cono ex-Governador e hoje Senador da República, buscantrário.
do a valorização dos Municípios brasileiros. E V. EX'

sli.:

que jã foi Prefeito, V. Ex•-que jã foi Gover"nador, sahe
perfeitamente do drama das situações_ díficeis _q-ue atravessam os nossos Municípios, portanto, meu caro Senador Lo manto Júnior, V, Ex' que quando aparece e que
fala da Tiibuna dQSenado Federal nos toca profundamente pelo seu carisma, pelo seu mistiCísmo; como=v:Ex' coloca as coisas. E V. Ex• gesticula de tal forma, que
as próprias mãos áC V. Ex• falam e traduzem aquilo que
nós nordestinos queremos e reivindicamos para a nossaRegião. Mas V. Ex• quando fala também pelos Municípios brasileiros, V. Ex• não estâ falando tão-somente
pelo Nordeste. V.- Ex• quer realmente uma fundação
para o Município, que possa _dar melho.res perspeCtivas-,
melhor futuro para o nosso País. Gostaria de ilustrar o
pronunciamento de V. Ex• com toda humildade, dizendo-que encaro, com seriedade, o pronunciamento de V. Ex•
e o projeto -de V. Ex• E que V. Ex• faça constar no_seu
projeto, quem sabe, o estudo para que a SAREM, que_é
o orgão que distribui as verbas para os Municípios, possa ser incluída dentro do c_ont_exto da Fundação PróMunicipios Brasileiros. Parabéns! Estarei sempre aqui
sempre que V. Ex' assumir a Tribuna estarei sempre presente, até mesmo porque, como jovem gostaria deapren~
der muito com V. Ex' nieus parabéns.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Vejo, Srs. Senadores,
que o aparte generoso, repassado de juventude, também
me traz reminiscências_quando vejo um jovem Senador
pronunciar com tanto entusiasmo, com tanto carinho,
com tanta solicitude e com tanta generosidade o seu
apoio ao projeto- que ora estamos tendo ã opõ-rtU:nidadC-e a honra de_ encaminhar à apreciação do legislativo.
Obrigado, Senador Carlos Alberto, muito obrigado~
V, Ex• realmente é um homem de mídia, V. Ex• é um homem de comunicação, V. Ex• chega a esta CaSa e re3.l~
mente provocou no Rio Grande do Norte uma reação,
V. Ex• é o exemplo da reação contra a oligarquia. V. Ex•
é a demonstração de liberdade que seu povo quis dar
mandand~o para o Senado. Mas sei que esta Casa não
será fronteira, esta Cas~Cilão será <ibismO; ao cóntrãriO;
sua caminhada prosseguirá. para muito alto, pará qüe_o__ _
seu talento, a sua inteligência, enfim, a sua capacidade de
se comunicar com as massas que ê, sem dúvida alguma,
um privilégio para os homens públicos que a possuem,
V. Ex• chegará aos píncaros da glória políti_ca. Agrade-

·a-

Ju~tificatão

Para atender ao custeio da assistência médica
prestada pela Previdência Social aos aposentados e
- pensioffístas, o artígo 29 dó-oecreto~lei riO? 1.910, de
1981, estabeleceu _uma tabela variável de contribuições, incídenti::s- Sobre Os reSpi::ctivos pi'ovi=nto"S. Sucede que a medida, justificada com o funda-mento de amenizar Os encargos da PreVidência SOcial com a assistência médica dos segurados em geral, acabou por cometer um disparate jurídico, tenR
do em vista os princípios sócio-ec-onómicos que embasam toda a estrutura previdenciâria.
De fato, somente no conceito popular e totalmente leigo do que seja a Previdência Social no _Brasil, as aposentadorias e as pensões podem ser consideradas como um prêmio, uma benesse ou mesmo
um- fãvor legal.
Na verdade, estruturado que está o sistema em
bases atuariais, onde as contribuições e os beneficias têm carâter comutativo, tal como nos seguros
em geral, aquelas prestações nada mais são que uma
retribuição ao contribuinte de tudo aquilo que ele
pagou durante o seu tempo de atividade_ laboral.
Os prazos de_carência, a seletividade _dos benef'ícios, o tempo obrigatório de contrib1.1ição estabelecem as condições essenciais, e fora delas não há alternativw;, para que o segurado faça jus ao direito
de receber, na época apropriada, os seus proventos
----OU os serviços previdenciários.
Assim, cumpridas que sejam aquelas condições,
-em erg~ _os direitos estabelecidos na lei. Ora, fazer
com qUe, Já no goz_o_ daqueles benefícios, teriha o
aposentado de, novamente, contribuir para usufruílos, é_ uma contrafacção_, uma afronta aos próprios
princípios quejustifici!ril a cõinpulSoriedade d3. Cori.tribuição do segurado,
Certo que a Previdência Social está em crise e à
lníngua de recursos, todavia acredito que essa si-tuação t~rá que ser vencida, ante as medidas que
vêm sendo adotadas. Onerar os aposentados, sabidamcnte com proventos ínfimos, para cobfir.-"deficit", torna-se injusto, quer pelo aspecto social, quer
pelo econômico, quer pelo jurídico.
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Era o que tinha a apresentar, Sr. Prcsidente._(Muito

bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JORGE KALUME EM SUA .IUSTlFlCAÇÃO:
DIÁRIO OFICIAL
- República Federativa do Brasil
Quarta-feira, 30 de dezembro de 198_1
Ano CXIX -

Brasília- DF

n<:> 246
SUMÁRIO

Página
Atas do Poder Executivo

25.149

Presidência da República

.•.~.-~25.225

Ministério_ da Juj;tiça

.. -·~=s

Ministéiio do Exército .......... ,.,.,,., 25..263

25263

Ministério da Fazenda..
Ministêilo do::; Transportes.,,

....- 25.267

Minis.:tério da Agricultura . . . .

. . 25.268

Ministério da Educação e Cultura

._. 25-.269

Ministério do Trabalho . ~·

.... , . 25.2K2

Ministério da Aeronáutica

... , •. - 25.303

Ministério da Saúde

.. , , " 25.305

Ministério das Minas e Energia..

, , , ••. 25.344

Ministério das Comunciações., ......... 25.J59
Ministério da Previdência e Assistência So- __ _
cial.
~~0~·· O~ o-o-o·~·
25.359
o

o

o

LO

0'

O r

O T-T

Tribunal de Contas da União ,
Contratos, Editais e Avisos

•••

-· ..... 25.399

.••• 25.426

ln editarias ....... ·--· .... .
lndice

--- ••

.. , ... 25.361

............. 25.432_
Atos do Poder Executivo

DECRETO-LEI N' 1.910, DE 29 DE DEZEMBRO DE
1981
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 II, da Constífuição,
Decreta:
Art. !<:> As a\íquotas das c_ontribuições dos segurados_ e .das empresas em geral, destinadas ao custeio _da
Previdência Social, ficam elevadas para:
I --10% (dez por cento) em relação às empresas em
geral, exceto a contribuição destinada ao abono anual,
cujo acréscimo guardara a mesma proporcionalidade;
II- 8,5% (oito e meio por cento) para os segurados
- cujo salário de contribuição for igual ou iilferior a 3
(três) vezes o safá-rio mínimo -do local de trabalho;
Ill- 8,75% (oito e setenta e cinco centésimos por cen~
to) para os segurados cujo salârio de contribuição for superior a 3 (três) vezes o inferior ou igual a 5 (cinco) vezes
o salário mínimO regional do local de trabalho;
IV -9% (nove por cento) para os segurados cujo salário de contribuição Tor superior a 5 (cinco) vezes e inferior o_u igual a 10 (dez) vezes o salário mínimo regional
do local de trabalho·
-V--"-' 9,5-%- (nove e 'meio por cento) para os segurados
cujo salário de__c_ontribuição for superior a 10 (dez) vezes
e infeljq_':_o~ jg_yal a JS _(quinze) Vezes o salário mínimo
regional do local de trabalho;
VI- 10%_ (dez por cento) para os segurados cujo salário de contribuição for superior a 15 (quize) vezes o saláfiO--míflimo reg"iomil -do local-de, trabalho e inferior_ou
igual ao teta de contribuição previdenciâria.
§ ]9 Os segurados cujas contribuições venham sendo
calculados segundo alíquotas diferentes de 8% (oito por
cento) terã() su(!-5 contribuições majoradas em 20% (vinte
por cento),
§ 29 Ficam mantidas as atuais alíquotas de Contribuição a cargo das empresas em geral, para custeio- do
-Salário-família .e d'? salário-maternidade.
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§ 311 Os acréscimos referidos neste artigo serào_considerados para todos os fins e procedimentos estabelecidos
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H -Manter em perfeito funcionamento um Cadastro
TécnicO da situação, problemas e necessidades primordi ais dos Municípios.
clusive nas relações entre empregadores e empregados,
III- Encaminhar relatórios__c_onsuhstanciando os rena que concerne à legislação da Previde.ncia Social.
sultados das investigações promovidas pelos referidos
___ Grupos de Trabalho aos órgãos do Poder Executivo da
Art. 29 Ficam estabelecidas contribuições dos aposentados em geral e dos pensionistas, para custeio da ass--- ÇQ--;,.;~---;,_-~ECERA M MAIS OS SRS. SENADORES:
União, dos Estados e dos Municípios.
sistência médica, na forma seguinte:
IV-- Responder às consultas que lhe forem encami1- Aposentados:
Altevir Leal- Raimundo Parente- João Castelonhadas sobre assuntos de naturezajurídica,. administratia) 3% (três por cento) do valor dos respectivos ~enefi- __ _19M-.-~i!1L= -~m.w_al PeixotQ.:::::__I\1'ª-'=!~-º- Borg~s__:-::--_R9::____ y_a, econômica, financeira, tributária, orçamentária, educios atê o equivalente a 3 (três):vezes o salãrio mínimo rebert.Q _C?!i1J2CI~ _==:__B,Q_~er_!g_)Vypy~h_:-=_ Lenoir Varg~ _____ caciQnal,_cult_ural e outros, pertinentes aos Municípios,
gional;
RES
E (M' . M . )
A p -d~ .
V- Promover pesquisas, conferências, reuniões, seb) 3,5% (três e meio por cento) do valor dos respe-C~t1---. 0 8 R~_P
IDENT .• ~no aJ~ r~l enc;a
minários, simpósios e determinar a publicação dos estuvos beneficies supeior a 3 (três) e inferior ou Tgual a 5
dos efetuados, nos parâmetros de uma divulgação tecniconvoca ses~o extraor~mana a r~ar-se hoJe, ~s 8
30
(cinco) vezes o salário míninlO regional;
hor~s .e
mmutos, destmada à apreciação das segumtes
camente executada, com o objetivo permanente de sugec) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivos bcmatenas:
rir medidas que melhorem as condições e 0 desempenho
neficios superior a 5 (cinco) e inferior ou igual a lO (dez)
-=-Re_d_aç_ã_Q_fi_naLd_Q_&ojeto_d_e_ResoJ__uç_ã_o_0!_8,
dos Municípios no quadro político-administrativo do
vezes o salário mínimo;
de 1985;
País.
d) 4,5% (quatro e meio por" cento) do valor dos respec---~_Pr_ojeto de RésQlução n"' r; de 1985;
Arr. 59 A Fundação Pró-Município tendo em vista
tivos beneficias superior a lO (dez) e inferior ou igúarâ
..,..,. Projeto de Lei do Senado n~" I04,__de 1985;
melhorar o desempenho institucional e a execução dos
15 (quinze) vezes o salário rriíniino regional;
-Mensagem n9 207, de 1984, referente à escolha
encargos de sua competência, poderá celebrar Convênios
e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos bedo -Senhor Ray_mundo _Nonnato Loyola de Castro,
com os Governos dos Estados, do Distrito Federal, dos
Embaixador do Brasil junto ao Estado do Co.veitC,
Territórios e dos Municípios, com as Universidades e
neficios superior a 15 (quínze) vezes o salário mínimo rigional.
para, cumulativamente, _exercer a ~unção de Ef!1baiquaisquer entidades, públicas e privadas, inclusive com
I I - Pensionistas:
-xãdOf di:fBrasilj!Jnl~? ~à_ RepúbliCa Democrática Poorganismõs internacionais, para o fim de obter coope3% (três por cento) do valor dos respectivos benefícos.
pular do Iêrnen;
ração ou captar recursos.
Art. 31' O Poder Executivo regulamentará no prazo
-Mensagem n9 101, de 1985, referente à escolha
Art. 69 A Fundação Pró-Munici:Pio, administrada
de60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desdo Doutor Luiz Philippe Vieira de mello para exerna forma do Estatuto, terá um Conselho Curador e uma
ce; _9_ ~argo de_ Mi~i_str_o_ do rribun~l Superior do
Superintendência Técnica Administrativa.
te Decreto-lei, o disposto no artigo 69 da Lei n' 6.439, de
19 de setembro de 1977.
__ --------=-:-::'rfªºª-lbo. em-vaga-destinada a Magistrado da JusArt. 79 o Presidente da Fundação Pró-Município liArt. 4<:> Este Decreto-lei entrará em vigcif- Cm 19 -de
_tiça do_ Tr.~b-ª.l_hg,_ decorrente da aposentadoria do
vremenreescolhido e nomeado, em Comissão, pelo Prejaneiro de 1982.
~-O-~- -Ministro Pajehú _f\llac_edo Silva.
'd
·
de~;td/:et~:~ J:vl~~~~~sd~~~~!~~~ç':! ~:::·:~~~
O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Sobre a mesa,
-- ~u~~~~~.a Repúbhca exercerá a presidência do Conselho
trário.
I!!:Qietos de l~ue vão ser lidos pelo Sr, J9-Secre!_ário.
Parágr:afo único. O mandato do Presidente da Fun-_
Brasflia, 29 de dezembro de 1981; 16()9 da lndependênSão lidos os seguintes.
dação será de 4 anos.
Art. 89 O Conselho Curador será composto de 5
cia e 939 da República.- Joio Figueiredo- Jair Soares
- Delfun Netto.
(cinco) membros, designados pelo Ministro da Educação
PROJETO DE LEI DO SENADO
com_ mandato de 3 (três) anos, permitida uma única reN9 142, de 1985
condução.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 9~", alínea. "'b",
a presidência do Conselho Curador será exercida por um
DECRETO-LEI N' 1.911, DE19DEDEZEMBRO DE
dos seus membros.
1981
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Art. 99 Ao Conselho Curador compete:
Pró-Município, e dá outras providências.
Autoriza a comissão de Obrigações Reajutfvefs do
a) decidir sobre a programação anual da Fundação e
Tesouro Nacional- ORTN para cobertura do débito
aprovar sua proposta orçamentária;
O Congresso Nacional decret?:
da Previdência Oficial junto à rede bandria pública e
b) verificar a regularidade dos a tos de sua gestão fiArt. J9 Fica o- Poder Executivo autorizado a instiprivada.
nanceira e patrimonial;
tuir a Fundação Pró-Município incumbida de promover
c) opinar sobre as questões propostas pelo Presidente
O Presidente da República, no uso da atribuição que
o desenvolvimento auto-sustentado e a modernização
da Fundação.
dos Municípios, atfavés de programas e atividades de
lhe confere o artigo 55, item II da Constituição,
Art. 10. A Superintendência TécnicoDecreta:
pesQuisa, ·ensinO e prestação de assistência técnica no
Administrativa
da Fundação Pró-Município tem como
Art. }I' Fíal aUtorizada a emissão de uma sêrieespecampo do aperfeiçoamento de recursos humanos e da cafinalidade dar cumprimento às resoluções do Conselho
pacitação de pessoal para as Prefeituras e Câmaras de
cial de Obrigações Reajustáveis do Tesouro NacionaiCUrador, e -coordenar O funcionamento dos órgãos, serVereadores.
ORTN, atê o va(or total de CrS 180.000.000.000,00 (cenviços e atividades da Fundação, no tocante aos probleArt. ~'~ ___ A Fundação Pró-Municfpio compreende 9rto e oitenta bilhões de cruzeiros), com juros de 5% ao
gãos, serviços e atividades, cujo funcionamento integramas de administração geral, notadamente a infraano, sendo.
-Cr$ 60.000.000.000,00 (sesSenta bilhões), com praestrutura de apoio técnico-administrativo indispensável
do viabilizará a consecução dos objetivos básicos da Inszo de resgate de 5 (cinco) anos;
tituiçã_o porínfCrrriédio-Ga segi.ilnte estrutura:
à plenaetlciêriChi:
-Cr$ 60.000.000.000,00 (sess.enta bilhões), com praI - Escola Superior de Administração;
T - da Escola Superior de Administração;
zo de resgate de 6 (seis) anos;
II -Centro de Aperfeiçoamento;
11 -do Centro de Aperfeiçoamento;
-Cr$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões), com praIII -Coordenação de Informações e Divulgação;
III----:- da Coordenação de Informações e Divulgação;
zo de resgate de 7 (sete) anos.
IV~ Editora dos Municípios (Serviço Grâfíco);
IV___: EditOra "dos Municípios (Serviço Gráfico);
V- Núcleo de Estudos Brasileiros;
V- do Núcleo de Estudos Brasileiros.
§ 1<:> Os títulos de que trata este artigo serão corrigi
VI -Superintendência Técnica Administrativa.
Art. I I. O_ Superinl_end~I].t~-- da Fundação Pródos monetariamente em valor equivalente a 60% (sessen·
Art. 39 A Fundação Pró-Município, instituição auMunicípio será designado pelo Conselho Curador, em
ta por cento) da correção monetãria aplicável às Obritônoma de duração indeterminada, vinculada ao Minissua primeira sessão ordinária, para um mandato de 3
gações Reajustâveis do Tesouro Nacional, de que trata a
da
Educação,
funcionará
com
jurisdição
em
todo
o
tério
(três)
anos, o qual poderá ser renovado, ou do qual poLei n9 4.357, de 16-7-64, e legislação superveniente:
território nacional, sede e foro no Distrito Federal.
derá ser destituído pelo Conselho Diretor, se assim o exi§ 2<:> Os juros das Obrigações Reajustâveis do Tesougirem
os intereSses da Fundação.
ro Nacional de que trata este artigo serão pagos semes§ 19 A Fundação adquirirá personalidade jurídica
Art. 12. A Fundação Pró-Município reger-se-á, no
tralmente, a partir do exercício financeiro de 1983.
com a inscrição, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
que se refere ao regime jurídico do Quadro Permanente
Art. 29 Os títulos federais emitidos na forma do artidos seus atos constitutivos.
de seu Pessoal pelos dispositivos da Consolidação das
go anterior serão impenhoráveis, inalienáveis, intrans~
§ 29 A
será- -~~Presentada nos atos de instiLeis do Trabalho (CLT).
feríveis e distiriar-se-ão a cobrir o Saldo devedor da Pretuição da entidade pelo Ministro de Estado_ da EduArt. 13. A organização do Quadro Permanente de
vidência Oficial, junto à rede ba:nç_ária, pública e privacação.
da.
Pessoal da Fundação Pró-Muriicípio obedecerá rigoro§ 39 A Fundação Pró-Município reger-se-á por Estasamente
aos princípios, métodos e exigências do Sistema
tuto
aprovado
pelo
Presidente
da
República.
Art. 39 O Consetno Monetàfio Nacional baixará as
do Mérito.
Art. 41' Além dos encargos específicos referentes à
instruções complementares necessárias à execução deste
11
investigação, ensino, treinamento e prestação de assisDecreto-lei e a Secretaria de Planelamento da Presidên§ 1 A Superíntendência Técnico-Administrativa da
tênci~ ~o" âm~iio das ciência.s politicas.e administrativas.
cia da República adotará as providências cabíveis, visanFundação Pró-Município firmará convênio com o Deem gera~. e aa admimstraçãO municipal em particular,
do a regularização da matéria no setor orçamentário.
partamento Administrativo do Serviço Público (DASP)
poderá a Fundação Pró-Município:
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional espara re3.lízação dos concursos e provas de habilitação,
tabelecerã os critérios de contabilização dos fluxos finanI -Organizar Grupos de trabalho para exame em
em escala nacional, para o preenchimento dos cargos,
ceiros entre a Previdência Oficial e o sistema bancário
profundidade dos problemas do desenvolvimento econôcarreiraS profissionais, "empregos e funções técnicas intepúblico e priViido
mJco, sociil !LG.t.~,lt_uriil dos Mu.nicípios.
grantes do aludido Quadro.
em lei, relativos às alíquotas anteriormente vigentes, in-

Art. 41' _Este De_creto-lei entrará em vigor na data de
sua publicaÇão, revogadas as disposições em contrárfo.
Brasília, 29 de dezembro de 1981; 16()9 da lndependência e 93~> da República._..,..... João Figueiredo- Ernane
_Galvêas - Delfim Netto.
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§ 29 O Superínteridcnte da Fundação Pró-Município
submeterá, dentro de 120 dias da sua investidura na direção da Superintendência, ao Conselho Curador da
Fundação, a proposta relativa ao mendonado Quadro
Permanente de Pessoal.

Art. 14. A Fundação Pró-Município poderã contar
com a colaboração de servidores públicos colocados à
sua disposição por Ato do Presidente da República, obedecidas as requisições às prescrições legais vigentes e à
prévia autorização do Conselho Curador da Fundação.
Art. 15. Constituem património da Fundação PróMunicípio:a) todos os bens móveis e imóveis e direitos a ela
transferidos, ou os adquiridos no exercício das suas atividades;
b) as doações, heranças ou legados de p~soas natu~
rais ou jurídicas, pública~ ou privadas, nacionais ou es~
trangeiras.
_
ArL 16. Os recurSos financeiros da Fundação Pró~
Município serão provenientes de:
a) rendas decorrentes da exploração dos seus bens ou
prestação de serviços;
b) taxas e emolumentos resultantes dos contratos,
acordos e convênios levados a efeito pela Fundação no
desempenho de seus encargos, fixados pelo Conselho
Curador, com observância da legislação específica;
c) auxílios e subvenções da União, Estados e Municípios, ou de quaisquer entídades públicas ou privadas na~
cionais, estrangeiras ou internacionais,
d) contribuição financeira da União na forma do arL
17 desta Lei;
e) resultados de operações de crédito e juros bancários;
f) créditos espeCiaiS-QUe lhe forem destinados;
g) receitas eventuais,
Art. 17. O Orçamento Geral da União consignará
anualmente à Fundação Pró~ Município (Anexo do ME)
as dotações específicas destinadas à sua manutenção,
instalações e aparelhamento, assim como à execução de
seu programa de trabalho.
Art. 18. A Fundação Pró-Município submeterá,
anualmente, ao ME e ao Tribunal de Contas da União,
Relatório circunstanciado das suas atividades, Cronograma dos Programas em execução, avaliação do des.empenho institucional eu prestação das contas d_o exercício
financeiro.
Art. 19. A Fundação Pró-Município projetará e
submeterá à aprovaçDo do Presidente da República, a
constituição--e administração de um Fundo Financeiro
Especial, constituído de recursos de múltiplas fontes,
orçamentárias e extra-orçamentárias, destinado a custear as despesas e financiar os empreendimentos da Fundação.
Art. 20. Os financiamentos, empréstimos ou' operações de crédito, exceto as de antecipação de receita, em
que seja necessária a garantia do Tesouro Nacional, a
qual fica autorizado a conceder, serão submetidas pela
Fundação à aprovação do Ministério da Educação.
Art. 21. A Fundação Pró-Município gozarâ dos privilégios concedidos à Fazenda fl_óblica em relação à
isenção de quaisquer impostos e taxas excetuada a de
previdência social; impenhorabilidade de bens, rendas e
serviços; foro, prazos e custos processuais.
Art. 22. Não se aplica à Fundação o disposto na alínea .. b" do art. 2'L do Decreto-lei nl' 900, de 29 de s_e_-_
tembro de 1969.
Art. 23. Fica a União autorízada a promover a cessão à Fundação Pró-Município de terreno, com área
mínima de 900.000 m 2 (novecentos mil metros quadradoS): 16Cãtizãda n3.s iinediações de Brasília
áS instalações, equipamentos e prédios do conJunto 3icfu1te1ônico da Fundação, especificamente os seus Orgãos e serviços de comando, coordenação, pesquisa, ensino, treinamento, desenvolvimento de_re.cursos humanos, Editora, Serviço Grãfico e demais encargos de interesse das
Prefeituras e Câmaras Municipais do BrasiL
Art. 24. O Governo do Distrito Federal tomará todas as providências relativas à cessão, demarcação e preparação da .área de terreno a que se refere o arL 23, inclusive a execução das obras de infra-estrutura e constcução
do conjunto arquitetônico assegurando, destarte, a exeqüibilídade e êxito operricional da Fundação PróMunicípio.
----

para-

Art. 25. O Governo do Distrito Federal proporá ao
Presidente da República a abertura do crédito especial e
respeCtivo plano de aplicação destinado às despesas programadas com rec-ursos do FAS- Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social, sob gestão da Caixa Econômica Federal, no montante autorizado pelo Presidente da
República.
Art. 26. Na hipótese de extinguirMse a Fundação
Pró-Município, seus bens e direitos serão incorporados
ao Patrimôriio da União.
Art. 27. A presente Lei será regulamentada no prazo d_e _60 Qi;ls..
Art. 28. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em cont~ário.
Justificação
Reapreseftto o projeto que institui a Fundação PróMunicípio e que autoriza o Poder Executivo instituir a
Fundaçào __ Pró-Municipio, acrescentando em sua justificativa os pareceres da Comissão de Serviço Público Civil
e da Comissão de Constituição e Justiça de que foi Relator o agora Exm"' Sr. Presidente da República, Dr. Taocredo Neves, ambos em anexo.
Estou convencido de que o desenvolvimento autosustentado e a modernização das estruturas de Governo
e de Administração dos Municípios~-- atniVés de programas de pesquisa, ensino, tecnologia, cultura e assistência técnica no campo da formação, do aperfeiçoamento de recursos humanos e da capacitação de pessoal
para as Prefeituras e Câmaras de Vereadores,- sempre
foi uma das reivindicações fundamentais das Comunas
brasileiras.
__ _
O aparecimento, no cenário nacional, da Associaçã?
Brasileira de Municípios (ABM) em 1945, e a extraordinária campanha promovida pelos insignes patriotas Teixeira de Freitas e Rafael Xavier, tiveram imediata repercussão no Congresso Nacional, havendo o inesquecível
Deputado Aliomar Baleeiro organizado, na Constituinte, o movimento que logrou introduzir na Constituição
de 18 de setembro de 1946, dispositivos acentuadamente
municipalistas.
A redemocratização do Pafs, nessa oportunid.ade, ensejou o restabelecimento da Autonomia" Municipal e de
uma nova discriminação de_ rendas, - pré-condições
para o advento de uma autêntica política de aprim'!ramento da Federação, a partir do fortalecimento das unidades elementares que a integr~m.
Pouco depois, reuniu-se, em Petrópolis, o I Congresso
Nacional dos Municípios, promovido pela ABM,
originando-se a ininterrupta tradição dos grandes encontros periódicos de Prefeitos e Vereadores, o último dos
quais,- precisamente o IX,- em Curitiba, de 29 a 31
de..dezembJ:o_de 1979.,. quando se decidiu a realização do
X Congresso em Salvador, no ano vindouro.
As Cartas de Direitos, Princípios e ReiVindicações são
os documentos resultantes desses memoráveis encontros
nacionais, - sucessivamente realizados em Petrópolis
(1950), São Vicente (1952), São Lourenço (1954), Recife
(1959), Rio de Janeiro (1960), Manaus, Belém (1961),
Curitiba (1962), Fortaleza (1963) e Curitiba (1979), nos
quais se condensaram as angústias, aspirações, problemas e perspectivas dos Municípios, - seus avanços, recuos, conquistas e perspectivas, no contexto da realidade
brasileira.
·
Verifica-se, pela anâlise dess.es documentos, que as
preocupações absorventes e_ os interess_e,s prioritários da
quase totalidade dos Prefeitos e Vereadores do Brasil,
situam-se em dois planos essenciais e indissociáveis:
!9) a Autonomia Municipã.l
29) o Desenvolvimento auto-sustentado
-Até agora em virtude de sua essencialidade em termos
políticos e instltucionais, preponderou a histórica obsessão da Autonomia MunicipaL
O insigne Mestre do Direito Constitucional, prof~s~r
e ex-Senador Luiz Pinto Ferreira, da Faculdade de Dlrelto de Recife, assim justifica essa tradiciOnal prioridade:
, " ... Os Municípios constituem a grande escola de
liberdade. Somente onde floresce _o municipalismo,
por toda a parte, como uma grande instituição de civismo, se desenvolve com intensidade o culto da liberdade, da legalidade e do respeito à ordem constitucional. Por isso, os juristas- sociólogos procla-
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mam que as franquias liberais da civilização moderna se encontram vivamente associadas ao desabrochar e ao florescimento da vida municipaL
A autonomia política, ou o governo próprio, é
elemento essencial das liberdades públicas. Daí o
entusiasmo de sua defesa na esfera municipal, feíta
com tanta procedência, tanto na doutrina, como na
prática das instituições políticas da Inglaterra, da
Europa Continental e dos Estados Unidos.
Diminuí-las, no fundo, é cercear e limitar o grande
instrumento das liberdades nos tempos presentes.
Realizar, assim, o Governo próprio e a plenitude
da autonomia municipal, nesta rica esfera da sociedade local, é sedimentar o Pafs e preparar a coletivi.dade para a prática dos-grandes valores inielectua:is
e morais da autenticidade e fidelidade aos ideais dP.
mocrâticos, como eterna vocação da natureza humana."
Todavia, as profundas transformações decorrentes das
crises conjunturais internas e externas, acopladas ao explosivo crescimento do País, revelado pelos contundentes indicadores demográficos, sociais, económicos, culturais e políticos, em diagnósticos amplamente divulgados,
sobre todos os níveis, planos e setores da situação do
País, estão contribuindo para acentuar a essencialid~_9ç.
dos problemas vinculados às prioridades do desenvolvimento a:u.toMsustentado dos Municípios. A recente ênfase
qUe os políticos, os administradores, os cientistas sociais
e as lideranças em geral, com responsabilidades defini·
das, - tanto na órbita governamental da União, Estados e Municípios, como na esfera das instituições C_empresas do setor privado, - estão dedicando aos problemas do desenvolvimento, se explica pelo impacto dos
efeitos multiplicadores do endividamento e progressivo
empobrecimento dos Municípios, por sua vez oriundos
do esvaziamento da Autonomia Municipal, reduzida à!l
proporções de uma simples abstração retórica, ou mero
postulado jurídico.
As fontes geradoras da riqueza nacional, que incontestavelmente se localizam nos Municípios, é óbvio que
para eles devem convergir aplicações maciças dos recurw
sos que vão detonar e ativar o processo do desenvolviM
mento econômico-social.
Coino, porém, atingir tais- objetivos, quando se anula
a capacidade empreendedora das Prefeitur~s e Câmaras
Municipais, por força dos exageros e da exacerbação do
centralismo em termos de planejamento, acumpliciados
c:om a espoliação de que são vítimas?
Tais deformações são, em grande parte, responsáveis
pelo êxodo rural e pelas migrações desordenadas, que estão c_ontrib_uindo para o congestionamento e a saturação
das nossas principais cidades, em cuja perife"ria deteriorada se amont_oa_m milhões de brasileiros marginalizados.
A convergência e a acumulação dessa c-onstelação de
problemas, cujas soluções o modelo centralizador não
conseguiu obter, convenceram os Prefeitos e Vereadores
do Brasil de que, finalmente, chegou a hora de uma no~ a
ofensiva, viSandO atingir, além dos tradicionais objetivos
da autonomia e do desenvolvimento, uma nova plataforma na trajetória do municipalismo, - ou seja, o bemestar de todos, a erradicação definitiva do pauperrismo e
a melhoria generalizada da qualidade de vida dos brasileiros, aonde quer que eles se encontrem.
Trata-se do equacionamento e enunciado de novas alternativas, nos parâmetros de um neo-municipalismo
avançado que, partindo do efetivo fortalecimento político e financeiro dos Governos Municipais, possa, igualmente, através da modernização, ampliação e consolidação da capacidade empreendedora - técnica e administrativa - das Prefeituras e Câmaras de Vereadores,
transformar os Municípios em poderosas unidades de
prestação de serviços, de_ execução de programas e projetes, e de irradiação do processo do desenvolvimento nacional ---::_ou seja, o Município como força propulsora
das transformações nacionais, no rumo de uma política
para a promoção humana, a justiça social, o trabalho e_ o
bem-estar para todos.

.t nt:Sse contexto que se insere o decisivo papel reservado à Fundação Pró.Município, que nasceu a 30 de novembro de 1979, no IX Congresso levado a efeito em Curitiba, que a enquadrou no elenco das reivindicações fun-
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dllmentais das Prefeituras e Câmaras de Vereadores do

Brasil.
A Fundação Pró-M_unicípio está surgindo,-poriã.nto,
na hora exata, no prec1so momento em que o Municipalismo parece superar, depois de tantos anos de avanços e
recuos, o ciclo das pregações doutrinárias e a fase românttca das Cartas de Direitos, Princípios e Reivindicações.
O advento da Fundação Pró-Município coincide com
a revitalização e o aparelhamento do Poder Legislativo
da União, rçstaurado na dignidade de suas prerrogativas
e, aos poucos, reintegrado na plenitude das suas potencialidades. As origens da Fundação Pró-Município,
emergindo do plenâri6 do Congresso de Curitiba, são,
portanto, profundamente democráticas.
Com a auspiciosa criação da Comissão dos Municípios na estrutura do Senado Federal, a 30-11-79, instituída como órgão técnico destinado à investigação, análise,
entrosamento e permanente cooperação do Poder Legislativo com as Prefeituras e Câmaras Municipais,- foram efetivamente estabelecidas condições favoráveis ao
pleno êxito da Fundação Pró-Mu_nlcípio.
Embora desiludidas e céticas pe_!as decepçõ_es_que tem
sofrido, as Prefeituras, as Câmarãs de Vereadores, as olvidadas e desservidas populações rurais, compreenderam
afinal, que chegou o momento das desíções corajosas,
num esforço ingente de reCuperação,
revitali"zãção" e
de fortalecimento preliminar de cada uma das comunidades brasileiras, como ponto de partida rumo ao aperfeiçoamento da Federação.
A escalada no roteit~ de um verdadeiro federalismo
cooperativo de integração nacional, terá de começar, obviamente, pela erradição dos fatores da- marginalização
social das populações de baixos níveis-de renda, do esvaziamento das zonas rurais, do empobrecimento dos Municípios e da deterioração das condiçÕes de vida em riossas cidades, demograficamente saturadas e explosivamente atingidas pelas tensões de uma conJ!-'ntura desfavorável, oriunda das crises sóciõ-eConôinícas que atravessam.
Foram estas as principais razões que me levaram ·a
propor, em Curítiba, a Fundação Pró-MunicípiO, nOs
tennos do Projeto de Lei que ora tenho a honra de submeter, mais uma vez, à alta deliberação do Senado Fed~
ral.
O texto anexo dispensa considerações adicionais, em
face da sua concisão, objetividade e clareza.
Como não podia deixar de acontecer, apresenta a
FUNDAÇÃO PRÚ-MUNICIPIO as característiCas de
um complexo educacional integrado, destinado à execução de programas e à prestação de serviços, - nos
campos da pesquisa, do ensino, da tecnologia e da cultura - especificamente vinculados aos objetivos prioritários da captação, formação e desenvolvimento de recursos humanos para as Prefeituras e Câmaras Municipais.
Por este motivo, a Fundação Pró~ Município teria de
ser forçosamente vinculada ao Ministêrio da Educação.
A Fundação Pró-Município atingirá os seus objetivos
por intermédio da seguinte estrutura:
1- Escola Superior de Administração;
II- Centro de Aperfeiçoamento;
III- Coordenação de Informações e Divulgação;
IV- Editora dos Municípios (Serviço Gráfico);
. V_- Nt1cleo ·de Estudos Brasileiros;
VI- Superintendência Técnica-AdmWstrativa.
Estamos, pm: conseguinte, diante de uma solução
ma.Híscula, de uma proposta de alta categoria, para
problemas de natureza educativa, técnica e cultural, si~
toados no vasto campo das relações intrafederativas colimando, primordialmente, captar, selecionar; formar,
treinar, capacitar e qualificar recursos humanos para os
Municípios.
A Fundação Pró~ Município, contribuirá, de maneira
eficiente, para o aperfeiçoainento do Sistema Fei:feiãtivo:---Ela funcionará, na prática, como uma usimi forjada dos
indispensáveis talentos que a Nação vem exigindo, em
altos brados, para o bom desempenho das atividades _de
governo e administração, em todos os setares e níveis,
principalmente no concernente à prestação dos serviços
públicos ao nível dos Governos Locais. As Comunasbrasileiras despertaram, afinal, de sua letargia e do ma--rasmo das reiviii:dicaçôes isoladas, reagindo contra o

de

imobilismo e as fórmulas ultrapaSsadas das meras abstrações jurídicas.
Os Prefeitos, os Vereadores e os Líderes de todos os
segmentos do nosso povo,- notadamente das camadas
mais pobres e vulneráveis, estão conscientes de que chegou, finalmente, a hora das grandes decisõ~.
Chegou a hora de serem proporcionados a mais de
4.000 Munkipios, disseminados no imenso espaço brasileiro, meio de ação, recursos, condições e mecanismo de
''autodesenvolvimento", de tal forma que eles possam,
em prazo razoável, resolver diretamente os respectivoS
problemas, sem a afronta e as humilhações do centralismo exacerbado e de um paternalismo estatal inteiramente superado.
A Fundação Pró-Município será um desses instrumentos de ação, porque forjando e qualificando recursos humanos,- tanto ao nível das chefias, como no tangente à
mão-de-obra especializada, - corl.tribuirá para acelerar
a implantação daquelas condições mínimas quepermiti~-
rão o advento, em nosso País, de um processo autónomo
de desenvolvimento auto~sustentado das Comunas brasileiras. Essa ê uma tarefa insuperável de valorização dos
Governos Municipais.
Na verdade, Municípios bem organizados e prósperos,
estimularão em todo o B_rasil,_iniciativas geradoras de riqueza, progresso e bem-estar social, cujos resultados
convergentes terão os efeitos de uma autêntica reação em
cadeia, fortalecendo-se, assim, em bases democráticas, a
infra-estrutura da Nacionalidade.
_
Esta, a suprenía missão da Fundação Pró-Município.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1985.- Lomanto
Júnior.
{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ser~
viço Público Civil, de Educação e Cultura, de Municíi?_los, do_l!_i~trito Federal e de Flnan_ças.) __

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 143, de 1985
Revoga disposlçilo do Decreto-lei 09 1.910, de 29
de ·dezembro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E revogado o artigo 29 do Decreto-lei n9
1.910, de 29 de dezembro de 1981.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Para atender ao custeio da assistência médica prestada
pela Previdência Social aos aposentados e pensionistas· 0
-artigo 29 do Decreto-lei n9 1.910, de 1981, estabelec~u
uma tabela variável de contribuições, incidentes sobre os
respectivOs PrOVentos.
Sucede que a médída, justíficada com o futld-amento
de amenizar os encargos da Previdência Social com a assistência médica dos segurados em geral, acabou porcometer um disparate jurídico, tendo em vista os princípios
sócio-económicos que embasam toda a estrutura previ_denciãría.
De fato, somente no conceito popular e totalmente leigo do que seja a Previdência Social no Brasil, as aposen~
tadorias e as pensõe.c; podem ser consideradas como um
prêmio, uma benesse ou mesmo um favor legal.
Na verdade, estruturado que está o sistema em bases
a tua riais, onde as contribuições e os benefícios têm caráter comutativo, tal como nos seguros em geral, aquelas
pre.c;tações nada mais são que uma retribuição ao contribuinte de tudo aquilo que ele pagou durante o seu tempo
de atividade laboral.
Os prazos de carência, a seletividade dos benefícios, o
tempo obrigatório de: contribuição estabelecem as condições essenciais, e fora delas não há alternativas, para
que o segurado faça jus ao direito de receher, na época
apropriada, os seus proventos ou as serviços previdenciãrios.
Assim. cumpridas que sejam aquelas condições, emer~
gem os direitos estabelecidos na lei. Ora, fazer com que,
já no gozo daqueles benefícios, tenha aposentado de, novamente contribuir para usufruí-los, é uma contrafacção, uma afronta aos próprios princípios que justificam a cOmpulsoriedade da contribuição do segurado.
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Certo que; a Previdência Social t::stá em crise e à
míngua de recursos, todavia acredito que essa situação
terá que ser vencida, ante as medidas que vêm sendo
a dotadas. Onerar os aposentados, sabidamente com proventos ínfimos, para _cobrir deficit torna-se injusto, quer
pelo aspecto social, quer pelo econômico, quer pelo jurídico.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1985.- Jorge Ka~
lume.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 1.910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE t98l
Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social e dá outras providências.

•. Ã•rt." i~ .. n~;~- ~~;;b;l~id;s· ~~~~;ib·u·i~Ô~ ·c~~; ~~dsentados em geral e dos pensionistas, para custeio de assistência médica, na forma seguinte:
I --Aposentados:
a) 3% (três por cento) do valor dos respectivos benefí~
cios até o equivalente a 3 (três) vezes o salário mínimo regional:
b) 3~5% (três e meio por cento) do valor dos respectivos benefícios superior a 3 (três) e inferior ou igual a 5
(<;:i.~co). v~z;~_o._s~~ri.t? _!.fiínimo r~g!çmal;
__
c) 4% (quatro por cento) do valor dos respectivoS.be-neficios superior a 5 (cinco)~ inferior ou igu:il a 10 (dez)
vezes o salário mínimo regional;
d) 4,5% (quatro e meio por cento) do valor dos respec~
tivos benefícios superior a IO_(d~) e_inf~ior ou igual a
15 (quinze) vezes o salário mínimo regional;
e) 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos beneficias superior a 15 (qUinze) vezes o salário mfnimo regional.
l i - PensiOnistas:
3% (três Por Cento) dO valOr dos respectivos beneficios.
(_!ls Cof!1lssões de Constituição e Justiça, de Legís-

laçao Socwl e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os projetos
serão publi_cados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está finda a
hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requ_erimento, que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário,
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N' 122, de 1985
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
maté-rias constantes dos itens n?s 3 a 7 sejam submetidas
ao Plenário em 19 , 2'\ 3<:>, 4<:> e S<:> lagares, respe-ctivamente~
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1985. - Maftfns
Filho.
OS~. PRESIDENTE (Mário Maia)- Em votação o
requenmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Moacyr Duarte caçã-o de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O ~R. PRESIDENTE(Mádo Maia)- A Mesa defere
o p~dtdo de V. E~J. É evidente a falta de quorum em pienano. Em conseqilência, a Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, fazendo soar as campainhas, de
~c;:t~o ~~~:n~.previsto no art. 327. inciso VI, do Regi-

_Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 2 miizutos, a sessão é rea~
berta às /6 horas e 6 mlnutos.)

1526

Quarta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESS_O NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Eslá reaberta
submete a sociedade brasileira inteira ao atrabiliário cria sessão. Persistindo a falta de quorum, a Presidência se
tério de dois tribunais de exceção que existem neste País:
dispensa de proceder a verificação solicitada.
a Secretaria Especial de Informâtica e_o Conselho Nacio0 requerimento fica prejudicado.
na! de Automática e Informação.
A aplicação dessa lei parece demonstrar a teoria de
Em conseqUência, as matêrias da Ordem do D"ili, todas
em fase de votação, constituída dos Requerimentos n<?s
que há-um carãter maligno no poder, em toda o poder. E
57 e_58, de 1985; Projetos de Lei do Senado_nJ 26/79; 2;
demonstra aíilda mais a famosa lei de Bertrard Russel, a
340, 18 e 320, de 1980, ficam com a sua apreciação adia~
respeito do poder, segundo a qual o poder é cOmo a ener~
da para a próxima sessão ordinária.
-gía--e-- pOde ser-usadO tanto_ para o bem quanto para o
SR.
PRESIDENTE
(Mário
Maia)_
Volta-se
à
lismal. Nós não queríamos ,que ess~ carãter mal!gno vie~s~
0
ta de oradores.
-~
_
_
~ P_~evalecer e~ nosso _Pa1s, depo1s qu7 os part1dos pohttConcedo a palavra ao nobre Senador Fáb(OLucen----a;- ~-~os, com o~!~u.s candtdatos, C?~segutram ~ resta~raç~o
por cessão do nobre Senador Alexandre costa.
da sucessão CIVIl no poder- ctvd na acepçao de c1dadao
que lhes dão os latinos.
Mas, desgraçadamente, Sr. Presidente, se nós, os
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
membros do Congresso Nacional, nos d~bruçarmos
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presisobre o seu texto, veremos que todas as instituições nadente, Srs. Senadores:
cíoriais, ·desde a fam-ília àS Forças Armadas; estão, irreDesejo !)audar a presença no plenário do Senado Fedemediavelmente, atropeladas por essas normas autoriral do ExmY Sr. Deputado Paulo Malufe apresentar a S.
tárias, que os agentes do autoritarismo, que vigeu no
Ex• a satisfação de revê-lo no convívio do Congresso NaBrasil d_urante ~IJOS, conseguiram instilar na lei funda. cional, na segura expectativa de que o ilustre Deputado
por São Paulo continuará a sua pregação política em
mental da cibernética brasileira.
nosso País, a funde que, divididos pelas idéias, Sr. PresiVeja, Sr. Presid~nte, esta guilhotina, pior do que o Ato
dente possamos convergir para a solução dos graves
Institucional n~' 5, que paira sobre todas as cidadanias
problemas que afligem nossa grande Nação.
brasileiras. A política nacional de infOrmática tem por
Receba, Sr. Deputado Paulo Maluf, em nome da Lideobjetivo a capacitação nacional nas atividades de inforrança do Governo, a satiSfação de vê-lo no plenãrío do
mática em proveito do desenvolvimento social, cultural,
Senado Federal.
político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira,
atendidos os seguintes princípios: ação governamenO Sr. Moacyr Duarte - Permite-me V. Ex• um apar~
tal na orientação; c-oordenação; e estímulo das atividades
te?
de informática.
O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo prazer, nobre
Ação governamental, Sr. Presidente, isto é, na acepção
Senador.
sociológica de governo daqueles que ocupam o núcleo
do Poder Executivo. Se fosse ação nacional ou ação so· O Sr. Moacyr Duarte - Desejo, nesta oportunidade,
cial, haveríamos de perquirir junto aos cientistas polítienaltecer o gesto de cavalheirismo e de cortesia de V.
cos deste p-ajs a exata definição de o que compõem o po~
Ex•, ao registrar a presença, neste recinto, do eminente
Depútado Paulo Maluf, que não foi o candidato sufragader politico. E a resposta é do cientista político, Senador
do por V. Ex• no Colégio Eleitoral, mas que estâ mereFernando Henrique Cardoso: ·~o poder se compõe pelos
cendo agora, de sua parte, uma convocação para que
que nele estã_o investidos, pelos que o apóiam e pelos que
continue pelejando e defendendo as suas idé_i~, a fun de
a ele se opõem. Sem essa configuração sociológica passa
que, acopladas a outras idéias, deságuem no grande eso poder por perder todas as suas conotações democrãtituário que representa a defesa dos grandes interesses descas, e passa a inscrever-se no odiento rol do autoritarista Nação. Sei que de V. Ex•, pelas virtudes e qualidades
mo que abar_ca desde os espíritos ãs mínimas atividades
que o tipificam como homem público, jamaiS "faltou,
que orientam a vida em sociedade."
mesmo para com os seus adverãrios, jamais faltou de sua
- Ação governamental na orientação significa ã -preparte um gesto de grandeza e de lhaneza de trato. Muito
sença constante do Estado como um leviatã maligno,
obrigado.
não apenas a orientar, mas a coord_enar e até a estímitlar
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço o aparte de V.
as atividades da indústria de informatíca. Isto traz um
Ex•, eminente Senador Moacyr Duarte.
perigo int{íilseco, porque colide com qualquer pretensão
Sr. Presidente, trago ao Senado Federal assunto da
de se restaurar o estado de direito democrãtico neste
maior gravidade e antes de abordâ-lo, desejo recordar
País, e colÍde; principalmente, Sr. Presídente, porque a
palavras de Danton a caminho da guilhotina; ... Em mo~
essência da democracia, hoje e no futuro, consiste em asmentos de irreflexão, eu ajudei a criar os tribunais de ex·
segurar ãs sociedades a capacidade de desenvolver as aticeção. E, assim, peço a Deus e os homens que me pervidades que vão condicionar a sua própria existência,
doem".
dentre elas a fundamental, que é a atividade da informãDe fato, Sr. Presidente, e~ ajudei a aprovar no Contica.
gresso Nacional, uma das leis mais iníquas, mais perni- O Sr. Roberto Campos- Permite-me V. Ex• um aparciosas que já hão transitado pelo Poder Legislativo brasite?
leiro. Ajudei a aprovar a Lei nY 7.232, de 29 de outubro
de 1984, que dispõe sobre a política nacional de informáO SR. FÁBIO LUCENA- Uma vez cerceada, uma
tica e dã outras providências. E o primeirO efeító desta
vez subjugada pelo poder estatal, como estâ em lei, desalei, Sr. presidente, foi a írriplacãvel e fria lâmina da gui~
parece
todo o poder da iniciativa privada, e com esta
lhotina que desceu sobre a Zona Franca de Ma naus. Agi
todo o poder, a capacidade da concorrência empresarial
de boa_(é, na convicção de que o Poder Executivo, de
e, com esta, a economia de mercado que ~ão os pilares
posse deste documento da maior abranngência, que vai
fundamentais do estado social-democratico de direito
gerir todas as destinaçôes do nosso País, na crença, Sr.
ocidental.
Presidente, de que essa lei pudesse ser aplicada em nosso
Ouço, com muita honra, V. Ex•, Senador Roberto
Pais, cm atentimento primeiro dos preceitos da justiça,
da equidade que profbe, milenamente, que se dê trataCampos.
mento igual àqueles a quem a natureza os fez desiguais.
O SR. Roberto Campos- Sr. Senador Fãbio Lucena,
E ajudei a aprová-la, em fim, na segura esperança de que
concordo in totum com as apreensões de V. Ex• quanto
a Lei de lnformãtica pudesse contribuir para a redução
ao
quisto autoritário que se instalou no Governo. A Lei
dos desequilíbrios e desigualdades regionais.
- de Informática teve uma gestação profundamente autoE agora, Sr. Presidente, depois de que a Zona ~ranc.a
ritária, com uma aliança entre a esquerda anti privatista
d~ Manaus tombou sob a lâmina implacãvel da gutlhotl~
e alguns militares que queriam o poder. A esquerda desena, só tenho que pedir a Deus e ao povo que me perjava destruir a iniciativa privada, e alguns empresários
interessados em privilégios cartorãrios, ingressaram nesdoem.
. S d J
Dirijo-me ao Sr. Presidente da Repúbhca,, -...~~a o~ ose estranho melting pot, do qual resultou uma campanha
sé Sarney, para fazer ver a S. Ex• que ~sta !e1 e um dlp~~
ideológica do nacional populismo, que levou a um total
ma mais draconiano do que o Ato Instltuctonal n"' 5, ptor
falseamento do problema e à aprovação da Lei de lnfordo que 0 código de Constantino! atualizadora das C:oor~
mâtiCa, lembremo-nos, por de_curso _de prazo e sob o
denações Afonsinas. ~nfim, Sr. Presidente, e uma le1gue
voto de liderança. Dois pecados, realmente, capitais con~

zo

Maio de 1985

tra o processamento democrático normal do Congresso.
V. Ex• muito bem indicou, estamos face a um caso de
deslavado arbítrio, cuja última manifestação foi a atitu~
de arbitrári~ em relação à Zona Franca de Manaus~ O
raciocínio que presidiu a resolução do _CONIN, pré-fabricada pela SEI, é extremamente bizarro, pois que insiste na equalização dos subsidias da informática em
todo o Territórió"Nacional. Como bem apontou V. Ex•,
não se'pode dai" tratamento igual aos desiguais, é uma
negação mesma visceral do_ prindpío de fomento regional, que se baseia, precisamente, no reconhecimento da
desigualdade de condições, o que impõe desigualdade de
incentivos. Nem é isso um favor prestado pelo CentroSul, ou pela indústria paulista a M anaus, como não são
favores os incentivos da SUDENE. Na realidade são:
primeiro, uma compen·sação de desvantagens; segundo,
uma retribuição de incentivos anteriores que o Norte e o
Nordeste deram ao Centro-Sul. Qual esse mecanismo?
Durante muitos anos, as zonas periféricas foram exportadoras líquidas de matérias-primas e produtos primários para o exterior. Exp-ortávamos, não a uma taxa
cambial real, e sim a uma taxa sobrevalorizada, com o
que, na realidade,_ em suas exportações estavam sofrendo
uma tributação. A quem favoreceu essa tributação? Essa
tributação,-- através de taxas cambiais sobrevalorizadas
para iS eXportações primárias, beneficiou os Estados do
Centro·Sul, que eram os grandes importadores e que se
beneficiavam de taxa_s cambiais sobrevalorizadas para
baratearem suas importações de equipamento e de
matérias-primas. O Norte e o Nordeste estavam subvencionando a industrialização do Sul. Quando, entretanto,
chegava o momeritó de consumirem não tinham nenhuma liberdade para importar, eram forçados a comprar
das indústrias do Sul, que se bene_ficiavam de vãrias formas de reserva de mercado ou, eittão, de absurdos direi~
tos aduaneiros. O Norte e o Nordeste compravam mer~
cadacias que refletiam plenamente o protecionismo e a
inflação do_ Sul. Nas discussões a que tenho assistido
sobre o Nordeste nunca _vi, devidamente enfatizado esse
problema, a transferência de recursos ao longo do ~empo_
não só atraVés d-a sangria humana, a exportação de capital humano, mas através do fato de que por muito tempo, exportando a taxas cambiais de confisco, o Nordeste
e também o Norte subvencionaram a indústria do Sul.
Agora temos criadO um mecanismo ainda insatisfatório
e inadequado de compensação; o Norte e o Nordeste,
através de sisterria de incentivos, começaram a receber
alguma compensação, pelos longos anos que passaram
auxiliando a industrialização do Sul; eis senão quando
levanta-se a SEI absurdamente contra esse esforço de diversificaçãO regional industrial, desmentindo 0: propósito dos programas de desenvilvimento regional. V. Ex•
tem carradas de razão, e deve ficar advertido o Senado
Federal, porque o imperialismo burocrático, que procura semPre se expandir erri detrimento da iniciativa privada, já contempla incluir no mesmo regime da SEI, que
retornará o desenvolvimento brasileiro, a iJUÍmica finda,
a mecânica de precisão e, audiant omnes, a engenharia
genética, um dos mais complexos temas de investigação
científica e de elaboração industrial, para o qual o Brasil
certamente não está prep~rado. Espero que quando a
nós chegare11.1 propostas nesse sentido, não cometamos o
ridículo que cometemos anteontem, e em outubro do
ano passado, aprovando, através da SEI, a rejeição de
capitais, a rejeição de capitais de risco, para agora nos
expormos à humilhação de pedir dinheiro novo. Estamos vendo autoridades do Governo reclamando_ dos
bancos dinheiro novo, reclamando dinheiro alugado sem
nenhuma intenção de pagar o aluguel; expondo-nos à
humilhação de ouvir desses bancos apenas o seguinte: os
Srs. não têm o mínimo de coerência lógica, como convém a um País do nível de desenvolvimento do Brasil,
pois estão rejeitando bilhões de dólares de ingresso de
capital de risco e de exportações potenciais, e agora vêm
pedir dinheiro de aluguel aos bancos internacionais.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço ao substanCiO::so e fecundo aparte d.e V. Exf, eminente Senador Roberto Campos, para fazer ver ao Senado Federal que a Secretaria Especial de Informática e o Conselho Nacional
de Informática e Automação, o CONIN, constituem,
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em toda a História-do Brasil, os primeiros instrumentos
de efetivo desnivelamento regional, com a agravante de
estarem sob o comandamento direto do Poder Executivo
FederaL

_DJÃRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção _II)

.caso t:oncreto- e depois os atos são como aqueles, que o
Exec;_utlvo _ imag"inou, desconhecem a opinião dos
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mundo o im.:entivo·,--ô- eStímulo é adotado, o subsídio é
usado para produzir maior desenvolvimento, para dar
maior capacidade de desenvolvimento às regiões. Não
era possível que a região de V. Ex• não fosse tratada com
cuidado, com o subsidio dado pelos incentivos e_ pelos
estímulos da Zona Franca. Então eu quero apenas parabenizar V. Ex• pela coragem, pela bravura, pela sua capacidade de continuar se indignando contra essas coisas
_ que V. Ex• recebe c_omo injustiça. Receba os meus para~
béns, o meu aplauso e a solidariedade para ·com o pleito
e a luta de_ VL Ex•

membros do Poder Legislativo. De modo que entendo
_ _que o assunto é realmente de muita gravidade, e se nós
do Poder Legislativo não nos valorizarmos, cada vez
Participo do entendimento, Sr.. Presidente,_de que a
mais esse autoritarismo terá uma permanência que ninNova República não 'pode co_onestar empreitadas desSa
guém sabe até quando virá, até a uma nova mudança_que
natureza, porque antes, mesmo ao longo dos governos
:precisa realizar-se no País.
dos generais, tão combatidos, alguns, é v_erda~e, muito
__ _- -~ _ _ __
__ _ _
__
____ _
justamente _combatidos, mas ao longo de u-m çl_esses _$2..:_::_:__ ___ O -~R._fÁBIQ LUCENA? Acato as ponderaçõ~.d~
vernos, do primeiro, por sinal, do perfodo revolucio~
'( .Tx• f~_ze_ndo~Jhe ver que nao tenho nenhuma expenennãrio, ao longo do Governo do Sr. Castello Branco~ se
- ciaem- cõnViVência com regimes autoritários. Minha
chegou à compreensão de que parecia evidente, ma~ que
vid_~_ inteira, muito em contrário dedicou-se a combatê-o
O SR. FÁBIO LUCENA- Sou muito grato à manitinha que ser transposta da evid~ncia para os fatõs, _Oe
_l?S· _Cç~o ·patrono do ~enado Federal, Dr. R~y B_~rb_C!_-:_
festação de V. Ext- e, longe de ser cassandra, Sr. Sen3.dor
que regiões distantes ainda não conStituídas eni frontei- sa;t_ani6êiri-~óéiO-aS"_dTtaduras de todo gênero: militares,
João l.Ol;o;qiier-oC:HieiQuf: :dentro de pouco tempo V.
ras ec_onômicas do noss_o País, como a RegiãO Amazõnicientífi~s, corOadas ou populares.
Ex• e todos os Senadores do Nordeste estarão na tribuna
ca, clamavam por um tratamento diferenciado, por um
Não aceito nenhuma forma de autoritarismo, esteja
do Senado_manifestando a mesma indignação. Porque, o
projeto piloto, não de exceção, mas __de_eqilidade, a fim de
onde estiver.
que se visou fundamentalmente em relação à Zona Fran~
integrar ao mercado brasileiro as populações do grande
ca de Manaus, não foi tão-somente ao pólo de informátisetentrião, do Norte de V. Ex• e rlo meu, Sr. Presidente,
O Sr. João Lobo- Permite V, Ex• um aparte?
-cada Suframa, não. Ohjetivou-se aos distritos de _exporcomo fórmula única de manter a soberania nacional, efeO SR. FÁBIO LUCENA -Já ouvirei V. Ex•
__
tação permitidos eni lei. E o energúmeno subsecretário
tiva e eficaZ, em cefca de 2(3 dO tei'ritOríObf-iiSífeliO-._~--QU~.!Jd~_-: 9 . áiLtOtitRtiSffi~,--~eiT!:---por'-hefirlçitoma~s-e~ - da Secretaria Especial de Informática comete a indecên0 que aconteceu com 0 autoritarismo que, a~é.E_?_s_e~~---llLI_!~~I2LC!!'.t~~dent~_!_PClr_que s~g!'li!Jca um aut(lrita~_
cia jurídica de afirmar que a Lei de lnformática_é_supe"tertores, não se conTormou com o seu prõpriô escorraçarismo _de ac;toçªo; al:loção espúria; e esta lei que trás a
rior à Lei que institui a Zona Franca de Manaus. Mas,
menta do poder? Ao autoritarism_o acudiu a íd_éia de pr_o-:
_chanC_el~ doPrc::s~~!~lo_iiQ_~º-,~re4o_~ dQ~inis~rQ__
como, se ambas são leis federa-is'?" Como; se isso é pri~
longar sua própria existência, fazendo pafte da-qUe:ra- ----- DanfiO Venturini; é uma lei autorítária que está em cará-ffiád6 nCleStiiào -dã ll.leTafciliTa- das "leis? As leis fedei::!iS,
componente invisível do poder.·
_ __
ter de adoção, que preceitua 0 seguinte absurdo com que
Sr. Presidente, estão ao mesmo nível e aqui, Srs. SenadoPorque sabemos, Sr. Pres~~ent~, que o _poder, alé_ro_d-aS
a Nova República não pode concordar, -eis 0 que assegures do Nordeste, se a Lei de Informática é superior à Lei
suas faces visíveis, além das ã.~to~Tdades constituídas_lera_ a _lei em _rehtção às atividades de inform_átic_a:
que institui ~ Suf_rama ~ ~-s_~~~m,_ essa lei, po~ 5~mse.:.·
- t b' d- ( · · •-C
guirite, _é superior também à lei que criou a Sudene e que
gttlmamente, se compoe am em a tua par e m~Istve'
"lntervenção do Estado de modo a assegurar
lhes conferiu os competentes incentivos. E, se essa lei que
equilibrada proteção à produção nacional de deternão revogou, porque não poderia fazê-lo, os incentivos
tornar concreto o verdadeiro ranço autoritário, herdado
-minadas claSSes e espécies de bens e serviços, tem asda Suframa, incentivos que foram revogados pelo tribude Mussolini, para quem era mais importante, era essen-:-sim cresCente capacitação tecnológica.''
nal de exceção, chamado CONIN, se essa lei não o fez,
cial, fazer crescer as grandes cidades italianas como MiOr;, Sr. Presidente,.. qual a qualificação ·aoEstaao
preparem-se os Senadores nordestinos, o tribunaLexceplão, e deixar o resto da ltália nas condições em que se enpara assegurar proteção a capacitação tecnológica da in:
cional do CONIN vai proceder em relação ao Nordeste
centram o Nordeste e a Amazônia brasileira_ Pois era o
dústria brasileira? 0 que é a tecnologia, Sr. Presidente,
da mesma forma como agiu em relação à Suframa; vai
autoritarismo, quanto mais forte __e desenvolvidos forem
senão a_ aplicação da ciência? E que exemplos nos dão a
proibir que a Sudene: iguifinente conceda ao setor de i nos centros onde se tomarem as decisões, mais garã.õiida:-:História quando_ observamos 0 _controle do P?~er, m,ais
formática os inceõ.t1Vos fiscais que a lei federal assegura à
estará a sua perpetuação no poder.
-_-_____:_~-~-p-reCisamente do Governo sobre a ciênCia'TO que temos
região da Sudene, como assegura à região da Sudam, e
que não podem ser
revogados
.t V E ,
t?
--observado? Temos observado uma verdadeira esteriliE.---.- fi porque foram
d"d concedidos
p
OS C
Cal
r. esar
s - erm1 e __ , -~ um apare.:--~_ ~~-:zas~~-~~-~~p}ü:ida-de-eJ11_Q!:__~~ia,Lcrl_~çiO_rl_1!.l"d3.~qçiec!~.:-- _ porpraz-o---certo. mcentrvo tsca,1 cence 1 o por prazo
O SR. FÁBIO LUCENA -Com todo prazer,_~r. Se::d<;; ester~Iizaç'ªo igual L~ r !__Pr~siden!e, àquela gu~ cen~ certo, no caso da Sudam, por 30 anos, não pode ser revonador Cesar Cais.
- -~-- ~ura- p-rorTIOVe sobre o pensamento artístico, bastando
gado, conforme o arL 141, do Código Tributário Nacio~=~..-----Iembrar exclusivamente, unicamente, para exemplificar,
nal, porque constitui legítimo direito adquirido. AdeO Sr. Cesar Cais- Nobre Senador Fábio Lucena, V.
mais, reza a Constituição, art. 153, § 39, "A lei não preju0 fato histórico da ditadura religiosa de Calvino sobre
Ex• anunciou, no início do seu pronunciamento, que iria
Genebra: "finda a ditadura, durante dois séculos não
clicará o _ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coitratar de um assunto mmto grave, e eu pude apreender
-nasceu um espirita iluminado, foi preciso nascer Jean
sa julgada".
que de fato é de extrema gravidade que uma lei da in.
Pois bem, a lei _não pode prejudicar porque a Constif 'âf1
q'ue t'nh
1
as condições pa~a fomentar a em
Jacques Rousseau para restaurar 0 espírito genebrmo
tu 1"ção o proibe, mas, pode-o o Conselho Nacional de Inorm ~·
a
__
:
perante a grandeza do espíritO humano".
presa pnvad~ e, através da compet1ça~ da empresa pnOuÇo com muita satisfaç'ão V. Ex• nobre Senador
dústria e AutomaçãO. Pode, mas pode ilegalmente, porvada, o Brasil dar saltos nesta tecnologta de pont~-~'?~9-.--J ~ L0 b
que essa lei é tão autóiitaria -que colocou_o CONIN acié a informática e a cibernética, e que atr3.Vês de decisões
o ao
o.
ma da Gonstituição._8itua_ção esdrúxula, absurda, que
de órgãos previstos na própria lei, ela está prejudicando
O ~-1'_: João Lf!.bO .:._~~g-ªç!Qr_F.ª-bjq_l:.llçe.nª,_q\l~.LQ.P_a~ ____está_sendo_'livida pela sociedade brasileira e que não
uma região como a Amazônia e; em pa"rticulaf, -o Disi'fí~- - -· rabeliizâiV. ExJ- pel~_granc:le bravura de procedimento e_
pode ser tolerada, Sr. Presidente, pelos homens que têm
to Industrial de Manaus, da Suframa, onde indústrias já
posici9naffie_nto___~que V, Ex_• tem firmado _nesta Casa.o
-Consciência dos perigos que a cidadania está corrend_o,
se instalaram e estão limitadas na sua expansão. Creio
Aproveito a brilhante_peça que V. ex' produz, nesta tarvez que, dentro do prazo improrrogável de__ 5 anos, o
que devo dar total solidariedade ao te~a que V. Ex• hoje
de, no Senado, para relembrar alguns pontos que atrapovo que não conquista a indústria de informática, estaaborda, mostrando a gravida~ e porque este é um}ndí__ vess.amos_j_u_ntos o__a_Cm:niss_ãQ-mis_ta qui estudou o projerá condenado à servidão_,_ estará sentenciado à escravicio de que hã, realmente, um preconceiTO Contra o desen- -~ to que veio _da SEI para o Senado Federal. Desde a pridão_,_com a._agravan.te_de;_nós_esta.rmos criando, com esta
volvimento dessas regiões que estão atrasadas-_decênios
meira hora u -senador Roberto Campos identíficou o
lei, dentro do território nacional, inconformismos sociais
em relação a outras regiões ·da_ País. Mas, neste momenmal d<!-que_Le ptQjeto e nÓs, que tivem~s a honr.ll de fi_car
propícios a uma conflagração intestina da maior gravito, V. Ex• pronuncia uma frase que, sempre faz com toda
_ao seu lado.__tiveroos que e_l:_lfr~mar um ~n_or_me patrulhadade e das mais drásticas consequências; convulsões que
maestria e toda elo-qUência, li8and0 aos- fat~s da H is_~-.- . ment-a -ideÕIQ&!f_Q__p~_ia_~a__ yQ1.-ªç~Q -~__4i~c_l!_::;sª-Q __ __@_quel;_
não queremos, nós do N~?rdeste e do Norte, e, por não
tória, diz que o autoritarismo nos estertores dé "uma -ve-- --~ ·m.atêrii'"EStamos tentando discutir coisas racionais ma:t
querê-las, vamos lutar até a última das tribunas pela molha república, vamos cha~a_r ass_im, quis deixar, atrav~
-AmccmiráV_ãrt}_(ls je!!lpre a barreira do patrulhamento que
dificação _radlcal_e visceral desta malfadada let, que vai
de elementos invisíveis, a sua c~ntinuidade~ -E direi, n_~~ _
-ToTd<iVa-Os entend!n:t~ntos__!!.l]-_DS_~~~-~.§.em_ygz naqu~a ___ _contribuir_ para aprofundar ~in~a mais na desgraça o
discurso que se tiver oportuni~ade_y_QU proim_nCÍa! qüe_ a- --~-cõffi"iSSão~·v-:-Ei' rreC!i:iCO.tou ~lvez m_y.itas _Q~s~()...§;_ __Norte e 'o Nordeste do nossO -País.
coisa foi muito pior: acho que_o autorítãrismo-dÕ-Gover:~- V ~;,que ~u112 h~ome_IJ! ~ssfdl!o e ~ão costum~_~altate_9"_--Veja Sr. Preside_t)_tç__!_ _vejam _Srs. Senadores, isto que a_
no que passou, ou do regime que se encerrou, porQue es~
- -~enador RobertO_ Campos insistiu, ":':ári~s ve;z:es, sobrelei permite ao Governo ...
tamos numa nova fase democrática, contaminou o atuat
determinados aspectos coatores, obscurantistas, daqueta
~--Sr. _Jorg_e Kalume -- ~':_I'm_ite V. Ex• um aparte?
poder; entendendo que está contamina~o; -~stâ t~'? ~uto- _:___,__$1_inch.g;j~-- sob_r~ aspe_ctos__inconstitucionais d<!_Ql!ele_
ritário quanto o anterior ou até maiSalltOritáiio~ De ma:__ . __ prçjeto, rn;u;. todo esfqrço foi baldado. Hoje V. Ex• assuO SR. FÁBIO LUCENA~ Ouço, com muita honra,
neira que, considero _o assu?to muito n:âis gra_v~, po!que
m~ _!! trib_una para conf~sar seu erro e tent~r reparar;
V. Ex', nobre Senador Jorge Kalume.
ficamos sem esperança. Se fez uma Revoluçàn com o
creio que V. Ex" e esta Casa poderão fazer muito para
povo na rua, uma Revolução pelo processo ·democrático,
modificar aquela situação. Nós, pequenos e pobres norO Sr. Jorge Kalume --V. Ex' não estã falando só, as
e a esperança de que pudêssemos ter o verd_adeir!J !e$im~-~- ~sti!!O_!___L~PI!~t-~~~-~.!!,Íh ºª_Q_p_q_c)_EI1Q§_ªç;itJ~r._d_e_ _ palavras de V. Ex• têm a grandeza da própria Região que
de participação entre o Poder L~gislativo e o Poder Exe. ____ m@_çirª--_~hjJ_JTI-ª, ~r.!!,~_ID_~_nJQig_ual para coisas diferenrepresentamos, tem a força dos rios que são a razão de
cutivo, cada dia que passa temos exempfoS d~;:~um E.iecu::_- :,.~-·~s;_Qj_Qgrri_üyg é l!l!L8.~itn4e_~_t_i_Q1_t!lQ.ªg_giv:~;;tffi~illQ_Qo--,- __ s.errl~ArgazônJa. Y.._Ex~_tem o nosso apoio irrestrito, intivo surdo aos pronunciamentos como V. Ex• e.stá fazen- -- desenvolvimeiiiõ regional. O incentivo ê normal, existe;
condicional. Falo, também. como Líder da Minoria, e as
do. Tudo que se fala aqui no Senado, nas comissõ_es, é reexis~e_ da lnglatçrrª_ para com a Escócia, da parte Norte
palavras ecoaram plenamente nos nossos corações, nos
gistrado, muitas vezes, pelos Ministros- -vou Citar-um
da -Úãiiã -para com o Sul e em várias outras -parteS do
nossos espfritos, e me fazem lembrar que parece que o di-

~~~! ~~u;~d;ru:i~:~i~~~:~.-é~~r~~~sa_d~u~n~:!~~~li~a:
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reito não existe, O -direito parece que é o poder ou de
quem exerce o poder e me faz lembrar também o pensa~
menta de um déspota: "O (Jue é o direito, senão um inS·
trumento de mando, transposto em palavras jUrídicas".
Quer dizer que o direitO não existe? Q direito somente é
de quem está no Poder? t desta maneira que a Nova República quer desenvolver, -não é nem ofensa à Nova
República- regiões incipientes, i:ã.reiltes, corifO sói ser o
No_rdeste e, muito em particular, a Amazônia, que eu
costumo dizer, exagerando, que é um continente dentro
de um Pais, apenas em área territorial, defasada demograficamente e que necessita da colaboração_ _integral do
Pais, da nacionalidade, so_b pena de, no futuro, chorarmos sobre o muro aquilo que não soubemos defender. E__
V. Ex•, neste momento, é o aral,lto das nossas aSpirações.
Parabéns!
·

O SR. FÁBIO LUCENA- Agradeço a generosa intervenção de V. Ex•, nobre Senador Jorge Kalume, que
atesta, mais uma vez, que -o Acre e o Amazonas são ãguas irmãs.
Mas, não s6 o Norte e o Nordeste, também o Rio
Grande do Su.l, também Santa Catarina, também o Estado do Paraná, não terão condições de concorrer com o.s
poderosos centros industriais da informática, a prevalecerem o nivelamento deste tratamento porque, por muito menos, no infcio deste aóo a economia gaúcha apresentou sensíveis sintomas de débâcle. E foi nec_es_s_ádo,-fOi
indispensável, uma ardorosa polémica dentro do Congresso Nacional, a fim de que a Nação pudesse ser cientificada da realidade dos fatos a respeito da estrutura econômica do Sul de nossa Pátria.
Sr. Presidente, talvez a Lei do Parrial que autorizáu
Robespierre a implantar o terror na França lhe tivesse
dado poderes semelhantes aos que constam___d_o item VI
do art. 29 da Lei da Informática, que diz:
"VI- orientação de cunho político das ativiOades de informática, que leve em conta a necessidade
de preservar e aprimorar a identidade cultural do
País, a natureza estratégica da informática e a influência desta no esforço desenvolvido pela Nação,
para alcançar melhores estágios de bem-estar social.

.

-

Diziam os monges rriedievais o seguinte, Sr. Presidente: ~·Deus te livre da mula que faz in e da mulher que fala
latim." Era o que diziam os preconCeituosos lrion-ges medievais. Mas, Deus nos livre, Sr. Presidente, de querer oEstado aprimorar a identidade cultural do nosso País,
isto é, Deus nos livre de querer o Estado adotar uma
política que oriente a fõi"mação cultural do povo brasilei-

ro.
Deus nos livre, pois é o que assegura a le1 com agravante de que esse aprimoramento d_e identidade cult~ral
do Pais terá como refo"rço, nas mãos governamentais, a
natureza estratégicã-da informática e a influência desta
no esforço desenvolvido pela Nação, para alcançar me:
lhores estágios- de bem-estar social.
Ora, Sr. Presidente, se no regime republicano fosse a
Nação depender do Estado e não do esforço__ social para
alcançar melhores estágios de bem-estar social, a Nação
já teria soçobrado.
Sim, Sr. Presidente, porque não pode o Estado, a não
ser o EstadQ totalitário, tentar o controle de atividades
que são intrínsecas ao po"der da empresa, isto é, ao poder
da iniciativa criaciOnal, em todas as ramificações da in_~
dústria, do comércio, da atividade econômica, como um
todo, sob pena de estarmos vivendo, repito, não um estado de direito, mas uni estado de força desmascarada,
cuja máscara precisa descerá arraricada pelo Cõngr-esso
Nacional, a fim de extirpar do Estado estas normas demoníacas e luciferinas que, dentro de pouco tempo, além
de amordaçarem a cultura nacional, farão com que a empresa brasileira passe a sofrer de menopausa.cibernêtica
e entre em completo declini_o_e:m relação à jndústr.ia de
informática. Essa, uma das realidades cruéis desse projeto, que vou esmiuçá-lo todo, artigo por artigo, da Tribu~
na do Senado, porque este é o meu dever, vez que ou se
reformula completamente essa lei, ou estaremos fazendo
o que os revolUcionários da França lizeram em relação à
Napoleão: prepararam a sociedade. francesa- para
entregá-la depois às sandices de um ditado_r. Não, Sr.
Presidente, não é o que queremos!

Observe mais V. Ext, Sr. Presidente, observem V.
Ex•s, Srs. Senadores, os instrumentos da política nacio- nal de informátiCa. Instrumentos autoritáriOs, verdadeiros terçados contra a liberdade de iniciativa, verdadeira
adargas contra a livre empresa, verdadeiras foices para o
pequeno, o médio ou Q grande empresário, que quiser
estabelecer~se, conforme as leis do mercado e não as leis
autoritárias do Governo, nesse setor, do qual depende
todo o futuro da nossa Nação, que é o delicado selar da
indústria de informátiCa.
Veja, Sr. Presidente, este instrumento sinistro da política nacional de informática, ou estabelecimento de pro~
gramas específicos pa:i"a o forrilerito -das atividades de_ informática p~las instituíções financeir~s estatais. O que
isto significã? ·Que S:ó as iilstifuiÇõeS-fiiianceifas do Est.ado, podem fomentar os programas específicos pãra as
atividades de informática. E o que são programas específicos? A lei não o define, a lei não diz o que é.
Voltamos ao arbítrio do senhor da gleba, para consi---derar ilícito do glebário, não aquilo que um pacto entre
um senhor e o servo estabelecesse como delito, mas aqui~
lo que a vontade do senhor da gleba como crime estabe~
lecesse. Não se definem, Sr. Presidente, o que sãO programas eSpecfficos. No entanto, este é tifti dos instru~
mentos da polftica nacional de informática.
O SR. PRESIDENTE (Joª-o Lobo) (Soa a campainha.)
O SR. FÁin6 LUCENA- Sr. Presidente, tendo ultrapassado em_ dois minutos o me~:~ tempo, p_eço-lhe permissão para concluir em um minuto.
- RepitO. Esta lei autoritária ê pior do qUe o ato n~" 5,
porque, pelo menos, o ato n9 5 tinha a virtude de não se
dizer democrático. Era uma virtude. Não se leu, em nenh!Jm- do~- ª-!_S~()S_(i1VOS_d9-'!t~ n9 _j- O_sacrilégio de o ato
intitular-se deiilocrático. Não. Não se leu. Por quê? Porque o ato era antidemocrático, era ditatorial, mas era
sincero, não se dizia democrático. Esta lei, em contrárío,
pretende estabelecer princípios, objetivos e diretrizes da
política nacional de informática~ seus fins de mecanisnio
e sua formulação.
__ _-ªr~-~~_§it:fente, não _me posso conformar com essa herança do autoritarismO, herança daquela corrente teutônica que dominava a Secretaria Especial de Informática
·seja trasladada para o novo regime, assim como quem
- coloca, na pia bastimal, uma herança maldita, sob o pretexto de, tendo sido revogado um regime-reconhecidamente autoritário, basta a derrogação para que o novo
regime esteja vacinado contra o autoritariSnio. Isto não é
'{erd~de, p~IO: contrário, isto é- mentira. Esta lei é autori-tária.
Continuarei, amanhã e nos dias subseqUentes, nesta
tribuna, Sr. Presidente,- no cumprimento estrito do meu
dever, que é o de combater o autoritarismo, onde quer
Que ele se encontre, principalmente agora que se encon~
tra num ponto neuvrálgico da sociedade brasileira, que
se encontra no seu verdadeiro sistema límbic_o, que é o
sistema controlador de todo o sistema_nervoso do organismo. São os nervos da Nação, Sr. Presidente, que es- tão subjulgados por esta lei, e quando os nervos de uma
--sõCiedãde-eiltiiffi
dêbâcie não tai-óafâ pafa que a sociedade entre em degeneração. Não é o que queremos,
Sr. Presidente, e isto o Congresso -Nacional não haverá
de permitir.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O
Õrador é cumprimentado.)

em

OSR. PRESIDENTE (João Lobo)-,- concedo a palavra- ao nobre Senador Lenoir Vl:irgas. (Pausa.)
S. Ex' está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Wypych:-- - -0 SR. ROBERTO WYPYCH (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-te, Srs. Sena~
dores:
O Jornal O GlObo deste doriliilgo traz, à sua págiUa 14,
uma estarrecedora manchete:
••oa insolvência à loucura: O drama dos agricultores."
Temos aOOrttpanhado, com preocupação cada vez
maior, O drama dos trabalhadores rurais da nossa terra.
A notícia des_sejornafQue deve teT abalado a consciêiíCia
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dos dirigenies deste Pais não foi surpresa paro nós. De
fato, já tínhamos con_hecimento do desespero a que estão
sendo levados os agricultores da região de Londrina, no
Paraná, que tiveram frustradas suas espectativas de uma
boa safra de feijão ~ Destruída pela geada- e que perderam suas últimaS esperanças de saldar dívidas com a colheita do_ algodão - este também comprometido por
condíções climáticas.
·
Nunca antes se atiilgira uma situação tão crítica. Não
pagar dívidas, para o homem simples do campo, significa perder a honra, seu bem mais precioso; significa ver
sua família faminta; significa ver o chão em que vive
expulsá~lo em direção a ou_tros lugares. Sem encontrar
saída para problemas tão graves, o agricultor entra em
desequilíbi-io, é leyado à bebida ou à morte; houve três
casos de suícidio no Municfpio de São João do Avaí,
também no Paraná.
A mesrna nota do jornal dá conta de que, nos últimos
15 dias de abril, as agências bancárias da cidade levaram
ao protesto títulos e promissórias de 95 trabalhadores.
Srs. Senadores: não podemos ficar insensíveis diante do
caos que se instala nessa Região. São urgentes medidas
governamentais para socorrer nosso trabalhador do
Norte e do Oeste do Paraná, às voltas com a comercialização da soja. Sabemos que os problemas dos agricultores não se localizam ai; ao contrãrio, espalha-se, por
todo o País, o pânico-gerado pelos resultados de uma
política eConômica desumana, que retirou da agricultura
parte dos subsídios a ela aplicados, que fez subir a taxas
insupotáveis oS juros bancários, que não planejou devidamente a produção de alimentos, que estimulou a expo:i"ta-çãó_de alguns produtos, sem medir as conseqUências - hoje, evidentes, no caso da soja cujos preços no
mercado internacional estão em baixa.
Srs. Senadores: Não podemos calar-nos enquanto
3.684 propriedades rurais na nossa região de
Guarapuava-PR. São vendidas. Propriedades de até 50
hectares- O que comprova ser o pequeno produtor rural a maior vítima desse processo de expurgo da zona rural.
O Sr. Alcides Saldanha- Permite V. Ex• um aparte?

OSR. ROBERTO WYPYCH- Com pr:u:er!
O Sr. Alcides Saldanha - Diz muito bem V. Ex• da polítíCa sUicida da agricultura, que foi adotada, nos últimos anos, neste Páis._Política voltada para a exportação,
polítiCa de um produto só, política de total dependência
dos preços_ externos. O Ministério da Agricultura, no
Governo da Nova República, recebeu uma herança tão
pesada quanto as áreas econômicas do Pais e apesar do
esforço que o Ministro Pedro Simon tem feito, no sentido de minirilízar áS problemas da agricultura, eles estouram em todo o Pafs, em toda área. Veja, nobre Senador,
que V. Ex• se refere ao drama dos Q.ue tiveram a safra
frustada. Pois posso afirmar a V. Extqueesse drama, em
termos de agricultura, está se estendendo também aos
que não tiveram safra frustada. Posso dar a V. Ex• alguns dados que impressionam pela tragédia criada com a
política econômic"ã errônea c principalmente com a polftica_ eCOº-_ê}!!_li_c--ª q_U_!: não consultou sequer os maiores interessados. Quando assumiu o Ministério, O Senador ·
Pedro Simon encontrava 2,8 trilhões de cruzeiros para os
financiamentos de safra, quando a necessidade era de 8,5
trilhões de cruzeiros. Conseguiu S. Ex' junto às âreas
econômicas, a liberação pardal, levantando esses valores
para 12 trilhões de cruzeiros. A safra de soja do Sul do
País talvez seja a_maior dos últimos anos, mas os preços
-internacionais caírain de tal forma que, pela prirrieira
_v~z._ O.Cis úl~iinos ailo~. o P!eço mínimo est~belecido pelo
Goverrio é mais alto do que o preço de mercado, o que
obriga, na verdade, o Governo Federal a comprar praticamente toda a safra de soja. Isso parece que é válido,
também, em relação ao algodão do N ardeste, onde
problemas de meicado externo determinaram q'uedas
vertiginOsas na aq-uisiÇão do produto, do qual dependem
milhares de agricultores_. Some-se a isso, ·ainda, ilustre
Senador, os problemas de terra que se agravam neste
País. Saímos agora, há pouco, e não estãvamos neste Ple!lário na últimas duas horas, porque assistfamos o IV
Congresso Nacional_ de Trabalhadores Rurais oride milhares e nlilhares de trabãihadores, sem terra a maioria
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deles -

ou como diz o gaúcho, "mal de terra" grande

parte- expunham ao Governo, ao Sr. MiniStro daRe-forma Agrâria que lã eStava; o drama do camponês deste
País. Felizmente, a Nova República parte agora, talvez
timidamente para o gosto de alguns, talvez ousadamente
para o gosto de outros, para um projeto de reforma
agrária que não compreende apenas uma redistribuição
das terras, mas uma sêrie de outros fatores, inclusive a
criação de um seguro rural, bem melhor do que o FUNRURAL, que existe até hoje, capaz, nas condições que
está acontecendo no Paraná, de dar ao agricultor condições de sobrevivência:. Ele, o trabalhador rural que não
depende apenas do seu trabalho, mas também da incle..
mência do tempo, dos azares da sorte, para continuar
produzindo, mas agricultor, sem o qual nenhum de nós
tem condições de continuar sobrevivendo. Peco a V. Ex•
que encaminhe imediatamente, não_ só através desse dis- ·
curso a esta Casa, mas ao-próprio Ministério da Agricultura, que já deve ter conhecimento da s~tuação_dos agricultores do Paraná, e encontrará, ná-BanCada do PMDB
do Rio Grande do Sul, um aliado, para tentar minimizar
a má sorte dos bravos ·agricUltores do Paraná, grande
parte deles descendente de gaúcho, grande parte deles
gente com os quais pudemos privar algum tempo. Talvez
não se possa fazer o ideal, mas entre o muito que não se
pode fazer e o pouco que se deixa de fazer hã o perigo
imenso de não se fazer nada, e nós queremos ajudar no
que for possíveL
O SR. ROBERTO WYPYCH - Meu caro Senador
Alcides Saldanha, V. Ex~ como nós, conhece bem o
problema da agricultura do Sul do País. O aparte de V.
Ex' nos honra sobremaneira. No momento que teço considerações a respeito de um artigo publicado no último
domingo, no jornal O Globo~ quando nos preocupªmos
com a sorte de milhões de_brasileiros, não apenas do Sul
do País, mas de todo o País, V. Ex• com seu aparte, vem
confirmar o que disse o jornal e o que estamos tentando
evidenciar desta tribuna.
Quando se fala em reforma agrária, no instante dificil
em que vive a agropecuária brasileira, nós nos perguntamos, Senador Alcides Saldanha, se a reforma agrária que
aí vem haverá de contemplãr, por certo, os homens sem
terra deste Pais, mas deverá contemplar, acima de tudo,
os homens que têm terra, os homens que estão sofrendo
de mãos calejadas, abandonados, sem escolas para seus
filhos, sem hospitais para sua fam{lia, sem crédito pa~a
sustentar sua atividade agrfcola, sem _energia elét~!ca e
sem outros tantos benefícios que -áS cidades CoStumam
oferecer. Sem crédito para plantar, sem armazéns para
guardar a produção, o agricultor de amanhã, por certo,
voltará a engrossar as fileiras de bóias~ frias marginalizados nas periferias das grandes cidades.
V. Ex', com muita propriedade, enriqueceu o peque!_'!o
pronunciamento que aqui faca:
-_-_ - _
Eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o pequeno produtor rural é a maior vitima desse processo de expurgo da zona rural. Sim, Srs. Senadores, dizemos ex~
purgo, pois não se trata de abandonar o cultivo do solo
por querer buscar outro meio de vida. Não. O nosso
agricultor vê-se obrigado ao êxodo, ele abandona a sua
terra, vende-a por qualquer preço, entrega-a não porque
assim deseja, mas porque a isso vê-se compelido. Pois a
honra, como dizíamos, é o seu bem maior. Ele tem que
pagar suas dívidas, geradas pela compra de insumos, de
sementes, de mãquinas. Quando colhe o produto de seu
trabalho, os juros bancários já se acumularam; os preços
que a safra alcança no mercado não são suficientes para
saldar os seus compromiss-os, garantir o sustento da sua
famíli'a e preParar-se para novo plantio.
Ele se vê, então, diante de duas alternativas: ou acumula dívidas, contando sempre corti a melhoria da situação no futuro, oPÇão muito arriscada ou, quase como
sempre ocorre, abandon~ seu meio.
_
Srs. Senadores, temos conhecimento da intenção do
Sr. Ministro Pedro SimOn de alterar toda a estrutura da
política agrícola do Pais. EstamoS prontos a dar-lhe nos~
so apoio, depositamos nele nossa confiança. Entretanto,
no momento atual, é preciso, é urgente encontrar uma
solução a curtíssimo prazo. Trata-se de salvar vidas hu-
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~anas, vidas de homt:ns que provêem o alimen~o do
Pais; --~ Era·o-que:eu -tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gaivão Modesto.

O SR. GAL VÃO MODESTO (PDS- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~

Os médicos de meu Estado, funciOnários públicos, estão em greve desde 13-5-85. Hoje também as demais categorias funcloriais entraram em greve. Eles foram enquadrados pelo Governo Federal no plano de classificação de cargos, integrando o qll~dro de pessoal do exterritório Federal de Rondônia, na forma do dispostd no
Decreto-Lei n9 2.161/84, se uma urgente solução não for
assegurada para o seu problema.
A causa do movimento paradista é o rebaixamento salarial que se_ verifica, face ao enquadramento destes servidores nas referências iniciais, das respectivas categorias
salariais.
Tal enquadramento implicou em que os salários atuais
dos funcionârios de Rondônia, que atinge ii significativa
quantidade de 13.600 servidores, foSsem rebilixados a atê
mais de 1/3 da remuneração que percebiam enquanto integravam tabelas especiais.
A situação, absolutamente ilegal, é de extrema injustiça e implica em desastrosas conseqllências para ajã tã_c_:>
sofrida classe de funcionários públicos.
A lei proíbe, de forma cabal e definitiva, a redução de
salários. O artificio de manutenção de uma vantagem
pessoal, absorvida por futuros reajustes, não serve de
justificação legal, porque na prática significa a redução
real dos salãrios.
--A atitude corretii, tegal, justa e humana, seria o enquadramento desses servidores na referência superior ime..
diafamente mais- pióxima dos seus salários.
Isto não__f,ii fdto, numa demonstração inequívoca de
ifisensibilidade, deflagrando um movimento de contestª"_ção e de ÇJ::t,I_OIJ_::l.__que t_em J_ntzido incalculáveis prejuízos
para o povo e para o Estado de Rondônia.
Não bastassem os graves problemas sociais da nossa época - greve5, deseÕlpregos, calamidades etc., cuida a administração pública de prestar a sua modesta contriuição
para o agravamento do quadro social, com a execução
de medidas que, ao arrepio da própria lei, remete ao de..
sespero ~Bl~_?f~s_d_~ .~er_l{i9.9_!_~_p_íí.bHçps. que esperavam
do Crlquadramento u_~ _ato _4e just_Lç_ª, sendo surpreendid()s-~ air~~~doS peh !_ei gu~ dev_er~a 1 ~ml?_r_i~ei_ra__~_última_ ._
instância,_ pfO-tegê:los e assegurar direitos anteriormente
adqÚ_i_ridos. ____ _ - ~
_ _ _
Memoriais e comitivas _c9rrem pelos Gabinetes da
No-Y<l:_ Repúbli~á; re_CI~:milnçio _uma urgente solução para
- o p(oblema, preSsionados pela própría razão da sobrevivência.
- .OsSúVfdOfeS estãÕ-aflitos e._e~peram uma solução, que_
não pode_ ser outra que não seja a imediata revisão do engu'!dra~-~~-~-'-~~!!9~~-cl!:_a_ndo-p~ n_a_r~fe_r~nçiªimediata

minte ffiais próxima aos salários qui percebiam, quando
_integravam tabelas especiais.
E não há de se falar em que esta justa medida implica
em maiores dispêndios, porque comprovadamente não
haverá aumento de despesa, porque esta será mantida no
mesmo nível dos gastos anteriormente apurados quando
esses recebiam pelas tabelas especiais.
Vale sim, salientar, que a situação dos servidores do
ex-Território-ôe Rondônia é _peculiar~ particularfssima e
qUeo-en-qti."ãd-iaffieiitO-.ilào-podeiia lg:norar estas circuns-_
tâncías.
Os funcionários públicos !Je Rondônia esper~m e"confiãin na solidariedade do Governo, para corrigir esta situação anómala e absurda.
_
O tem_p_()__ urge _e ~_proviçlê_n_çja qprr_etiYajropõe-se de
imediato, porque, sobretudo, os funcionários públicos
merecell!_ respçitQ.
- SãO 13.6_QO s.ervj9QLe_s_ __gue aguar@m_aflitos, .ansiosos,
no limiar d__Q_ g~s~er_o, que o Governo, rápida e pronta- .tpente, venha a Seu encontro e restabeleça os seus direitos.
Faço, desta tdbuna, um veemente apelo ao Exm~' Se..
nhor Presidente da República para que determine as au-
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toridades competentes a revisão imediata do enquadramento dos servidores de Rondônia, atingidos pelo
Decreto-lei n~' 2.I6Jf84.
Tenho certeza que S. Ex' não se furtará a atender a
este apelo, porque em seguidas oportunidades. _tem. se
manifestado solidário com a causa dos func10nános
públicos.
Era o qu_e eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Maia. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
ConcedQ a palavra ao nobre Senador César Cais.

(Pausa.)

s-:- Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvfdio Nunes.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Américo de Souza. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
(Pausa,)
s: Exqião está presente. Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Pa~
rente. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei~
ro.
O SR. NELSON CARENlRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Temõ:s-recebido insistentes apelos no sentido de corrigir as distorções existentes na Previdência Social, mas
qualquer iniciativa parlamentar nesse sentido termin_a
obstaculada pelo parágraro único do art. 165, da Constituição, onde se declara:
~·Nenhuma prestação de serviço de assistência ou
de beneficio compreendida na Previdência Social serã criada, majorãda ou estendida sem correspon~
dente fonte de custeio total."

Esse parágrafo tem sido o maior obstáculo para a
criação do seguro desemprego, previsto no item XVI do
mesmo artigo, prejudicados principalmente os inativos
por essa vedação constitucional, configurada na exigência da fonte de custeio, para atender a qualquer melho~
ria.
Assim, os invalidados por invalidez do INPS percebem um benefic(o de pouco mais de quarenta por cento
do salário de contríbuição, setenta por cento do auxílio-doença concedido precentualmente ao salário base de
contribuição, quando tal aposentadoria deveria ser no
mínimo na base de oitenta por cento ou mesmo cem por
cento da contribuição, tratando-se de beneficias que,
mesmo em condições para o desempenho de atividades
que lhes propiciem outrO rendimento, não podem
exercitá-la, sob pena de suspensão do beneficio.
Recentemente, o Presidente Figueiredo determinou
que se pagasse o salário mínimo aos egressos do FUNRURAL, o equivalente ao rr:,cebido pelos aposentados
por invalidez, que contribuíam na base de três salários
para o INPS, assim mesmo sofrendo desconto de c_ontribuição previdenciária da ordem de mais de seis mil cruzeiros.
Infelizmente, não podemos atender às solicitações recebidas, no sentido de corrigir essas injustiças e distorções, porque a competência legislativa, no assunto, é
praticamente exclusiva do Presidente da República, cabendo ao Executivo indicar as necessárias fontes de custeio.
A única solução possível estâ na próxima reforma
constitucional, quando procuraremos expurgar da Carta
Magna estes e outros dispositivos que, hipertrofiando a
competência do Poder Executivo, minimizam o papel do
Congresso Nacional, praticamente limitado ao exercício
do poder de referendo, diante das proposições origiM
náriaS da Presidência da República.
Essa ínOv<:i.cão COnstitucioilal, principalmente no que
tange à matéria trabalhista, jã dura há dezoito anos, mas
temos esperanças de que será ex pungida do texto da Carta, ampliando-se a competência legiferante de Deputa-
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dos e Senadores, mais capacitados a atender aos justos

reclamos do povo, não apenas na reformulação do Direito Previdenciârio e da Legislação_ Trabalhista, mas de
uma dezena de leis de nítida inspiração ditatorial. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Cone:edo_a
palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PMDB -MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: PreSidente, Srs. Senadores:
O Jornal do Brasil, edição do dia 27-4-85, pubUca um
notãvel artigo do eminente Dom Eugênio de Araújo Sales intitulado: "A grandeza de um político".
Nesse documento o autor analisa com real felicidade,
vendo-o sobre o prisma religioso, o Dr. Tai1credo Neves.

Trata-se de uma pãgina admirável que se escreve sobre
Tancredo Neves. Nessa manifestação, Dom Eugênio Sales dá, através do homenageado, a verdadeira dimensão
do político, no caso, representado pelo saudoso e inesquecível Presidente Tancredo_ Neves.
Leio, Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, o referido artigo
para que conste dos Anais desta Casa do Congresso Nacional.
A GRANDEZA DE UM POLITICO
O Homem camioha_no_tempo. Percorre estradas_
que revelam as limitações da criatura. Conhe<.--e o
presente e, na escuridão que envolve seu futu_~:o, tenta pr~crutá-to. Há uma natural angústia, pois sabe
que sua marcha o conduz a Deus, passando pela
morte, mas ignora,quando e onde. Todo julgamento
do que lhe parece s_er mais conveniente e oportuno
ao seu bem pessoal ou coletivo, participa dessas restrições. Ao seu estreito horizonte_ se sobrepi>em as
planuras infindas do divino,
Entretanto, o Criador;-aluz da eternidade. para
quem o ontem, o hoje e o amanhã e sempre são uma
só realidade, guia com amor de pai seus filhos.
E quem segura com corifiança, fonte da Fé cristã,
a mão do Senhor, guarda a tranqUilidade,_ anda nas
trevas como na claridade do dia. Sabe que Alguém,
que_ alia à Onipotêncía a Bondade, o_orienta a um
ponto seguro.
Esse é o quadro que caracteriza, hoje, a Nação
brasileira,
Rezamos ... e como! A oração, conforme nos ensina o Evangelho, sempre consegue- e em plenitude- seus-efeitos. Contudo, estes não se identificam
com nossos desejos. Diferentes dos que, em nossa
ignorância, aspiramos; mas, certamente, os c_on-venientes ao· bem _de cada um,
Como cristãos, temoS ã certeza de que as preces_
não deixaram de ser atendidas por Deus, mesmo
quando o objetivo de noSsos pedidos só aparentemente não foi alcançado. ·~os meus pensamentos
não são_ os_ vossos, diz o Senhor, os meus planos não
são o-s vossos,. (Is. 55.8). A oração, quando autêntica, traz sempre consigo, ainda que implícito, aquele
pedido fundamental que aprendemos de Jesus: "Seja feita a vossa vontudC,- assim na te_rra._ como no
céu" (Ml 6,í"O).
Revendo os episódios nesses dias de angústia, podemos divisar toda um_a_ variedade de benefícios
concedidos ao Brasil.
um povo sofrido, na interação repentina, se une
em solidaderiedade íntima_ e fecunda. Em torno do
Presidente eleito Tancredo Neves e sua família, mílhões de brasileiros se irmanaram por- uina nobre
causa.
Um homem, como líder político amplia seu raio
de ação e, com seu exemplo, abrange um vasto campo onde semeia valores de transcendental relevância
para o futuro do Brasil. Seus padecimentos fizeram
avultar a Fé cristã, simples, desassombrada e publicamente assumida. Ele bem encarnava a fome de
Deus que caracteriza o nosso povo. Do mesmo modo, sublinhava o anseio d~ comunhão com o transcedente; a importância do espiritual e dos princípios
religiosos.
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Em um momento cultural que ameaça a santidade e a estrutura da Família, o País teve diante dos
olhos a dignidade de um lar. A integridade do matrimônío, a estabtlidade abençoada pelo Altíssimo e
a força daí decorrente se revelaram na mensagem
eloqUente da esposa, veiculada de maneira tão ex- ---- pressiva pelos meios de comunicação s_ocial. _
Todo o Brasil _contemplou a grandeza de um
político. Esse segmento da sociedade,_ tantas vezes
malsinado - com ou sem razão - se elevou extraordinariamente. Um estadista que, ao longo de
=-seus ·muü:osanos--de eXercfcio- d<>" Poder, em vários
n[veis, com seus erros e seus acertos, criou uma imagem de competência e de honestidade. Soube colocar_o:-bem_do País acima dos interesses pessoais e
das mesquinhas lutas pelas-posiçOes de ina-ndo. Líte--:.
ralm-erite; irii0!6U~se ·pelo povo. E foi pensando nele
que, até aO último inomC:nio, 3.inda teriiou ã.diar Os
cuidados médicos que se faziam mais urgentes.
Agora, permanece o apelo à união de todos,
possível e desejável. Neste mês de dores, a Nação
reencontrOu o espírito de comunhão. Todos sedes- -CObrir-am--ii'inàos sOiídáfioS pelo sentimento Comum
-e po"t·uma--úhica-- aspiração.
O riiOrrlentci nacio"nal está a exigir de todos nós
uma -toirllfda- de pOsição lúcida e decidida, para que
a eleiç_ão __ d_o PresiQ~nte fa_lecido se transforme em
compromisso 'nadoTmr.- Cumpre realizar o legãdo
-- que ele nos deixou. Em sua enfermidade e mortemais do que teria conseguido com a sua atuação
política- ele nos transmitiu a lição mais preciosa: a
de que podemos ter a esperança de uma Pátria melhor, edificada na justiça, na conciliação e na paz.
Todo esse calvário por que passou a Nação, levanos a colocar Deus em seu lugar central, quer na
vída do povo quer no campO social e polítíCO. Eu incluo, a título de exemplo, a santidade da Família. o
r_espe_ito_à vida violentada nos assaltos !la~_ruas e no
seio mãterno, a honestidade no manuseiO dos dinheiros públicos. os cargos a serviço da Pátria e não
dgs inçfivjdu_os, uma redi_§tribuiçã_o eqüitativa das riquezas,
Esse periodo crítico requer uma homenagem aos
_ ideais defendidos pelo Presidente eleito Tancredo
NeVes: o Cumprimento dã. Lei Mag"na do P<iís, nu-ma
demonstração necessária de maturidade política de
todos os partido.
- DeSta formá;- s"aberf:mos Que a últtma m·en:sãgem
- -do presidente eleito nã-o caiu no vaZio e que seu sacríficio itão foi em vão~
Ao acolher com serenidade o desígnio di.vi!J.O,
transformemos em um imenso esforço cívico a solidariedade nacional em torno do Presidente Tancredo Neves., AsJ>im os brasileiros_ realizafãO o ideal ao
qual ele dedicou a sua vida. Esse, OnosSO dever."Podemos cumpri-lo. A prova ai está bem viva em nossa memória: _um povo de mãos postas a rezar. Uma
_Nação que na angústia se volta para Deus, possui
valores que lhe asseguram um futuro __ promissqr.
Dom Eugênio de Araújo Soles
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- ConcedO-a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Após cirico anos de tormentosa seca, a região Nordeste do País continua convivendo com a desgraça, o caos.
Ironicamente, desta vez, com as chuvas torrenciais e-continuadas, que inundaram nove Estados, trazendo a cala~
midade e o desespero para milhares de famflias brasileiras. São quase I milhão de pessoas atingidas pelo flagelo
das enchentes que transbordaram rios, promoveram arrombamentos de açudes, desmoronamento de encostas,
sepultando cidades inteiras, arrasando plantações, ceifando centenas de vidas humanas. No rastro da destruição, a desolação, a fome, a doença, a desesperança
sempre adiada pela Fé e a Bravura da Gente Nordestina.
São quase, Sr. Presidente, 1 milhão de pessoas sem teta,
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sem lar, que perderam tudo - seus bens. a razão e__os
instrumentos do trabalho, devorados pelo cansaço, lutançl,o contra o medo, a fatalidaçle- teimando em viver
na mais ríca e miseráYel região do País, sonhando com
um mínimo de dignidade, esperando a justiça social inçjefinidamente prometida.
As proPorçõeS dessa catástrofe superam todas as exp~tativas dos técnicos da SUDENE, profissionais espe- --_çialistas _em desg_raç~s. que projetam e computam seus
efeitos: o número de vítimas das enchentes neste ano é
superior ao número de cada um dos cinco terríveis a._nos
anteriores de seca e morte. A ação do Governo com relação ao Nordes_te segue, até agora, a melhor tradição republicana: socorrer, remendar, ministrar remédios contra a sintomalogia da irresponsabilidade, do descaso, da
omissão,_ da corrupção, da falta de s_eriedade e competência. Sr. Presidente, os problemas do Nordeste não serão
somente n!soly{dQs_com programas, tencologias, dínheiro~ recux:sos humano.s etc. Antes de tudo, as mazelas do
Nordeste- região de solos e subsolo riquíssimos, habitada p_or valorosos ~rasileiros - são derivadas da falta
de V(!fgonha dos governos_ que se sucedem desde o Império. Repito, Sr. Presidente, o problema é falta de ver·
ganha mesmo: burla, chacota, zombaria, impatriotismo,
crimes contra a Pátria, contra a Nação, que se acumulam
há duzentos anos. O Nordeste, histórica e culturalmente
a maís brasileira das regiôes, ougulho da nossa história,
forjou a alma nacional, enriquece o patrimônio cultural
do País, e, ao mesmo tempo, envergonha a qualquer dos
brasileiros, enodoa a Federação que se_ pretende equilibrada, digna, instrumento de justiça, do ideal e do bem
comum, perseguido pelos Estados democráticos modernos. Envergonha, Sr. Presidente, pelo permanente quadro de miséria e sofrimento de sua Gente, de região repetidamente relegada, sacrificada, pedinte; usurpada nos
seuS direitos, nas sUas riquezas naturais, solapada nas
suas potencialidades, região habitada por brasileiros sucessivamente traídos pela bou-f'e, o amOr à terra e ao trabalho, punidos por ter esperança.
Quando se fala em Nordeste, Sr, Presidente, lembra-se
das pala varas "ajuda, caridade, bondade, solidariedade"
e outros termos do vocabulário humanista. O Nordeste
s.e nega, na voz deste Senador, e, acredito, nas de outros
companheirosdesta Casa, a pedir,_a rogar, a implorar. O
Nordeste não deve, nem precisa se lamentar, rogar compreensão ao Governo, gritar sua condição de solo, de
terra, ~e _gente brasileira. Basta de ladairihas protelatórias, intermináveiS, de lamúrias e penitências. O Nordeste,_Sr. Presidente, não quer favores, Concessões, infervenç_ões emergenctrus;-inconseqüentes. O Nordeste, em
pé de iguã.ldade com as outras regiões brasHeiras, na normalidade federativa, apenas exige o respeito aos seus direitos naturais e constitucionais de território deste Pafs, a
consideraç_ào derida_da República. Há mais de um século que assistimos caducar e se inviabilizar planos e programas "perfeitos, de redenção, de salvação" do Nordes·
te Brasileiro.
Sr. Presidente,. é_ chegada a última ~ora de integração
definitiva do Nordeste ao processo de desenvolvimento
económico e so_cial do País. Não hã mais como adiar esta
imperiosidade. Não é possível mats ver o Nordeste como
um caso à parte, uma região problema. O Nordeste possui problemas, sim, graves e monstruosos como outras
regiões do País; porém, potencialmente rico, é viãvel e
suas soluções estão lã mesmo, na caatinga, no agreste, na
mata, no litoral. As soluções do Nordeste estão no trabalho~ no talo;nto,_ na sabedoria e na ciência, na cultura da
sua gente. As ~oluções do Nordeste estão, também e
combinadamente, na inteligência e no apoio regular, devido, normalíssimo do Governo da República, na ação
responsável dos dirigentes da Nação, e, antes de mais nada, na vontada, na atitude política dos Governantes em
querer, em determinar que o Nordeste não seja mais outro país ou país nenhum. O Nordeste não é quintal, periferia de lugar nenhum, mas terra, gente, vida deste País,
onde também se constrói a Pátria e a Nacionalidade,
_onde acontece a História e se trama o futuro.
Sr. Presidente, a calamidade que se abate sobre o Nordeste _brasileiro nos leva a estas reflexões, que se transfor.mam_em exigências do nosso tempo, da Nação, da classe
política, de um moderno Estado democrfitico, digno des-
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Atividade que cx_ige muito do Homt.:m cm condições
te nome. O Governo Federal e os brasileiros de outros
normais de clima e solo, de cicl95 de sol e chuvas regulaEstados têm socorrido a população nordestina em mais
res- sabe~oria,_ arte e su_or ~ ativídade de grande risco,
esta hora de horror e morte, de conflito e dor, rotina na
a agriclJltura que se pratLca hoje neste País, sob os cuscastigada e humilhada paisagem humana e social. Mas
tos,2~b o Jugo cruel do sistema creditício público _e priesta ação é apenas um socorro, fundamental, ínsufidente
e fugidio, que visa à sobrevivência e eVita-a hecatoÕlbe.
v.ado, sob a chibata da injustiça social que tortura os peAlimentos, abrigos, roupas e remêdios chegam às á~_s
__q_u~nos Prod!!!Qr__e§_/Ltrlll>~hadores _rur.ai_s_=a agricultumais críticas. São materiais de consumo fugaz, comO o~- ra brasileira, Sr. Presidente, verdadeiramente, é um milasão todas as obras e propósitos dos Governos. AS engre, um episódio bfblico espetacular. No Nordeste brasichentes dos últimos me.<ies destruíram todo o _esforço do
leiro, sem água, s~m estradas, o agricultor, após cinco
Governo anterior, que Cánstriiíu milhares de açudes,
anos de seca e fome, sem assistência técnica e social. após
as chuvas do ano passado, conseguiu, submetido a juros
barragens, represas e tanques no sertão senú-ãrido. A cade usura, plantar alimentos, formar as suas roças de artástrofe oportuniza pensar e agir rapidamente, decidir
sobre o Nordeste. Qual o pensamento do Governo da
roz, feijão, milho, -mandiOCa, verduras e legumes. As
chuvas deste ano destruíram tudo, levando nas escorreNova Repóblica em relação ao Nordeste? Mais uma
prioridade que irâ falecer nos planos e nos orçamentos
deiras dos ri~s, solos, ~-s s~me_ntes, <!-8 mudas.
não executados nas gavetas dos burocratas? Ou, efetivaSr.- Presidente, quando as perdas da agricultura normente, prioridade na ação, na presença urgente e permadestina com as enchentes, chegam a 90%, no momento
nente dos órgãos do Estad_o, no sentido de apoiar a vida,
em que tudo é tirado do pobre lavrador nordestino - a
o trabalho, a convivência, o bem-estar de milhões de bracasa. a roça, os instrumentos e os frutos do seu trabalho
sileiros?
--o Governo vem falar em ..prorrogação de dívidas" e
Sr. Presidente, no Maranhão, 300 mil pessoas estão
desabrigadas, 70% da safra agrícola perdida, 60 munic1pios atingidos, 50 em estado de emergência. O Piaur pi-ecisa de CrS 25_0 bilhões para reconstruir cidades e tomar
transitáveis suas estradas. Tril').ta municípios foram atingidos e quase toda a produção agrícola tambêm Se perdeu. Trezc:~tos mil desabrigados pelejam pela vida em 40
municípios que estão sob as âguas e 200-rnll pessoas sofrem ao relento. Os prejuízos na região salineira de Mossoró e Macau são enormes para a economia potiguar e as
exportações brasileiras. Os paraibanos estimam seus prejuízos materiais em Cr$ 40 bilhões, enquanto em Pernambuco a lavoura tevé prejuízos acima de Cr$ 400 bilhões, com a perda de mais da metade das safras de cebo-;.
la e uva do Vale do São Francisco, e da totalidade da
produção de milho do Estado_.

Alagoas tem 2 mil desabrigados e estima seus prejuízos em Cr$ 6 bilhões, ao tempo que necessitará de Cr$
250 bilhões para suportar a próxirita prolongada seca,
com inicio previsto para 1990. O transbordamento do
Riõ- São Francisco em Sergipe arrasou plantações e naufragou cidades, com prejuízos que chegam a Cr$ 20 bilhões.
Este, Sr. Presidente, o quadr!l desolador da ~artiri~:a
da região nordestina. O pouco que tínharrios foi destruído e tudo falta ao povo para reconstruir e camillhar para
o único e impiedoso cotidiano de trabalho, fé e esperança.
Imitando o N ardeste, a agricultura é uma atividade
produtiva, que, neste País, vem merecendo prioridades
que só fazem o absurdo, a involução, o descalabro, os
desmandos de toda a ordem. Há quatrocentos anos se
descobriu a vocação agrfcOla do País. Há quatrocentos
anos que esta vocação é descoberta, todos os dias, cantada em prosa e verso ... e nada mais. Homem sem terra,
terra sem tecnologia, crédito impossível. Quando, Sr.
Presídente, combinamos as duas tragédias- a agricultu-.
ra e o Nordeste- dá-se um pleonasmo lúgo.bre, tragicómico,_ assombroso.

outras medidas paliativas q~~- só fazem prolongar o sofrl!nento-da agricultura do Nordeste. Ora_._ Sr. Presiden-

- _ie, só se pode falar em prorrogação de débitos, parcelamentos, c;:tc., quando existe uma perspectiva de ,safra, de
recuperação de lavouras parcialmente atingidas. Essas
alternativas são admitidas quando existem apenas dificuldades, problemas passíveis de :Serem resolvidos. O
Nordeste, a agricultura nordestina, quase que totalmente
destruída Pelas _enchentes, não_ é, r1a ver_d~~e._ um. bom
exemplo para êss3:s medidas. Prorrogar as dúvidas de
agricultores flagelados ê, ao menos, prorrogar a agonia
do cidadão, do trabalhador sem terra, sem teto, sem sementes, com a família ao desabrigo, sentenciâ-lo a pagar,
com_ prazo~ pbr a_guilo que não colh~u. com lucros que
não existiram. Não é uma questão de caridade, de favorecimento, mas apenas de bom senso, uma lição elementar de economia e de finanças.
O perdão integral e urgente das dívidas dos agricultores nordestinos, nas áreas atingidas_ pelas enchentes,
constitui uma medida justa e urgente, um ato de justiça,
que deveria compor a rotina dos bancos, sob a vigilância
do Governo Federal. O perdão integral dos débitos é, na
-realidade, a óriica lógica, coerente e viâvel para o agricultor nordestino. Era o que eu tinha a dizer. Muito obriga-do. (Muito 'bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 30 m-inUtos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
-pela Comis~ffi,Q _@_Rç_clação em seu parecer n~' 93, de
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198~). do Projeto de Resolução n~' 8, de 1985, de autoria
da Comissão Diretora, que cria o Pecúlio dos Servidores
do Senado Federal.

-2Discussão, em turno único, do :Projeto de Resolução
n~> 01, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre a incorporação, aos ptoventos.de aposentadoria dos servidores inativos do Senado Federal, da Gratificacão de Nível Superior e dá outras providências, tendo
Pareceres~ sob n9s 75 e 76, de 1985, das Comissões:
----=:::::De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade;
- De Finan~as, favoráwt.

-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 184, de 1984, de autoria do Senador Mauro Borges, que altera dispositivOs da Lei n~' 5.682, de 21 dejulho
de 1971, modificados pelas Leis nYs 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de: 1972, 6.444, de 3 de
outubro de 1977 e 6.767;de 20 de dezembro de_ 1979, e dá
outras provrdências, tendo
Pareceres, sob nYs 5 e 6, de 1985, das Comissões;
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade, e, quanto ao mérito, favorável; e
-Do DiSti-ito Federal, favoráveL

-4Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 207, de
1984 (n~>4l8/84, na origem), de 12 de novembro de 1984,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Raymundo
Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do Brasil junto
ao Estado do Coveite, para. cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática Popular do Iêmen.

-5Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a MensageJ!l n~> lOt, de
1985 (n~' 247/85, na origem), de 6 de maio do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do doutor Luiz Philippe Vieira de Mello para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a
magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva.
- O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às !7 horas e 35 minutos.)

Ata da 83"' Sessão, em 28 de maio de 1985
3' SessãoLegislativa Ordinária, da 47• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Senador José Fragel!i.
- .Ciii10S -ÃJbeftO --Moacyr Duarte- Martins Filho
-_Humberto Luçen,a- Marc;ondes Gadelha -Mjlton
-Cabral---Ãderba!Jllien1a- =Cid sampãio - Nivaldo
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Euni-- MãChado =--Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcantece Míchiles- Fábio Lucena-- Raimundo ParenteAlbano Franco ~LI:)urival Baptista- Passos ~~_rt_oAlcides Paio- Gaivão Modesto- Aloysio Chaves- - -Tutahy_Mãgaihã-es--=--Lomanio Júnior- Luiz VíaitaGabriel Hermes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- --=JoãO Calmon- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro~
João Castelo-- Américo de SOuZa- Alberto Silva-Murilo Badaró.:.._ Fcnlando Henrique Cúdoso- Mau-ro Borges -Gastão MUller- Roberto Campos- José
Helvídio Nunes- João Lobo--Cesar Cais- JoséLins

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

-FragCiJi-=._ R-o-berto- WYpYclt- Enéas Faria - Lenoir
Vargas- Carlos Chiarelli- Alcides Saldanha- Octâvio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Alista de presença._ acu_sa_o cgmparecimento de 51 Srs. Senadores. HavenOO número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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O Sr. 1'1-Secrctário irú proceder à leitura do Expediente.
É Hdo o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER
No 105, de 1985
Da Comissão de Finan~as, sobre o Projeto de Lei
da Câmara 119 22, de 1985 (n9 4.421-B, de 1984, na
origem), que "concede pensão especial a Clodomiro
lgnácio Xavier, ex-Cabo do Exército, e dá outras
providências".
Relator: Senador José Lins
A Proposição em exame, encaminhada pelo Poder
Executivo, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, visa à concessão ao ex-Cabo do Exército Nacional,
Clodomiro lgnácio Xavier, de pensão especial.
Acolhida a providência na Câmara dos Deputados,
após as manifestações ds COmissões de Constituição e
Justiça e de Finanças, resultou ela submetida à revisão
desta Casa, consoante preceito contido no ;rt. 58 do texto constitucional.
Cabe-nos, nesse passo, a análise do Projeto sob o enfoque jurídico-financeiro.
Funda-se a sugestão no fato de h ave; Õei=rnifitar piestado trabalhos de d~marcação das_ fronteiras de nossa
Pátria com as Repúblicas da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai, tendo sido distinguido durante os longos
anos de sel_"Vi~ com inúm.ero~ elo~ios.
A siiu.ilÇão de ·extremâ peTiãria Ctue ·ati fie o mencio-na~
do cidadão justifica o beneficio ora sugerido, tendo em
vista que o mesmo, ora octogenário, nada mais percebe
do que uma pensão concedida pela Previdência Social
equivalente a meio salário mínimQ.
. _ ~~-~-~---Nada mais justo do que atribuir~se a quem tantos sef-viços relevantes prestou a seu_ Pals uma singela retribuição, ao menos, capaz de assegurar certa tranqUilidade
financeira no final de sua vida.
O valor do benefíciO, consoante dispõe o art. 19 da
Proposião, corresponde à pensão deixada por um Cabo
engajado das Forças Armadas, na forma da Lei n9 3.765,
de 4 de maio de 1960.
Ressalte-se, ademais, que a vantagem em questão é intransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos
percebidos_ dos cofres públicos, inclusive a pensão previ~
denciãria, ressalvado o direito de opção, extinguindo-se
a mesma com a morte do beneficiário.
Dispõe, ainda, a sugestão em tela sobre a fonte dos recursos necessários à apncação da medida, os quais correrão à conta de Encargos Previdenciãrios da União Recursos sob a SuperVisão do Ministério da Fazenda.
Evidencia-se, assim, que a matéria ora apreciada
harmoniza~se com as normas jurfdico-fiminceiras pertinentes.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do
projeto.
____
___
Sala das Comissões, em 23 de maio de--1985.- Lomanto Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Helvfdlo Nunes- Alexandre Costa- Américo de Souza Cesar Cais- Jutahy Magalhães- Alcides Saldanha João Calmon - Roberto Campos - Jorge Kalume Carlos Lyra.

PARECER
N• 106, de 1985
Da Comissão de Constitulçio e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n9194, de 1983, que "dispõe sobre a administração dos sindicatos rurais e regula a elei~ão de suas diretorias e representantes".
Relator: Senador Hélio Gueiros
O nobre Senador Nelson Carneiro, com o projeto de
sua autoria ora sob exame, propõe uma nova formulação sobre a adQlinistraçã_o dos sindicatos rurais, regulando a eleiçi:ío de suas diretorías- e-represe-nTantes.
A proposição, segundo a informação do seu autor,
inspirou-se em trabalho elaborado pelo Sindicato Rural
do Município do_ Rio Qe Janeiro.
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A administraç-ão e eleição em tais sindic;atos, como sabemos, são atualmente_reguladas pela Lei n~' 4.214, de 2
de março de 1963, a que dispõe sobre o "Estatuto do
Trabalhador Rural" - e por instruções reguladoras do
Ministro do Trabalho.
Pela legislação vigente- arts. 122 e s.eguintes da Lei
supra-referida -; "a administração do sindicato será
exercida por uma Diretoria constituída no máximo de
sete e, no mínimo, de três membros, e de um Conselho
Fiscal, composto de três membros, eleitos esses órgãos
pela Assembléia Geral", cabendo à Diretoria eleger,
dentre s~us membros, o Presidente do Sindicato. A Lei
n 9 4.214/63, enfim, pormenoriza as competências, preserva o escrutínio secreto, dá a presidência da mesa apuradora das el_eições a um "membro do Ministério Público da Justiça do Trabalho, ou pessoa de notória idoneidade, designada pelo Procurador-Geral da Justiça do
Tfi.lbalho ou Procuradores Regionais", exige quorum
mínimo, em três votações sucesSivas, para a--validade dos
pleitos: arrola as condições para o exercício do direito ao
voto, como a investidura em cargo da administraçãO ciu
repres-entação sindical; e, entre outras preceituações, re-gula os protestos e impugnações a serem interpostos contra os resultados eleitorais.
O projetO sob exame, sem fazer qualquer referência à
lei vigente, data veni~, é bastante incompleto em relação
à ~dmi~ístração dos sindicatos rurais, inclusive quanto à
eleíção de seus dirigentes, armando uma nova formulação que ensejaria graves equívocos na vida sindical rur:al. - - - - - - - · - - - - - ~- -- ···--O o~Jetivo prinlacial da proposição parece ser o de
permitir as eleições di retas para cada cargo, mas seu conteúdo extrapola tais intenções. No seu arL 79, arrola as
-exigências feitas aos candidatos às eleições nos sindicatos
da categoria patronal, mas omite por completo as exigências que também se devem estender aos candidatos
dos sindicatos dos trabalhadores; no § 6'! do art. 1~>, o
_projeto cria uma inovação muito estranha, exigindo do
--presidente candidato à reeleição 80% (oítenta por cento)
dos votos apurados, caso contrário "será declarado eleito o cãridi?ato imediatamente mais votado"; no art. 59,
também estranhamente determina que "as decisões a
nível de sindicatos e -federações são da competência do
respectivo Delegado Regional do Trabalho e as de nível
-das confederações, do Ministro do Trabalho", mas não
esclarece-- que decisões Serão essas.
O PLS n'! 194/83, em suma, oferece um texto confuso
e ~e c~:mteúdo menos aprimorado que o da lei vigente.
Nada impede a sua tramitação em termos constitucionais, mas é injurídica e_ falho em técnica legislativa.
Isto__ posto, opino por sua rejeição. _
___ _
Sala das Comissões, em 22 de maio de- 1985. -_::_José
lgnácio Ferreira, Presidente- Hélio Guelros 1 RelatorLuiz Can~cante - Américo de Souza - Nivaldo Machado - Raimundo Parente - Octávio Cardoso - Aderbal
Jnrema -Nelson Carneiro (sem voto).

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo
SR. I"-Sécretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N' 123, de 1985
Requeremos urgêilcía, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 9, de 1985 (n" 3.905/84, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a denominação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de _Técnicos de Administração, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1985,- Humberto
Lucena, Líder do PM D B -- Moacyr Duarte, Líder do
PDS - Nivaldo Machado, Líder do PFL.

REQUERIMENTO
N• 124, de 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aHnea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Ld da Câmara
nQ 28, de 1985 (n9 5.386/85,-na Casa de origem), de iniç!_ativa do Senhor Presidente da República, que cria car-
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gos nó Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário- MIRAD, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 1985.- Humberto
Lucena, L~der do PMDB - Moacyr Duarte, Uder do
PDS - Nn·aldo Machado, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENT-E (José Fragelli) -Os requerique vem de ser lidos serão votados após a Ordem
do D1a nos tennos_r~imentais.
ment~s

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Passa-se à

1lRDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redacão em seu Parecer n'
93, de 1985), do Projeto de Resolução n\> 8, de 1985,
de autoria da Comissão Diretora, que cria o Pecúlio
dos Servidores do Senado Federal.

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação fii1:al é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
- O projeto vai à promulgação. ·
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de
1985.

Resolu~io

n9 8, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e euJ!!!!J.
Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

• DE 1985

Cria o Pec1ilio dos Servidores do Senado Federal.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 Fica criado o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, com a destinação de amparar a família do
servidor falecido.
Parágrafo único. São considerados participantes do
Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e funções do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Partes Permanentes e ~ui?lem~nta~, assin1 como os aposentados.
~rt. 2Y _O_ Pecúlio ora instituído corresponderá ao
montante a ser desc0i1tado de todos os mutuários, no
mês que se seguir ao do falecimento do participante, de
uma diária para cada óbito, até o máximo de 2 (duas).
Art. 39 O pagamento do Pecúlio será devido:
a) ao cônjuge;
b) ao companheiro que, na data do falecimento do
servidor ou servidora, com ele ou com ela" vivia há mais
de 5 (cinco) anos, dispensada esta exigência se da união
houver filho;
c) aos herdeiros legais;
d) ao benejiciári_o designado pelo servidor, quando
inexistirem os acima previstos.
Art. 49 Fica a Comissão Diretora autorizada a regulamentar a presente Resolução, no prazo de90 (noventa)
dias, e a promover os estudos destinados à extensão do
Pecúlio aos servidores não abrangidos, inclusive os que
ocupam cargos, empregos ou funções nos órgãos supervisionados,
Art. 5<J Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, retroagindo os seus efeitos a }9 de maio
de 1985.
Art 6<J Revogam-se as disposições em contrári~.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) -

Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 01, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre à incorporação, aos proventos de aposentadoria dos servidores inativos do Senado Federal, da gratificação de nível ·superior e dá
outras providências, tendo
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Pareceres, sob n~'s 75 e 76, de 1985, daS Comíssõcs:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Finanças, Fa vará vel
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado:
O projeto vai à Comissão de Redação.

"ArL 22..
lII-"'
III- ..
IV§ 19 Distrito Federal e em Município com mais
de 1 (um) milhão de habitantes, cada unidade admi·
nístrativa ou Zona Eleitoral será equiparada a Município, para efeito de organização partidária."
"Art. 46.
. .. , . , . , .. ·-~-· ~·
1.
. ···················
II -Os- Delegados dos Estados. Distrito Federal
e Territórios Federais.
III- •··
.........·.··············

"Art. 58.

É o seguinte o projeto aprovado

, .. ,, . ··~,., ... c.~,., • • . .

•. •

§ 1Q No Distrito Federal e nos Territórios Federais, a inexistência do Líder de Bancada será suprida por mais um vogal na Comissão Executiva.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I, DE 1985
Dispõe sobre a incorporação dos pro-rentos de aposentadoria de servidores inativos do Senado Federal,
da Gratificaçio de Nível Superior e dá outras provi
dências.
8

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> A Gratificação de NívCI Superior, instituída
pela Lei n~> 6.323; de 14 de abril de 1976, com as modifi~
cações posteriores, incorpora~se aos proventos dos servi~
dores aposentados anteriormente à vigência da Reso~
lução n~ 21, de 1980.
§ {9 A gratificação de que trata este artigo não pode~
rã ser paga cumulati..vamente com qualquer parcela incorporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição
seja com ela considerada incompatível.
§ 29 O disposto neste artigÕ alcança os servidores
que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com
a concessão da vantagem, nos termos da legislação em
vigor.
'Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Art. 39 Revogam-se as diposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- [lem 3:
Discussão, em segundo turno,_~o Proje_to de Lef
do Senado fi9 184, de 1984, de autoria do Senador
Mauro Borges, que altera dispositivos da Lei n9
5.682, de 21 de jUlho- de-197-1, modificàdOS-pe!à:SLeis n9s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5
de junho de 1972, 6.444, de 3 de outubro de 1977 e
6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob nQs 5 e 6, de 19&5, das Comissões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, e, quanto ao mêrito, favorá"vel;
-Do Distrito Federal, favorável.
Em discussão o projeto ein segundO- turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o--p-rõjeto·ê dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento
Interno.
O projeto vai à ComissãO de R.edação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 184, DE 1984
Altera dispositivos da Lei W' 5.682, de 21 de julho
de 1971, modificadas pelas Leis n9s 5.691, de 27 de
agosto de 1971, 5.781, deSde junho de 1972, 6.444,
de 3 de outubro de 1977, e 6. 767, de 20 de dezembro
de 1979, e dá outras providências.
O_Congresso Nacional decreta:
Art. l'í> Passam a ter a seguinte redação os artigos
10, 22, 46, 58, 98 e 123 da Lei n'i> 5.682, de 21 de julho de
1971, com suas alterações posteriores.
, ."Art. 10. Nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal deverão ser pela forma designadas comissões para as unidades administrativas ou Zonas
Eleitorais existentes na respectiva área territorial."

§ S'í> Aplicam~se ao Distrito Federal, no que
couber,_o_s dispositivos contidos nos§§ 19 e 79 deste
artigo."
"Art. 98. . .... ~ •.. -..•...................
Parágrafo único. O Dlretório Regional do Distrito Federal será comtemplado com a menor quota
destinada à Seção Regional de Estado."

••Art. 123, São válidas, para todos os efeitos legaiS, as filiações partidárias feitas em fichas, desde
que estas sejam encaminhadas, no prazo de-30 dias,
aos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, para o
"visto" e- arquivamento de uma das vias pelo Juiz
Eleitoral."
Art. 29 Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as disposições dos artigos 69, 79, to e parágrafo único, 38, 39 e§ 39, 55 da Lei n~" 5.682,-de 21 deju1ho de
~1971, com a redaçào que lhe deu a Lei n9 6.767, de 20 de
dezembro de 1979.
c-= Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãõ-.
Art, 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- A PreSidênciã
determina a retirada das matêr:ias constantes dos itens 4
e 5 da Ordem do Dia da presente sessão.
São os seguintes os itens retirados da pauta
Item 4:
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gem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re_pública, que altera a denominação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos de Administração e dà outras providências (Dependendo
de Pareceres das Comissões de Legislação Social e
de Educação e Cultura).
Concedo a palavra ao nobre Senado' Nivaldo Machado, para proferir o parecer da Comissão de Legislação
Social.

O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE. Para
parecer.) - Sr: Presidente 1 Srs. Senadores:
Por iniciativa -do Senhor Presidente da República, na
forma do art. 51 da Constituição Federal, é submetido o
presente projeto de lei, que altera a denominação dos
Conselhos Federal e Regional de Técnicos de Adminis~
traç_ão _e dá outras providências, à deliberação do Congresso Nacional.
Conforme consta da Exposição de Motivos GM n9
009, de28 de maio de 1984, do Ministêrio do Trabalho, a
razão da alteração proposta reside em que a palavra
"técnico", integrante do título dos Conselhos fiscalizadores da profissão, conduz à idéia de que se trata de pro~
fissionais que atingiram apenas o 29 grau, ao passo que o
Curso de Administração é de nível superior.
Pela mesma razão, altera-se a denominação "Técnico
de Administração" para "Administrador", condizente
esta com o verdadeiro nível da profissão.
O projeto de lei, portanto, busca afastar um equívoco
causador de prejuízo aos que completam o Curso de Administração-; o que ê justo, conveniente e oportuno.
Nosso parecer ê, pois, pela aprovação do presente projeto de lei.
emi~ir

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, para proferir o
parecer da Comissão de :Educação e Cultura.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para proferir
parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos
do Art. 51 da Constituição Federal, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Congresso Nacional o projeto de lei qu~. "altera a denominação dos
Cóhrelhos Federal e Regionais de Técnicos de Administração, e dá outras providências".
Em sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidente
da República o Ministro de Estado do Trabalho diz:

Discussão, em turno único, do parecer da comissãpo
de ~elações exteriores sobre a mensagem n9 207, d_e 1984
(n9 418f84, na origem), de 12 de novembro de 19_84, pela
qual o senhor Presidente da República submente à deli-

beração do Senado a escolha do senhor Raymundo
Mon_nato Loyola de Castro, Embaixador do Brasiljunto _
ao Es.tado do Coveite, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do_ Brasil junto à República Deniocrâtiêa Popular do lêmen.
Item 5:
Discussão_._ em turno ú~ico,_ do pare~er da Comissão
de constituição e jUstiça sobre a mensagem nQ 101, de
- 1985 (n'í> -~47 J85..,_na orige_l'!'),_~~6 de maio do corrente
ano~ Pela qual o senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor Luiz Philippe- Vieira de Mello para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal Superíor do Trabalho, em vaga destinada a
magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro Pajehú Macedo Silva.
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__

"considerou~se velha aspiração dos Bacharéis em
Administração no sentido de compatibilizar a denominação dos Órgãos, vez que o curso é de nível superior e a· palavra. "têcnico", çonstante do título,
traz idéia de que os profissionais sejam de 29 grau.
Considerou-se, ainda, a tendência no sentido de
os Conselhos serem das ciências: Conselhos_ de Me-dicina, de Engenharia, de Farmâcia, de Economía e
outros. As Ordens referem-se aos profisSionais: Ordem dos Advogados, dos Músicos, etc.
-Assim, a denominação de Conselhos de Técnicos
de Administração --não Se coaduna com aquele
princípio.
Cõii.siderou-s~~- finalmente, o Parecer n~ 307 J66
do Conselho Federal de Ech.1cação e a Resolução
SJN, de 8 de julho de 1966, que fixa o mínimo de
co·nteúdo e duração do curso de Administração.
Como se vê, o curso é de Administração, que impõe a eliminação da palavra têcnico, da denominação do Órgão: Conselhos Federal e Regionais de
Administração,"

O SR. PRESIDENTE (Josê _Fragelli)- Esgotada a
matêria constante de Ordem do Dia.
Passa~se à apreciação do requerimento n"' 123, lido no
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câma:
ra n9 9, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria:

Assim, por meio da Mensagem n'i> 201/84, foi encaminhado ao Congresso Nacional, este Projeto, que tem
como objetivo fundamental modificar a denominação de
Conselho de Técnicos em Administração, pois esta denominação traz a idêia de que seus profissionais sejam de21'
g_rau, quando o Curso .de !'-dministração é Curso Supenor.
Consideramos, portanto, que a mudança pretendida
deve ser considerada válida.
Isto posto, somos favorâveis ao presente projeto de lei,
por considerá-lo justo e oportuno.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nQ 9, de 1985 (nt 3.905/84, na Casa de Ori~

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Os pareceres
são favorãveis.
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Em votação o requerimento.
Aprovado.
Serâ feita a verificação solicitada pelo nobre Senador
Alexandre Costa.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para chamada dos Srs. Sena~
dores a plenário.
Está suspensa a sessão.

Completada a instrução da mati:ria, pa.;;sa-se à sua
apreciação,

Em discussão o projeto-ein turno único. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
~

(Suspensa às /8 horas e45 minutos, a sessão é reaberta às /8 horas e 55 ml-iiutos.)

o seguinte o projeto aprg_va~o

O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli)- Está reaberta
a sessão.
Persiste a falta de número para deliberação.
O Requerimento de urgência n~' 124, de 1985, para o
Projeto de Lei da
Câmara n\1 28, de 1985, fica prejudicado.

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N9 9, de 1985
(N"' 3.905/84, na Casa de origem)
De inicíatíVa do Senhor Presidente da República

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

Altera a denominaçi.o do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Técnicos de Admlnistraçilo e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. I~" O Conselho Federal de Técnicos de Administração e os Conselhos Regionais de Técnicos de AdministraçãO passam a denominar-se Conselho Federal de
Administração e Conselhos Regionais de Administração, respectivamente.
Parágrafo único. Fica alterada, para Administrador,
a denominação da categoria profissíonal de Técnicos .de
Administração.
Art,_ 211 Serão averbadas, à margem das transcrições
e inscrições nos Registras de Imóveis, nas quais figurarem os nomes do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Técnicos de Administração, as alterações _decorrentes desta lei.
Art. 3~> Esta lei entra em vigOf tia data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

ORDEM DO DIA
I

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 57, de
1985, de autoria dos_ Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerendo. nos termos do art. 371 c, do Regimento Interno, urgência para o Oficio Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização .do Senado Federal para realizar operação de crêdito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares,
Votação, em turno único, do Requerimento n9 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão Müller e Mo~cyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Regimento Interno, urgência· para o Oficio. n'i' .s;s. de 1985,
através do qual o Prefeito municipal de Anãpolis (GO),
solicita autorização do Senado_ para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo rio valor de US$ _3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares)

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Passa-se, agora, à apreciaçào do Re_querimento n~' 124, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
28, de 1985.
·
Em votação o requerimento.

O Sr. Alexandre Costa- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli) - Concedo a

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lçi do Senado N'i' 26, de 1979, de autoria do Senador Orestes
Q_!-lêrcja, que acrescenta parágrafos ao Art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n'1s 184 e 185, de 1984, das Constituições:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade
e juridicidade: e -de Legislação Social, 'Favorável

palavra ao nobre Senador Alexandre Costa para encaminhar a votação.
O SR. ALEXANDRE COSTA (~DS -MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)'- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores: V. Ex•, Sr. Presidente, anuncia o
Projeto de Lei n<1 28, oriundo da Câmara dos Deputados,
que cria cargos no Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário.
_ __
_
CofiO sabe V. Ex•, trata-se de um Ministério recentemente criado e anunc_iado com9 uma das esperanças da
Nova República. Esse projeto cria vinte cargos da maior
importãncta: Secretário-Geral, Chefe de Gabinete, Consultor Jurídico, Assessor, Secretário de Co_oJ,fQ_le Interno, Diretor-Geral, Chefe de Divisão, Coordenador e Assessores.
Como Vê V. Ex•, Sr. Presidente, a Casa não_tem número para apreciar um projeto da maior importância
como esse. De ma:Oeira que, à semelhança do que aqui
foi combinado com as lideranças, que só seria votado
embaixadores com a maioria da Casa, ou seja, 35 Srs. Senadores, requeiro a V. Ex' que, em homenagem ao novo
Ministério, só se criem cãrgos, para eles também, com 35
Srs. Senadores presentes, o que constitui a maioria da
Casa.
__
__
Sr. Presidente desde jâ solicíto -Veiifica.ção _c!_e votação,
O SR. PRESIDENTE (Josê Fragelli) --Sr. Senad_or_
Alexandre Costa, vou colocar o requerimento em votação e V. Ex' pedirá. a verificação.

-

Votação, em primeiro turno, do_ Projeto de Le_i do Senado n'i' 2, de 1980, de autoria do senador Humberto Lucena, que dispõe sobre a escola e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres, sob n~'s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- -de conStituiçãô e Ju_sti~~. Pela Constitt+cionalidade_e
juridicidade com voto vencido, em separado do Senador
Moacyr P_al_la; e
-de EduCação e Cultura, FavoráveL
5

_ Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se_nado n~' 340 de 1980, de autoria da senadOra Elltice Michiles, que acrescenta parágrafo único ao ã:rt. 373 -da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com pmle o direito à jornada de trabalho reduzida,
com remuneração proporcional, tendo
Pareceres, sob n'i's 445 a 447, de 1984, das Comíssões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucioria1idade e
jü-ridicidade;
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-de Legisl&çãO Social, Favorãvcl; e
-de Finanças, contrário, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senador Jorge Kalume.
6

Votação, em prímeiro 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 n<1 1.032, de 1980 e n~' 415, de 1984, da
Comissão:
-de Constituição e Justiça, l~> Pronunciamento: pela
inconstitucionalidade; 2'i' 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
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Im_igrl!_ç_ão _e dá outras providências, -~endo
Parecer, sob n9 1.144, de 198 t, da Comissão
-de Constituição e_ Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58 minutoS.) ATO DO PRESIDENTE No 89, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item.38, e 97, in~
cis.o IV, do Regimento Interno e de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n'i' 2, de 1973, e tend_o em vista
o que con-Sta- do Processo número 008348855, reso~ve;
rescindir _ o contrato de trabalho de Gylson Guil_h_on
Loures do emprego de Técnico em Legislação e Orçamento, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro de
Pessoal CL T, a partir desta data.
Senado Federal, 24 de maio de 1985. -José Fragelli,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE No 90, DE 1985
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi ouiorgada pelo AiO da
COmissão DiretOra n~' 2,-de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n~ 007935 85 4, resolve:
aposentar, voluntariamente, Lenine Barros Pinto, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos
-artigos 101, incíso III, e l02, inciso I, alínea "a", da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 11,429, inciso I, 430, in.:.
ciso I e V, 437 e414, §4~', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 2'i', parágrafo único, da Resolução SF n~>358, de 1983, com proventos correspondentes ao vencimento do cargo em comissão de Assessor Legislativo, SF-DA$-102.3; acrescido da Representação Mensal, da gratificação especial de
desempenho, da gratificação adicional por tempo de serviço, calculada com base no vencimento do cargo efetivo, e da gratificação de nível superior, observado_ o limite
previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
- Senado Federal, 28 de maio de 1985. --José Fragelll,
Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 1985

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional a·provou, nos termos do art. 54, da Constituição, e eu, José Fragelli, Presidente
do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 02, DE 1985-CN
Delega poderes ao President~ dn República para elaboração de lei criando a Secretaria Especial para Assuntos dn Região Amazônica-SEARA.
·

Art. I• É delegada competência ao Presidente da República, para elaboração de lei criando a Secretaria Especial
para Assuntos da Região-Amaiôriica-SEARA.
Art. 2•

A lei delegada deverá:

1 -incluir na estrutura da Presidência da República, como órgão de assessoramento na forma do art. 32 do Decreto-.
lei n• 200, de 1967, a Secretaria Especial para Assuntos da Região Amazónica-SEARA;

2 - vincular à SEARA os seguintes órgãos: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Bancó da Amazônia S.A. (BASA), os Territórios Federais de Roraima e
Amapá e todos os demais órgãos diretamente vinculados ao interesse da Amazônia, integrantes do Ministério do Interior;

3 - fixar, como competência geral da SEARA, a supervisão, coordenação e execução da política relativa a assuntos da
Amazônia legal;
4 - criar os cargos e empregos necessários à execução das atribuições próprias à SEARA, inclusive o de Ministro de
Estado Chefe da Secretaria Especial para Assuntos ela Amazônia, obedecidas as disposições da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro
de 1970;

5 - incluir crédito especial para atender às despesaS corrl a súa execução;

6 - assinar prazo para a implantação da Secretaria Especial para Assuntos da Região Arriazônica-SEARA.
Art. 3• O Presidente da República, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, remeterá o projeto de lei delegada
ciação do Congresso- Nacional.
Art. 4•

Esta resolução entrará em vigor na -data de sua publicação.

Senado Federal, em 30 de maio de 1985. -

Senador

Jo~

Fragelli,

Presidente~

à apre-

·
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Fragelli, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ni 12, DE 1985
Cria o pecúlio dos Servidores do Senadq Federal.
Art. I • Fica criado o Pecúlio dos Servidores do Senado Federal, com a destinação de amparar a família de servidor
falecido.
Parãgrafo único. São considerados participantes do Pecúlio os ocupantes de cargos, empregos e funções do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, Partes Permanente e Suplementar, assim como os aposentados.
Art. 2• O Pecúlio ora instituído corresponderá ao montante a ser descontado de todos os mutu:l.rios, no mês que se
seguir ao falecimento do participante, de um": diâria para cada óbito, até o mãximó· de 2 (duas).
Art. 3• O pagame-nfo aól'ecúlio serã devido:
a) ao ·cônjuge;
b) à companheira ou ao companheiro que, na data do falecimento do servidor ou servidora. com ele ou com ela vivia
hã mais de 5 (cinco) anos, dispensada esta exigência.se da união houver filho;

c) aos herdeiros legais;
d) ao beneficiário des.igoado pelo servidor, quando inexH;lirern oS acima preViStos.

Art. 49 Fica a Comissão Diretora autorizada a regulamentar a presente resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, e a
promover os estudos destinados à extensã_Q do P~~úl.i.o aos"~servid_çti'_I?S não abrangidos, inclusive os q_ue ocupam carg_os, empregos
ou funções nos Órgãos Supervisionados.
- .
-

Art. 5• Esta resolução entra em yigqr na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a I• de maio de 1985.
Art. 69

Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 30 de maio de 1985. -.Senador Jo5\\ Fragelli, Presidente.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 84• SESSÃO, EM 30 DE !~fAlO DE
1985

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da RepliJiica
N11 122/85 (n"' 289/85, restituindo á.ut6grafos de
projetas de lei sancionados.)
1.2.2- Ofícios do Sr.
Deputados
-

l9~retário

da Câmara dos

Comunicando a aprovação das seguintes matérias:

-Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 28/83 (n9 14/83, na Câmara dOs DePutados), que aprova o texto d~? Acordo Bâsico de G~t.::J
peração Têcn ica e Científica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti, celebrado em Brasflia, a 15 de outubro de!982.

- Ementl'ãdo Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 7/82 (n'i' 14/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica e T~criíca entre o G_Q-Vetno daRepública Federativa o Brasil e o Governo do Reino da
Arábia SaU-dita, concluído em Brasília, a 13 de agosto
de 1981.
-Encaminhando à revlsdo do Senado autógrafos
dos seguintes projetos:

fim de assegurar direito_ a férias proporcionais aos
empregados que pedirem demissão, com menos de 1
(um) ano de serviço.
.,...._ Proje~o cfe Lei da Cámara IJ'i' 39/85 (n'i'
4.307/84, na Casa de origem), que denomin~ "Presidente Juscelino Kubitschek" a Escola Agrotécnica
Federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
_,Projeto de Leí da Câmara n' 40/85 (n9 458/79,
na Cas<l de origem), que concede. aposentadoria, aos
25 (vinte e cinco) anos de servíçci aos trabalhadores
em ãreas perigosas das refinarias de petróleo e determina outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n'i' 6/85 (n~'
78{84; ·na Câmãià dos Deput<~.dos), que aprova os
textos da Cony_e_pção n'i' __l37 e da Recomendação n9
145, da OrganizaÇão fnternacíonal do Trabalho, relativas às Repercussões Sociais dos Novos Métodos de
Processamento de Cargas nos Portos, adotados em
Genebra. em 25 de junho de 1973, durante a 58' Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
-Projeto de Decreto LegislativO n'i' 7/85 (n9
17f8I, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Recomendação n~" 131, referente IJ.'"Aposentadorias por invalidez e por velhice e pensões po~ mor~
te", adotada na 51• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho
de 1967.

1.2.3 - Pareceres encaminhados il Mesa
1.2.4 --Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de em~nd_as a'? Pr_ojeto de
Leldii-Câní.ara n9')1/85, lido anieriormeiite.

-Projeto de LeL da Câmarã n9 31/85 (n9
4.896f84, na Casa de origem), de inidativa_do ~enhor
Presidente-da Rep(l.blica, que cria a 13• Região da
Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional
do Trabalho, institui a correspondente Procuradoria
Regional do MiniStério Público da Uniâ.o junto à
Justiça do Trabalho e dá outras providências.

- N9s 584 e So?6/85~ .do_8r.Presidente da_Câmara
_dos_ Deputados, encaminhandp,. para promulgação,
_ projetas de decreto legislativo.

-Projeto de. Lei da Câmara n'i' 32/85 (n'i'
4.98lf8 5, na Casa de origem), que reajusta os valores
de vencimentos, salârios e proventos dos servidores
da Câmara dos Deputados e dá outras providências.

- Providências adotadas pela Presidência com
vistas à prom ulgaçllo dos decretos legislativos.

-Projeto de Lei da 'Câmara n'i' 33/85 (n9
1.550/83, na Casa de Origem), que deCfara Feriado
Nacional o dia 20 de novembro, já celebrl:tdo Dia Nacional da Consciência Negra pela cOmunidade afro-_
brasileira.
- "~
-Projeto de Lei da Câmara n9_ )4/85 _(n9
1.969/83, na Casa de otigem), que alterã.- dispositivos
do Código Nacional de Trânsito, aprov-ado pela Lei
n'i' 5.108, de 21 de setembro ·de 1966, para assegurar a
municipalizaçãO do trânsito.
-Projeto de lei da Câmara n~" 35/85 (n~' 129/79,
na Casa de origem), que introduz alterações no te?C-to
da Lei n" 5.107, de-13 de setembro de 1966, quecríao
Fundo de Garantia âo Tempo de Serviço- FGTS e
dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câri:iara it9- 36/85 (n?
t.37If75, na Casa de origem), que estabelece a obrigatoriedade de qualídade artística para os cartazes
publicifâriOs locaiiúiàOs ao longo das rodovias e dâ
outras providências.

1.2.5 - Oficios

hZ.6 -=- Qnti!IDicação da_ Presidência

1.2.7 -I..eitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n~' 144/85, de autoria
do Sr. Senador João Castelo, que elimina í> ímpedifnento dos servidores_ públicos para o exercício d.f! advocacia para a propositura de ação popular.
~ Prpleto.de Lei do_~enado n~> 145/~5. de autoria
do Sr. Senador Gaivão Moâesto, que -institui o Diã:
Nacional de Jejum e OraçãO.

- Projeto de Lei do Senado n~" 146/85, de autoria
do Sr. Sç.nador Nelson Carneiro, que determina a inclusãp_de um representante da Confederação Nacio.
nal dos Trabalhadores na Agricultura na Comissão
Nacional do Álcool.
1.2.8- Fala da Presidência
-Saudação à Delegação de Senadores mexicanos,
presentes aos frabalhos da Casa.

1.2.9- Discursos do

Ex~ente

SENADOR LENOIR VARGAS. por delegaçãoConflitos fundiãrios no Deste Catarinense.

-Projeto __ de Lei da Câmara n'i' "37/85 (n'i'
2.988/80, na Casa de origem), que altera ·os artigos
293 e 294 da consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto--lei n' 5A52, de l'i' de maio de
1943, para o fim de assegurar direitos espeêiais aos-trabalhadores em minas de carvão e fluofita e em
quaisquer atividades que liberem poeiras minerais e
orgânicas.

-· 1.2.10- Comunicações da Presidência

-Projeto de Lei da Çâmara n~" 38/8_5 (n~"
2.281/80, na Casa de origem), que altera o art. 147 da
Consolidação das Leis do Traba[J10, aprovada pelo
Decreto-lei n~> 5.452, de 19 de maio de 194:3, para o

-Designação dos membros da Comissão Especial
Mista incuinbióa de realizar estudo sobre a- fabri·
cação e comercialização _de agro tóxicos no ~I5:, tendo em vista nova proporCionalidade partídãria.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apreciação
do comportaniento do Governo da Nova República.

·a

-_Convocação de_sessão extraord!ná.ria realiza!M
~e hoje, às 18 hor!lS e 30 minutos, com Ordem_ do Dia
qlle designa.

a

1.2.11- Comunicações
-Do Sr. Senador Severo Gomes, desistindo de
participar do Projeto de Informação Tecnológica entre países do TerCeiro Mundo, a realizar-se em Roma, no período de 5 a 10 ~e junho próximo.

-Do Sr. Senador Albano Franco, que se ausenta~
rá do País.
1.3~0RDEM

DO DIA

- Requerimento n~' 57/85, requerendo urg&Jcia
para o Oficio Sf2, de 1985, do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solícitando autorização
do Senado Federal para realizar operação de crE:dito
externo no valor de cinqUenta milhões de dólares.
Votaçio adiada por falta de qiWrum.
-Requerimento n" 58/85, solicitando urgência
para o Oficio Sf8, de 1985, através do qual o Prefeito
municipal de Anápolis (GO), solicita autorização do
Senado para que aquela prefeitura possa realizar
~o-peração de empréstimo externo no valor de USS
3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil dólares).
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. Votaçil:o adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 2/80, que dispõe
sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. Votação adiad9. por falta
de quorum.
-Projeto_ de Lei do Serutdo n'i' 3:4oJ80, que acrescenta parãgrafo único ao art. 373 da- Consolidaçãodas Leis do Trabalho, facultando à empregada com
prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com
remuneração proporciOrial. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado W' 18/80, que dispõe
sobre aposentadoria especial do músico. (Apreciação
prelirriinar da ConstituCionalidade). Votação adiada
por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 320/80, 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 Nacional de Imigração e dá outras providên_cias. Votação adiada por falta de quorum.

1.3.1-- Discursos ap6s a Ordem do Dia

SENADOR ROBERTO WYPTCH, por delegação
~ Ne_çess:idade_de um melhor aproveitamento dos re-cursos hídricos- da Bacia do rio Paraná. Apelo em favor da conclusão das obras da Usina de Ilha Grande.
SENADOR JORGE KALUME- Situação aflitiva da população de Bangladesh. Comparação que teria usado o Ministro Francisco Dornelles entre o
Brasil e a Bolívia, com relação à ingerência externa
na formulação da polítíca econômica.,
SENADOR MILTON CABRAL _,Pronunciamento _feito por S .. Ex~~ por ocasião da inst~lação da
Comissão de Ciência eleCnôlOgia.

. SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Justifi- cand_o prQ]eto de resolução de;: iutoria de S. Ex•, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal.

SENADOR ALCTDES SALDANHA - Documento de propostas da FRACAB, face aos novos
r~justes das p~t~!ões ~a c~sa própria.
.SENADOR VIRG!UO TÁVORA -Análises ao
CONIN.

decreto-lei que criou o

SENADOR NELSON CARNEIRO -Autonomia
sindical.

SENADOR_GUILHERME P~LME!RA- FaleMarinho. -

~~- cirrienio -do or:~R.âlmuiidõ
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SENADOR ÁLVARO DIAS- I Plano Nacional
de Desenvolvimento da Nova República.
SENADOR MARTINS FILHO- PosiÇão de S.
Ex• com relação a pedido de empréstimo externo_fei~
to pelo Governo do Estado do Rio Grande do_ Norte.
1.3.2- Designaçilo da Ordem do Dia da próxima

sessão.

1.4- ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 85• SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE
1985.

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Ofício do Sr.
Deputados

]'i'~SCcrebirio

da Câmãf-a dos

ComUriiCando a aprovação da seguinte matêria.
Projeto de Decreto Legislativo n9 41/81 (n~'
102/81, na Câmãra dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Colômbia, assinado em Bogotâ, a 12 de março de 1981.

2.2.2 - Oficio
N~ 587 {85, do Sr. Presidente da Câmara dosD_epu~
tados encaminhando, para promulgação, projeto de
decreto legislativo.

2.2.3 ...,._ Comunicaçio da Presidência

Providências adotadas pela Presidência com vistas
à promulgação do decreto legislativo, objeto do oficio anteriormente lido.

2.2.4- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n' ~5/85, de autoria do Sr.
Jutahy Magalhães, que disJ?Õe sobre requerimento de
informações e dâ outras providências.

2.2.5 -

ConiuniCaÇão da ]>residência

Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Resolução n'1 15/85, anteriormente li9o.
2.2.6- Requerim~tos
- N11 126f85, de autoria-do Sr. Sen-ador Humberto·,
Lucena e outros Srs. Senadores, de urgência pafa o
ProJ·eto de L_ei da_ Câmara nl' 31/85 -(nQ 4.896/84, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
-da República, que cria a 13• Região da Justiça do
Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui a correspondente Procuradori.;, Regional
d-o Ministério Público da Urlião junto_à Justiça do
Trabalho e dá outras providências.
--- Nl' 127{85, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena e outros Srs. Senadores, de urgência para o
Projeto de Resolução n9 14/85, que institui a Gratificação legislativa.
2..3~0RDEM

Maio de !985

Srs. M-arcondes Gadelha, HUmberto Lucena, Milton
Cabral e Carlos Alberto.
-Projetq de Resolução n~ 14/85, em regime de
urgênCia, nos termos do Requerimento n~ 127 f85,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comisSõ·es competentes, tendo feito declaração de voto
o Sr. Joigé Kalume. À Comissão dt:: Redação.
~ Redação final do Projeto de Resolução n'1
14/85, em regime de urgência. Aprovada. Â promulgação.

2.3.2 - DesignaÇão da Ordem do Dia da próxima
sessi.p

-2.4- ENCERRRAMENTO
-3- DISClJRSOS PRONUNCIADOS EM SES.
SOES ANTERIORES
- Doo.Sr. Gabriel Hermes, proferido na sessão de
27-5-85.

DO DIA

- Projeto· dê Lei da Câmara n~' 22(85 (nl'
4.4:21n4, !)a Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente 'da República, que concede pensão 1espe-cial a Clodomiro lgnácio Xavier, ex-Cabo do Exército, e dá outras providências. Aprovado. À sanção.
1

~Projeto de Lei da Câmara n~' 5/85 (ri94.729f84,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a composição e a organização interna dos Tribunais Regionais do Trabalho
que menciona, cria cargos c dã outras providências.
Aprovado, em l' turno.

2.3.1_-'-- Matérias ap.reciSdas ap6s a Ordtm do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n~_ 31f85 (n 9
4.896/84, na Casa de origem), em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n' 126/85, lido no Expediente. Aprovado, em li' turno, após pareceres das
-comissões competentes, tendo usado da palavra os

-Do

sr: Jutahy

de 27-5-85.

Magalhães, proferido na sessão
·
-

4 .,-ATO DO SR. PRIMEIRO-SECRETÁRIO
No 8, de 1985. (Republicação)

5 -INSTITUTO DE PREVIDE:NCIA DOS
CONGRESSISTAS
5

-85 Ata da 6~ Reunião Ordinária, realizada em 236-ATAS DE COM!SSOES
7- MESA DIRETORA

8- LIDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS.
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 841ll Sessão em 30 de maio de 1985
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. José Frage/li, Martins FiÍho e Jutahy Magalhães

ÀS 14 HORA-S E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lt-Secretário irâ proceder à leitura do Expediel)-

Jorge Kalume - Mãrio Maia - Fábio Lucena Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- João CastelO- Alberto Silva- Heivfdio Nunes- João Lobo~ JÕsé Lins
- Virgílio Távora - Moacyr Duarte- Martins Filho
- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton
Cabral - Cid Sampaio - Nivaldo Machado - Luiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pdrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana João Calmon- José Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Fernando Henrique CárdosoHenrique Sãntillo ~MaUro BOrges- Gastão MÍfllerJosê Fragelli --Roberto _Wypych -Álvaro PiasEnéas Faria- úrioir Vargas......:. Carlos Chiárellí- Alcides Saldanha - Octávio Cardoso.
- O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo núm~o regimental, ~eclaro aberta a sessão.

te.

b lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
R~~~~~U_irido <!Ut~grafos ~ fTc:>jeto de _!..ei sanci~nado:

N9--l22/85 (n'~ 289/85, na origbm) _de 28 do corrente,
rererente as> Projeto_ !i e Lei nl' 3, de 1985-CN, que autoriE---º Po_Q~r Execl!~ivp_.!l--ªbrir_ª_.Jus..ti~ _do Tré!_~alho, o
ctê1jto especial de Cr$ 17.000.000 (dezesset~ milhões de
~iras) para o fim -que especifica.
_
"(Projeto que se transformou na Lei nt 7.317, de 28 de
maio de 1985.)

OFICIOS DO PRIMEIRO S_ECREJÁRIO
DA é\MARA DOS. DEPUTADOS
N~ 127/85, de 29 do corrente, comunicando a apro-.
_ vação da emenda do Senado ao Projeto _de Decreto Legislativo n' 28~ de 1983, (ri~' 14/83, na Câmara dos Deputados), que, aprova o texto do Acordo Bá_sico de Coo~.e
ração Técnica e Científica entre o Governo da Rep6bbca
Federativa do Br~il e_o Governo da &_!:pública do Haiti,
celebrado em Brasília, a IS de outubro de 1982.

N~' 134{85, de 29 -do corrente, comunicando a aprovação da emenda _do Senªdo ao Projeto de Deçreto. 4:
glslativo n~' 7, de -1982, (nl' 14/83, mi Câmara dos Deputados), que aprova O texto do Acordo Básico de Coo~.
ração Científica e Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do. Reino da Arâbia
Saudita, conclufdo em Bfasília, a 13 de agosto de 1981.

DIA RIO DO·CONGRESSO NAC!O]\/AL (SeçãoJI)

Maio de 1985

Sexta~reira

3!

1539

1

tidos os seus direitos a remoção e -promoção, ã medida cm que ocor'r"erem
vagas no Quadro da 6a. Região, observados os critérios legais de preenchimento.

O FI CIOS
Do Sr. 1~>-Secretário da Câinã.ra dos DCpUtados, encaminhando à revisiio do Senado aut6graros dOSScguíntcs
projetas:

Art. 69 - O Tribunal Regfo_nal do T1·abalho da 13a. Re
giãõ_te"i"-ã a mesll!a·cOmpetênda-aÚibuída aos T_ribunuis Recrronais -do Tra-=
balho pela legislação em vigor.-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1985
(n' 4.896/84, na Casa de origem)

Art. 79 --O novo Tfib_uná-1 súã in!-tilhdo c

DE INI,C!ATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Cri a a 13a. Região --d-ã _:Jlis_ti ça do Traba.:..
lho e 0 respectivo Tr1bunal Regional do

Trabalho, institUi a correspondente Procuradoria Regional do Ministêrio PÜbl ico
da União -junto- ã JuSt:fça do Trabalhg_ edã outras provi dê'nci as.

com as disposições da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Juiz
·togado mais antigo oriundo da carreira de Juiz do Trabalho, computada a
antigtlidade de classe de Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento.
Parãgrafo Unicõ - O noVo Tribu!'_!al aproVarã seu Regimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de sua inst~
lação.

O CO~GRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 - Fica c1·iado o Tribu,nal Regional do Trabalho da 13a. Região, que-tE!rã sede _em João Pessoa e jurfsdição nos Estadostda Paraíba i! do Rio Grande do Norte.
Art. 2Q- O-Tribunal Regional d_o __ Trabalho da l3a. R~
gião serã composto de 8 (oito) Juízes, ·com vencimentos e van~<~geflS _ p_revistos na legislação em vigor, sendo 6 (seis) togados, _de_ invest1dura
vitallcia, e 2 (dois) classistas, de investidura temperaria, representantes, respectivamente, dos empregados e dos cmp1·egadores.

Parãgrafo único - Haver.â 1 (ui'n) súp1ente para

cada

Juiz classista.
_

p·residi-

dv;· atê a po-sse do Presidente .e Vicci-Presidcnlc cl12i tos de confonnidade

. ~rt. 39 --OS Julzes toQadôS serão-_ ·nomea~2S.pero__ Py:_~_:____

si_ljente da Republ1ca:

I - 4, (quatro) d1mtre Juízes do Trabalho Presidentes
de juntas de Conci"liação e Julgamento, P.or antigtlidade e P.2.!: mere_~.:!._111_e_n
to. alternadamente, com jur,isd"içã_ó na ãrea desmembrada da 6_a. Regiao da
Justiça do Trabalho;

Art. 89 -·uma .vez apruvado e publicado o Regimento
Interno, na sessão que se seguir o Tribun.al ch'gerã o Pr!::sidente e o V.!_
ce~Presidcntc, de conformidLJdc com as nonnil.:. dn Lei 0l"9M1i.ca da Magistratura Nacional.
Art. 99 - Até u data da in'~talaç;;o- do TribUnal Regia
nal do Trabalho da l3a. Região, fica mantida ·a_ atual competência do _Tri_
bunal Regional do Trabalho da 6a. Região.
§ lQ -- Instalado o TrT5Uilai-Reg-íonal ao Trabalho da,
13a. Região, o Pres'idente do Tribundl Regíonnl do Trubalho da 6a.
RegiãO remeter-lhe-ã todos os processos oriundos do te1·ritÕrio sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham· rec(>bido "visto" do Relator.
§ 2Q - Os proces~os que j_ã tenhcm recebido
"visto"
do Relator serão_ julgados pelo Tríbuna_l_ Regional do Trabalho da 6a. Região.
-- -Art. lO- As Juntas de-Conciliaç5"o.e Julgamento sediadas nos Estados da Paraíba_ e d_o Rio Grande do r:orte fica1:1 transferidas~ com seus funclonãrioS e seu acerv-o rilateriul, para o Tribunal Regio
nal do Tf-abalho da 13a. Reg1ão, sem pr-ejulzo dos direitos. adquiridos
respeitadas as· situaç:õ-es pessoais de seus Juízes, Vogais e servidores.
0

e

_ § 19 -:.Os cargos existentes na lotação d~ Tribun~l
Regional do Trabalho da 6a. Reg1ao, a que se refere este art1go,
sao
transferidos para o Tribunal Reg1onal do Trabalho da l3a. Reg1ão.

§ 2Q - Os Ju1i''es, Vog_ais e servidoreS:
transferidos
na forma ..deste artigo continuarão a perce-ber vencimentos e vantagens pe
lo Tribunal R~gic.Q~l~d() -TrabaTho da 6a. Jtegião._ ui C que o orçamento ·coii
. signe ao _T~ibuna1 cr1ãdo por esta lei os recursos necessãr'ios ao respeC
I I - L__(u_mj dentre i_ntegrant~s do quadro de carr_eira
tivo pagamento.
do Ministêrio PÜb1ico da Uniao junto a Justiça do Trabalho; e
§ 39"-- -POderão sCr--ap-ro_-v_~1_tados, no Quadro de _Pes...
f t
d
soal do Tribunal o"ra criado, _em cargos c-quivnlcn_tes, os.
funcionarias
III - 1 (iJin_) dentre êidvogados-noex~~~-,~~o- c e lVO
ê!
reqUiSitados de outros Õr-gãciS du fl.dminist•_·açâ"o_ PÜbl~ca Fedg_r~l ~m :x~_r'profissão.
- - clcfo nas Juntas de Conciliação c Julgamento subo!·d!llúdas a JUr1Sdlçao,
Parãgrafa· único - Para fins de preenChimento-~-- pai- me
desde que haja"- concordância do Õrgão de ori9C'!m.
recimento? das 2 (duas) vagas de Juiz togado reservndas a_ mag_)strado5
Art. 11 _ Ficam criados, no Qu<1dro de rr',~,oal do Tr.i._
de carreira, o Tribunal Re9ional do Trabalho da 6a. Região, der)t_r_ÇJ.... __ Ao __ ~ bunal Regional do Trã.Dalho da Í3a. Região, com a 1•clribuiç;:io pecuniãria
prazo de 10 {dezl dias, contad~s da p~b1icaçôo d~~~a lei ,_elubor_ara_ 2
prev.rstã 11-3 l.egislação-em. vigor,
[duas) f~nçõcs de Juiz clc.ssista ,e 6
(duas) }_istas tnplices, aten~1d9_? d1Sposto.niJ lnCiso J ae~t~ art19?•
que. ser_a_o encaminhadas ao J.!in1steno da Justlç_a_._por interme~_do Tr1(sei-s) ca·rgo·s -de Juiz togado.
bunal Superior do Trabalho.
Art. 12 :Além dos cargOS- e funções tl·ansf::ridoS o"u
criados na forma dos arts. 10 e 11 desta_ 1ei, _ficam cri.:~dos, no Quadro
Art. 4Q - Os Julze·s Classisfas serã'ç -desigilados· pelo
de Pessoal da Justiça do Trabalho da ]3a. Região, com os vencime~tos e
Presidente da RepUblica, na~ forma dos arts. 684 e 689 ·da Consolidação
vantagens fixados pela legislação em vigor,6 (seis) cargos de Ju1z SubE._
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1_9 de maio
tituto e os cargos em comissão constantes do Anexo I.
de 1943? dentre nomes constantes de 1 istas tr1p1~.ces organi~adas pelas
Art. 13- O Tribunal_ R~g,_ional. do Trabalho_qa l3a;_R~
associações sindicais de grau superior, que tenham sede no município da
giã0, dentrO do prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua wsta1açao,
l3a. Região.
·
abri rã concurso pUblico de. p_rovus e tTtu1os rara_preenchir::ento das vagas de JuiZ Substituto, depois de satisfeito o d1sposto no art. 5-Q desParãgrafo Ü:nico - O presidente do lribunal -~u_perior
do Trabalho, deflt_ro_ d_e 10 (dez) dias contados da_ P':!.~licação desta lei,
ta l~j. _
mandarã publicar edital, convocando as_assocfações-si-r1dicais mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo de 30 (trinta)
dias,
_Art. l~ -: Os cargos constuntes do Anexo 1 desta lei
suas listas triplices·, que-s~rã'o-rfndifliinhadas, pelo Tribunal
Superior
serão providos apÕs a instãlação do Tr_ibuoa)"\Regional do TrabJlho
dõ
do Trabalho, ao Ministério~da Justiça.
l3a. Reg1ão, com sede em Joao Pessoa, nos tCnnos da 1egizhção em
vigor.
Art. SQ ~ Os Juízes do Trabalho Preside-ntes de · J"untas e os Juizes Substitutos, que tenham, na data da. Publicação
desta
Art. JS- Os servidores ãtualmante lotu.dos nas Junlei, jurlsdição sobre o territõrio da 13a. Regi5"o, poderão p_QtarROr
t~~ de Conctliação e Julgnmento com jurisdfção no territÕr"io da 13a. Re
sua pennanênci a, conform-e o caso~_ no Quadro da 6a. Região.
g1ao da ~us_~iça do Trabalho poderão permanece-r no· QJadro Cc Pessoal d[;""
6a. Regi9o. m_e_dian_t~ opção e-scrita e irrett_,:tl:ivcl, manifestada ao Pres-:'
§ lQ - A opç-ão "Prevista neste artigo sera-m"ãriife.Stadente•.do Trib~nal_respé_ctivo, dentro do p1·azo de 30 (trinta) dias, con:"
tactos da pybllcaçao destq 1ei.
da por escrito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da publlcaçiQ_d~:
ta lei, ao Presidente do_ Tribunal Region~_l do Trabalho da ~a .. Região e
terlã carãter irretratãve1.
·
- Ar-t. 16·- Fica criada, como Õrgão do /l1nistério PUblico_ da ~l}ião jy_nt_o----;--~--~ustiça do Tra~alho, a Procurador1a Regional C:J
§_2Q - Os- JuíZes do TraBa·lho Pr:"esiQ!ml~ __d_g --Ji!ntil.S-- T:abalho da 13a. ~eg_,ao,_com a_competenc1a prevista na leg1s1ação
e;;:
V1gor.
que optarem pela 6a. Região perma_nec_erão servindo na. 13a. Região, garail

z

1540

Sexta-feira 31

Maio de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Parãgrafo 'úilico - A PrõCUrfldorta_· Region_a..l do

Traba-

lho da 13a. Região compor-se-ã dê 4 (quatro} Pr~oturadorés _do Traballío
de 2a. Categorias um dos quais serã des·ignado Procurador Regional.

_
~rt. 21 - Compete aO Tribunal Super-ior ·do
Trabalho,
atraves do seu Pres1dente, tomar todas as medidas de natureza administrativa para insta~ação e funcionamento do Tribunal Regional -do Traba-:-lho da 13a. Região.

Art. 17 - Para atendimento da composição da Procura-_
_
Art. 22 - O Poder Executivo fica autorizado a a~brir
daria Regional do Trabalho da 13a._Região; ficam _Çrhdo~--- 4
(quatro}
Ct:editos espec~~iS_ até' os limites çle Cr$ 450.000.009 (quatrocé-rltos cargos de Procurador do Trabalho de 2a. Categoi'ia, os quais serão_ preen
- Clnqt!enta milhoes de cruzeiros__) e _Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de
chidos' de conforinidade com a legislação em vigor.
C!:UZ_eiros), P!ra atend~r ãs__respectivas despesas iniciais de organizaArt. 18 - Fica cri ado o Quadro de Pess_oa 1 d_a Procura
çao, inst~laçao e func1onamento do Tribunal Regional do Trabalho
da
daria Regional do Trabalho-da 13a. Região, rl.ª forma do _Anex9 __U de~ ta
13a~ J<egiao e da Pro.curadori.a Regional d6 Trabalho 'da 13a. Região.
lei, cujos cargo-s serãõ preenchidos de conformidade com a legislaçã-o vl
gente, sendo-1 hes, entretanto, aplicados os mes-mos v·a l_ore~_ d~ reajusta-=.
§_19 - Os créditos a que se refere este artigo serãO
1flento, critérios de gratificação ·e condições·-oe trabalho fixados
pelo
cons:rg~ados .l ·t:e~p~ct~v~mente ~ .~1!1 -~a voe ~o "[ri ~una 1 St_Jperi or do }raba 1 ho
Decreta-lei nQ 1.445, de 13 de fevereiro de 1916:o. com.. as alterações pos
e do M1nister1o Publlco-da_Unlao JUnto a.Just1ça_ do Trabalho.
teriores.
_ . § 29 - P~r~ atendi_mento das despesas decorrentes da
Art. 19 - O Ministê"rio da Justiça, ouvido o Procura:.
aberturª d~s c;red1tos_ espe~1a1s autorizados neste artigo, ·o Poder Execu
dor-Geral da Justiça do Trabalho, promoverã a instalação da Procuradotivo poder~ cancelar dotaçoes c~nsignadas nos orçamentos da 6a. Regiãõ
ria Regional do Trabalho da_ 13a. Região. _
da da Just1ça do Trabalho. dest1nadas a despesas que ser1am realizadas
p~':~s J~:mtas ç!e Conciliação e Julgamento desmembradas, ou outras- dotaArt. 20 - Os JuTzes _nomeados na forriul- d-o- art. 3Q des
çoes orçamentarias. bem como utilizar dotações do orçamento do Ministé;~ ~e~ t~~!~!~h~~sse em Brasil i~--' perante o"'-Pres-idente do--!ribunal Supi
rio da Justiça.

e-

0 0

_
Parãgrafo iínico - A posse dos-)ulzês referidos nes_te
artigo dever! realizar:-se dentro de 30 (triti_tã) dias, c,-_oritados da noffiea
çao. prorrogaveis por-mais 30 {trinta) dias, em caso de força maior
ã
jtiho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
'

Art. 23 :.. Esta lei ·entra em vigor -na data de sua pu~!~~~~f~· observadas as disposições do § 29 do art. 108 da Constituição

Art. 24 -Revogam-se as disposições em contrãrio.

A N E X O

(Lei nQ

de 198. )

de

, de

Tribunal Regional do Trabalho ·da 13a. ,Região
CARGOS EM COM! SSM
NUMERO

COD!GO

CARGO

TRT-U.a.-DAS-101
TRT-13a.-OAS-101
TRT -13a. -OAS-1 01
TRT-13a. -OAS-1 01
. TRT-l3a.-O.~S-1Dl_
TRTc13a. -DAS-1 Ol
TRT -13a .-OAS-1G2
TRT -13a. -DAS-1 02
TRT -13a. -DAS-1 01

Diretor-Gera 1 da Secretaria
Se-ó•etãrio-Gera 1 da Pres i dé'nci a
Secretãrib do Tribunal Pleno
Diretor de Secretaria Administrativa
Diretor de Secretaria Judiciãria
Di retor de Serviço
Assessor de Juiz
Assessor
__
Secretãr'lo da Càrregedoria

1
1
1

1
1
8
8
3
1

ANEXO

(Lei

nQ

de

II
de 198

de

Procuradoria Regional da Justiça do
Trabalho da 13a. Região
QUADRO PERMANENTE
GRUPO$_ _

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

N9

COD!GO

DE

CARGOS

OUTRAS AT!V!DADES DE
NIVEL SUPER! OR (PRT13a.-NS-9DO)
.

Têcnico ~de Administração

PRT-Ha.-NS-923

SERVIÇOS AUXIliARES
(PRTc 13a. -SA-~00)

Agente Administrativo
OatilÕgrafo

PRT -13a. -SA-801
PRT-13a.-SA-802

SERV! ÇO OE TRANSPOR
TE OFICIAL E PORTA~
RIA (PRT-1:ia.-TP1200)

Motorista Oficial
1\g_ente de Portar i a

PRT -1.3a.- TP-1201

PRT -13a.-TP-1202

CARGOS EM COMI SSM
'N0MERO

CARGO

Secretãrio Regional
Secretãrio Adininistratlvo
Chefe da Seção Processua 1
Chefe da Seção de Apoio Administrativo

CODJGO
PRT -13a. -DAS-1 01 • 1
PRT -13a. -DAJ-111.1
PRT -13a. -DA!-111 • 3
PRT-13a.-DAI-111.3
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e dos órgãos interessados, sendo objeto,
principalmente, de pronunciamentos d-o

MENSAGEM N.0 518, DE 1984,
Exc·elent:ssimos S~nhores
Congre.s.so Nacional:

Membros do

Nos termos do art. 51 da Con.stltt.J,M>;
tenho a hOn,ra de submete·r à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de MOtivos do Senhor MInistro de Est-ado da .rustiça, o anexo projeto de lei que "cria a 13.& Região da Justiça do Trabalho, o· 'Ilribunal Regional do
Trabalho respectivo, InstitUi a correspondente Procuradoria Regional do Mlnllltér!o
Público da União junto à Justiça _do_ Trabalho, e dá outras .providência.s". _

Bras!lia, 5 de
Figueiredo.

de~embro

de 1984. -

João

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS EM/DAJ/0586,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1984, DO M!NIS'N:RIO DA JUSTIÇA.
Proce.s.so MJ n.0 24822/84
EJmelentíssimo Senhor Presidente da República
Ern atendimento à1s recomendações de
Vossa Excelência, tenho a honra de submeter ao seu elevado des_cortLno, para- merecer

aprovação e posterior encaminhamento ao

Congresso Naeional, a inclusa minuta de
projeto de lei que obJ etiva criar a 13.a Região da Justiça do Trabalho e o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho, com sede
em João Pessoa- PB_e-jurlsdlção nos Estados da Para!ba e do Rio Grande do Nol'te.
bem como da correspondente Procurad'Oria
Regional do Mln!stérlo Público da União
junto à Justiça do TrabalhO da Região a
ser instituída.
Trata-se de decisão adotad!!. por Vossa
Excelência, após sua última visita ao Estado da Paraíba, que representa o coroam ..nto de antiga aspiração das classes laboral e ecanômlca das aludidas Unidad-es
Federativas.
A presente iniciativa mareará ~Qis uma

conquista profícua do seu GoVél"ll;O e ficará
gravada, indelev.,lme:.t>te, na História, pr!?-cij:ralmente no deeoNer das comemoraçoe.s

pela passagem dos _quatrooentos anos da

capital pàraibana - João Pessoa.
o projeto, a de.speito de cons.t~tuir justo

an.seio das

unidades beneficiánas, como

atestam documentos. prooessados .nesta Pasta. orl.unrlos de Federações, SindLcato.sl A1Joociações de Classe em geral, parlam~ta

res autoridades e.staduais e míiniclpalls e
do 'próprio Govern.o do Es~do·- da Paraíba,

representa oobret.udo, a perspectiva de desafogo do 'Tribunal Regional do Trabslho
da 6.• Região, sediado em Recife - PE,
cuja competência abrange, além do E:tado
de Pernambuco, os de Alagoas, da Paraiba
e do Rio Grande do Norte,_ r€cebendo os
recursos das deeisões das Juntas d,e Oorn-

eiliação e Julgamento e doo Juizes Estaduais, bem como os d!ss!dlos colet!vos, em
sua competência originária.

A situação atual a-ca~reta sensíveis p:ejuizos às partes ,envolvidas, elevando os
custos com deslocamentos à capltal do Estado de Pernambuco,

OOIIlprometendo a

brevidade dos julgamentos, :notadamente
na Segunda Instância.
A proposição te.rá amplo alcance social. e
mereceu apreciação téc-nica des·te Ministéno

Egrégio Tribunal Superlor do Trabal".:o,
tendo em_ vi.sta Q seu papel de caudatár:o
das reivindicações regionais e &rgão repre-sentativo máximo da Justiça Trabalhista.
A ,criação dq mencionado Tribunal está

.se·IIdO apresentada sob o mais simples as-
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pecto fQIJ.llal. aju:.Stando-se às conv-eniências
configuradas pelo regime de contenção de
despesas e na cqnformidade da legislação
em vigor.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de profundo respeito. - Ibrahim Ab.i-Ackel, Ministro da
Justiça.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N. 1.445 -- DF: 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Re~jUS:t.a. os ,·encii1wntos e sai:lrio:õ> tlt s servidor{'~ c1vh do Podt'r t;xecntivo,
dos meJnbro.~ da Magistratura e do 'frihunal .de Contas da. União, e- d.1.

outrns pro\'itlêndaS;
O Pre_sidente da Re1)ública no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55,
item III, da Constituição, decreta:
Art. l!! Os atuais valores de vencir,Jento, snló..rio, provento e pensão do pessoal civil, ati v o e inafivo;-- do pe:::soal civH docente c cúD.dju\'ante do magistério do
Exército e dos pensionistas, decorrentc·s fl.a aplicaç-ão cio Dccrcto·L0i n. 1.348 (*),
de 2-l de outub1·o de 197·1, serão reajustados em 3Qr,;_ ftt·inw pm· ce-nto), excctuados
os casos previstos nos m·tigos 2", 3~, 4~, ;y.. , s-:-, 9'' e 17 dtis.tc Decl'eto.LcL
PUrugrãfo único. Em-- tCiação ao pPs.sfJéil ci\;11 dÕl·(;ntc C' coad iuvantc do ma·
gistério da Aeronáutica, o reaju~tamcmt-? pre\'lsto nei:w.• ar ligo in~ddirã sobre os
valores fixados pela Lei n. 6.250 t '' \, úc S de outubro d~ 1975.
Art. 2"·' Os ve!lcimentos mensais dos .Ministro::; de E~tado: d(lo; membros da
Magistratura, do Tril.mnal de Coma~ da Unirto e do ).Enist . .~rio Público: do Consultor-Geral da República e do Dirctor·Gera1 do DeiJ<11't:..:-~l'llto Administr;).tivo do
Serviço Público s~rüO" fixados nos valores constant~S do Anexo I dC"ste Decreto-Lei.
.
. § t~ Incidirão sobre os venchn~ntos ::1 que sê ''r&fe:re· este al·tígo, nos casos
mdicados no Anexo I deste _Decreto-Lei, o::; percentuais de Rerrescntação Mensal
especificados no me<smo Anexo.
§ 2Q Os. membl'os dos Tribunais, quando no exercício da Presidê-ncia destes,
e o PresiUente do Tribunal Supcríor Elci!oral te-rão o valor da respectiva Representat::ão !\.iensal acre~cido, r-espectivamente, de 10~. ;: (dez por cento 1 e de 59é- (cfn·
co. por cen~o).
§ 32 A gratificação prevista rio artigo 12 do Df!crl:?to-Lct n. 113 (•)~ de 25 de
janeiro de 1%'7, para os Juízes da Justi('a do Distrito I''cdcrul c dos Territórios,
fica absorvida pelo valor global de retribuic;;:ão estabelecido, para os respectivos
cargos, nO Anexo I deste Decreto-Lei.
Art. 3' Os vencimentOs ou salários dos cargos cm comissão ou das funções
de confiança integrantes do Grupo - Direç:áo e Assessor~mcnto Superiores, a que
se refere a Lei n. 5.&15 (*), de 10 de dezemh:-ro de 1970, serão fixados nos v<Jlor·es
constantes do Anexo II deste Dccreto·Lei, ficando a rcsp-t.-ctiva ·escala acrescida
dos NÍYeis _5 e 6, com os valores fixados no mes:rno Anexo.
§ 1~ Incidirão sobre os valores de vencimento ou _s~lário de que trata este
artigo os perCentuais de Representação Mensal especificados no referido Anexo II,
as quals não serão considerados para efeito de cálculo de qualquer vantagem, inde·
nização, desconto para o Instituto de Previdência e Assis_tt>ncia dos Servidores do
Estado, ou proventos de aposentadoria.
~ 2 9 É facultado ao 5:ervido~· de órgão da Admini.str_aç-ão Feder'ª-1 Díreta ou
de autarquia,_ investido eril cargo em comis$ào ou função de confiança integrante
-do Grupo - Direção e Asscssoramento Supedores, optar pela retribuição de seu cargo efe'tivo ou emprego permane-nte, acrescida de 20'7é (Vinte por cento) do vencimento ou salãrio fixado para o cargo em comissão ou função de confic:m<:a, não fa.
zengO jUs à Representação :VIensal.
. § 3' A opção prevista no ~igo 402 , e seu parãgrafo únit::o, da Lei n. 5.843 (li<),
de 6 de dezembro de 1972, far-se·á com base nos valores de vencimento ou salário
estabelecidos, nos Anex"''s I_ e II,_ para o cargo ou função de confiança em que for
investido o senridor e sem prejuízo da percepção da correspondente Representação
].·:Iensal.
§ 4!! Os valores de vencimento e de Representação 1\-fensal, a que se refere
este artigo, não se aplic-arp aos servidore.o:; que se tenham aposentado com as van·
tagens de cargo C'ID comissão, cujos proventos serão re~justados em 30% (trinta
por cento), na· conformidade do artigo 111 deste Decreto-Lei.
§ 59 A· reestruturação do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores e a
classificação, na. re,spectiva escala de Níveis, dos cargos em comissão ou funções de
confiança que o integrarão far-se.ão por decreto ào Poder Executivo, na forma
autorizada peJo artigo 7'il da Lei n. 5.645/70.
_
Art. 49 As gratificações correspond€'ntes às funções integrantes do Grupo -

Direção e Assistência Interrr.ediárias, CõdiJ:O DAI-110, serão reajustadas nos valores estabelecidos no Anexo II deste Decreto-Lei, observado o disposto no parágrafo

único deste artigo.
Parágrafo único. A soma da Gratif..cacão por Encargo -de Direção ou Assistência Intermediâria com a retribuição d(j servidor, designado para exercer a cor-
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rt:spondente função, não poderá

ultrapas~-.~~r

o valor da estabelecida para o I'CSpec·

tivo cargo ou empreg-o, acrescida de 20% (vinte por cento) do_ vencimento ou salã·
rio fixado para o Nível 1 do Grupo -- D1reção e Asscssoramcnto- Superiorc."S.
Art. 5<:" A partir de 1 11 de março de 1!:17G, será aplicada aos servidores em ativi·
dade, incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituido pela Lei n. 5.645/70,
a IX Faixa Gradual correspondente ao Nivel da classe qlte tiver abrangido,
o respectivo cargo ott emprego, com o valor constante da Tabela ~B» anexa ao
Decreto-Lei n. 1.348/74, reajustado em 30%· Jtri_nta por cento).
- --Parãgrafo único. Em relação aos Grupos ---: Def~a Aérea e_ Controle do Tráfe·
go .Aéreo, Segurança e Infonnações e Plancjnment_o, os valores de vencimentos O?
salário fixacto.s, respectivamente, pelos Decrctos·LC'ls ns. 1.392 f"'), de 19 de fcv.erCI·
ro de 1975, c 1.-100 í *), de 22 de abril de> 1975, c pela Lei n. 6.257 (*),de 29 de ottlU·
bro de 1975, scrüo reajustados em 30% (trinta por cento).
Art. 6\' A <'Scala de vencimentos e salários dos cargos efetivo.s e cmprC'gos
permanentes dos servidores cm atividadc, incluidos nos Grupos d<' Categorias Funcionais <"nmpr<'cndidos no Plano de ClassHicaç-ão de Cargos, será a constante do
Anexo III dC'.stc Dcetcto-Lci.
§ p
As Rcfcn~·ncías, e.spPcificndas na <'.Scala de que tratn este artigo, indicarão os valores de vcncimC'nto ~)1..1 sal{Lrlo. c~tabcleddos para C'ada classe das diversas
Categorias Ituncionais, na forma do Anexo IV deste Decreto-Lei.

*

2'1 Na implantação da escala prevista neste artigo, serâ aplicada. ao servidor n Heferi'nci_a de vaior de vencimento ou salário igual ao que lhe couber em decorr{•ncia do reaju~tamento _concedido pelo n.rtigo s~ de...c;te Decreto-Lei.
• § 3" Se não existir, na cscula constante do Anexo III, Referê-ncia com o valor
df" Vf'ncimento ou salário indicado no parágrafo anter·ior, Sl~rá aplicada ao servidor
a RdP.rNu:-irt que,_ dentro da classe a que pertencer o respectivo cargo ou empre·
go, na forma estabelecida no Anexo IV deste Decreto~Lei, consignar o vencimentO
ou. s.::tlário de valor superior mais J:~róximo do que T('o$Ultar do reajustamento concC'dld0 pelo artigc 5-:-, e seu parágrafo único, deste Decreto-Lei.
Art. 7~ Os critérios e reQuisitos para a movimentação do servidor, de uma
para outra Referência de vencimento ou salário, serão estabelecidos no regulamento rla Progressão FUncional, previsto no artigo 6~ da Lei n. 5.645!70.
Parágrafo único. As Referê-ncias que ultrapaso;;arem o valor de vencimento
ou salário, estabelecido para a Classe final ou única de cada Cafegoria Funcional,
corresponderão à Classe Especial, a que somente poderão atingir se:rvidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global da Categoria segundo
critério a ser estabelecido em regulamento.
'
Art. s~ Os vencimentos do pe.'Ssoa1 integrante da carreira de Diplomata, Có·
<ilgo D·301, quando em exercfcio na Secretaria de Estado, serão os fixados no_ Ane~
xo V deste_ Decreto_·Lei, sobre eles incidindo os percentuais de Representã.Çáõ Men~·
sal especificados no mesmo Anexo.
§ 111 A Repres€>ntac:ão Mensal a que se refere este artigo não serã considerada para efeíto de cálculo de qualquer vantagem, indenização, proventos de aposentadoria ou desconto previdenciârio.
§ 2~ Os. valores de vencimento e de Representação Mensal, de que trata este
artigo, não se aplicam aos inativos, cujos proventos serão reajustados· em 30%
(trlnta por cento), na confo_rmídade do dl.sposto no"artigo 1~ deste Decreto-Lei.

Art. 9~ A escala de vencimentos c S~'thi.rios dos cargos efetivos e· empregos
per-manentes dos servidor($ cm atividadt1, incluídos no Grupo M.:lgisté-rio, Código
l\1-400 ou LT·J'o.I-400, bem assim dos Auxilhtres de Ensino, s~rà a constante cto Anexo
VI deStE Decreto-Le.L
P Os cargos ou empregos de dirigentes de Universidades e de Estabeleci·
mentos Isolados de Ensino_Superior mar,tidos pela União, relacionados np artigo
16 da Lei n. 6.182 (•), de 11 de dezembro de 1974, .serão incluidos e classificados_ no
GrUpo - Dir('çâo e Assessoramento Superiores, não se lhes aplicando o sistema de
Incentivos Funr.ionais, inclusive os previstos no § 1 2 do referido artigo 16.
~ 2~ Os-valores de vencimento e salário, a que se refere este artigo, não se
aplicam aos inativos, cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento), na conformidade do disposto no artigo lto deste Decreto-Lei.
Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividade e a Gratificaç-ão de
Produtividade, que se incluem no Anexo l i do _Decreto-Lei n. 1.341 (•), de 22 de
agoSto de 1974, com as características, definição, beneficiários e bases de _co_nc_essão
estabelecidos no Anexo VII deste Decreto-Lei. não podendo servir de bas_e ao -cãiculo de qualquer vantagem, índcnizac;:5o, desconto para o Instituto de PreVidência
c Assistência dOs Servidores do Estado, ou proventos de -aposentadoria.
~ 1r
A percepção dns Gratificações de Atividade c de Produtividade sujeita o
servidor, sem exceção, ao mínimo de 8 (cito) horas diãrias de trabalho.
~ 2~
As Gratificações de que trata (·ste artigo não se aplicam aos servidores
int(•grantes dos Grupos_ ......_ Magistério e Pesquisa CientifiCa e Tecnológíca, os quais
estão sujeitos ~to sistema de Incentjyo.-; Funcionais previsto na Lei n. 6.182n4, nem
aos- do Grupo-Diplomacia.
§ 3v A_Grãt1ficaÇi"lQ_ de Atividade serà _concedida a membros elo Ministério Pú·
bHco, nos easos e percentual f'specificanv:onte indicados no Anexo- I deste Decreto·
Lei, aplicando·se a ressalva constante da parte final do «caput» desfe artigo.
§ 4~-:; A.s Gratitic_ações de Atividade e de Produtividade ficam incluidas no
ooneéno de rctribuitão, para efe-ito do disposto no § 2 2 do artigo 3" e no parágrafo
úttico do artigo 4'l deste Decreto-Lei.

*
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Art. 11. _ O percentual rê ferente à Gratifica<:ão por Trab:J.lho c9m Raios ?=- ou
Substâncias Radioativas é fixado em 40'fr" (quarenta por C('nto), de conformHbde
CQI;n a Lei n. 1.234 ( * l, de 14 de- novemb1·o de 1950, e na forma estabelecida no
Ah"exo VII deste Decreto-Lei.
Art. 12. Os beneficiários do_ Auxllio para Moradia, previsto no item IX do
AnExo II do Decreto-Lei n. 1.341/74 passam a ser os indicados no Anexo VII deste
Decreto-Lei.
Art. 13. Fka incluída no Anexo II do Decreto-Lei n. i.341/74, sob a dcnomin-:t~
ção de Gratificaçõo por -Produção Suplementar, a vantagem de que trata a Lei n.
4.491 (*), de 21 de novembro de 1964, com as características, definição, beneficiários e bases de concessão indicados no Anexo VII, com as m-esmas ressalvas aplicáveis às demais gratifiC'ac;ões- previstas neste Dc-crnto;Lei.
Art. 14. O.'i ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria Fun·
cional de Médi~o ficam_ sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de trabalho, podcndo, a critério e no intet·esse da Administração, exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade.
§ 1'! O ingresso_ nas Categorias Funcionais de Médico de Saúde Pública e de
Médico do _Trabalho far-se-á, obrigatoriamente, no i·egime de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a forma de dois contt·atos individuais de trabalho, não fazendo jus o servidor à percepção da Gratificação de Atividade.
§ 2<:r C"õrrespondem ~ jornada estabelecida neste artigo ·os valores de venci·
mento ou salário fixados para as Referências especificamente indicadas no Anexo
IV deste Decreto-Lei.
Art. 15. Os crcUPantes de- cargos ou emPregos integrantes aa:s Catf.goria.c; Funcionais de Odontólogo, TéC'nico em Comunicação Sacia] e Técnico de -Laboratório
ficam sujeitos à jon1ada de 8 (oito) horaS de trabalho, não se lhes aplicando dis·
posições de leis especiais referentes ao regime de trabalho estabelecido para a.<; correspondentes profissões.
Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das. Categ-Orias FuncionaiS de Médico, oqontólogo e Técnico de Laboratõrio poderão optar pelo regime
de 30 (trinta) hoi"a,s semanais e os da Categoria de Têcnico em Comunicação Social
pelo de 35 (trinta e cinco} horas semanai;:,; de trabalho, caso em que perc-eberão os
vencimentos ou salários correspondentes às Referências especificamente indicadas
no Anexo IV deste_ Decreto-Lei, não fazendo jus à Gratificação de Atividade.
Parãgrafo único. I\"os casos ~de acumulação de dois cargo.'i ou emprego.s de
Médico, a opção assegurada por este_ artigo sotncnfe poderã ser exercida em rela·
ção a um dos carg_os ou empregos.
Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata o artig"' 2~ do DecretoLei n. 1.313 c•), de 28 de fevereiro de 1974, ser~o 1·eajustadas de acordo com o critério indicado no me.c:;mo dispositivo c respectivos parágrafos, observado o disposto no artigo 15 do -Decreto-Lei n. 1.31V74.
Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decorrência deste Decreto-Lei:
I - os valores de vencimento e de gratificação de função, correspondentes aos
cargos em com.issão e às funções gratific-<tdas previstos no sistema de classificação
de cargos instituidu pela Lei n. 3.780 (*),de 12 de julho de UJ60;
II -- as gratificações, vantagens e indenizações fuencionadas nos parãgrafos
31! c 4!.' do artigo 3o:> e no § 1" do artigo 6'l' do Decreto-Lei n. 1.341/74.
§ 1v Os valores das gratificações pela Representação de Gabinete serão fixados em regulamento.
§ 2v A norma constante deste_ artigo, alcança os servidores não incluídos no
Plano de ClassificaçflO de Cargos de que trata a Lei n. 5.645/70.
Art. 19. As diferenças individuais de vencimento, salário ou __yantagem, a que
fizer ju.c:; o seryido.r C'In_ decorré>ncia da, aplicação das faixas graduaís instituídas
pelo Dccrêto-Lei n. L341/71, st.•rão absorvidas pelo valor de vencimento ou salãrio
resultante do reajustamento concedido·· p0i:· este Decreto-Lei.
Parãgrafo único·. -o servidor continuar?\ a fazer jus à diferen<:a individual que
venha a subsistir por forc;:a da apliC'D-c;ão deste ortigo, a qual será absorvida, progres!'iivamente, nn mesma proporçüo dos aumúntos de vencimento, progrc~.'55o ou
ascen!iião funcionais, supcrvcnicntes fi vigê-ncia dos efeitos .finatweiros deste De·
creto-Lei.

Art. 20~ O r-eajuStamento doS proventos de inatividadt>, na forma assegurada
pelo artigo 1" deste Decreto-Lei, incidirá, exclusivamente, sobre a parte do provento correspondente ao vencimcnto-ba.!::ie, _sem reflexo sobre- outras parcelas, de
qualquer natureza, integrante do provento, ressalvada, apenas, a re-ferente à gratificação adicional por tempo de_ Serviço.
Art. 21. A partir de r d~ março de 1976, os titulares de cargOs em comissão
c- de. funções de confiança, -integrantes ,_dos _Grupqs - Dircç~o e _.As.<;;essoramento
Superiores e Direção e Assistt•ncia Intermediárias, não poderão ser designados para
o dc.sempenho de funções de Assessoramento Supe1:ior a qu~_ sc- refe-re o __Capitulo
IV do Titulo XI do Decreto-Lei n. 20Q- ( *), de 25 de fevereiro de 1967, na redação
dada pelo Decreto-Lei n. 900 (*),-de 29 de setembro de 1969.

Parãgrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às designações para
funções de Asscssoramento Superior ocorridas antes da data da publicação deste
Decreto-Lei, não podendo, nesses casos, haver alteração nos valores da retribuição
percebida pelos respectivos titulares em razão dQ _cxerclcio de tais funções, enquanto nela.s permanecerem.
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Art. 22. Os órgãos da Administração !i'ederal Direta e Autarquias .federais
deverão providenciar a redução progiessiva dos respectivos Qli.idros e Tabelas Permanentes, mediante extinção e supressão autornáticris de cargos. e empregos que
vagarem ·em virtude de aposentadoria.
§ 1~ A norma constante deste _artigo não se aplica aos integrantes do Ministério Público e- dos Grupos Diplomacia, -cõdigo D-300, Policia Federal, Código
PF-500, e Tributação, Arrecadação e Fiscalização, Código TAF-600.
· § 2!' Para efeito do _disposto neste artigo, deverão os órgãos e autarquias
encaminhar ao Departamento Administrativo do Serviço PúbHco, a 1~ de junho e
a 1° de dezembro de cada exercício, proposta para reformulação das respectivas
lotações, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.

Art. 23. _Q reajustamento de vencimentos, salários, proventos e·pensões, conC€dído por este Decreto-Lei, -e o pagamento das Representac-ões Mensais e das
GratificaçõeS- de Atividade e de Prbdutiv.;dade, nos ca.c:;u,s--e- p_ercentuaís especificados, vigorarão a partir de lt' de março de 1976.
Art. 24. Nos cálculos decorrentes da- aplicação deste Decreto-Lei serão desprezadas as !rações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos_ que incidirem
sobre o vencimento ou salârio.
Art. 25. _Q órgão Central do Sistema de Pessoal Civil d_a Administração Federal - SIPEC claborarã as tabelas de valores de níveis, símbolos, vencimentos e
gratificações resultantes da aplicação deste Decreto-Lei, bem as~im firmará a orientaçüo normativa que se fizer necessãria à s_:u.a execuçüo, inclusive ql.:lanto a aplicação do disposto no artigo 21 e seu .parágrafo único deste DecretO-Lei.
Art. 26. Continua em vigor o disposto no § 1' do artigo 6 9 da Lei_n. 6.036 (.---),
de 1' de maio ue 1974.
Art. 27. O reajastamento de proven;:os de aposentadoria previsto no DecretoLei n. 1.325 {*),de 26 âc abril de 197_4, c-~m as altcracões constantes deste artigo,
terá início a- partir de 1!I de maio de 1976.
C*) § 1~ O pagamento da importância de aumento, decorrente do reajustamento
de proventos a que se refere este artigo, !ar·se-á cm parcelas bimestrais e em percentuais a serem estabelecidos de modo que o novo valor de proventos seja totalmente atingido em r- de março de 1977.
§ 211 O valor de venCimeri.tO que- servirá de base ao reajustamento será o correspondente à classe inicial da categoria em que seria incluído, mediante transposição ou transformação, o cargo ocupado na atividade, considerado o valor da_ IX
Faixa Gradual estabelecida para a referida classe, resultante da aplicação do disposto no artigo 51! deste Decreto-Lei.
§ 3 9 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, não serão considerado.>: os
casos de._transformação de cargos ocorridos em Categoria Funcional diversa daque.
la em que estes seriam originariamente incluidos.
§ 4 9 Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposentou o servidor não
estiverem previstas no novo Plano de Clas~ificação de- Carg-o.<;:, tomar-se-á por base,
para efeito do disposto no parágrafo anterior, -a Categoria Funcional de atívidades
semelhantes, inclusive no que diz respeito ao nível de .responsabilidade, complexi-

dade e grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho.
§ 5-2 No caso do.s agregados, a Categoria Funcional que servirá de base ao
reajustamento dos respectivos proventos se-rá aquela de atribuições correlatas com
as do cargo em comissão ou função gratificada em que ocorreu a agregação, observado o disposto no § 2 9 deste artigo.
§ 6'2 O reajustamento- de proventos aSsegurado por este _artigo incidi rã :5obre
a parte do provento correspondente ao vencimento-base e acarretará a supressão
de todas _as vantagens, gratificações, parcelas
quaisquer outras retribuições per·
cebldas pelo inativo, res_salvados, apenas, o salário-família e a gratificação àdicio·
nal por tempo de serviço.
§ 7°. Não haverá o reajustamento de proventos de que trata f?.ste artigo nos
casos cm que estes _já sejam superiores ao· valor de vencimento da classe inicial
que servirá de base ao respectivo cálculo.
(*) § 8 9 Caberã ao órgão Cent·ral do SIPEC -elaborar Instrução Norritativa disd_plinando a execução -de.'Sfe artigo, bem assim as tabelas com os valores de proventos reajustados e com os percentuais bimestrais de pagamento a que se refere o

e

§

1'.

-

Art. 28. -A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-Lei serã atêndida
à conta ·das dotaçõ~s constantes do Orçamento da União.
Art. 29. Este Decreto-Lei entrarã em vigor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições_ em contrário~
Ernesto Geisel - Presidente da República.
Al'mando Falcão.
Geraldo Azevedo _Henning.
Sylvio Frota.
Antônio ·Francisco Azeredo da Silveira..
Mário Hendque Simonsen.
Dyreeu Araujo Nogueira.
Alysson Paulinelll.
Ney Braga.
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Arnaldo Prleto.
J. Araripe 1\-laccdo.
Paulo de All}1cida ~laehado.
Severo FagUndes Gomes.
Shlgeakl Ue!d.
Joüo Paulo dos Ueis Velloso.
Mauricio Rungel I:.eis.
Euclides Qua:ndt de Oliveira..
Hugo de Andrade Abreu.
Golbery do COUtO e- Silva.
João Baptista de Oltvelrn Figueiredo.

AntOnio .Jorge Corrca~

L. G. do -Nascimento e Sih·a.

ANEXO I
(Artigo 2o- do Derreto-Lei n. 1:4·15, de 13 de fevereiro de l976l
J<;s<· . u.A.s n1-: nwrnunrar,,\o
\'rnt'lnu•ulo

:'llo•n..,nl
('r$

I n.,;~';;,':,\"''"1

..

Gratlfit'açilo
Ath·ldndt'

----!,.
al CARGOS IYE NÃ1'úilEZ-A ES-FECTAL
Ministrn llt' Estado ............ .

2'2.000.00

ConsuH~:~r--Gcral

da Hc>pUhliea , . , . , ._•... , ..••. , • ~·

22.0(l{l.fl0

Olrctor-{;<.)rnJ do Dcp.'T.I"tarnL'lliO Aclmlnistratlvo do
Scrvko Público
.•.••••...• -·~~ . ~-~. ~~- •••.••
GoYt'l"l'l.adot" de •rcrlilórlo Federal ......•.. , , .. , .
&-crctárlo d<.' Gov<"rn~> d<.' T('rrttórlo Federal . ~-

70~'1'

22.000,00
18.000,00
12.100.00

35%.

22.000,00
20.000.00

70%
60%

bl MAGISTRATURA
.
Mlnlsh'll do Supr~~::~•> Tribtmal Fi?dC'rnl , .....•.• Mln!st1 o dn 'I"rlhunal 1-~(.-clerol de HC"Cursos . , . , ..
JlJSTlCA MILITAR _
Minbõlro do Superior 'l'r1bunal Militar ..•.•. , ..• , Auditor CorTt"gcdor
.. , . , , ...••. ,
Auditot• Militat· d~ 2• Entrãncla . . . . . • . . . , ...•
Audltor Militar d<> 1• Entrrtncln
Auditor Substituto de ~ Entrâncla
Auditor Substituto d-r 1•-- En,tràncJa
JUSTIÇA DO 'l'RA BALI-IO
Ministro_ do Tribunnl SUJK'rior do Trabalho .... , .
Juiz de Tribunal R(•gional do Trabalho •... _.... .
Juiz Presidente d~ Junta de- Conclliaclio c- Ju~~mento
Juiz Pt.l'Sid<mte Substituto_ ··~·-,~··-··-··········
JUSTlCA DO DISTRITO -1-~EDERAL E DOS

TERRITORIOS
Dcsetnl:a.n::ador . , • -~···-··--~·············---~-·-·
Juiz de Direilo Substituto ....• . __.. .- .............. .
Jui2. Tetni!Orârio _-~·· ....• -. ...-•.••• ~ ••,. •· .••.•..•
JUSTIÇ~\ FEDEHAL DE 1• INS'!"A..NCIA
Juiz: 1-'00c-raJ
............ -=--····-······~~--·······
Juiz: Federal SUbstituto .......... ·=··· ....... ..
C)

7Qo;;,
20%

20.000.00
14..000.00
13.500.0()

u.ooo.oo

10.000,00

8.950.00
20.000,00
16.000.00
1-1.000.00
10.9rl0.00

16.000.0C
lS.IOO:oo---

13.500.00
10.000,00
16.000.00
12.500,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Ministro do Tribunal de Contas da. União .•. , ....

····-··~·· ... ··"•~·......,~··+'•····-~·--···

Auditor.

dI

70%

Mil':IST~RlO PõBLtCO

cm.mM

JúNTO

__ _

_

À

~~~~~~!d~~~r:~ ~~~e~~~f~~ic~': ::-: ::::::~::~=~-

ll.t.'fltlbhcn_ de 1~ Cate~_oria . . .... .
Rc-pú.hHca de 2• Categoria ._,, .... .
Rt>púhl!ca. de 3• Ca1egoria
JUS'flCA MILITAR
x~rocurador·C'o{>ral da JustlC'a Mlli1ar .. .
SubJlrtwui-ador·C'ri"ral , ~- .......... , ......... ~ ••..
l'rucs.:rador de 1• Cntegorla •• -~- ....• -~ •. , .•.••..
Prn.·mador de 2• C1üegoria- ..•.. , ••...•. , ...... .
Prorura,Jor de 3• Cutel;oria .... -·~··Y·········-~---='
A<h'OJ;ndo de Oficio üc _2'1 Ent rànda .•.•. - · _•••
A<lvo~ad•> de Oficio tlt> 1• !-:r.tr.ig!citt, , •. «, -~-·
J L';-.;'TO A JC~':i'T!CA 06 'fR..\.UAIJIO
Pl·~u·ador·G-·ral ela JustlC"a do Trahf!.fho
I'I'O<'Urador do Trabalho dC: 1$ Cafegorla
PHX'Uladot du Tral1alho df.' 2• Cat,..gorla . .
Pl"'tlruraoh>r Adjunto
...
Jt:K'fO A JUSTIC..\ DO DISTRITO FEDERAr~
1-; DOS TERRITóRIOS

Pf'O('lll'lldor
Procurador
Procunulor
JUNTO

20.000.00
13.500,00

60%
30%

2:!'.000,00
20.-ClW.OO
13.313.01)
10.950,00

60"

Jt.iSTICA

da
da
da
A

• A • • • · - · - · · · · · · · · · . . . . . . . . ---

l,rt)t•uraclur-C;.;oral . . . . . . . . . . . , __ ................ .

~~~!:ti~::~t·~~:::i~i+E:?J~:ii!iij~.:~::
JUNTO AO TRIBUNAL DE 001\TAS bA

t!!'-<1.\0
rrocuroulor-Geraf . . •.• , . ~- ..•. - ~- ·- ......... _ .•.

70%

''"'

20.000.00
12.70(f.OO
10.950.01.1

20%
20%
20%

9.450.00
7.600.00
6.8.10.00
6.:'300.00

20%
20?(

20.000,00
10.950.!)0
B..;~O.ff,l

7.600.00
16.000,00
12.000,(kl
10.9SO.OO

10.000.0'1
7.000,0fr
6.S50.0J

A~u~OJ.-dc Procurador···~, •..•• _, •.. ~-·~ ... _,,. •• , .. ,

20.000.60
l0.9!'i0.00

60%

e)
1'RIBUNAL MARJ:TIMO
JUiz Pre-sidente . u • • • • • ···~·~--·h····

12.100.00

40~

...... ·~···.

Juiz . . . , , •.. : ··-~·----···~·'"'~·-_.· ···~- ............ .

20';'Co
20<;..

9.450,(}"J

12.100,00

20%

1545

1546
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ANEXO II
dQ_Decr~to-Lei

(Artigos 3 11 e 4-:t

n. 1.445, de 13 de fevereiro de 1976)

ESCAI..A DJ.; Rf!TitiiH'I('.lO DOS ('ARGO~ t::O.I ('():O.ItS:-õ.:\.0, l'"l.'X('lÕt:.<.; UJ<: ('0:'\FI!\.;-.'(.',.\
E l'US('O ..;:O: JH•: UIIU·:('-~0 Ol.' AS:-ol!'TJ';X<:I.\. 1:-õTI-:R;<.n:ni.\JU.\:-:, _ Di<.'IA.'IUOS :SO
PLA!'o"O DJ<! CI ..-\.S...;U'J(','\(.'~\.0 JJt; C'AitCJOS Ut: Cll'f': 'l'ftATA A 1.1·:1 :-;, ;:>.6{:;> 1 •},

J>t: 10

n~o:

IH::zt::-.umo JH·: w;o

Vrnrlr'llf'ldi>

GRUPOS

ou
toôn.ILirlo ::O.lrn:>al

NtVErS

CrS

a)

Dlrecão e Asscs:sora:mento Superiores

DAS-6
DAS-5
DAS-4

-

"'""'

j

RI'Jitt'M'IltA>:ilu

::!0.()()0,00

18.000.00
17.000,00

DAS-3

H.f)(}Q,I).')

DAS-2

13.000.00
11.000.00

DAS·l

NtVEIS

Correla_cão
com
Categorias de Nlvcl Superior
bJ

DAI-3

Direcll.o e A:sslstênc:la Intcnnedlárlas

2.500.00

DAI-2
DAI-I

Corrc!{l.cilo

UlQO,OO

1.500.00

com

Categorias õe NI-

vcl Médio
DAI-3
DAI-2
DAI-1

1.500,00

1.300,00
1.000,00

ANEXO IU ~
(Artigo se do Decreto-Lei n. 1.445, de 13 de.fcvereiro de .1976)

~1ii't~ ~~~~~:i~~~)~~;=--~~~~n~~:=~~~~--~;;~~\~ •.:~~:~=~E~~-~~·~u~~ ·;:~~~~~~~"o W~
1

CLASSII'"ICA-('.\0

UE

CARGO!-:>

'l'RATA A
Dl-:Z.E:O.InRO nt: 1!)70

ou

~lll;\rlo

$.~.00

8.173.00
7.783.00
7.412.00

1,1-;1

~-

1

.ã.G.fã,

lU•:

10

Ut:

\"nlnr ;\lt'IUH\1
\"rndmr-nto
Salãrlti
('r::õ

dr

19

57
56

...

13
17
16
l5
14

54

~'
52

l.':l:
1:!'
ll

"'
...
:;o

·--~···'-·-·-·

49

45

"'
•

44
43
42

4

9

47
46

I~:gg

6.403,00

{, :::
:·:-i:·:-~-::
•

:6.0!lS3lO

•.• .__.~.~·····

!5.807,00
,5.5.'U.C!O

~al:\rlo

('r$

C:rS

13.313,00
12.678,00
12.075,00
11.501,00
10.9:;3,00
10.432.00
9.934,00
9.461.00
9.011.00

Qt'l~

\"R.Ior :"\lt'nsal
dto \'t'ntlnwnto

Yalor MMiall.l
dr \'rnd111t'nto
<lU

IH-~

o r,o·o

~

7

6
5

.,
"'

o o ,-, •

·~z
'~

39

ANEXO-~IV

(§ 1?

do artigo

6~

do Decreto-Lei n. 1.445, de 13 de feve-reiro de 1976)

RF-:FJ-:Rfi;X('J,\.S 1)1-; \' ..;:"õ('I;\11-:XTO:-i t: :0::.\.J.. \lUOS U'OS ('.\.R<<O:-i Jo;n·:TI"\'OS I"! 1~:\IPRI-:GOl"ô
PER;\1.-\.Xt;x·n:.~.
IS('J.l'IU()S !'<>O 1'1 •.\.SO _j-'1-_; j_'fh'\S:-.~r·ac"-C\0 n•: _(':\.ltf<()S IH•: <ttlt;
TR.\To\. A LEI N. 5.1HS,- Ul•; JO UI·; nt:J:t:;o,mno ))l-; 1970

PesQUlsadol'
I!

('ódJgn

Ftmrlonals

('.at('~toriall-

em Ciências

E~atns

PCT-201 ou
LT-PCT-201
PC'I'-202 ou
LT-PCT-202

da Natureza

PesqUisador em

Ci~nclas

da Sal1de

Pesquisador cm Cienela_s Sociais e
Humanas

Pesquisador

C!l1l

Teenologia

PCT-203 ou

Jttotrrfonrlas 4f' \"ornc-IUlf'nto ou Snllirio
por (.'lnRst'

CLASSE ESPECIAL
Pesquisador
Pesquisador Associado
Pesquisador Assoclado
PesQuisador Assistente
Pesquisador Assist('nte

B
A
B
A

-

de 55 a 57
de 51 a 54
-48 a 50

de
de
de
de

4'i a 4.7
42 a 44
::J7 a 41

LT-PCT-203

c

PCT-204 ou

Cienclas Agrtcotas

------~--------------------~~~~~~-P.CT-~4

i

a)

Delegado de Polida Federal

I

PF-501

CLASSE ESPECÍÀL

-de55a57

DIÁRIO DO CONGRE_SSONAC!OfJAL (~"'ão II)
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Grupos

('ódl!;o

Calrgorlalf: Funrionuls

bl

Inspetcr de Pol!da Fedt>ral

PF-5(~

Pertto Crlmlnal

PF-503

Sqta-feira 3 I. !547

Ht-trr{0 nrlns dr \'t>n('[nwnlo ou Snl(tl'io
JtOr {:Jfi!jS('

-de-sl;;.54

tt~~~~ ~~ihu

-de49a51
-de46a4S
-de42a45
-de :rt a 41
-de37a39

CLASSJ.: C
CLASSE B
CLASSE A

Técnico de Censura

PF-5'.14

c)

Agente de Po!IcJa Federal

PF-506

CLA~.S e; ESPECIAL_
CI.. ASSE C
CLASSE B

dl

Escr:lvlio de Polida Federal
Papiloscorlsta Policial

PF-505
PF-507

CLASSE A
CLASSE ESPECIAL
CLt'~!->'SE B

-de aa ..a 36
-de29a32
-de24a2S
-de37a39
-de3la36
- d e 2.; a 30·

CL!\SSE A

al

Fiscal de Trtbutos Federais

TAF-601

b)

Controlador
Federal

TAF-602

Cf~ASSE ESPECIAL
CLASSE C
CLASSE B

-de 55 a 57
....:..dc5la54
-de48a50
-cle42a47
-àe54a56
-de51a53
-àe47a50
-de10a46
-dc52n54

CI..ASSJo:: A

CLASSE ESPECIAL

cl

da

CLASSE C

Arrccada-çãc

Fiscal de Tributos de Açúcar
e Alcool

TAF-604

d 1 Jo"Jscal de Contrlbuicões Prevldenclátias

a)

Artlficc de
Estrutura
Obras e Metalurgia

de

AJtiíic<' de ME'<:Anica
Artlíiec de Ele! deidade
Comunica('O"l>S

TAF-605

ART-703 ou
LT-ART-703
AR1"-704 ou
LT-A,RT-704

Artif1ce de Municão e Pirotecnia

ART-705 ou
L'J'-AHT-705

Artiflce de Artes Grá!lcas

ART-706 Ou
LT-ART-706

Arti!ice de Aeronáutica

ART-707 ou
LT-AR.T-707

Auxmar de Artifice

AR1'·709 ou
LT~AR"1'·709

A~ertte

bl

Datlló&nro

-d~48a51
-de4.~a47

-de37a~2

CLASSE A

-de54a56
-de50a53
-de47a49
-de40a46

CLAS::i.E ESPECIAL

-

Mesti'E"

-

de 30 a 34

Contramestre

-

de 24 a 29

Art!flce Esf"('<'lalizado

-

de 20 a

ArtHI«"

-

de H a l9

Auxillar de Artitlce

-

àe

CLASSE.B

ART-702 ou
I.T-ART-'i'O:!
e

ccnarta

a)

B
A
ESPECIAL
C
B
A
C!..A~SF. ESPECIAL
CLASSE C

ART-701 ou
LT·AHT-701

AI11Cice de C.trpintarla e Mar-

bl

CI~AS::>E

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLJ\.SSE

CLASSE ESPECIAL

Admlnist:ra.Uvo

a)

Oficial de

Chan~la.rút.

CLASSE ESPECIAL
CLASSE. B CNivcl 2)

-de-28n.30
-de24a2ê
-de 16a 23

_

-d~37a

39

-de32 a 36
-de-28a31

LT~Ns-917
NS~92S ÕU
LT-NS-~

Auditor

Ns-934 ou
LT-NS-934
N5-924 ou

Contador

LT-NS.924
N.$-922 ou
LT-NS-922
NS-915 ou

Economia ta,
Engenheiro

LT~N$-915

Engenheiro A&rOnomo

NS-912 ou
LT-NS.912
NS-926 ou
LT-NS-926
NS·920 ou
LT-NS-920
NS-933 OU

Eatatf.stlco
Geólogo

do Tràb&lho

Inspetor de Abastecimento
Odontólogo
Qutmlco

Técnico de Adrnlnlstraç.lo

Ttenlco em Assuntos

Educa~

clonai!!

Tknlco em Enaino
c-li.o Educacional

Zoot.ecnbta
Técnico em Seguros

~

Orienta-

LT-NS-933

NS-937 ou
LT-NS--937
NS-909 ou
LT-NS-909
NS--921 ou
LT·NS-92!
NS.923 ou

CLASSE ESPECIAL
CLASSE C

-deMa57

CLASSE B

-de

CLASSE A

~de

49 a 53

«.a.

48

-de3l'a43

LT~NS-923.

NS-921 ou
LT-NS-927
NS-936 ou
LT~NS-936

NS-911 ou
LT-NS-911

NS-935 ou
LT-NS-935

b)

Fat"tnl\c4!Utico

NS-008 ou
LT-NS-908

9

-de37a.39

NS-917 ou

Atuárto

I~Upetor

1 a

-de32a36
-de2Sa.:n
-dC!'21.e21

CLASSE ESPECIAL
CLASSE B
CLASSE A

Arqultero

2..~

CLASSE C (Nivel 4)
CLASSE B ( Nlvel 3>
CLASSE A tNivel 2)

CLASSE A (Nlvel 1)
c)

de 35 a 37

CLASSE ESPECIAL
CLASSE B
c:t.ASSE A

- d e Ma 57
-de4Sa53

-de

~.-e
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C6dtco

(jornada.
C:)

d~

M:Mieo do Trabalho

Médico Veterlné.rio
{j()mada de 6 horas)
Médico
Médico de Sa.l1de Pública
Médiro do Trabalho
Médico Ve-teriné.rlo
Qdontóloto

c•

em As..o:;untos Culturnls
cm Comunlcad.o So·

clal

h)

NS-901 ou
LT-NS-901
NS-902 ou
LT-NS-902
Ns-903 ou
LT-NS-903
NS-910 ou
LT-NS-910
NS-909 ou
LT·NS-909

NS-907 ou
LT-XS-907
NS..928 ou
LT-NS-928
Ns-931 ou
LT-NS-931

CLASSE C

CLASSE B
CLASSE A

-de44.a.47

-deS9a43

-de3Za38

-de~.n.53

CLAS..<;E C
CLASSE B
CI.ASSE A

--dol'-47& 49

CT~ASSF; ESPECIAL
CLASSI-: C
CI.AS..<;I:: B
CI.ASSE A

-de 51 n f>.'l
-de4Ga50
-de4la45
-de33a40

--.de43a46

em Comun!cacão So·
(.da Ag!loncin Na.<"lonat e
do Departamento de Imprt.-nsa
Nadonal·•
(jornada de 7 horo.sl

N5-931 ou
LT-NS-931

C!..ASSE C
Cl..ASSE B
CLASSE A

-de43n4ô

Sociólogo

NS-929 ou
LT·NS-929

CI..ASSE ESPECIAL
CJ.ASSE B
CLASSE A

-de52aS3
-de44a51
-de3Sa43

Assistente Social

l\"S..930 ou

CLASSE E;SPECIAL
CLASSE B
CLASSE A

-·de51a53
-dc>-42a50
-de33a41

ci.ASSE ESPECIAL
CL,\;:i5E B
CLASSE A

-de51a53
- de 43 a ·so
-de33a42

CLASSE ESPECIAL
CLASSE B
CLASSE A

-dl.•37a39
--do2':na3G
-de24a30

CLASSE ESPE.CIAL
CLASSE B
CLASSE A

-dc:IOa.32
-de2-J:a29

Tknh~o

cial

z-)

NS-901 ou
LT·NS-901
NS·902 ou
LT·NS-902
NS-903 ou
LT-NS-903
N&-910 ou
LT-NS-910

J.T-NS·9l3
NS-919 ou
LT-NS-919

P~<icólogo

O

SalJ.IW

l\"S-913 ou

En!;"C'nhE"Iro Flon;ostnl
(ri:ógrafo

T~cnlco
Técnl<~O

ltcff'rt.da• df' Vf'hC'ImeD.to por Clahe

4 horas)

Médico
Médico de Sa'llde Pllbllca

d)

Maio de 1985

LT-NS-930
NS-932 ou

BlbUotecârio
Engenheiro Agrimensor
Engenheiro de OperacÕ<!1>
Meteorologista

Nutrlcionlsta
Técnico em Reabilitacâo
11

Enfermeiro

a)

Agente de

-de47a49
---"de40a42

LT·NS-932
N5-9l4 ou
LT-NS·9H
NS-918 ou
LT-NS-918
NS-91:> ou
LT-NS-915
NS-905 ou
LT-N5-905
NS-906 ou
LT-NS-906
NS-004 ou
LT-NS-904

Colocação

NM-1030 ou

L'f·NM-1030
Agente de Comunlcaeil.o Social
Ag-E'ntll! de Ulg!cne e Scguranca do Trabalho
Agente dC' InHpecão d(' Indús·
tria e Com~rcio
Agente dE" Sc-guranta de Tráfego Aéreo
Ascnte de
mcntart's

&-n•h:02>

Ni\1·1032 ou
JJT·NM-1032
NM-1029 ou
LT-NM-1029
K:\I-1020 ou
LT-t-."'M-1020

NM-.1041 ou
LT-NM-1041

Comp\eN!lf-1004 ou
J.T-NM·1004

Auxiliar de En!ermagern

l':"M-JOOl ou
LT-l\:.\1-1001

Des.<>nhista

Té<'nteo· em. Cartografia

N;o.J-1014 ou
T.T-NM-1014
Nt-1·1Q3."i ou
LT-N!\1-1035
K:0.\-!0·12 nU
I:f-!"M-1042
I'\;\I-1011 ou
LT-N:->.'f-1011
N.._t.J015 ou

Técnico !'m Coloniza.("ll.()

N!II-1012 ou

Tecnologlsta

LT·NM-1012
N;\1-1018 ou

TaqUiimi!ll
Tt'.mko de Co!ltallilido.dt"
T&nlco em Cadastro Rural

vr-NM-I01fl

Tradutor·

b)

Técnico em Radiologia

Agente de Dill~nc1as do Tribunal Marttimo

LT-NM-1018
NM-1034 ou

LT·I\::.I-1034
NM-1003 ou
LT-NM-1003

NM-1039 ou
LT-NM-1030

-dc.a:~a35
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Rdf'rll-nda.a. de ''mt>hnt>nto ou Sa!Arl&

Códl.co

Agente

ragem

CI..A..'iSI:; B
CLASSE A

-- 4•' 34 a 36
-dck8a3.'3
-dt'20a.27

LT-NM-1016

CLASSE ESPECIAL
CLASSE C
Cl,..ASSE B
CLASSB A

-de37a39
-de32a36
-de:::6a3l
-del9.n25

ou
LT-NM-1031
NM-1017 ou
LT-NM-1017

CLASSE- C
CLASSI!: B
CLASSE A

-de2Ga29
-de19a25

mt-1036 ou
LT·NM-1036

CLASSE ESPECIAL
CLASSE B
CT..ASSE A

-.de32a34
-dc26a31
-de19a25

NM-1037 ou

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ESPECIAL
D
C
B
A

-de26a29
-de20a25

CI..ASSE:
CY..A.SSE
CLASSE.
CLASSE

ESPECIAL
C
B

NM-1~

QU

LT-NM-1009

Metrologista

LT-N.:\1-lO'..!tl
Nl\i-1019 ou
LT-N:O.'I>l019

Agente

M~nizat:ll.o

de

de

Agente de Patrulha Rodovlâtia
Técnloo em ReC'UI"SSS Hidrlcos

gJ

CLASS8 ESPECIAL

LT-N:'<t·l!HO
N:O.t-1028 nu

Técnico em Recursos Minerais

r1

NM-1040 ou

Assistente Sindical

Apoio

el

por ('lasse

Dragagem c Bar-

~e

Agente de Inspecli.o da Pesca

dt

tdentUlcadOi Datilosc6plco

NM-1043 ou
LT-NM-1043

NM-1016 ou

N~t-1031

IJ

Auxlllar em

Assunt()!l Cultu-

kl

Aux.t.Uar

mJ

d~

Mete-orologia

A's..~untos

Agente de Assun\o~ do.
t:rla Ac:ucatt·u·a

Edu-

q)

r1

IH

CLASSE
CLASSE
CI..ASSE
CLASSI<;

ESPECIAL
C
B
A

-dc34a36
-de27a3.'i
-de2Qa.26·
-de 12 a 19

NM-1010 ou
J..T-NM-1010

CLASSE ESPECIAL
CLASSE B
CLASSE A

-de::!Oa26

LT-NM-1044

CLASSE ESPECIAL
CI..ASSE B
CLASSE A

-dl'24a26
-del9a23
-dc-Ual8

N;o..l-1027 ou

CLASSE ESPECIAL

LT·NM-10'J7

CI.AS."iE D

CLASSg C

-dc37a39
-de:12a36
--de27a3l

CLASSF. B
CLAS.SI-: B

-dt•20a26
-del2a19

-.de 27 a 29
- d e 11 a. 19

N:\t-1025 ou
I~T-N:O.I-1025

lndú~>

Ag<'tl1<!' d<!' Ativldadcs Agro{l{'·
cuãrins

p)

NM-1008 ou
LT-NM-1008

LT-NM-1026

Agente d<" Tclccomunlcacões e

Elctricldade

o)

-de2Sa32
-de20azt
-dellal9

N;o..I-1026 ou

NM-1044. ou

Telefonista

Auxillar em
cacionais
nl

CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A

LT-NM-1026

Agente de DcCesa Florestal

-de37a39
-dc32a36
-dc30a31

A

NM-1006 ou

(jornada de 8 horas)

Auxiliar cm AssuntO$ Culturais (nn área de- música/
(jornada de 6 horasl

-d<'34a36
-dl!<>o0a33

-de37a39
-de30a3G
-de22a.:29
-del3a21

rais

j 1

IJ

CLA.SSE ESPECIAL

Ai:ente de Atividades Mariti-

mas e Fluviais

LT·N~I-1037

hJ

Sexta-feira. 31

1\'":0.1-10:.!4

ou

AgC"nte de ComNcializa-:ito do
Café

N!'.!-10:Yl ou

__As-ente de Sallde l,Ublka

NM-1002 ou

Agente de ServiÇOS de Engenharia

NM-1013 ou

Agente jje Assuntos da Indtls·
trla Madeireira

--dl'37aa9

D

-dc30a3G

C[.ASSE C

~dc23a29

CLASSE B

--de14a22

CLASSE A

-de

CLASSE
CLASSE.
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ESPECIAL
D
C
B
A

-de34a36
-de30a33
--d.e 23 a 29
-de lO a 16
-de l a 9

CLASSE ESPECIAL
CLASSE D
CI...ASSE C
CLASSE A

-de31a33
- d e 27·a 30
--de21a26
-de10al6
-de 2 a 9

CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

-de37a 39
-de32a36
--•'.: 24 a 31
-t:le4all

LT-NM-1002

1 a

9

LT·NM-1013

NM 1023 ou
LT-NM-1023

Agente de Transporte Maritimo e Fluvial

NM-1038 ou
NM-1006 ou
LT-NM-1006

Técnico de Laboratório
(jornada de 8 horas)

NM-lOOt'i- ou
LT-h"M-1005

Agente de C1netotogratia e Microfilmagem

~:SPI-:CJ,\[.

CL~'\..SS!·:

LT-N;>-.1-lú:Y..'

Auxmar Operacional de Ser-viços DlV.ersos

Técnico de LabOratório)
cjomada de 6 horas}

CLASSE

I.T-Nl\1-10:!-1

N:O.I-lüll7 ou
I.T·I\'"M·IU07

LT-NM-1038

NM-1005

ou

LT-NM·l005
NM-1033 ou
LT·NM-1D33

CLAS!5E B

ESPECIAL
C
B
A

CLASSE C
CLASSI::. B
CLASSE A
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ESPEClAL
C
B
A

-de30a34
-de23a29
-de4all
-de33a35
-~!!zraa2

-de2la 26
,..4al2

- •1
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Gru110•

l
a\

f~

I

('atf';trorlus t•um·klnals

SJ-1102 ou
LT-SJ-1102
SJ-1103' ou
LT-SJ-1103

Assistente Jurldlco
ProcuradC'r Autàrqutco

:a~

~~

Procurador da Fazenda Nado-

!il
-"g

Procurador tTribunal Mar i ti·
mo>

na!

~-

lt

bl

a\

~~ .. ~rg
o~

:t ~ "t~

...

b\

..

~ti
-~~-

bl

:<~

c~t

"""'Q
<~~

C)

~

...~~~i I
.~;.

1] ...

....

§

Motorista Oficial

I

It ;;:;i !

~t'

\"o:"ncimf'nto 011
por CIU.5!$e

TP-1201 ou
LT-TP-1201

-de54a57
-de49a53
- de--44 a 48
-de37a43

CLA."iSE ESPECIAL

-de40a43

CLASSE êNICA

-de35a39
-dcl8a20
-del3al7
-de

7

CLASSE A

-

1.

cus sr-:

-de2Ia2;:t
- de 16 a 20

E."iPF.:Cl AL
CLASSE B

Té-cnico f1T1 !nformacões Aeron:luuca.s

CLASSE
CLASSE
CLA..'>SE
CLASSE

LT-DACTA·
1301

em Etetrõnic-a e TeIe<:-omun1c:a(:ões Al'ronáuticas

d•

-d~lla15

ESPECIAL
C
B
A

-de52aM
-de48.a.51
-dc44a"'7
-dt39a43

LT-DACTA1302

CJ...ASSE F.SPECIAL.
CLASSE C

- d e 40 a 41

CLASSl:: B
CLASSE A

-dc30a32

-dt!37a39
-tle3;:;u36

T~nico

Informaoc~es

Analista de

LT-51·1401

Analista de Sc:uran~!l Naciona.L e MobUlzacão
Técnico de

Planejame~to

CLASSE
CLASSE
CLASS!::
CLASSE

LT-DACTA·
1304

LT-SI-1402

I

P-1501 ou
LT-P·l50l

I

ESPl::ClAI.
C
B
A

-dC'40a·U

- dt;> 38a 39
-de3.'ia:r7
-de31&34

CLASSE ESPECIAL

-de54a57

CLASSE B

-de44.a.53

CI,ASSE A
CLASSE
CLASSE
CLr\S..<;E
CLASSE

-de:37&43

ESPECIAL
C
B

-de54aS7

A

-dC37a4.''i

-dc51a53
-úe46a50

ANEXO .V
(Artigo 8' do Decreto-Lei n. 1.445, de 13 de fevereiro de 1970!
GRlii'O! DtPLOlt:A('U.
C6dls:o: D-300
C-AltREID.4. DE DlPLO:UATA
C6d1c-o: D-301

VenrlnH"oto
DenomJnaçl.o da.

Ministro de l• Classe
Ministro de 2• Classe

;)ff'n~

C"la.IIM'

o,-s

.....••.....•••.••
................... .

Conselheir-o •
. .•••••..•••••••••••••
1 o Secreh\r;io
..................... .
2(t Secretário ........... ,. ·~ •••••.••. ~ , ••.•..•
3(> Secret.irio .............. _.. ·~· ............. .

13.400,00
10.000.00
8.2u0.00
6.800,00
5.600,00
4.800.00

Rf,prP'Jentaç:i\o
l't~MAI

30%
30%
30%
25%

20%
2<1%

ANEXO VI
(Artigo

9~

do Decreto-Lei n. 1.445, de 13 de fevereiro de 1976)
GRUPO: !'orA.GISTttRIO
CôDIG-t): ,_I ...tOO

\-'~eln!~to

MenPI
C<$

20 horas semanais
20 horas semanais

6

5

3
2
l

6

I.T-OACTA-

~

•

a 12

CLASSr: B

CLAS.<::E A

T«n!<O de Defesa Aérea. o
Contr<Jle do Trá!cgo Aéreo

~lârlo

ESPECIAL
C
B
A

CLAS.<;E ESPECIAL
CLASSl-: C

1303

1:-

~~~

TP-J202 ou
LT·TP-1'202

A&-ente de Portaria

Controlador de Tr{ate.::o Aért."O

t..!<

CLASSE.
CLAS."3E
CLASSE
CLASSE

SJ-1101 ou
LT..s.J-1101
SJ-]104 ou
LT-SJ-1104
SJ-1105 ou
LT-SJ-ll05

Advogado de O!lclo
(Tribunal Marítimo)

~~

!t~ª~
"E â.~::_f;'

R_.,lt-r('nl'ln.s

(.'ódlgo

Maio de 198~

...... ·-·· ....

-~

·-··.: ...

-~·

........ ·- .... .

20 horas 5emnnaís

20 horas semanais
20 horas semanais
20 horas semanais

6.000.00
5.300.00
4.600.00
4.000,00
2.800,00
,1.750,00
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Sa.lolrio !\olll'n:;sl

F.mpre~o

c ..

8.000.00

40 horas

Auxiliar de Enslno

ANEXO VII
<Artigos 10, 11, 12 e 13 do Decreto-Lt•i n. 1.4-!5. de 13 de fevereiro de 1976>
<ANEXO !L
(Artigo 6-', item III, do Decrcto·LC'i n. 1.3·.11, de 2:2 de agosto de 1974).
J).cm(!mln•dlo da' {inl;,tlticadlii'S
"'· tndf'nlzatii('S

.Víi. ::.:.: ê:iRATiFICAê:iõ. PôR ·mi:~
BALHO COiii

H.AJO X

Sl'BSTANCtJ\S

nas('s df' Oonell"ssilo

Ot>flnltêo

"' \'nlorrs

i~d~~iz'ã:~i~' dL>VJda &O ·s;~:w~i·
p<:>to trab!'.!ho <'Om Ralos X

OU

HADIOATI-

40~: ·<·q·u~~rit"a·Po·r-~;~t~l-iãJ:
c:ulado sobre o valor t.lo \'cn·
cimento ou salário f:H.'l'<>ebldo
pelo S<"rvldor, na forma esra..
bciecida ('m regulamento

ou

substàncias radioa1i\·as.

VAS

Devldo aos

servidores

centes ao GruT>O -

Pl'rtcnPolicia r·e-

de-ral, mantl::tdos sen.·ir fru·a da
S<.'<.le origmár1a de scorvi~o; bf'm

assim aos íunclontrios lntc>grantC's da Cat~,~:oria Funcional de
Fiscal dí' Tributos FOO('ra1s. do
Arrcradatão

Flxndo em Regulamento

Gn1po Trilmtacão.

c F'iscalizn('ão, mandados !I(•I'\1r
nas cidades de Po;to Velho. J."oz
do Igu;,cu. Manaus.. Rlo Branco

e B_oa Vista.

·

·

Dev'id~· -~~; ·~e;...j;r~;.~~ · · i~~~·u·!~
dos nas Catt•gorlas Funcion:üs
(l(' nlvcl mt.>rl:io, intl'oran!í'S 1lt:'~
G:"Ur<'JS a. qut• sc rcícre a t .. ·l
n. f>.N5, de 1970. qut:>, Ctlril.rro-

\'atln.mC'ntc. ll('scmprnhart'm. nos
órgãos setorl.n.ls (' seccionais in1('grantes do c:;1stemn !"actonal

Fixadas cm

de Inrormn.c(><'s e Contra-lnfor-

R~gulamento

ma('âo. ta.rt'f.:J.!Il de hpoto OP.,'l'a.·
clona\ espccffiC<I, não compl't•f'n·
diUas no Grupo -- Segurnnca e
Inrormacõl's.

D~vid~: ··~~··!~~~a ·~ia'·

4.491,

de

!:!1

Ui· · n:

d<.> novemlow de

1964, aos scr..'ldorcs ineluldos
na Categori:l. i~unctonnl dt> Ar·
lirice de Art~'S Gráficas do Gn1·
po Ar-trsanato. do D(•ptntamenlo de Jmprpn~a Nacional.

·a;·

ne.,:id~·
~~rtid.Or'"i~"·luid~ · ~
C'ate~:orlas Fundonals <ll' nl\'t'l
SUf:H.'I'Ior, elos c;ruros a quC' s1•
retl'!"e a LC'l n 5.6-1:j, dt• 1970.
como (!S1imu!o à pror\:<~iona!J·
z.nciio. sujeitando o .SC'I'>'ill<Jr 11
Jornõ'!.da miníma de 8 10\:o1 ho·

Fixadas em Regulamento
~rr~~PO~d~~íd <~ • 20·~ ~-(·,:~~;;~
por C't•nto • do \'enclmcnto ou
salãno pl'r<"t'bido pt•lo sen·i·
õor, cessando a concessão e
o paga.:nento- rom a apoSE'Tl•
tadona, na forma estabeleci·

I

da

~m

regulamento.

g.~P~lio p~,~~~~~aarl~~~~if~~: d~~

I

1'l'cno!ógJo.:n. !\-lal!:l::lCrlo, lJJt•Jo.
m;h:Ja, nem !1 Cttl,t•gorla Fun·
Clonai l](• 1-"u:t"l:ll di.' TnUutos F('d('!"aJs ,Jo CI'UII<"~ TrihUl.'H;.lo.

XVUI·-GRATIF!CACAO
Dt'TIVIDADE

DE

PRO·

Alr('(';td::t<"fir> (• FiSC'.:lil.Z:lC11U
DC\"hl.a ::w fur.cl•ll'ldriu ínrl,.ído

na
ral

CalE't-'t:~rla

dr

Funcional ll<' F"i!l·

Trihuto:o.

Ff'dcrnl<.

1l<l

Grur<:E'

Tnhu~a<;i;..(l,
AI'f(•t'O.ll~":.... o
FJ~('ali?a<;ào,
('Omo (•stimu!o

ao mlmt•nto 1la prod1.!!l\ lt:w.!t•.
sujcilanõo-o .'1 jornada rnln1ma
dt• !::l 10:101 horas.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 32, de 1985
(n<;o 4.981/85, na Casa de origem)
Reajusta os valores de vencimentos, salários e proventos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. J<;o Os valores de vencimentos, salários e giatíffcações dos servídores em ativídade _da Câmara dos De·
putados ficam reajustados em 75% (setenta e cinco (fóf
cento) a partir de 111 de janeiro de 1985.
ArL 2'!__ O~ proventos de inatividade ficam reajustados na forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 3~' O servidor da Câmara dos Deputados, quando investido em cargo em comissão do Grupo-Oireção e

Correspondente

a

at(o

40<:;: --

lQUan>nta por f'"C'nfnl dn \'en· p;;,""í'bido polo !unC'Illnârlo. r:~·s~nnd<) a conn•s·
sll.o, e o ragamento com n
aJIOSl'nta.duria, na forma cS·
ta!Jl'il•ciJa t•m r<'gu!amt'nlo
dm~·nto

Assessoramento Superiores, continuará percebendo a
Gratffícação de Nível Superior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos
funcionários aposentados com fundamento no art. !89,
da Resolução nll 67, de 9 de maio de 1962, e alteraçõe.~
posteriores, desde_que, em atividade, tenham feito jus à
referida gratificação.
·
-_ Art. 411 Fica elevado para Cri 8.300 (oito mil e trezentos cruzeiros) o valor do salârio·famílla.

Art~

-79 -Esta lei elltrará em vigor na data de sua

publicnç~o.

Art. 89

Revogam~se

as disposições em contrário.

Às ComissOis de Constituição e Justiça, de Sen•ir;o
Público Ch•il e de Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 33, de 1985

Art. 5~ A Mesa da Câmara dos Deputados expedirã
normas complementares à execução do disposto nesta
lci.

Declara Feriado Nadonal o dia 20 de novembro, já
celebrada Dia Nacional da COnsciência Negra pela
. comunidade afro-brasileira.

Art. _611 As Q__~pesas dec_orrentes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações do Orçamento Geral da
União- para o exercido de 1985.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O dia 20 de. novembro, aniversário da morte
de Zumbi, "Diu Nacional da Consciênc_ia_Negra",_ fica
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IV- regulamentar áreas especiais de estaciona~
menta em logradouros públicos:
V- determinar restrições de uso das vias terres~
tres ou de parte delas, mediante fixação de horários
e períodos destinados ao estacionamento, ao em barque ou desembarque de passageiros e a carga ou
descarga;
VI- permitir o estacionamento e a parada de
veículos nos viadutos e em outras obras de arte, respeitadas as limitações técnicas;
VII- permitir estacionamentos especiais, devidamente justificados;
VIII- disciplinar a colocação de ondulações
transversais ao sentido da circulação, _na forma que
dispusei= o Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único. Autoridade de trânsíto é o díri~
gente mâximo de órgão executivo do Sistema Na~
cional de Trânsito, na área de sua jurisdição, ou pes~
Soa po-r ele expressamente Credenciada, e agente de
autoridade de trânsito é aquele que tem a seu cargo
os serviços de fiscalização e policiamento, inclusive
os expressamente credenciados."
V- ficam acrescentados ao art. 36 os seguintes§§ )'i' e
29:

declarado Feriado Nacional, devendo ser comemorado
em todo o território nacional.
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua pubHcação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
____
. __
Ã Cumissão de Educação e CiiltUra

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 34, de 1985
(n~'

1969/83, na Casa de origem)

Altera dispositivos do Código Nacional de Trânsito, aprovado pela Lei n'i' 5.108, de 21 de setembro de
1966, para assegurar a municipalização do trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' O Código Nacional de Trânsito, aprovado
pela Lei O'i' 5.108, de 21 de setembro de 1966, pa:ss·a avr----gorar com as seguintes alterações:
I - a alínea c do art. 31' passa a vigorar com a seguinte
redação:
.. Art. 311
... ~· .....................-.-y •••••
c) o Departamento Nacional de Trânsito, os De·

partamentos de Trânsito dos Estados, Territórios e
Distrito Federal, os Departamentos Municipais de
Trânsito, os órgãos rodoviários federal e estaduais e
as Circuncrições Regionais de Trânsito, órgãos executivos."
I I - fica acrescentado_ ao art._ ll o seguinte parágrafo
úníco:
"Art. li.

p~;â~r~,f~~ ~;i~~ ~·§~-~~;e· q~~. ~~~~~~i·e~i~~ ~~
rão criadas Circunscrições RegionaiS de Trânsito,
subofdinadas às autoridades de trânsito de sua sede,
com jurisd'iÇão no té:riit~rio mencionadO no ato_ de
sua~ criição i com 3ti-ibuição de habltltãr condutores~ implantar sinaiização e faZer CstàtísfiCi de trânsito."
III- o art. 12 passa: a vigorar com a seguinte redação:
· ..Ar~. 12.. Co.inpete'aos Departamentos Muniç:ipais 'de Trânsito - .DEMUTRAN:
f __; cumprir e fazer cUmprir a legislaçãO de trânsito;
~
II - regulamc:;ntar o· uso das vias terrestres sob
sua juri~diçãO e implantar 'sinalização;
· .III -impor e arfecadar as mu,ltas decorrentes
das infrilções de trânsito;
IV- exercer a polícia de trânsito;.,
V- fazer estatística de trânsito, de conformidade com as- normas em uso nos demais Q_rgãos de
trânsito.
§ i' Os ,Depart.aiiJentos Municipais de Trânsito
- DEMUTR,A.N, de criação facultativa, só poderão eXistir nos'municípios que lhes possam darestr1Jlura básiCft. e recurso orçamentário para os encargos dos serviços, de acordo cõm critérios nacionais
·. mínimos estabelecidos pelo Departamento Nacional de Trânsito.
§ 29 Os MunicípiOs que tiverem criado o seu
Departamento de Trânsito assumirão as suas atribuições 90 (noVenta) dias após o ato de sua aprovação por lei, cientificado o Departamento EstadUal
de Trânsito.
§ 39 Os Municípios, medi3.nte convênio, poderão deferir aos respectivos Estados ou Territórios a
execução total ou_ parcial de suas atribuições rela ti.:
vas ao trânsito."
I,V- o.art. 14 passa a vigorar-com a seguinfe-redação:
..Art. 14. A autoridade de trânsito, além de ou~
tras atribuições pfeitiStas na legislação, poderá:
I - instituir sentido único de trânsito em determinadas vias p-úblicas ou em parte delas;
II- proibir a circulação de verculos, bem como
a passagem ou o trânsito de animais em determinadas vias públicas;
III- proibir conversões à esquerda ou à direita
e de retorno;

'~Art.

36.

§ 1~' O Regulamento deste Código estabelecerá
os limites máximoS de dimensões e peso de veículos,
ficando facultado aos órgãos, sob cuja jurisdição se
encontram as vias públicas, reduzir esses limites em
fu-nçãO das especificações técnicas.
§ 2~' Nenhum veículo poderã transitar com
peso bruto superior ao fixado pelo fabricante e aprová.do pelo Ministério da Indústria e Comércio."
VI - o § 311 do art. 1I 3 passa a vigorar com a seguinte
redação:
·
-~"ArC 113. ····················-·····-···

· --§ 311 Quando e onde for necessãrío, a União, os
Estados, os MunicíPios, os Territórios e o Distrito
Federal poderão criar mais uma Junta."
Art. 29 O Poder ExecutivO, dentro de 90 (noventa)
dias, contados da vigêncja desta lei, expedirá o compe. · tente RegUlamento do Código Nacional de Trânsito, a~
justado em todas as alt~raçõ'es ocorriP,as e despojado das
rçJ?etições desne-cessárias, éOnsolidandõ normas baixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Ai't. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LELN' 5.108. DE 2l DE
SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito
O Presidente da República; - ·
·
Faço saber que o Cong~so Nacional decreta, e eu,
sanciono a seguinte Lei:
·
·
CAPITULO I
· Das DisposiçÕes Preliminares
Art. I~' O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do Território Nacional.
Abertas à circulação pública, reger-se-á por este Códi-

go.
§ l~' _São vias terrestres as ru_as, averiidas, lo_grad_ouros, estradas, caminhos ou passagens de domínio público.
§ 2~ Para os efeitos deste Código, são consideradas
vias terrestres as praias abertas ao trânsito.
Art. 211 Os estados poderão adotar normas pertinentes às peculiaridades locais, complementares ou supletivas da Lei Federal.

CAPITULO II
Da Administração do Trânsito
Art._ 31' Compõem a Administração do Trânsito,
comç integrantes- do Sistema Nacional de Trânsito:
a) o Conselho Nacional, órgão normativo e coordenador;
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b) os Conselhos Estaduais e Territ6riais de Trânsito e
o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, órgãos normativos;
c) o Departamento Nacional de Trânsito, os Departamentos de Trânsito dos Estados, Territórios e Distrito
Federal, os órgãos rodoviários federal estadual e municip:.~l, e as circunscrições Regionais do Trânsito, órgãos
executivos.
_:parágrafo único. Os Conselhos Territoriais de Trânsito
e as Circunscrições Regionais de Trânsito são de criação
facultativa. . . . • . . . . . . .
. ...............-..... .
Ar~. J I. Além de outras que lhes confira o poder
componente, são atribuições dos Departamentos Esta~
duais de Trânsito, no âmbito de sua jurisdição:
a) cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, a~
plicando as penas previstas neste Código;
b) emitir Certificado de Registro de Veículo<: e Carteira Nacional de Habilitação, nos termos deste Código e
do seu Regulamento;
c) comunicar aos Departamentos e ao Conselho Nacional de Trânsito a cassação de documento de Habilitação e prestar-lhes outros informes capazes de impedir
que os proibidos de conduzir veículos em sua jurisdição
venham a fazê-lo em outras;
d) expedir a Permissão Internacional para conduzir, o
Certificado Internacional de Circulação e a Caderneta de
Passagem nas Alfândegas, de que trata o art. 25.
Art. 12. Sempre que conveniente, serão criadas Circunscrições Regionais de Trânsito, subordinadas às autoridades de trânsito de sua sede, com jurisdição no terri~
tório mencionado no ato de sua criação e com atribuição
de habilitar condutores, implantar sinalização e fazerestatística de trânsito.
CAPITULO III
Das Regras Gerais para a Circulação
Art. 13. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação pública obedecerá às seguintes regras gerais:
I - a circulação far-se-á sempre pelo lado direito da
via, admitindo~_s_e as exceções devidamente justificadas e
sinalizadas.
II:- a ultrapassagem de outro veículo em movimento
deverá st:r feita pela esquerda, precedida do sinal regulamentar, retomando o condutor, em seguida, sua posição
correta na via.
III- todo veículo para entrar numa esquina à esquerda, terá que atingir, primeiramente, a zona central do
cruzamento, exceto quando uma ou ambas as vias tive-rem sentido ú.nico de trânsito, respeitada sempre a prefe-rência de passagem do veículo que venha em sentido
contrário.
IV- quando veículos, transitando por direções que
se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá
preferência de passagem o que vier da direita.
Y- todo yeículo em movimento deve ocupar a faixa
mais a direita da pista de rolamento, quando não houver
faixa especial a ele destinada.
VI- quando uma pista de rolamento comportar
várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficam as da
esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento
dos veículos de maior velocidade.
VIl- os veiculas que transportarem passageiros terão prioridade de trânsito sobre os de carga, respeitadas
as demais regras de circulação.
v 11 r - os veículos pr~cedidos de batedores terão prioridade no trânsito, respeitadas as demais regras de circulação.
IX- os veícUlos destinados a socorros de incêndio, as
ambulâncias e_ os da polfcia, além da prioridade de trânsito, gozam de livre circulação e estacionamento, quando
em serviço de urgência e devidamente identificados por
dispositivos de alarma sonoro de luz vermelha intermitente.
Art. 14. De acordo com as conveniências de cada local a autoridade de tránsito poderã:
I - instituir sentido único de trânsito em determinadas vias públicas ou em parte delas.
II- proibir a circulação de veículos, bem como a pas~
sagcm ou trânsito de animais em determinadas vias.
III -estabelecer limites de velocidade e de peso por
eixo, para cada via terrestre.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1985

IV- proibir conversões à esquerda ou à direita e de
retorno.
.
V- organizar áreas especiais de estaCionamento em
logradouros públicos.
VI- determinar restrições de uso das vias terrestres
ou parte delas, mediante fixação de horários e períodos
i:iestinados ao estacionamento, embarque ou desembar~

que de passageiros e carga ou descarga.
VI I -permitir o estacionamento e a parada de veículos nos viadutos c outras obras de arte, respeitadas as limitações técnicas.
VIII- permitir estacionamentos especiais, devidamente justificados.
IX- disciplinar a colocação de ondulações transversais uo sentido da circulaçào dos veículos em vias de
trãnsito local, bem como as proximida_des de escolas ou
outros estabelecimentos que ministr'em instrução de I~> e
2<:> graus, na forma cm que dispuser o Conselho Nacional
de Trânsito.
§ 1<:> O regulamento deste Código estabelece os limi~
tes máximos de dimensões e peso dos veículos, ficando
facultado aos órgãos sob cuja jurisdição -se encontram as
vias públicas, reduzir estes limites Cn'l função das condições específicas.
§ 2~ Nenhum veículo pOderá transitar com peso bruto superior ao fixado pelo fabricante e aprovado pelo
Ministério da Indústria e Comércio.

CAPITULO VI
Dos Veículos
Art. 35. O regulamento deste Código classificará osvdculos quanto à sua tração, -espécit e categoria.
.
Art. 36. Só poderá transitar pelas vias terrestres o
veiculo cujo peso e cujas dimensões atenderem aos limites estabelecidos pela autoridade cOmpetente.

CAPITULO XII
Do Julgamento das Penalidades e seus Recursos
Art. 112. As autuações por infração previstas neste
Código serão julgadas pela autoridade competente para
aplicação de penalidude nele inscrita.
·
Parágrafo único. A interPosição do recurso em tempo
hábil terá efeito suspens1v-o da penalidade, enquanto esta
não for jqlgada.
Art. 113. Das decisões que impuSerem peilatidade,
por infração prevista neste Código, caberá recurso para
a Junta Administrativà de Recursos de Infrações, que
funcionará junto a.caçl.a repartição de trânsito.
§ )I' Cada junta será composta de três membros, sendo:
.a) um presidente indicado pelo Conselho de Trânsito do Estado, .do Território õu---:âQ D"istfífO Federal;
b) um repre.<;entante da repartição local de trânsito;
c) um representante dos condutores de veículos indicado por entidade fixada no Regulamento deste_ Código.
§ 2~> As Juntas criadas para funcionai junto ao órgão
rodoviál-id federal terão presidente indicado pelo Conselho Nacional de Trânsito.
·
§ 3~> Quando e onde for necessário, a União, os Estados, os Territórios e o Distrito Federal poderão criar
mais de uma Junta.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes. Coniunfcacõ~s e Ohrti.s Púb/ica_J,)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 35, de 1985
(N'l' 129/79, na Casa de origem)
Introduz alteraçÕes no texto da Lei n'l' 5.107, de 13
de setembro de 1966, que ucria o Fundo de Garantia
de Tmtpc d~ Serviço-- -FGTS e-M w-tii.s-prov_idêJ,..-

cias".
O Congresso Nacional decreta
Art. l'~' A Lei n'~' 5.107, de 13 de setembro de 1966,
passa a vigorar com as seguintes alterações::
I - o art. 3'~' passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, numerado como § 3~'.
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§ 31' Os juros e a correção monetária serão sempr~ computados integralmente até a data da retirada
do depósito."

II- o art. 50? passa a vigorar acrescido dos seguinte
parágrafo, numerados como§§ 11', 2'i', 39 e 4~':

"'Art. 5<:o
···-····························
§ I~ O banco depositári'? fornecerá ao empregador, até 3 Ld~ março de cada ano, o extrato das
contas vinculadas dos optantes, bem como o das
contas individualizadas ·em relação aos nãooptantes, referentes aos registras realizados no ano
c:ivil anterior.
9 2Y O empregador distribuirá aos seus emPregados optantes os ex tratos das respectivas contas.
§_ 3'i' Caberá ao banco depositário atender aos
pc,didos de ínformação d_e saldo feitos pelo empregador e pelo empreg'ado, diretamente ou por intermédio do seu sindicato.
§ 4~ É vedado uo banco depositário fornecer
informações sobre a conduta profissional dos cmpregados, b-jseadas nas comunicações recebidas dos
respectivos empregadores."

IIl- o art. 8-q passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Ar!.
TI-
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FGTS, aplicar-se-ão as sanções previstas no
Decreto-lei n<:> 368, de 19 de dezembro de 1968."
VI- o art, 30. Passa a vigorar com a seguinte redação renumerando-se o _atual art. 30 e subseqUentes:
'·"Art. 30. Os estabelecimet;~tos bancários deverão efetuar os pagamentos que forem solicitados em
conformidade com_as. disposições desta lei, no prazo
máximo de 10 (dez) dias.
Pará_snlfO úníço. Os pagam_entos 9ue ultrap_assarem o prazo previsto neste art1go serao acresctdos
de correção monetária e de juros de 1% (um porcento) ao dia."
Art. 2"' E.sta !çi entnná em. vigor na data de sua
·
publicação.
· Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI No 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.

Art. 3'i' Os depósitos efetuados na forma do artigo 2"'
são sujeitos à correção monetária, de acordo com a legislação específica, e capitalizarão juros, segundo o disposto no artigo 4<:>
. § l"' A correçifo monetária e a capitalização dos juros correrão -à COfltã do Fundo a que se refere o artigo
II.

8~"

O

•

,--;:.L-

O

O O:. O

O

O

O - · ••• ~ O

O.

O

O

O

c) n~essídade grave e premente, pessoal ou familiar, __.nos ca.sos di desemprego ou doença;
e) por motivo de casamento;
.. _.Q para cobrir despesas com estudos que visem
ao aperfeiçoamento profissional. ati- à melhoria do
nível cultunil do erripregado."
rn- durante vigência do contrato de trabalho,
a conta somente poderá ser utílizada na ocorrência
das hipóteses das alíneas b, c, c, e f do inciso II deste
arJ.igo. _
Par-ágrufo único. No caso de desemprego de que trata a alínea c do inciso II deste artigo, o empregado poderá sacar mensalmente, de sua' conta, enquanto não obtiver novo emPrego, até o prazo máximo de 6 (seis) meses,
mediunte atestado comprobatório da situação, fornecido
pelo sindicato da suu categoria profissional, importância
.equivalente__a até 2/3 (dois terços) du remuneração que
percebia na data da rescisão."

IV- o art. 9Y passa a vigorar com a seguinte redução:

"Art. 9~'" O valor da conta vinculada existente
em nome do empregado que falecer ser"ã pago, e:m
cotas iguais, aos respectivos dependentes, habilitados perante a Previdência SociaL
§ ]<:> Não h_aveodo dependentes habilitados, o
valor da conta será pago aos herdeiros do empregado, observadOLOS termos da lei civil.
§ 2<:> O valor da conta reverterá para o FGTS
se, no prazo de 2 (dois) anos, contados da data do óbito, não hou~r dep~nd~hab_llitado nem tiver
sido uberto o inventârio.'-,
V - o art. 19. passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19. O empregador que não realizar os
depósitos previstos nesta lei, no prazo a que se refere o ar!. 2<:>, [Jcará sujeito à correção monetária trímestrul c responderá pela cupitalização de juros, na
forma do art. 4<:>, obrigando~se, ainda, a multa ·em
·favor do FGTS sobre os valores dos depósitos
acrescidos dos juros e da correção monetária, na seguinte proporção:
I - 5% (cinco por cento) qo.ando o atraso não
exceder de 30 (trinta) dias;
._
_[I- 1_0% (dez por cento) quando o atraso exceder de 30 (trinta) e não for superior a 180 (cento e
oitenta) dias;
_- _
III- 10% (dez por cento) por semestre ou
fração, quando o atraso for superior a 180 {cento e
oitentu) dias. limitada u 30% (trirlta por cento).
Parágrafo ánico. Ao empregador que incorrer
em mora contumaz em relação aos depósitos para o

§_ 2~' O montant~- das contas vinculadas decorrentes
desta lei é garantido pelo Governo Federal, podendo o
Banco Central da Repúblíca do Brasil instituir seguro es~
pecial para esse fim.

Art. 5'i'. Verificando-se mudança de empresa a conta
vinculada será transferida para estabelecimento bancário
de escolha do novo empregador.,
Art. 8'i' O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes _condições, conforme se dispuser em
regulamento:
I - no caso de rescisão sem justa causa, pela empresa,
comprovada mediante declaração desta, do Sindicato da
categoria do empregado ou da Justiça do Trab<!JhQ, ou
de cessação de_suas atividades, ou em caso de término de
contrato a prazo determinado, ou finalmente, de aposentadoria concedida pela Pievidência Social, a conta poderá ser livremente utilizada;
·
II - no caso de rl'!scisào, pelo empregado, sCm justa
causa, a conta poderá ser utilizad<l, parcial ou totalmente, com a assistência do Sindicato da categoria do empregado, O(.]., na falta deste, com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), -nas
seguinte&' situações aevidamente comprovadas:
a) aplicação de capital em atividad~ comercial, in~
dustrial ou agro pecuária, em que se haja estabelecido in~
dividualmente ou. em sociedade;
b) aq-Üisição de moradia própria nos termos do artigo IO desta lei;
c) necessidade grave e pre!Il~nte, peSsoal ou fumijiar;
d) aquisição de equipamento destinado à atividade
de natureza autônoma;
·
e) casamento do empregado do sexo feminino.
II~- Durante a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das· hipóteses preVistas nas letras b e c do item II deste artigo.
Art. 99 Falecendo o empregado, a conta vinculada
em seu nome será transferida para seus dependentes,
para esse fim habilitados perahte a Previdência Social, e
entre eles rateada segundo o critério adotado para con~
cessão de pensões por morte.
Parágrafo út;~ico. No caso deste artig_o, não havendo
· dependerltes habilitados no prazo de 2 (dois) anos a contar do óbito, o valor da cortta reverterá a favor do Fundo
a que alude o artigo li.
Art. 11. Fica criado o "Fundo de Garantia do Tem~
po de Serviço" (FGTS), constituído pelo conjunto das
contas vinculadas a que se refere esta lei, cujos recursos
serão aplicados com correçã.o monetária e juros, de
modo a a_ssegurar cobertura de s~as 9brigações, cabendo
sua gestão ao Banco Nacional da Habitação.
Art. 19. A empresa que não realizar os depósitos
previstos nesta lei, no prazo a que se refere o artigo 2'i' .•
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responderá pela correção monetária e pela capitalização
dos juros, na forma do artigo 4~' e ficará sujeita, aiilda, às
multas estabelecidas na legislação do imposto de renda,
bem como às obriguções e sanções previstas no Decretolei n9 -368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 30. Esta lei entrará em vigor no primeirO dia do
mês seguinte ao da publicação de seu regulamento, revogadas as disposições em contrário.

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 36, de 1985
(N~'

1.371/75, na Casa de origem)

Estabelece a obrigatoriedade de qualidade artística
para os cartazes publicitários localizados ao longo das
rodovias e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~' Os cartazes de propaganda, localizados ao
longo das rodovias, serão de_ responsabilidade de desenhistas técnicos e artísticos e separados por espaço que
não prejudique a visão paisagística.
Art. 21' Os cartazes de que trata o artigo anterior somente poderão ser afixados depois de exame e -aprovação, por parte do órgão próprio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, do Ministério dos Transportes.
Art. 3"' A propaganda afixada em_ desacordo com os
dispositívos desta lei será apreendida, ficando .os responsáveis pela infração sujeitos ao pagamento de multa correspondente a lO (dez) vezes o salário-mínimo vigente no
País.
Art. 4~> O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 51' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6\' Revogam-se as disposições em contrário.

(Às Comissões de Transporte, Comunicações e
Obras Públicas e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 37, de 1985
(N~'

2.988/80. na Casa de origem)

Altera os arts. 293 e 294 da Consolidação dllS Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei nl' 5.452, de
1~> maio de 1943, para o fim de assegurar direitos especiais aos trabalhadores em minas de carvão e Ouori~
ta e em quaisquer atividades que liberem poeiras minerais e orgânicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> Os arts. 293 e 294 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~> 5.452, de [9
de maio de 1943, passam- a vlgorar com a segUTritere~
dação:
"Art, 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não
excederá de_6 {seis) horas diárias ou de 36 (trinta e
seis) semanais.
Pariigrafo único. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e
vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário.
Art, 294. Aos trabalhadores em minas de ca~
vllo e_ fluorita ou em quaisqUer atividades que libe-rem poeiras minerais ou orgânicas, ficam assegurados, alêm dos previstos nesta seção, os seguintes_direitos:
I - obrigatoriedade de fo_rnecimento, pela empresa, de máscaras protetoras, além de instalação de
exaustores e ventiladores no local de trabalho, bem
como aspersão ou atomização de água nas frentes
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de trabalho nas minas e nas máquinas ou ferramen:tas que produzem pó mineral ou orgânico;
II -rodízio periódico obrigatório dos furadores, aos quais não serã permitido trabalhar por mais
de 3 (três) anos consecutivos na mesma função;
III- raios x: semestral, juntamente com provas
funcionais respiratórias, para a prevenção e o controle da evolução de pneumoconiose, com obriga- tório afast_amento, para trabalho a céu aberto, dos
empregados acometidos da doença;
IV- proibição de qualquer regime de horas ex~
tras."
Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
---Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de !I' de maio de
1943)
TITULO III
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho
Das

ArL 146. Na cessação do CQntrato de trabalho,
qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado
a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso,
correspondente ao período de férias cujo direito tenha
adquirido.
Parágrafo único. Na cessação do contrato d_e trabalho, após 12 (doze) meses.deserviço,o empregado, desde
que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à
remuneração relu ti va ao período incompleto de férias, de
acordo com o art. UO, na proporção de 1/12 (um doze
u.vos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Art. 147. O empregado que for despedido sem justa
causa, ou cujo contrato de trabalho se extinguir cm prazo predeterminado, ante.<> de completar 12 (doze) meses
de serviço terá direito à remuneração rcl:.lliva ao período
incompleto de fêrias, de conformidad~ com o disposto
no artigo :.mterior.
Art. 148, A remuneração das férias, ainda qu<1ndo
devida após a cessuçào do contmto de trabalho, terá naturezu salarial, para os efeitos do urt. 449.

CAPITULO I
Especiais sobre Dura~ão e
Condições de Trabalho

Disposi~ões

···· ····· ·· ·;irióc>x··· ·············· ··
Do Trabalho em Minas de Subsolo
Art. 293. A duração normal do trabalho efetivo
p-ara os empregados em minas no subsolo não excederã
de seis horas diárias ou de trinta e seis semanais.
Art. 294. _ O tempo despendido pelo empregado da
boca da mina ao local do trabalho e vic~versa será computado para o efeito de pagãmento do salário.
(Às Comissões de Legislação Social e de Econo-

mJ·a._}

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 38, de 1985
(N' 2.981/80,
na Casa de origem)
Altera o art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de }9 de
maio de 1943, para o fim de assegurar direito a férias
proporcionais aos empregados que pedirem demissão,
com menos de 1 (um) ano de servi~o.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 147 da Consolidação das Leis do Trabalho, já alterado pelo Decreto-lei rl9 1.535; de 13 de
abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 147. O empregado que for despedido
sem justa causa ou que pedir demissão, bem como
aquele cujo centrado de trabalho se extinguir em
praza predeterminado, antes de completar 12 (doze)
meses de serviço, terá direito à remuneração relativa
âo- Período Incompleto de férias, de conform-idade
com o disposto no artigo anterior."
Art. 29
- cação.
Art. 3Y

SEÇÃO V
Dos Efeitos da Cessação do Contrato de Trsbalho

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

LEGlSLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
{Aprovada pelo Decreto-lei
1943)

n'~

5.452, de. !'1 de maio de

··Ti-rüt.o·Ii.................. .
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

CAPITULO IV
Das Férias Anuais

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 39, de 1985
(n 9 4.307/84, na Casa de origem)
Denomina HPresidente Juscelino Kubltschek" a Escola
Agropecuária Federal de Bento Gonçalves, no Rio Grande
do Sul.
Art. !~> Passa a denominar-se "Presidente Jucelino
Kubitschek" a atual Escola Agrotécnica Federal de Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sUa
publicação.
Art. 3~> Reyogam-se as disposíções em contrário.
(À

Comissão de Educação e Cultura)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 40, de 1985
(N~>

458/79, na Casa de origem)

Concedo aposentadoria, aos 25 (vinte e cinco) anos
de_ se:rvi~_,_ aos trabalhadores em áreas perigosas das
refinarias de petróleo e determina outras provídências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' Fica concedida aposentadoria especial, na
forma estabelecida pelo art. 35 da Cono.olidaçào das Leis
da Previdência Social - CLPS, aprovada pelo Decreto
n"' 89.312, de 23 de janeiro de 1984, aos trabalhadores
que exercem sua atividade em áreas perigosas das refina·
rias de petróleo.
Par<Jgrafo único. Para os efeitos deste artigo, são con·
sideradas áreas perigosas das refinarias de petróleo as
como tais definidas nos arts. 29 e 49 da Portaria nY 608, de
26 de oUtubro de 1965, do Ministério do Tmbalho.
Art. 29 A aposentadoria de que trata o artigo ante·
rior será concedida aos que, contando no mínimo 60
(sessenta) contribuições mensais para a previdência social, tenham trabalhado ne.<~sa atividade durante 25__(v.io·
te e cin~o) anos.

. ArJ,.-.39 As d_e_spesas decorrentes da execução desta
;;;_jei co_r~r_ij._o à conta dos recursos previstos no art. 122 da
Consolidação das Leis da Previ_dénci~ Social - CLPS,
<.lprov:.~da pelo Decreto n'1 89.312, de 23 de janeiro de
1984.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentarã esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 5'1 Esta lei _entmrá em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6~>' Revogam-se.as disposições em contrário.

DTÁ-Rlb DO CONGRESSO NACIONAL (~eção II)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA-SF

d) 9,5% (nove e meio por cento) quando o salário-decoi1tribuição é superior a 10 (dez) vezes e inferior ou

DECRETO No 89.312,
DE 23 DE JANEIRO DE 1984

igual a !5 (quinze) vezes o salário mínífno regional;
e) 10% (dez por cento) quando o salário-decontribuiç::ío é superior a 15 (quinze) vezes o salário

CAPITULO VI
Aposentadoria Especial

mínimo regional. observado o limite _máxim? do ~tem I
do artigo 135.
__
-~ ·- _ ·o-II- do trabalhador autônomo, do auxiliar de condutor autônomo de. veículo rodoviário, do que se encontra
na situação do artigo 9<? e do facultativo, 19,2% (dezenove e dois décimos por cent_o) do respectivo salário-de- contriburção;
_
III- do servidor de entidade do SINPAS:
a) estatutário, 6% (seis por cento) do seu saláriobase, como -definido em regulamento, mais 1,2% (um e
dois décirilOs por cento) pãra custeio dos demais benefícios a que faz Jus, mais 2% (dois por cento) para custeio
-da assistência patronal;
__ b) regido pela legislação trabalhista, da contribuiçãõ
do item I mais 2% (dois por cento) do seu salário-de--contribuição, pura custeio da assistência patronal.
IV- do servidor em regime especial, 4,8% (quatro e
-oito décimos por cento) do seu salário-de-contribuição;
V- do aposentado em geral, para custeio da assistência médica, de acordo com as alíquotas a seguir indicadas, incidentes sobre o valor do seu benefício:
a) 3% (três p-or cento) do valor até 3 (três) vezes o salário mínimo regional;
b) 3,5% (três c- meio por cento) do valor superior a 3
- (tresr veiés e íriferíõ-r õu ígual u 5 (cinco) vezes o salário
mínimo regional;
c) 4% (quatro por cento) do valor superior a 5 (cioco) e inferior ou igual a 10 (dez) vezes o salário mínimo

Art. 35 A aposentadoria especial ê _devida ao segurado que. contando no mínimO 60 (sessenta) contribuições mensais, trabalhou durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cincO) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviço pii.ra esse efeito ConSíde-

re~i)m~l.; (quatro e melo por cerno) do valor superior. a
__ 10 (dez) e inferíür ou igual a 15 (quinze) vezes 0 saláno
mínimo regional;
e) 5% (ci_nco por cento) do valor superior a ·rs (cjuinze) vezeS__0 _.s-alário mínimo_ regional.

E"pede nova edição da Consolidação du Leis da
Previdência Socia.I
O Presidente da República, us:.~ndo da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item rt, da Constituição,- e tendo
em vista o disposto no artigo 69 da Lei n9 6.243 ( 1), -de 24
de setembro de 1975, resolve:
Art. J<:> Eexpedida nova edição da Consolidação das
Leis da Previdência Social- CLPS, conforme texto anexo, que reúne a legislação referente à Previdência SoCialUrbana, _constituída da Lei n<:> 3.807 (1), de 26 de agpsto
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social);- alegis~
1ação complementar.
Art. 2~' A Consolidação de que trat<l o artigo !9
substitui a expedida com o Decreto n'i' 77.077 ( 4), dé24(le
janeiro de 1976, que ficu""revOgaCfo.Parágrafo único~ As publiCações oficiais da CansoUdação ora expedida trarão na capa. em posição e caracteres bem visíveis, a indicação: "SUbstitui a CLPS de

e

1976''.
ArL 3<:> Este decreto entrará em vigor n:l-data de sua
publicação.
João Figueiredo - Presidente da República.
J arbas Passarinho.

~:e~~t~:i;.oso, insalubre o_u penoso em decreto do Poder
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-- VJI%.-c(dt_~ pensionis~a,) pdara_ ~f~~e~ ds~~s~i:~~~~i~~édi0 v
Aposentadoria especial consiste numa renda
ca,
res por cen
•
mensal calculada na forma do§ l~' do artigo 30, observaVJI- da empresa_ em geral_:
. .
~ . _
do 0 disposto no§ 1<:> do artigo 23, e sua data de íitíC:iõ é --- _ a) lO% (dez. por ce.ntot do s~lano-de~contnbuiçao
fixada de acordo com o § }<:> do artigo-32.
___ dos segurados a se~ serviço, mclustveo~ de que tratam os
§ 29 O tempo de serviço exercido -alternadamente em
itêns Il a IV_do artigo 6<:>, observado o d1sposto nos§§ I<:>e
atividade comum e em atividade que seja ou- ve-nna u -ser
--:29 deste artigo;
.•.
considerada perigosa, insalubre ou penosa é somado,
b) 1,~% --~um e }neto por cento) _do salano~deapós a respectiva conversão, segundo critérioS de éêiüivacontrib~Içã_o âos seus empreg~dos e dos trabal_hadores
avulsos que lhe prestam servtço, compreendendo s~a
lência fixUdos pelo M PAS para efeito de qualQuer espécie de aposentadoria.
'
própria contribuic;ão e a desses ~egurados, para custeio
§ 39 o-período em que 0 trabalhador integrante de
do abono anual, observado o disp~s~o no § 79;. . _
categoria profis.'>ional enquadrada neste artigo permanec) 4% (quatro por centQ) do salano-de-contnbutÇao
ce licenciado do emprego para exercer cargo de admínisdos seus emp:egados e dos t~abalhad~r~ avuls?s ~ue_lhe
rração ou de representação sindical ê contado para a
prestam serviço, par_a .custeio do salano-famil1a: .
uposenhdoria especial na forma fixada em regUlamend) 0,3% _(três decimos por cento) do salar!o~de.
'
'
contribuição dos seus empregados, para custeio do
10

°

§ l~'

§ 4Q A cutegoria profissional que até 22 de maro (Je_
!968 fazia jus à aposentadoria especial em condições
posteriormeiüe alteradas conserva o direi~o ~ ela nas
condições então vigentes.
TITULO IV
CuSteio

CAPITULO I
Fontes de Receita
Art. 122~ A Previdência Social Urbana é custeada
pelas contribuições:
_
I - do segurado em geral, de acordo com as alíqu~tas
a seguir, incidentes sobre o respectivo salário-de_--:
contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas__ a qualquer título:
a) 8,5% (oito e meio por cento) quando o salário-decontribuição é inferíõr ou igUal a 3 (três) vezes o salário
mínimo regional;
b) 8,75% (oito e setenta e cinco centésini.os por cento) quando o salário-de-contribuição é superior a 3 (três)
vezes e inferior ou igual a 5 (cinco) vezes o salário mínimo regional;
c) 9% (nove por cento) qlúindo- o--salário-de~
contribuição é superior a 5 (cinco) vezes e inferior ou
.igual a lO (dez) vezes o salário mínimo regional;
-

00

salário~~ern~dãde;

.
.
e) o acrés~1m0 do ar~1go 173, para custeio das pres~
tações por acidente do trabalho.
VIII- do clubt= _de futebol profissional e da -associação desportiva que mantém departamento amado ris ta
dedicado à prática de pelo menos 3_ (três) modalidades. de
esportes oli01picos, <I_ contribuição glob~l e exclusiva de
5% (cinco por cento) da renda líquida dos espetáculos de
que participa no TerritóriO Naclo':lal; se·m prejuízo do
acréscilrio Para custeio das pi-estações por acidentes do
tmbalho:
IX.- do empregad0f-dori1-êstico, IÚ% (dez por cen~o)
do salário-de-contribuição do empregado doméstico a
seu serviço;
X-da União,.quantia destinada a custear as despesas· de pessoal- e de administração-geral do INPS,
INAMPS e lAPAS, bem como a cob_rir eventuais insuficiências finanCeiras vedfícadas na execução .das ativida-_
des_ a cargO do SJNPAS, observado o disposto no artigo

134·

XI-

da e!ltidade do SINPAS, até 3% (três porcento)
_da sua dotação 9!.Ç;tmeniâJi€l. de pessoal, para custeio da
assistência patronal a ser prestada aos seus servidores;
XII_- do Eslli_@ e _q_p_ Município, em quarltia igual à
devida gelos servido_res de que trata o item IV.
§ 1<:> A empres-ª que se utiliza dq serviço de trabalha~
dor autónomo o reembolsa, por ocasião do respectivo
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pagamento, de !0% (dez por cento) da retribuição a ele
devida, a qualquer título, até o limite do seu salário-base.
§ 2<:> Se ó pagamento ao trabalhador autónomo é superior ao seu salário-base, a empresa recolhe à Previdência .Social Urbana 10% (dez por cento) da diferença.
§ 3Q Na hipótese de prestação de serviço por trabalhador autónomo a uma só empresa mais de uma vez durante o mesmo mês, com várias faturas ou recíbos, a empresa lhe entrega uma só vez !0% (dez por cento) do seu
salário-base, recolhendo _à Previdência Social Urbana
10% (dez por cento) do excesso.
_ § 4<:> Para efeito dos§§ 2Q e 3~', o pagamento total em
cada mês só é consíderado até o limite máximo do item I
do artigo 135.
§ 59 Sobre o pagamento de que tratam os§§ 2'~ e 39 e
sobre o salário-de-contribuição do empregado doméstico não incide nenhuma outra das contribuições arrecadadas pela Previdência Social Urbana.
§ 6<:> Incidem sobre o salário-maternidade a contribuição do empregado e a da empre::~a, bem como os demais encargos sociais de responsabilidade desta.
§ 7<l A empresa se reembolsa da metade do valor da
contribuiçUO--daTetra "b' 1 do item VII correspondente à
parte dos empregados, deduzindo-a de uma só vez, por
ocasião do pagamento da segunda parcela do 139 (décimo terceiro) salârio, em dezembro ou no mês em que
ocorrer o pag::imento, obedecido, quanto aos trabalhadores avulsos, o estabelecido em regulamento.
§ 89 Não se aplica à organização religiosa o disposto
nos §§ ]9 e 2"'.
§ 9Q A instituição de saúde, universitária ou não, que
utiliza o serviço de m_édico_residente o reembolsa, çomo
acréscimo à bolsa de estudo, de 10% (dez por cento) do
seu salário-de-contribuição.
§ !O. A contribuição do empregado de entidade filantrópica para custeio do abono anual, de O, 75% (setenta e. cinco centésimos- por centO) do salâriO-deconlribuição pago ou devido no exercício, deve ser des-contada de uma só vez, por ocasião do pagamento do 139
(décimg terceiro)_ salâiío, em dezembro ou no mês em
que o~Correr o pagamento, e recolhida -no pra:w leia!.
§ I I. As alíquotas dos itens I a VI, VII, letras "a., e
"b", e IX, e dos R§ J9 a 3"', 9<:>_e 10 vigoram a contar de 19
de janeiro_ de 1982.

(Às Comissões de Legislaçiio Social e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6,DE 1985
(N9 78/84, na Câmara dos Deputados)

Aprova os textos da Convenção n9 137 e da Recomendação n<:> 145, da Organização Internacional do
Trabalho, relativas às Repercussões Sociais 4_os No~
voS-MétOdos de Processamento de Carga nos Portos,
adotadas em Genebra, em 2S de junho de 1973, du~
rante a S8• Sessão da Conferência Internacional do
_ T~a-~~lbo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 Ficam aprovados os textos da Convenção n<?
137 e da Recomendação n9 145, da Organização Internacional do Trabalho, relativas às Repercussões Sociais
dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos
Portos, adotadas em_ Genebra, em 25 _de junho de 1973,
durante a 58• Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.
Art. 2<:> Este decreto legislativo entrará em vigor na
-data de sua publicação.

MENSAGEM No 473, DE 1974
Excelentíssimos Senhores ,Membros do Congresso Nació-nal:
De conformidade com o disposto no artigo 19, pará. grafo 5, inCiso b, da Constituição da Organização Internacional_ do Trabalho, tenho a honra de encaminhar a
Vossas Excelências, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, a Convenção n<:>l37 e a Recoinendação n<? 145, da
Organização Internacional do Trabalho, relativas às Repercussões Sociais dos Novos Métodos de Processamento de Carga nos Portos, adotada a 25 de junho de 1973,
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em Genebra, durante a LVIII Sessão da COnTeréricia Internacional do Trabalho.
2. Na referida Exposíção de Motivos, o Ministro de
Estado das Relações Exteriores assinala ter o Sr. Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho emitido parecer
contrário à adoção da Convenção n~ 137 e da Recomendação n"' 145.
Brasília, em 25 de setembro de 1974.- Ernesto Geisel.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE/DAI/ARC/
354/681.3(014), DE 20 DE SETEMBRO DE 1974,
DO MINIST!ORIC> DAS RELACClES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Erne-sto Geisel
Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência os textos da Convenção n"' 137 e da Recomendação n\" 145 sobn: ...às Repercussões Sociais dos -NoVos
Métodos de Pru~..:essamento de Carga nos Portos" -ado tadas em Genebra, em 25 de junho de !973, durante a
LVIII Sessão da Conferência Internacional do Trabalho
da Organização Inteftiac!Onul do -Trabalho.
2. O Senhor Consultor Jurídico do MinistériO_ do Trabalho, pelo Parecer n"' 38/73, de 17 de setembro dc_l973,
opinou pela não-ratificação da Co,nvenção n"' 137 e pela
não-adoção du Recome_ndªçã..Q n~ 145. Entende aquele
Consultor Jurídico que namhos os documeftfos· Contêm
princípios normativos_ que não se ajustam à realidade_
brasileira e sua incorPoração à legislação nacional somente dificUldades futuras apresentaria para o encaminhamento das soluções mals condizentes com o interesse
brasileiro".
3. Nos termos do artigo !9, parágrafos 5 e 6, inciso
b" da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, cada um dos Estados-membros compromete- _
se a submeter as Conven-ções c Recomendações_adotadas
nas Sessões da Conferêncla Internacional do Trab_alho às
autoridades competentes para legislar ou tomar outras
providências _cabíveis sobre o assunto.
4. Nessas condições, para dar cumprimento a essas
normas da Organização Internacional do Trabalho,
permito-me sugerir O encaminhamento ao Congresso
Nacional dos textos da Convenção n~> 137 e da Recomendação n~" 145. Para esse fim, paSso às fnãos -de VOSsa Excelência projeto de Mensagem Presidencial, cópias do
Parecer n"' 38(73 do Cons_ultor Jurídico do Ministério do
Trabalho, e cópias do texto em vernâculo dos citados
instrumentos internacionais.
--Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, "Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro-fundo respeito. - Antônio F. Azeredo da Silveira.
'
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CONYENÇÃO 137
CONVENÇÃO REFERENTE ÀS REPERCUSSÕES
SOCIAIS DOSNOVOS MÉTODOS DE
PROCESSAMENTO DE CARGA NOS PORTOS
A Confêrencia Geral da OrganiiaCão Internacional do
Trabalho, Convocada pelo Conselho Administrativo da
Repartição Internacional do Trabalho em Genebra,
onde se reuniu a 6 de junho de 1973 em sua qOinqUagési-:..
ma oitava ses-são;
_
Considerando que os métodos de processamento de
carga nos portos se modificar-ãm e continua-m a se modlficar - por exemplo, a adoção de unidades de carga, a
introdução de técnicas de transbordo horizorital rol! on
roll off, o aumento da mecanização e automatização en·
quanto que novas tendências- aparecem no fluxo das
mercadorias, e Que semelhantes modificações deverão
ser ainda mais acentuadas no futuro:
Cõnsiderandó que essas mudanças, ao acelerarem o
transporte de carga, e reduzirem o tempo passado pelos
navios nos portos e os custos dos transportes, podem beneficiar a economia do país interessado, em geral, e contribuir para elevar o nível de vida;
Considerando que essas mudanças têm também repercussões consideráveis sobre o nível de emprego nos portos e sobre as condições de trabalho e vida dos portuários e que lnedidas deveriam ser adotadas para evitar
QU reduzir os problemas que decorrem das mesmas;

Considerando que os portuários deveriam beneficiarse das vantagens que representam os novos métodos de
processamento de carga e que por conseguinte, o estudo
e a introdu_ção desses métodos_ deveriam ser acompanhados da elaboração e da adoção de disposições, tendo por
finalida~e a f!!elhoria duradqura de sua situação, por
- meios tais como a regularização do emprego, a estabilização da renda e por outras medidas relativas às condições de vida e de trabalho dos interessados e à segurança e higiene do trabalho portuário;
Depois de ter resolvido adotar diversas moções relativas às repercussões sociais dos novos métodos de pro- cesSamento de cargas nos portos, que constituem o quinto item da agenda da sessão;
Depois de ter resolvido que essas moções tomariam a
forma de uma Convenção InternacionaL
Adotu neste vigésimo quinto dia de Junllõ de mil e
novec_entos e setenta e três, a Convenção abaixo que será
denominada Convenção sobre o Trabalho Portuário, de
1973.
Artigo I
1. A Convenção se aplica às pessoas que trabalham de
modo regular como-portuárioS, e cuja principal fonte de
renda anual provém desse trabalho.
2.Para o_s fins da presente Co!lvenção, as

~xpfessões

~·po_~tuários" e "trab~lho portuá-rio" designam pessoas e
ativldades definidas c~mo tais pela legislação ou a práti-

- ca·nacionais, As organizaçõe~ de empregadores e de trabalhadores interessadas devem ser consultadas por ocasião da elaboração e da revisão dessas del1nições ou serem a ela -~ssociadas de qualquer outra maneira;- deverão, outrossim. ser kvados em conta os noVos métodos
de processamento de carga e_suas__repercussões sobre as
diversas tarefas dos portuários.
Artigo 2
Incumbe à política nacional estimular todos os selareS interessados para que assegurem aos portuários, na
_..m_edlda do possível, um emprego permanente ou regular.
2._ Em tQdo caso, um mínimo de períodos _de emprego o ti um míilimo de renda deve ser assegurado aos portuários, sendo que sua extensão e natureza dependerão
da Situação econômica e social do País ou do porto de
gue se _tratar.
1.

Artigo 3
I. Registras serão estabelecidos e; mantidos em dia,
pará todas as categorias profissionais de portuários na
(9_~_ma determinada pela legislação ou a prâtica nacio-nais.
2. Os portuários matriculados terão prioridade para
a obtenção de trabalho nos portos. '
3. Os portuários matrículados deverão estar prontos
_ para trabalhar de acordo com o que for determinado
pela legislação ou a prâtica nacionais.
Artigo 4
I. OS efetivos dos registras serão periodicamente revistos, a fim de fixá-los num nível que corresponda às necessidades d_o porto.
2. Quando uma requção dos ~fetivos de um regjstro
se tornar necessária, todas as medidas úteis serão toma-das, com a finalidade de prevenir ou atenuar ·as efeitos
prejudiciais aos portuârios.
Artigo 5
Para obter dos novos métodos de processamento de
carga o máximo de vantagens sociais, incumbe à politica
nacional estimaular os empregadores ou suas organizações, por um lado, e as organiz_ações de trabalhadores,
por outro, a cooperarem para a melhoria da eficiência do
trabalho nos portos, com a participação, se for o caso,
das autoridades competentes.
Artigo 6
Os Membros farão com que as regras adequadas, referentes à segurança, higiene, bem-estar e formação profissional dos trabalhadores, sejam aplicadas aos portuários.
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Artigo 7
Exceto nos casos em que- forem implementadas mediante convênios coletivos, sentenças arbitrais ou qualquer outro modo conforme a prática nacional, as disposições da presente Convenção deverão ser aplicadas pela
legislação nacional.
Artigo 8
As ratiflcações fOrmais- da presente Convenção serão
comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabluho e por ele registradas.
Artigo 9
1.

A presente Convençào vinculará apenas os

Membros da Organização Internacional do Trabalho
cuja ratifLcação lenha sido registrada pelo Diretor-Gera!.
2. Entrará em vigor doze meses após terem sido registmdas, pelo Diretor-Geral, as ratificações_ de dois
Membros.
J. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor
p<u'a cada Membro. doze meses depois da data em que
sua ratiflcação tiver sido registrada.
Artigo 10
Qualquer Membro que tenha ratificado a presente
Convenção poderá denunciá-la, ao expirar um perlodo
de dez anos após a data de entrada em vigor inicial da
Convenção, mediante um ato comunicado ao DirctorGcral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele
registrado. A denúncia só se tornarâ efetiva um ano após
ter sido registrada.
2. Qi.ia[qucr Nfembro que tenha ratiflcado a presente
Conven~ão c qUe, no prazo de um ano, após expirar o
r:ríodo de dez anos mencionado no parágrafo anterior,
nao fizer uso da faculdade de denúncia, prevista pelo
presente artígo, ficará vinculado por um novo período de
dez anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente
- Convenção ao término de c!lda período de dez anos, nas
condições previstas no presente artigo.
Artigo 11
I. O Direto_r-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho notificará a todos os Membros da Organização
Interndonal do Trabalho e registro de todas as ratificações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos
Membros da Organização.
2. Ao notifLcar os Membros da Organização do registro da segunda ratificaçãO que lhe tenha sido comunicada, o Dirctor-Geral chamará a atenção dos Membros
da Organização sobre a data na qual a presente convocação en trarâ em vigor.

Artigo 12
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro, de acordo com o artigo 102 da
Carta das Nações Unidas, informações completas are:>peito de todas as ratificações e atas de denúncia que tiverem sido registrados nos termos dos artigos precedentes._
Artigo 13
Cada vez que o julgar neces_sádo, o Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação -da presente Convocação, e examinará a conve_~ _
niênda de inscrever na agenda da Conferência a questão
de sua revisão total ou parcial.
Artigo 14
I. No caso de a Conferência adotar uma nov_a Con-_
venção, com revisão total ou parcial da presente, _e_ a menos que a nova convenção o determine de outra maneira:
a) a ratificação, por um Membro, da nova convenção
revista acarretará de pleno direito, não obstante o artigo
10 acima, denúncia imediata da presente Convocação,
sob reserva de que a nova convenção revista tenha entrado em vigor;
b)" a partir da data de entrada em vigor da nova convençãú T-evista, -a p-resente Convenção deixará de estar aberta à ratificação dos Membros.
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2.

A presente Convocação permanecerá em todõ

caso em vigor, em sua forma e teor, para os Membros
que a tiverem ratificado _e que não tenham ratificado a

convenção revista.
Artigo 15
As versões francesa e inglesa do texto da presente
Convenção fazem igualmente fé,
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DO TRABALHO
Rccimentação 145
RECOMENDAÇÃO SOBRE AS
REPERCUSSOES SOCIAIS DOS NOVOS
M~TODOS DE PROCESSAMENTO
DE CARGA NOS PORTOS
A organização Geral da OrganiúçãO Internacional do
Trabalho: Convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho, e
reunida na referida cidade a 6 de JUnho de 1973 em sua
qüinquagésima oitava sessãO;
Considerando que se produzem e continuam a se produzir importantes mudanças nos métodos de processamento de carga nos portos -por exemplo, a adoção de
unidades de carga, a introdução de técnicas de transbordo horizontal roll on/roll off c o aumento da mecanização e automação- e no movimento de mercadorias. e
que se prevê que no futuro tais mudanças venham a adquirir ainda maior impofHnciã; Considerando que as referidas mudanças, ao acelerar
o transporte de carga e reduzir o tempo de estadia dos
navios no porto e as custas do transporte, podem beneficiar a economia do País em seu conjunto e contrll)uir _
para elevação do nível de vida;
Considerando que tais riniáãtlças têm também repercussões consideráveis sobre o nível de emprego nos portos e as condições de trabalho e vida dos portuários e que
deveriam ser adotadas medidas para prevenlr ou reduzir
os problemas de<:orrentes das mesmas;
Considerando que os portuários deveriam beneficiarse com a introdução de novos métodos de processamento de carga e que, por conseguinte, ao mesmo tempo que
se planeja e introduzem novos métodos, dever-se-ia planejar e adota_r uma série de medidas para melhorar de
modo duradouro sua situação, tais como a regularização
do emprego e a estabilização da renda e Qutras medidas
relativas às condições de trabalho e vida e à segurança e
higiene do trabalho portuário;
Depois de terem resolvido adotar diversas propostas
relativas às repercuçõ_es sociais- novos métodos de processamentos de carga nos portos, questão que constitui o
quinto item da agenda da reunião e
Depois de terem resolvido Que as referídas Propostas
tomem a forma de uma recomendação que completa a
Convenção sobre o Trabalho Portuário de 1973, adota,
na data de vinte e cinCO--de junho de mil novecentos e setenta e três, a presente Recomendação, que poderá ser citada como a Recomendação sobre o- Trabalho Portuário, de 1973.
I. CAMPO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇOES
L Ressalvado o disposto no § 36, a presente Recomendação se aplica às pess'oas que se dedicam de modo
regular a um trabalho como portuáríO e cuja principal
fonte de renda anual provém desse trabalho.
2. Para os efeitos da presente Recomendação, as expressões portuãrios" e "trabalho portuáriO'• designam
as pessoas e as atividades definidas como tais pela legislação ou a prática nacionais. As organízações iriteressadas de empregadores e de trabalhadores devem ser consultadas por ocasião de tais definíçõe~ e pedfr-se-á sua
contribuição de uma ou outra forma para a elaboração
ou revisão das mesmas; dever-se-iam assim mesmo levar
em conta os novos_ métodos de processamento de cargas
e seus efeitos sobre as diversas tarefas dos portuários.
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II. REPERCUSSÕES DAS MUDANÇAS DOS Mi:.TODOS DE PROCESSAMENTO DE CARGA
3. Em cada país, e eventualmente erri cada portO, dê..
veriam avaliar-se, de modo regulãr e sistemático, as

posslvcis repercussões dus mudanças dos métodos de
processúniento de ea~ga particularmente nas oportunidades de__ cmpre_8:o e condições de trabalho dos portuá.rios, assim como na estrutura do emprego nos portos;
ass1m mesmo, deveriam ser sistematicamente revisadas
as medidas que resultem dessa avaliação por órgãos aos-quais pertençam representantes das organizações de empregadore~ e de trab~lhadores interessados_e, se fosse
conveniente~ das aUtor-idades competentes.
4. A introdução de novos métodos de processamento
de carga e as medidas de correntes deveriam ser coordenadas com os programas e políticas nacionais e regionais
de desenvolvimento da mão-de-obra.
5. Para os fins indicados nos §q 3 e 4 dever-se-ia com-pilar, de modo contínuo toda a informação pertinente e,
em particular:
-a) estatístícas relativas ao trânsito da carga pelos p(lrtos, com a indicação dos métodos de processamento de
carga utilizados;
b) gráficos que mostrem a procedência e o destino das
principais correntes de transporte de mercadorias, assim
como __ os pon!os _<!_e reuniãq_e dispersão da carga dos contãinefs outras unid_<ldes de carga;
c) a uvaliação das tendências futuras, se possível,
apresentadas de modo análogo;
d) previsões acerca da mão-de-obra necessária nos
pOrtos para manípular a carga, levando em conta a evolução futura dos métodos de processamento de carga e a
procedência e destino das principais correntes de transp-ortes de mercadorias.
6. Nu medida do. possível cada_ país deveria adotar as
mudanças nos métodos de processamento de carga mais
convenientes ii sua economia, levando em conta, particulurmente, a disponibilidade relativa de capitais - 5:spedalmcnte de divisas -, de mão-de-obra e de meios de
transporte interno.
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III. REGULARIZAÇÃO DO EMPREGO E DA
RENDA
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que determine a legislação ou prática nacional, com a finalidade de:
a) evitar a utilização de mão-de-obra adicional
quando o trabalho existente não baste para proporcionar meios adequados de vida aos portuários;
b) pôr em prática planos de regularização do emp:rego e estabilização das admissões e sistemas de distribuição da mão-de-obra nos portos.
12. O número de_ categorias especializadas deveria
ser reduzido e deveriam ser modificadas suas atribuições,
na medida em que estiver sendo modificada a natureza
do trabalho, e que um número mais elevado de trabalhadores se capacitem para efetuar uma variedade maior de
tarefas.
13. Deveria ser suprimida qUando possível, a distinção entre trabalho a bordo e trabalho em terra, a fim
de se conseguir uma maior possibilidade de intercâmbio
de mão-de-obra, maior flexibilidade na designação d_o
trabalho e maior rendimento das operações.
14. Quando não haja emprego permanente ou reguR
lar para todos os trabalhadores portuários, os registras
deveriam tomar a forma de:
a) um registro único; ou de
b) registras independente.~ para
i) os trabalhadores com emprego mais ou menos regular;
ii) os trabalhadores do grupo de reserva.
15._ Não se_ de~eria normalmente empregar como
portuários aqueles que não estivessem registrados como
tais. Em casos excepcionais, quando todos os portuários
registrados estejam empregados, poder-se-ia contratar
outros trabalhadores.
16. Os trabalhadores portuários registrados deveriam dar a conhecer que estão disponíveis para o trabalho na forma que determina a legislação ou prática nacionais.
D. Acordo Sobre o Número de Inscritos nos Registras

17. O número de trabalhadores inscritos deveria ser
revisado periodicamente pelas partes interessadas de
modo que seu resultado seja adequado, mas não excessivo, para satisfazer as necessidades do porto. Ao proceder
-a essaS revisões, os in_teressados deveriam leYar em conta
B. -Gai'UfltiU~-_de~_§~Prego oU
~e!!_~a
todos os fatores pertinentes, em particular os fatores a
8.1) Nos casos em que não seja possível o emprego
longo prazo, como as mudanças dos métodos de procespermanente ou regular, dever-se-ia proporcionar garansamento de carga e das correntes comerciais.
tias de emprego ou de renda ou ambas as coisas ao mes18.1) Quando diminuir a demanda de determinadas
mo tempo; a natureza c a amplitude de tais garantias decategorias de portuários deveria ser feito todo o possível
penderão da ~it_uaçào econômica e social do País ou do
para manter esses trabalhadores nos empregos da indúsporto de que se trata.
tria portuãrh;-dando-lhes a necessária oportunidade de
_ 2)_ Entre essas garantias, poderiam ser incluídas uma
readaptação profis~ional_ P<lra trabalhar em outras cateou várias das segl1lrites;
gorias; essa readaptaçã-o deveria ser facilitada com sufia) emprego durante um número combinado de horas
ciente
antecedência, em qualquer mudança prevista nos
oU turnOs Por ano, pOr mêS ou por semana oU~-em seu lumétodos de trabalho_ .
gar, o pagamento correspondente;
2)
Se
fosse inevitáVel reduzir o volume total de insb) indenização" em dinheiro, mediante um sistema que
critos de~·eriam ser feitos todos os esforços necessários
não requeifa contribuição financeira dos trabalhadores,
para ajudar os portuários a conseguir outro emprego coquando os portuários estiverem presentes à chamada ou
locando a sua disposição os serviços de readaptação prodísponívefs de algUma outra forma para o trabalho, sem
fissional e a a~~~tênci_~ ~o~ serviços públicos do empreconseguir ser admitidos ao mesmo;
go.
_--c) inden-íziiÇõei- de- desempregO quando não haja trabalho.
·~ 19_.1L_Se J1:9_ll.§Ível, qualquer redução do volume de
9. TOCICü1~}tlfêr~$:~ç[QS__-de-v_eriam_ -ª-dotar niCdid-ciS: Poinscritos no registro que se faça necessária, deveria se esitivas para evitar que se restringisse ao mínifuo, na mefetuar gradualmente e sem que se recorra ao rompimento
dida do possível, qualquer redução da força de trabalho,
da relação de trabalho. A esse respeito poderia ser útil a.sem. prejuízo do desenvolvimento eficiente das operações
plicar aos portos a experiência relativa às técnicas de plaportuárias.
nificação do pessoal na empresa.
lO. Deveriam ser tomadas disposições adequadas
2) Ao determina_r_p alcance da reduçaõ dever-se-ia
para dar proteção financeira aos portuários no caso delevar em consideração, entre outros fatores:
redução inevitável da força de trabalho, por meios tais
a) a diminuição natural dos efetivos;
como:
b) a suspensão da contratação, salvo em caso de
funções especiaiS em (iue ~ão se possa treinar os pora) um seguro de desemprego ou outras formas de
tuários jã registrados;
previdência social;
c) exclusão dos trabalhadores que não tirem seus
b) ·uma inçlenização por cessação da relação de traprincipais meiOS de vida do tr8.balli0 Portuário;
balho ou outros tipos de indenização pelo mesmo motid) a redução da idade de aposentadoria ou medidas
vo, a cargo dos empregadores;
destinadas a facilitar a aposentadoria voluntária antecic) uma cõmbinação de indenizações confof-me o prepada, mediante a concessão de pensões, suplementos às
vejam a legislação nacional ou_ os_ contratos _coletivos.
pensões do Estado ou o pagamento de quantias globais;
C, Registro
e) q~ando o aconselhar a situaçãÇl, e ressalvando QS
·-contrat~s coletivos e o consentimento dos trabalhadores
-~lT. Deveriam ser estabelecidos mantidÕ·s-r!m dia registras para todãs as categorias de portuários na forma interessados, a transferência permanente de portuários
A. Emprego Permanente ou Regular

7._ -Sendo possível, dever-se-ia assegurar aos portuários um emprego permanente ou regular.
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dos portos em que haja excesso para os portos em que
haja escassez dos referidos trabalhadores.
3) O Ca'ncelamento da relação de trabalho somente
deveria ser considerado depois de se ter levado devidamente em conta os meios mencionados no item 2) anterior e a reserva das garantias de emprego que pudessem
ter sido concedidas. Dentro do possível, o término da relação de trabalho dev:er-se-ia fazer de acordo com critérios combinados e s_ujeitan_do:se a um aviso prévio adequado e pagamento das indenizações estabelecidas no §
10.

E. Distribuição da Mão-de-Obra

20. ·Exceto nos casos de emprego regular ou permanente com um determinado empregador, deveriam ser
estabelecidos sistemas de distribuição -da mão-de-obra
que:
a) ressalvando as disposições dos §§ ll, 15 e 17, proporcionem a cada empregador a mão-de-obra de que necessite para a rotação rápida dos barcos ou, se houverescassez de trabalhador~, uma parte equitativa da mãode-obra disponível;
b) proporcionem a cada portuário registrado uma
parte equitativa do trabalho disponível;
c) reduzam ao mínimo a necessidade de apresentarse às chamadas para a selação e designação do trabalho,
assim como o tempo necessário para ele:

d) assegurem, na medida do possível, e ressalvando a
necessária rotação das equipes, que os trabalhos sejam
terminados pelos mesmos portuários que os tenham começado.
21. Nas condições que se estabeleçailf na legislação
nacional ou nos contratos coletivos, deveria ser permitida, caso necessâria, a transferência dos portuários empregados regularmente por um empregador para um emprego temporário cónl õ-utró empregador.
22~ Nas condições que se estabeleçam na legislação
nacional ou nos contratos coletivos, deveria ser permitida, caso necessário, a tr;msferéncia temporária e voluntária dos portuários de um porto para outro.

IV. RELAÇ0ES DE TRABALHO
23. As discussões e as negociações entre os empregadores e os trabalhadores interessados deveriam ser orientadas não somente para resolver os problemas correntes,
como salários e condições de trabalho, mas também para
obter um acordo geral que incluísse as diversa~ medidas
sociais necessârias para faZer Trerite às repercussões dos
novos métodos de processamento de carga.
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27. Deveriam ser instaurados métodos efetivos de
comunicação-entre empregadores e portuários, e entre os
dirigentes das organizações de trabalhadores e seus filiados, de acordo com a Recomendação sobre as Comunicações dentro da Empresa, de 1967. Tais métodos deveriam ser postos em prática por todos os meios possíveis e
"'
a todos os níveis.

V. ORGANIZAÇÃO DO TRABA~HO PORTUÁRIO
:28. A fim de que a introdução de novos métodos de
processamento de carga se traduza por uin máximo de
beneficias sociais, deveria ser fomentada a colaboração
entre os empregadores, ou suas organizações, e as_ organizações de_ trabalhadores para aumentar o rendimento
do trabalho portuário, com a participação, quando for o
caso, das autoridades competentes.
29. Entre as medidas objeto de tais acordos poder-se-ia incluir:
a) o emprego de conhecimentos científicos e técnicas
referentes ao ambiente de trabalho, particularmente
quanto às condições do trabalho_ portuário;
b) programas completos de formação profissional, in.clusive em matéria de segurança;
c) esforços mútuos para eliminar práticas obsoletas;
d) uma maior flexibilidade ao distribuir portuãrios
entre os diversos porões, entre os diversos barcos, entre
os que trabalham a bordo e em terra e entre as diversas
operações em terra:
e) o recurso, em caso necessário, ao trabalho. por turnos e em fin1- de semarla:
- ·
ÍJ uma organiiã"ÇãO-do trabalho e uma formação profissional que permitam aos trabalhadores desempenhar
váriaS funções ·correlatas;
g) a adaptação do número de trabalhadores de cada
turma, às necessidades que foram combinadas, levando
em conta a necessidade de ãssegür:ar perío-dos razoáveis
de descanso;
h) esforços mútuos para eliminar, na medida do
possível, o tempo improdutivo;
i) disposições para a utilização eficiente do equipamento mecânico, que levem em conta as normas de segurança- adequadas e as restrições de peso que impõe a capacidade máxima de utilização das máquinas.
30. AS referidas medidas deveriam ser acompanhadas
de acordos sobre matéria de regularização do emprego e
de estabilização de renda e das melhorias das condições
de trabalho a que se refere a parte subseqüente da presente recomendação.

VI. CONDIÇOES DE TRABALHO E DE VIDA

31. A legislação sobre segurança,' higiene, bem-estar e
formação profissional, aplicável às empresas industriais,
deveria aplicar-se efetivamente nos portos, com as adaptações técnicas necessárias; deveria haver serviços de inspeção adequados e qualificados;
24. Com essa finãtidade, deveria ser reconhecida a
32. As normas relativas à duração do trabalho, desimportância da existência _de organizações de empregacanso semanal, férias remuneradas e condições análogas
dores e de trabalhadores portuários, estabelecidas de anão deveriam ser menos favoráveis para os portuários do
cordo _com princípios da Convenção sobre a. Liberdade
que a maioria dos trabalhadores das empresas indusSindlcal _e a Proteção do Direíto .de Sindjcalizaç_ão, de
triais.
1948, e da Convenção sobre o Dixcito d_e Sindicalização e
33. Deveriam ser adotadas medidas em relação ao trade Negociação Coletiva, de 1949, que possam entabular
balho por turnos;- entre elas:
livremente negociações e assegurar a execução dos acora) evitar qUe a mesma pessoa trabalhe em dois turnos
dos que se concluam.
consecutivos além dos limites estabelecidos pela legislação
nacional e os contratos coletivos;
.
25. Onde ainda não exiSta, deveria ser estabelecido
6) compensação salarial pelos ínconveilientes que
um sistema de relações de trabalho, com a finalidade .de ___ _
aà
trabalhador
o
trabalhôpor
turnos,
inclusive
acause
criar um clima de confiançáe e de colaboração entre os
quele efetuado em fins de semana;
portuários e os empregadores, graças ao qual possam se
c) fixação de uma duração máxima e de um horário aefetuar reformas sociaís e técnicas sem tensões nem con- _
dequado dos turnos, levadas em conta as condições loflitos, e possam se res_olver rapidamente as queixas, de acais.
cordo com a Recomendação- sobre o Exame de Recla34. Qiiiildo se introduzirem novos mêtodos de procesmações, de 1967. _
samento de carga e as reiTii.iO:eTa:ções for:em "calcliladas
pela tonelagem, ou por outras formas baseadas na pro26. As organizações de empregadores e trabalhadodutividade dever-se-iam adotar medida!> para examinar
res juntamente com as autorídades-Competentes, quando
for o caso, deveriam participar na aplicação das niediãáS-- --e; (jllãndo predso, ·rever os metades e escalas de pagamento e, caso necessário, deveriam ser aumentados os
sociais necessáriaS, e em particular no funcionamento
ganhos dos portuários como resultado dos novos métodos sistemas de regularização do emprego e da estãbilidos de processamento de carga.
dade da remuneração.
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3.5. Onde não existam, deveriam ser estabeleddos sistemas adequados de pensões e aposentadorias.

VII. DISPOSIÇ0ES DIVERSAS
36. As disposições adequadas da presente Recomendação dever-se-iam aplicar, na medida do possível, aos
portuários ocasionais ou sazonais, de acordo com a legislação e a prática nacionais.

MTPS 325.967/72
Parecer nl' 38f73
A OIT aprovou na sua 58' Reunião a Convenção 137,
que dispõe sobre as repercussões sociais dos novos métodos de manipulação de cargas nos portos.
2. Na fase prefirriina-r, noS relatórios apre.-.entados indicamos que o Brasil recebia com reservas documento
internacional de tal natureza, principalmente peJa nossa _
incipiente experiência no setor, que se aflige agora com a
introdução intensa do uso dos containers e outros mêtodos de manipulação.
3. Nas duas oportunidades, votando na 58~ Reunião o
documento básico, e na seguinte, quando se aprovou a
Convenção, nossa posição foi de abstenção.
4. Votadas e aprovadas a Convenção 137 e a Recomeridação 145, resta-nos agora o exame de conveniência
da ratificação da primeira e adocão, através da legislação
própria, da segunda.
5. Na realidade, nem sequer a expressão manipulação de carga é ajustável ao que se pretende. A rigor,
trata-se de processamento de carga, por meios automáticos ou transporte mecânico, ou automático sem manipulação. Adotando-se, pois, para a língua portuguesa a expressão mais corret~ "repercussões sociais de novos métodos de processamento de carga nos portos" vai-se ao
encontro da necessidade técnica de defiúíçào de métodos
quando a mencionada carga é processada por equipamentps váriOs, os quais a transportam mecânica e automaticamente, ou transportam suas embalagens sofisticadas na cadeia integrada de transporte de porta a porta.
6. Recolher e analisar as soluções que forem encontradas por países onde tais problemas começaram a
ocorrer ou já ocorreram em escala sensível, e que apre-sentam alguma semelhança com condicionamentos especificas- de nossos problemas - para analisá-las e
adp"fá-Ias a estes, buscando equacioná-los a tais condicionamentos brasileiros, parece ser imperativo. Esta atítude entretanto, requer uma liberdade de ação que aconselha poucas vincula(:ões a ínslrumentos internacionais
ou se existentes, que a obriguem a uma vinculação em
termos bastante flexíveis e pouco restritivos.
7. A imposição de obter-se um desenvolvimento,
valendo-se da experiênciã -de outros países, sem entraves,
mas buscillldo-se as soluções próprias, parece juntar-se à
necessidade brasilcira. Isto nos conduzirá à conclusão de
que seria desaconselhável firmar Instrumento como o
aqui discutido. O Brasil deve buscar fórmulas particulares, para enfrentar sem peias de rigidez, um intrincado
problema social gerado pelo progresso, até quando a experiência_ mostrar as soluções mais adequadas e defini ti·
vas para nosso caso.
8. Não se daria isto, entretanto, se ratiticada a Cori-:..
vençào. Ela é rriandatória e, quando ratificada, em hie-rarquia acima da lei ordinãria, com texto_em conflito
com a- legislação naciOnal existente, tornar-Se-ia Inconveniente para a nossa estratégia de desenvolvimento. Seria
necessária ampla flexibilidade, para atender aos nossos
interesses imediatõs. Do contrário, vincularia o Brasil,
ainda sem experiência do emprego de novos métodos de
trabã!ho nos portos, às normas que a Convenção pretende e que. certamente, não são de molde a ser aceitas pela
maioria dos países.
9. Mais uma vez refirmamos nossa posição invariável sobre a necessidade de evitar-se compromisso desse
tipo. Nosso desenvolvimento há de ser sem vinculações a
Instrumento Internacional mandatário, mormente tendo
em vista que seria aplicado sem qualquer experiência
comprovada, na matéria específica, no Brasil, e sem c:_onfronto de semelhança com os problemas que geraram os
fundamentos da Convenção, com aqueles outros de âmbito nacional.
lO. Assim, devemos caminhar para implantação dos
novos mêtados _de processamento de carga nos portos,
sempre_com o cuidado de não dificultar seus efeitos ba~
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rateadores de custo operacional que repercutem não apenas na competição internacional como na estratégia denosso desenvolvimento, fundada na formaçãO- progreSsiva do mercado de massa.
I I. Na busca de soluções que não desarmem a estrutura social e não criem problemas para as soluções de ordem econômica, parece que a nossa adaptação se apresenta como uma instituição adequada. O--Ensino Profís-sional Marítimo irá de encontro às necessidades de provimento de mão-de-obra para os novos métodos bem
como das readaptações que forem aconselháveis. e que
serão ditados, progressivamente, em razão das imposições que os novos métodos determinarem.
12. A modernização dos portos brasileiros não tem
sido em rapidez tal de forma apresentar problemas sérios
referentes a desemprego.
13. A realidade brasileira apresenta, a par a pouca
experiência, já obtida_com a introdução dos novos métodos de processamento de carga, uma Eegislação profusa e
por vezes conflitantes no que é específico do trabalho
marítimo.
14. O impera ti v o de desenvolver-se valendo-se da experiência de outros paises, em entraves às soluções próprias, parece juntar-se à realidade brasileira e conduzir à
conclusão de que seria discutível a oportunidade _da
adocào de Instrumento Internacional.
15. O mesmo panorama se apresenta quanto à Recomendação. Ela não esta vazada cm termos bastante flexíveis, e assim contraria a conveniência de aguardar-se o
desenrolar dos fatos para fixação de uma posição. É
muito detalhada e preconiza normas de execução que se
constituem em verdadeira intromissão em assuntos ~nter
nos dos Estados-Membros.
16. Não há assim o que adotar da Recomendação n~
145, pois, com o assinalado, as providências que o Brasil
deve objetivar serão orientadas pelas nossas convivências e oportunidades.
17. Somente nos últimos tempos iniciou-se nos Portos braslleiros um movimento efetivo no sentido do emprego de novos métodos. Em outros casos, com a indispensável liberdade e tempo necessârios à observação real
das repercussões que poderão advir, colhida a experiência decorrente de cada problema resolvido, encaminharse-ão as medidas aconselhãveis, inclusive quanto à regularização de emprego e estabilização de admissões de
mão-de-obra.
18. Ambos os documentos contêm princípio norrri:ativos que não se ajustam à realidade brasileira, e sua incorporação à legislação nacional somente dificuldades
futuras apresentaria para o encaminhamento das soluções mais condizentes com o interesse brasileiro.
19. Concluindo, pois, entendemos que é inconveniente a ratificação da Convenção n~' 137 e dispensável a
adoção de qualquer providência legislativa no que serefere à recomendação n9 145L
Em 17 de setembro de 1973. - Marcelo Pimentel,
Consultor Jurídico.

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 7, DE 1985
(N~ 77/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Recomendaçio n9 131, referente
a "aposentadorias por invalidez e por velhice e pensões por morte", adotada na 51' Sessio da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra,
em junho de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lq Fica aprovado o texto da Recomendação nSt
13 I, referente a. "aposentadorias por invalidez e por velhice e pensões por morte", adotada na 51• Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho, da Organização
do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1967.
Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N' 256, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional;
Tenho a honra de submeter, de acordo com o art. 19,§
• •69, inciso b, da Constituição da Organização lnternacíO-
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nal do Trabalho, à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o tex~
to da Recomendação nQ 131, adotada pela 51' Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho, em 1967, relativa a.. "aposentadorias por invalidez e por velhice e pens.ões por morte".
Brasília, 24 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DIE(DAI/174(650.40
(014), DE 21 DE MAIO DE 1974, DO MINIST~RIO
DAS RELAÇ0ES EXTERIORES:
A Sua Excelência o Senhor
Geneml-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da Repúblka.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o texto da Recomendação n9 !31, relativa às
aposentadorias por invalidez e por velhice e às pensões
por morte. adotada a 7 de junho de 1967, pela 51~ Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho.
2. A Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social, pela Resolução n9 172/68, de 12 de novembro de 1968, encaminhou parecer favorável à integração da referida Recomendaçllo à legislação nacional uma vez que seus princípios e regras não nfetam as linha~ ba~Hates do sistema
prevídenciário brasileiro, que lhe é superior no amparo e
_b_enefícios que proporciona. Tal parecer foi aprovado
pelo Ministro daquela Pusta em 30 de novembro de
1968.
3. Nos termos do art. 19, § 6~. incjso b, da Constituição da Organização InternaCional do Trabalho, cada
um dos Estados-membros compromete-se a submeter as
Recomendações adotadas nas sessões da Conferência Internacional dO Trabalho às autoridades competentes
para legislar sobre a matéria.
4. Nessas condições, para dar cumprimento a essa
norma da Organização Internacional do Trabalho, tomo
a liberdade de sugerir encaminhamento, ao Congresso
Nacional, da Recomendação nSt 13\. Para tanto, passo às
mãOs de Vossa Excelência o competente Projeto de Mensagem Presidencial, cópia da Resolução n9 172/68 da
Comissão Permanente de D-íreito Social do Ministério
do Trabalho e-Pfevídência Social, e cópias do texto em
vernáculo da referida Recomendação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos de meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira.
RECOMENDAÇÃO No 131
Recomendaçio sobre as Aposentadorias por
Invalidez e por Velhice e as Pensões
por Morte
A Conferêncía Geral da Organização Internacional do
Trabalho, convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Intet"nacional do Trabalho e
aJi reunida, a 7 de junho de 1967, em sua qilinqmigésirri3:
primeira sessão.
Havendo decidido adotar diversas propostas relativas
à revisão da Convenção sobre Seguro-Velhice (Indústria,
etc.)
1933, da Convenção sobre Seguro-Velhice(Agricultura)
1933, da Convenção sobre o Seguro-Invalidez (Indústria, etc.)
1933. da Convenção sobre o Seguro-Invalidez (Agricultura),
1933, da Convenção sobre o Seguro-Morte (Indústria,
etc.)
1933, e da Convenção sobre o Seguro-Morte (Agricultura},
1933, QuestãO qué Constitui o item quartó da emenda
da sessão.
Havendo decidido que essas propostas tomariam a
forma de uma recomendação destinada a complementar a Convenção sobre as Aposentadorias por Invalidez e
por Velhice e as Pensões por Morte, 1967, adota, neste
vigésímo-nono dia de junho de mil novecentos e sessenta
e-sete. a Recomendação seguinte doravante denominada
Recomendação sobre as Aposentadorias por Invalidez e
por Velhice e as Pensões por Morte 1967:
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I. Disposições Gerais
I. Para os fins da presente recomendação:
a) o termo •'legislação" inclui quaisquer normas de
previdência social bem como leis e regulamentos;
b) o termo "estipulado" significa determinado pela legislaçllo nacional ou em virtude dela;
c) o termo "dependente" refere-se ao estado de dependência que se presume existir nos casos estipulados;
d) o termo "esposa" designa uma esposa que é dependente do marido;
e) o t_ermo __ "viúva" designa uma mulher que era dependente do esposo no momento do falecimento deste;
f) o termo "filho" designa:
i) uma criança com idade inferior à estabelecida para o
término da escolaridade obrigatória ou cum menos de
quinze anos, tomando-se em consideração a mais elevada~

ii) de acordo com condições estipuladas, uma criança
com idade superior à indicada no inciso I desta alínea e
que seja aprendiz ou estudante, ou que sofra de doença
crônica ou de enfermidade que impossibilite atividade
remunerada;
g) a expre.c;são .. período de carência" designa um
período de contribuição, ou um período de emprego, ou
período de residência ou qualquer combinação desses
três fatores, conforme for estipulado;
h) a expressão ••prestaÇões contributivas" designa os
benefícios cuja outorga depende de uma participação financeira di reta das pessoas protegidas ou de seu empregador, ou de determinado tempo de atividade profissional.

IT. Pessoas Protegidas
2. Todo Estado-membro deveria, gradualmente, se for
necessário, e em condições apropriadas, estender a aplicação das disposições de sua legíslaç;ão relativaS às aposentadorias por invalidez e por velhice:
a) às pessoas que exercem atividades de natureza eventual;
b) a todas as pessoas economicamente ativas.
3. Todo Estado-membro deveria, gradualmente, se for
necessário, e em condições apropriadas,-estender a aplicação das disposições de sua legislação relativas às pensões por morte às esposas, aos filhos e, de acordo com a
legislação nacional, aos demais dependentes:
a) de pessoas que exercem atividades de natureza
eventual;
b ~ de todas as pessoas economicamente ativas.

III. Eveotualldades Cobertas

4. A definição de invalidez deveria levar em conta a
incapacidade de exercer uma atividade profissional que
proporcione uma remuneração significatha.
5. Prestações de valor reduzido deveriam ser concedidas, mas condições estipuladas, em caso de incapacidade
parcial.
6. Coin a finalidade de proteger as pessoas que ultrapassaram uma idade estipulada, nas que não alcançaram
-a idade que dâ direito à concessão da aposentadoria por
velhice, todo Estado-membro deveria outorgar nas condições estipuladas, prestações para:
a) as pessoas cuja incapacidade para o trabalho for
constatada ou presumida;
b) as pessoas que estiveram desempregadas involuntariamente durante um período estipulado;
c) quaisquer outras categorias estipuladas de pessoas,
para as quais tal medida seria justificada por razões sociais.
7. A idade para outorga da aposentadoria por velhice
deveria ser reduzida, se for o caso, nas condições estipuladas, para todas as categorias estipuladas de pessoas
para as quais tal medida seria justificada por razões sociais.
8. As aposentadorias por velhice de valor reduzido
deveriam ser concedidas, nas condições estipuladas, a
uma pessoa protegida que. pelo fato de já ter atingido
idade avançada quando a legislação dando efeito às disposições da Convenção sobre as aposentadorias por invalidez e por velhice ou as pensões por morte, 1967, entrou em vigor não conseguiu preencher as condições de
carência estipuladas, a menos que prestações de acordo
com as disposições dos parágrafos I 9, 39 ou 49 da referida
Convenção sejam garantidas a tal pessoa de idade mais
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avançada que a idade n,ormal que dá direito às aposentadorias por velhice.
9. Se o direito de uma viúva à penSão por morte ê subordinado à condição de que tenha atingido uma idade
estipulada, uma viúva de idade inferior deveria se b_ene_ficiar, a fim de que pudesse encontrar um emprego conveniente, de todo o auxílio e toda assistência necessários,
inclusive meios de formação e facilidades de colocação
- e, se for o caso, de pensão.
10. Uma viúva cujo cônjuge tenha preenchido as condições estipuladas para direito a beneficio, mas que
rião preencha ela mesma as condições exigidas para a
concessão de pensão por morte, deveria ter direito a uin
abono, durante determinado período ou ao pagamento
de um pecÚlio por morte.
11. Prestações contributivas por velhice ou por morte, concedidas a uma viúva não deveriam ser_ s_uspensas
depois de uma idade estipulada pelo fato de a interessada
exercer uma atividade_ remunerada.
12. Um viúvo invâlido e dependente deveria se beneficiar, em condições estipuladas, dos mesmos direitos à
pensão por morte que uma viúva.
13. As apose(ltadorias por invalidez deveriam_ pelo
menos -ser garantidas a uma pessoa protegida que tenha
cumprido, de acordo com as regras estipuladas, antes da
eventualidade um período de carência que pode consistir
em cinco anos de contribuiç1ío, de emprego ou de resi~
dência.
-14. O período de carência para a concessão de apo·
sentadoria por invalidez deveria ser suprimido ou reduzi·
do; nas condições estipuladas, para os jovens trabalhadores que não atingiram Uma idade estipulada.
15 .. O período de carência para a concessão de aposentadoria por invalidez deveria ser suprimido ou reduzido, nas condições estiPuladas, quando a invalidez decorrer de acidente.
16. As ap"osentadOrías-por vdhiC-e di;:vefíaln pelo menos ser garantidas a uma pessoa protegida que tenha
cumprido, de acordo com regras estipuladas, antes da
eventualidade, um período de carência que pode consistir em vinte-anos de contribuição ou de emprego, ou em
quinze anos de residência.
-17. Quando a concessão de aposentadorias por velhice for subordinada ao cumprimento de um período
mínimo de contribuição oU de emprego, aposentadorias
por velhice- de :valor reduZido, deveriam pelo menos ser
garantidas a uma pessoa protegida que tenha cumprido,
de acordo com as regras estipuladas, antes da eventualidade, um período de carência de dez anos de contribuição ou de empfego.
18. No caso de a concessão das aposentador(as por
velhice estar subordinada ao cumprimento de um período mfnímo de contribuição ou de emprego, o mo-ntante
da aposentadoria por velhice deveria ser elevado nas
condições estipuladas:
a) quando a concessão das aposentadorias for subordinada à cessação de uma atividade remunerada estipulada, se uma pessoa, que tenha atingido a idade que dá
direito à aposentadoria por velhice e tenha cumprido o
período de contribuição ou de emprego estipulado,.adla
sua aposentadoria:
b) quandO a concessão das aposentadorias não for,
subordinada à cessação de uma atividade remunerada
estipulada, se uma pessoa, que tenha atingido a idade
que dá direito _à apoSentadoria por velhice e tenha cumprido o período de contribuição ou de emprego, adia seu
pedido de benefício.
19. As pensões p"or. morte deveriam pelo menos ser
garantidas nas mesmas _condições de carência previstas ·
no parágrafo 13 da presente recomendação para a concessão de aposentadorias por invalidez.
20. Quando a concessão das aposentadorias por invalidez e por velhice ou da.pensão por morte for subo_rdinada a um período de contribuição ou de emprego, pelo
menos- os períodos de incapacidade devida à doença, acidente ou gestação e os pedodos de desemprego involuntário que ienha dado lugar a indenização deveriam ser
acrescidos, nas condições estipuladas, a períodos de contribuição ou emprego, parà o cálculo do período de carência cumprido pelo interessado.
21. Quafido a concessão das aposentadorias p()r invalidez e por velhice ou da pensão por morte é suóordinada a um perí.odo de contribuição ou de emprego, os
períodos de serviço militar obrigatório deveriam sçr

acrescidos, nas condições estipuladas, a perlodos de contribuição ou de carência cumprido pelo interessado.
IV -

Prestações

L2. . As percentagens menciOnadas no quadro anexo à
parte V da Convenção sobre as aposentadorias por inva-

lidez e por velhice e a pensão por morte, 1967, deveriam
ser elevadas de dez unidades.
23. A legislação nacional deveria fixar o montante
rilínimo das aposentadorias por invalidez e pór velhice
ou da pensão por morte, de modo a garantir um padrão
de vida mínimo.
.
24. O montante das aposentadorias por invalidez e
por vêlhice e da pensão por morte deveria ser reajustado
periodicamente, levando em conta as variações do nív.el
geral dos salários ou do custO de vida.
.
25. Aumentos das prutações ou prestações complementares ou especiais deveriam ser previstos, nas condições estipuladas, para os bent!ficiários cujo estado requeira a assistência constante de terceiros.
26. ·Prestações concedidas a uma pessoa protegida,
não d!<veriam ser suspensas-pelo fato de que o interessado não se encontra no território do Estado·membro.
O texto qU:e precede é o texto autêntico da recomendação devidamente adotada pela Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho, em sua qUinquagésima primeira sessão, realizada em Genebra e declarada encerrada a 29 de junho de 1967.
Em fé do que firmaram a presente, neste trigêsiffio dia
de junho, de 1967.
O Presidente da Conferência, G. Tesemma
O Diretor-Geral da Repartição Internacional áo "Trabalho, David A. Mor~.
MTPS-152 986/67

COMISSÃO PERMANENTE DE
DIREITO SOCIAL
Recomendação n9 131, concernente

às prestações de invalidez, velhice e
sobreviventes.
Pa~ecer

Examina-se, neste processo, a Recomendação n9 131,
adotada pela 51~ Conferência Internacional do Trabalho
e concernente às prestações de seguro invalidez, velhice e
sobreviventes.
2. Quando da sua aprovação em Genebra, em junho
de 1967, lá nos e_nç_ootrávamos, representando nosso
País na Comissão de Seguridade Socjal e tomando parte
na sua votação final.
3. E na ocas[ão havíamos d_ito, em relatório precedente à votação, ora anexado, que os trab<Jlhos de discuss5o e_ aprovação do referido instrumento se haviam
feito de maneira um tanto açodada, que mereceu crítica
marcarytes nesse particular. Isso, todavia, não impediu
que sugeríssemos nossa aquiescência à recomendação,
em voto final.
·
4. É que, das modificações havidas, em quase nada
se ha'via alterado o texto dos projetos já anteriormente
examinados pelos técnicos brasileiros, quando dos estudos realizados nesta Comissão, que nesse sentido aprovou pareceres dos ilustres Membros Homero Sena e Fernando Abelheira, consubstanciando, respectivamente, as
Resoluções n9s 174/66 e 43/67, cujos textos estão transcritos no documento de fls. 8 a 13.
5. Ali, realmente, já se havia dito que o então projeto
de_r(!comendação nenhuma observação. especial ~uscita·
va-..:..... fls. 10 e 12v.
Todavia, ao recebermos o instrumento para relatar, já
depois de adotado na Conferência de 1967, solidtamos a
indispensável audiência do Departamento Nacional da
Previdência Social e, por seu intermédio, também a do
Instituto Nacional de Previdência Social.
.
6. Esses dois órgãos se marli~estaram às fls. 18, 21 e,
finalmente, a fls. 31, aqui em resolução, que adotou o
. b~m elaborado parecer do ilustre Conselheiro_ J_osé Vieira da Silva, fls. 23 a 30.
7, _ QJ_NPS, prim'eiro a falar, entende não haver colidência entre as regras da Recomendação n9 131 e aquelas
_ vigentes n'o nosso sistema previdenciário, daí sugerindo
que sejam elas acolhidas, excetuada apenas a parte refe-rente à idade-limite de 15 anos, fixada para a percepção
de pensão, cuja quota seria cancelada no implemento daguela id~de, segu_ndo o instrumento internacional. E

refere·se à maior liberalidade da lei pátria, que só "admite
o cancelamento, na hipótese, aos 18 ou 21 anos de idade,
Conforme se trate de penSionista do sexo masculino ou
fcmi'nino, respectivamente. E finaliza 'achando que o referido limite' dos 15 anos de idade não se harmoni.ta com
as condições de vida do no~so povo, donde ser razoável
não aceitar_ propriamente o limite em questão mas
éstendê-lo aos 18 anos, para ambos os sexos, "isto importaria em aproximar o cancelamento de quotas por
i!llplemento de idade ao que estabelece o Decr_eto n~
53.153/65 que, aprovando o Regulamento do SalárioFamília do Trabalhador, limitou em 14 anos o direito à
percepção do benefício", conclui textualmente a crítica
do lnstit1,1to.
_
· .
·
_
8. O DNPS, de sua vez, após fazer um longo e cuidadoso estudo da matéria, inclusive registrando conhecimento exemplar de tod-o 6 transcurso das discussões havidas em torno do assunto, vem com suas conclusões fa·
varáveis à aceitação do instrumento ora em exame, consignadas apenas algumas considerações que não chegam
a afctar o coniportamento brasileiro, caso venha a adotar os princípios da mencionada Recomendação n9 131_.
9. E apreciando a crítica do INPS, acíma referida, fefcrentemcnte à idade menor do que aquela vigente no sistema do nosso seguro social, assim se expressa o DNPS,
em síntese de tod-o p-rocedente:
"Diante dessa· manifestação do INPS, cumpre
preliminarmente observar que apen~s ~-s co~vcnçÕC:S
sãõ instrumentos que têm como obJetJVO cnar ob.ngaç-ões legais, a serem ratificados. Já a,s recomenda:ções não estão sujeitas à ratificação, tão·somente
representam a legislação e prática naciOnais. Porêm
uns e outros são normas inínimas que não devem,
ser ratificadas ou aceitas, reduzir, por só aqueles fatos, direitos consagrados na legislação nacional. É o
que estipula na Constituição da_QlT, em seu art. 19,
parágrafo 8"'", que passa a transcrever."
W. Tais ponderações deixam bem claro o ponto. de
vista do DNPS sobre a anterior manifestação do INPS,
relativamente ao aspecto da idade focalizado, que assim
não lhe obtém apoio.
11. Da nossa parte, temos que, de um modo geral, os
princípios e regras cm::madas da Recomendação n"' 13 l
não afetam as linhas basilares do sistema previdenciário
brasiTçiro, que lhe é superior no amparo e benefício que
porporciona.
12. Não se Consignando, por conseguinte, atrito de
comportamento entre o que se realiza em nosso País e o
que se pretende nas linhas de recomendações daquele
instrumento, hú que ser admitida a possibilidade de sua
integração na legislação nacional, naquilo que realmente.
puder ser útil ao aprimoramento do nosso sistema de seguro sociaL
·
13. Isto posto e já agor~ tendo em cOnta a excelente
iniciativa do Ministro de Estado, que recentemente criou
na Secrctaría Gemi deste Ministério, através da Portaria
n"' 1.225/68, a Comissão de Revisão e Aperfeiçoamento
da Legislação de Previdência Social (CRALP), que sob a
coordenação geral do Presidente da CPDS tem por in·
cumbência, entre outras, a permanente revisão da legis·
lação previdenciária, a fim de ser promovida sua atualização e aperfeiçoamento, quando for o caso, entendemos que é de ser necessariamente (evado àquela Comissão o exame da matéria, para obtenção do seu entendi·
menta, que a esta altura se torna indispensável e altamente valioso ao procedimento que possamos adotar,
em referência ã Recomf:ndaç-do n9 131 ora em exame.
14. Ocorre-nos ainda, sugerir que, na.forma do Parecer n9 666-H, de 1968, da Consultaria Geral da Repúbli·
ca, aprovado pelo Senhor Presidente da Repóblica (D~O
de 14-4-1968, pág. 3089); a -CRALP elabore desde logo,
aO final da sUa apreciação e se assim enteoder recomendável, projeto de lei a ser-oferecido ao Congresso Nacional, sobre o qual oportunamente falará esta ComiSsão.
É o parecer, subcensura•
Em 12 de riovembro de 1968.- Adelmo Monteiro de
Barros, Relator.

MTPS-152.986/67
RESOLUÇÃO No 172/68
A Comissão Permanente de Direito Social, reunida em
sessão pienâíia no dia 12 ·de novembro de 1968, sob a
presidência do J:>:outo_r M~acyr Velloso Cardoso de OJi-
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veira, estando presentes os Membros Doutores_:_ Actelmo

Monteiro de Barros, Arthur Machado Paupérie, A!ino
da Costa Monteiro, Augusto Cesar Unhares da Fonse-.
ca, Geraldo Augusto de Faria Baptista, Júlio Cesar do
Prado Leite, Max do Rêgo Monteiro, Nélio Reis e Nério
Battendieri, tenao
Visto e Relatado o processo constituído para exame de
Recomendação n9 131, da Organização Internacional do
Trabalho, aprovada pela 51'" Sessão de Conferência ln~
ternacional do Trabalho e referente às prestações de invalidez, velhice e sobreviventes,
Considerando que o Relator, por seu parecer de fls.
34(36, entende que, de modo il;eral, os princípios e regras
çmanados da Recomendação não afetaram as linhas basilares do sistema prev:idenciário brasileiro que
lhe é superior no amparo e benefícios que práporCiona; e
opina pelo encaminhamento do processo à Comissão de
Revisão e AperfeiçoameritO- da Legislação de Previdência Social (CRALP), para estudo e eventual elaboração
de projeto de lei, o qual, em seguida, deverã retornar a
esta CPDS. para ser apreci<ido,
Resolve aprovar, por unanimidade, o referido Parecer
do Relator e, nessa conformidade, submeter o processo à
superior consideração do Senhor Ministro.
Em 12 de novembro de 1968.- Moacyr VenOSO C8.rdoso de Oliveira, Presidente- Adelmo Monteiro deDuros, Relator.
(Às Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social)

PARECERES
PARECERES NoS 107 E 108, DE 1985
Sobre o Projeto de Lei do Senado p.q 217, _de
1983, que "altera a Lei n9 6.576, de 30 de s_etembro
de 1978, que dispõe sobre a proibição do abate d_e
açaizeiro, para o fim de tornar abrangida por sua
proteção a palmeira de babaçu, na forma que especifica".
Parecer n9 107, de 1985. Da Comissão de Constituição e Justiça.
Relator: Senador José Fragelli
O ilustre Senador Mauro Borges. com -o prOjeto de SU-a
autoria que passamos a examinar. quer, com grande oportunidade, aprimorar a Lei nq 6.576, ~e _30 de setembro
de 1978. para, incluindo na prOteção legal as plantações
nativas de babaçu, amparar essa monocotiledônea "de
sanha predatória jamais 'iisia';~
Na justificação, o autor traça um ?r!lhante perfi!
técnico-cientifico da pafmeira babaçu, exaltando-lhe as
qualidades excepcionais que o Brasil, infelizmente, ainda
não soube dela extrair. Ao contrário, falhas da legislação
estão permitindo que, com os recursos de incentivos fiscais, os grandes babaçuais estejam sendo destruídos através da pulverização aêrea de agentes químicos, o.u que se
plante o babaçu em regiões não adequadas ao seu desenvolvimento.
Sob o ângulo da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, nada obsta a tramitação de_um projeto que, inclusive quanto ao mérito, merece o mais amplo
apoiamento.
·
Estas, as razões que ine levam a opinar por sua aprovação.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1984. Helvídio Nunes, Presidente - José Fragelll, Relator Guilherme Palmeira - José Ignácio Ferreira - Enéas
Faria - Hélio Cueiros- Jutahy Magalhães- Moacyr
Duarte.

PARECER No 108,
DE 1985
DA COMISSÃO DE AGRICULTURA
Relator: Senador Moacyr Duarte
O Projeto, formulado pelo ilustre Senador Mauro
Borges, sugere duas alterações à Lei n9 6.576, de 30 de s_etembro de 1978, que '"'dispõe sobre a proibição do abate
do açaizeiro em todo o território nacional e dâ outras
providências".

O artigo J9 da Lei mencionada ficaria assim redigido:

..I! vedado o abate ou destruição, por qualquer meio, das
palmeiras do açaí (açaizeiro) e do babaçu, em todo o territóriO nacional exceto quando autorizada pelo Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal".
Em parágrafo único a esse mesmo artigo lq fica estabelecido que ''o uso de arbusticida em qualquer das pa(m_eiras de que trata este artigo equivalerã à prática de ato
de destruição, sujeito às penas previstas no artigo )9.
Pelo artigo 29, em conformidade com a redação proposta, fica deie:i-nlinado que "nos projetos de reflorestamento, ou quaisquer outros, que devam ser implantados
em regiões onde as referidas palmeiras são nativas e onde
o seu fruto é utilizado como alimento, ou para fins industriais, serã obrigatório o plantio de uma percentagem
de açaizeiros ou de babaçus, a ser fixada, em cada caso,
pelo IBDF".
Alega _o Autor da Proposição, justificando-a, que a idéia nela consubstanciada ê a de aproveitar a Lei n9
6_576/78, que estâ em vigor, para também proteger as igualmente nativas plantações de babaçu, presentemente
objeto de sanha predatória jamais vista.
Encontrada no Maranhão - maior produtor - e
·tamOéffi nos EstadOs de Goiãs, Piauí e Ceará, a palmeira
do babaçu constiiui para boa -parte da população rural
um meio alternativo de subsistência, especialrriente no
período de entressafra, quando a atividade de cata,
quebra e venda de amêndoas representa um complemento para o orçamento familiar.
Estima-se que atualmente mais de meio milhão de pessoas estejam envolvidas na atividade ex:trativa do babaçu, o que é-b"astante significativo, em se tratando de
uma ãrea onde as condições econômicas são adversas e
"que terO uma renda per capita das mais baixas do País.
O pote~cíar econômico desta palmeira é de tal magni·-·tude- Prossegue o Autor do Projeto nas razões justifi-- cadoras - '-'que a sua exploração racional pode contribuir, decisivamente, para a solução do angustiante
pro"blema da dívida _externa do País".
Segue uma referência aos diferentes produtos derivados da palmeira de babaçu: "Das amêndoas estrai-se o
óleo crU, óleo Combustível, óleo para saboaria, torta
pata gado, torta para· adubo, banha de coco e óleo industrial. Do mesocarpo obtém-se amido e do apicarpo o farelo. E, finalmente, do endocarpo resulta o álcool metílico, o ácido acético, o alcatrão, o coque, o acetona, o formoi, os óleos para ferro e os lubrifiCantes leves ou pesados".
Atnda, como subprodutos do carvão de babaçu - a. crescenta a justificação - se pode obter ciutros derivados, tais como o óleo diesel, gás liquefeito, etileno, butileno e fertilizantes sintéticos.
Mais adiante o texto justificador observa que os grandes babaçuais nativos da chamada região dos CocaisPará, Goiás, Maranhão e Piauí- estão sendo destruídos, através da pulverização aérea d~ agentes químicos
ai-bustiddas e palmicidas. Tudo isso é feito com incentivos fiscais do Imposto de Renda. E ainda com os mesmos recursos daí provenientes, registram, as empresas
reflorestadoras plantam babaçu nos campos - locais inadequados para o seu desenvolvimento.
A douta Comissão de ConstituiçãO e Justiça; em parecer emitido a 22 de novembro de 1984, reconheceu nada
obstar a tramitação do projeto sob o ângulo da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O projeto r;te lei examinado coloca ein evl~ência~ uma .vez mais; ifaVe prOblenlã. _que se está configurand_o no
quadfo geogrâficÕdo País, qual seja a da sistemática e ir. responsável destruição de nossas riquezas naturàis, pela
ação predatória incessante sobre el.iis exercida com o emprego de métodos irracionais de exploração.
Também está ocorrendo, como a justificaÇão do Projeto faz lembrar, a ausê.ncia de uma adequada orientação
· féeiiica n() esforço que se empreende para criar novos babaçuais.
Oportuno, portanto, por evidentes motivos, que se cogite sem demora da criação de um ins~rumento legal que
funcione como defesa. ante a grave dilapidação em curso. Não que a sirn~les_ vigência de um lei modifique, repentinamente, práticas viciosas até Criminosas, do ponto de vista do próprio interesse coletivo, no Que se refere
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-à conduta humana quanto ao uso indevido de uma ainda
abundante riqueza natural existente em nosso território .
Haveria, antes de tudo, óbvias díficuldades para o exercício de uma fiscalização. considerada a extensão do
País e a localização interiorana das regiões onde ainda
estão nossas reservas de babaçu.
Todavia, rilesmo sem interromper o _danoso processo
em andamento, uma lei que vise a detê-lo exercerá, pelo
menos, uma fUnção educativa, alertando as autoridades
e a população para o que dele resultará, se tiver prosseguimento indefinido.- bem como para o que existe de
impróprio no presente esforço de que se tem notícia para
criar novos babaçuais em ambientes inadequados.
Face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei n' 217/83.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1985. -Martins
Filho, Presidente - Moacyr Duarte, Relator - Mauro
Borges, sefn voto - Gaivão Modesto.

PARECERES
N•s 109 e 110, de 1985
Sobre o Projeio de Decreto Legislativo nq 9, de
1984, que ''aprova o novo texto da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, assinada em
Roma a 6 de dezembro de 1951 e aprovada pelo Decreto Legislativo n9 03, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo Decreto n9 51.342, de 28 de outubro de
1961. O novo ~xto incorpora as mod!ficações aprovadas, em novembro de 1979, durante a XX Sesslo da
Conferência da Organizaçlo das_ Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO)".

PARECER No 109, DE 1985.
Da Comissão de Relações Exteriores.
Relator: Senador João Calmon
Com a Mensagem fl9 142, de 1981, encaminhou o Sr.
Presidente da República à consideração do Congresso
Nacional o novo texto da Convenção Internacional para
a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6 de dezembro de 1951 e aprovada pelo Decreto Legislativo n9
03, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo Decreto n9
51.342, de 28 de outubro de 1961. O riõvo texio incorpora as modifiCações aprovadas, em novembro de 1979,
durante a XX Sessão da Conferência da Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
A Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado
das Relações Exteriores que acompanha a matêria, após
enumerar _os artigos objeto de modificação, afirma que o
"Ministro da Agricultura deu parecer favorável à adesão
do Brasil ao texto revisado, uma vez que r.ão cria novas
obrigações além daquelas já assumidas e determinadas
pelo texto anterior".
Passemos ao exame da matéria ora sujeita à nossa
apreciação, comparando-a com o texto_ em vigor.
Na parte preambular, o vocãbulQ. "governos contratantes" é substituído por, "partes contratantes••,
eliminando-se, ainda, a expressa referência ao combáie
à:), ..d-oenças" dos vegetãis para manter apenas a alusão
ao combate à$. "pragas·".
No artigo primeiro, são introduzidas alterações com
idêntica finalidade àqiíêla aludida para a parte preambulai.
O dispositivo seguint~. ao tratar das: definições, amplia
o conceit~ d~. "proliuio~· veget.ãis" para 1_1branger, "aqueles produtos rrianufaturados que, por sua natureza ou
pelo seu processamento, possam envolver risco de_ disseminação de pragas''. Traúl ainda dê ·explicitar' nos seguintes termos o significado' dç, "praga" e dç. ••praga de
. quarentena":
·
·
""P~ra os efeitos dest~ ConveJ!ção, o ternlQ, ...pr~.. ga•• signifiça qualquer forma de vida vege_tal ou ammal, ou qualquer agente patogênicO daninho ou potencialmente daninho para os ~vegetais ou produt~
vegetaiS; e pot "prilga de quarentena" daque_la que
tem importância potencial Para a economiã nacional do país exposto e que ainda não esteja p~ese11te
nessê país, ou. caso já ~C: e~ç_oritre nele, nã9 es_tCja .
propagada em larga escala e se encontre sob controle ativo."
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O artigo III prevê a conclus._ão de. "Acordos suplementares", não mais para atender amt. "problemas específicos de sanidade dos vegetais" mas simplesmente àqueles
d~. "proteção fitossanitária".
A nova redação proposta para o artigo IV limita-se a
substituir o vocábulo....defesa sanitária vegetal" por
"proteção fitossanitâria".
Já o artigo V trata, em seu item 2. de amenizar a obrigatoriedade de aceitação dos _ç_ertificados fitossanitários
por terceiros pafses na medida que acresce a seguinte frase:

, ."Toda exigência de declaração adicional deverã
reduzir-se ao mínimo possível."

Na alh:tea 1, do artigo VI, fica expressa, em item suple-

mentar, a competência das Partes Contratantes para
enumerar, relativamente às importações de vegetais:

el. " ... as pragas _cuja introdução esteja proibida
ou limitada, por ser de importância económica potencial para o país interessado,"
O artigo VII, que versa sobre cooperação internacional em matéria de prevenção e repressão às pragas deve.getais, responsabiliza a FAO pela ampla divulgação das
informaÇões e dados recebidos de cada Parte_Contratãnte.
Nos artigos VHI, IX e X procede-se meramente à
substituíção do vocâbulQ. ••governos" por. "partes contratantes". Quanto aos sUbseqUentes não hã nenhuma
alteração digna de referência.
De acurado exame dos dispositivos- em pauta resulta
evidente não ocorrerem modificações substandais quanto ao texto já em vigor _desde 1961.
Ante o exposto, e tendo em vista a· neCeSsidade d.C: o"
país cooperar no âmbito internacional a fim de serem alcançados maiores índices de segurança e confiabilidade
no intercâmbio e comércio de vegetais, opinamos pela
aprovação da matéria na fonna do Projeto de Decr~o
Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1984. - Lulz Viana, Presidente - João Calmon, Relator - Amaral Peixoto - Virgilfo Távora - Saldanha Derzi - Octlf.vio
Cardoso - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Severo

Gomes

PARECER N• 110, DE 1985
Da Comissio de Agricultura
Relator: Senador Moacyr Duarte
De confonnidade com o-disposto no artigo 44, inciso
I, da Co_nstüuição Federal, o Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso, com Exposição de Motivos do Ministr_o de Estado das Relações
Exteriores, o novo texto da -Convenção Internacional
para a Proteção dos Vegetais, assinada em Roma, a 6 de
dezembro de 195 I, aprovada pelo Decreto Legislativo n"'
03, de 18 de maio de 1961, e promulgada pelo Decreto nY
51.342, de 28 de outubro de 1961.
O novo texto incorpora as modificações aprovadas,
em novembro de 1979, durante a XX Sessão da Confe.rência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Na Exposição de Motiv_os do Ministro das Relações
Exteriores, são _mencionadas as diferentes mudanças feitas no texto, mudanças-que não criam, como está. ressaltado, novas obrigações além daquelas jâ assumidas pelo
texto anterior.
Ouvido, a propósito o Ministério da Agricultura deu
parecer favorâvel à adesão do Brasil ao texto revisado.
Cabe observar que a finalidade precípua da Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais ê de
grande interesse pãra o Brasil, como para todos os demais pãíses dos cinco continentes. Vegetais, no amplo
sentido, constituem fator de fundamental importância à
preservação da vida sobre a face da terra numa situação
ora ameaçada, como ninguém -ignora, pela agressão ecológica Processada em dimensão ecuménica.
As alterações introduzidas no texto em refú6ncia são
explicâveis e normaiS, dentro âo objetivo penUiiriente,
que a todos preocupa, de tornar mais explícitos, abrangentes _e precisos quaisquer acordos_ firmados_ por governos, com vistas a estabelecer obrigações e critérios de
ação, relacionados c_om a c;on_cxetga._ç_ã_o de determinados
fins que a todos interessam. O propósito, logicamente, é
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sempre de aperfeiçoar o instrumento jâ existente, criando melhores condições para que ele funcione no espaço
que ocupa.
Opinamos,_ assim, concluindo, pela aprovação_ do
novo texto da" Convenção Internacional para a Proteção
dos Vegetais, nos termos previstos no Projeto de Decreto
Legislativo examinado.
Sala das Comiss~s. 28 d~ maio de 1985. - Martins
Filho, Presidente- Moacyr Duarte, Relator- Roberto
Wy pych - Gaivão Modesto

.PARECER

N• 111, de 1985
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado D'i' 184,
de 1984.
Relator. Senador José_ Ignâcio Ferreira.
A Corriissã_o apresenta a redação final do Projeto de
Lei do Senado n'i' 184, de 1984, que-aJteia_diSpositiv_os da
Lei n"' 5.682, de 21 de julho de 1971, modificados pelas
Leis n'i's 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5 de ju-nho de 1912, óA44, de 3 de outubro de 1977, e_6.767, de
20 de dezembro de 1979, e dã outras providências.
Sala das Comissões, em 30 de maio de 1985. - Lenoir
Vargas, Presidente - José lgnáclo Ferreira, Relator Jorge Kalume.
-

ANEXO AO PARECER N• III, DE 1985
Redação final do Projeto de Lei do Senado nt 184,
de 1984, que altera dlsposldvos da Lei 09 5.682, de 21
de julho de 1971, modificada peJas Leis n"'S 5.697, de
27 de agosto de 1971, 5.781, deSde junho de 1972,
6.444, de 3 de outubro de 1977, e 6. 767, de lO de de-zembro de 1979, e d' outras providências.
O Congresso NaCional decreta:
Art. lY Os artigos lO, 22, 46, 58, 98 e 123 da Lei nY
5.682, _de 21 de julho de 1971, modificada pelas Leis nts
- 5..697. _d_e 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de
1972, 0.444, de 3 de outubro de 1977, e 6.767, de 20 de
dezembro de 1979, passam a vigorãr Com a seguinte cedação:
"ArL W. Nas Capitais dos Esta_dos e no Oistriw
to F~d~ral deverão ser, pela mesma forma, designadas Comissões para as unidades administrativas ou
zonas eleitorais existentes na respectiva ãrea territáriai.
Art. 22. . .. , .......•....... _.. ·-"'·~~·-·-···
1- ·------·-·---···-·······-----·-·-·-·-

11- -·-········-············--···--·-·-·l l l - ••••••••••••••••••••••• .. ·r••••••••••
IV- ·-·-···················----·----'-·-§ l'i' No Distrito Federal e, em Municípios com
mais de 1 (um) milhão de habitantes, cada unidade
administrativa ou zona eleitoral serâ _equiparada a
município, para efeito de organização ·partidãria.
Art. 46. ··········~~···········-----········
I - ..... - ·- ... • ···"·· ·- ·- ..... '· -· ·- "''.I I - os delegados dos Estados, Distrito Federal
e Territórios Federais.
l l l - ······-··········-·-···-····~-··--·
Art. 58. ····~·····-············~·---····-····
_§ i"' No _Distrito Federal e nos_Teri'itórioS Fede:r_ais, _a inexistência d_o líder de bancada será supri_da por mais um vogal na Comissão Executiva.

§.g; -· APii;;~:~~. ;~_. Di·~_t;tt~. F~~~~i.. ~~- ··,iu.e
cm1ber, os dispositivos contidos nos.§§ l'i' e 7Y deste
artigo.
Art. 98. . ...... -· ..... ·····-·---- .....•.
ParágrafO UniCo. O Diretório Regional do DistriR
to rederal será contefnplado com a menor quOta
destinada à seção regional de Estado.
Art. 123. SãO vãlidis, para todos os efeitos legais, as filiações_ partidãrias feitas em fichas, desâe
que estas sejam encaminhadas, no prazo de 30 (trinta) dias, aos órgãos competentes da Justiça Eleitoral, para o visto e arquivamento de uma das vias
pelo Juiz Eleitoral."
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_ _Art. -2.., ApliCam-se ao Distrito Federai, no que couber, as disposições dos artigos 6<:>, 7Y, lO e seu parâgrafo
único, 38, 39 e seu§ 3Y e _55, da Lei nY 5.682, de 21 de julho de 1971, com a redação dada pela Lei n"' 6.767, de20
de dezembro d~ 1979.
Esta lei .entrará em vigor _na data de sua publicação.
Art. 4'i' Revogam-se as disPosições em contrãrio.

PARECER
N• 112, de 1985
(Da Comissão de Redaçio)
Redatiio final do Projeto de Resoluçio n"' 1, de
1985.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Coi11isSão apresenta a redação finai do Projeto de
-Resolução nY 1, de 1985, que dispõe sobre a incorporação dos proventos de aposentadoria de servidores inativos do Senado Federal, da Gratificação de Nívei_Superior e -dá outras providências.
__
Sala _das Comissões, em 30 de maio de 1985.- Lenofr
Va.rgas, Presidente- Jorge Kalume, Relator -José lg·
!Jácio Ferreira.

ANEXO AO PARECER N• 112, DE 1985
Redaçào final do Projeto de Resoluçio aY 1, de
1985.
Faço saber que o Senado Federal aprovou-, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 19E5

Dispõe sobre 1. incorporação aos proventos de aposentadoria de servidores tnativos do Senado Federal,
da Gratificaçio de NheJ Superior e d' outras providências.

O "Senado Federal resolve:
Art. I 'i' A Gratificação de Nível Superior, institU.Ma
pela Lei n"' 6.323, de 14 de abril de 1976, com as modifi_cações posteriores, incorpora-se aos proventos dos servid_ores aposentados anteriormente à vigência da Resolução_nY 21, de 1980.
§ l"' A gratificação de que trata este artigo não poderá ser paga cumulativãmente com qualquer parcela incorporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição
seja com ela considerada incompatível.
§ 2Y O disposto neste artigo alcança os servidores
que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com
a concessão çla vantagem, nos termos da legislação em
vigor.
_
_:---_Art. 2"' . Esta resolução entrarã e_f!l -v:_igor na _data de
sua publicação.
ArL 3'i' Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (José Fragelti)- Do Expediente lido,- c0i1sta o Projeto de Lei da Câmara nt 31, de 1985,
_que receberã emendas, perante a Comissão de Serviço
Público Civil, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos
termos i:10 art. 141, item II, alínea "b", do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- So_bre a mesa,

-õtlcios-que ·vão ser lidos pelo Sr. lY-Secretârio.
São lidos os seguintes

Brasília, 29 de maio de 1985.
Oficio NY 584
Encaniinha Projeto de Decreto Legislativo à promulgação.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, para os
fins constitucionais; o incluso Projeto de Decreto Legislativo, que "aprova o te:rc.to do Acordo Bâsico de Cooperação Técnica e CientífiCa entre ó Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti,
celebrado em Brasília, a 15 de outubro de 1982" ~
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lência os protestos do meu respeitos-o apr~. ~ Ulysses
Guimarães, Presidente

Maio de 1985
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Brasflia. 29 de amio de 1985.
Ofício N'i' 586

Encaminha Projeto de Decreto Legislativo à promufgação.
Senhor Presidente,
Tenho a bdnra de enviar a Vossa Excelência, para os
fins constitucionais, o incluso Projeto de Decreto Legislativo do Congresso Nacional, que "aprova o texto do
Acordo BáSíco de Cooperação Científico e Técnica entre
o Governo-da República Federativa do Brasil e o Governo do_ Reino da Arábia Saudita, conclufdo em Brasflia, a
13 de agosto de 1981".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce_lência os protestos do meu respeitoso apreço. - Ulysses
Guimaries, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José FrageHi)- Corri referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao plenário -que já de-terminou as providências necessárias à promulgação dos decretos le-gislativos,
nos termos do disposto no art. 52, nl' 30, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jo.sé Fragelli)- Sobre a mesa,
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. l~'-Secretário.
São lidos os segUintes
PROJETO DE LEI DO SENADO No 144, DE 1985.

"Elimina o impedimento dos Servidores públicos
para o exercício da advocacia para a propositura de
ação popular".
O Congresso Nacional decreta:
Art. (1' Ao art. I'i' da Lei n~' 4.717, de 29 de junho-de
1965, acrescenta-se um parãgrafo,-i:le fi'i' 8~", com a seguinte redação:
"§ 8' A qualidade de servidor público não
constitui impedimentO ·ao .C:X:Cfêício da advocacia
para a propositura da ação popular quando reunidas na mesma pessoa a autoria e a representação."

Art. 29 O ii1ciso VI, do art._85, da Lei n'14.215, de 27
de abril de 1963, passa a vigorar com a seguinte redação:
''VI- servidores púb!ic_os, inclusive do magistério, de autarquias e entidades paraestataís, e empregados de sociedades de economia mista, contra
as pessoas de direito público em geral, excetuandose os_ casos de ação popular quando reunidas na
mesma pessoa a autoria e a representação;"
Art. 39 Esta lei enlrará ·em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificaçio
A ação popular, roere! sua natureza de ação constitucional e dever cívico -do_cidadào, não deve sofrer embamços de nível ínfraconstitu.Cíonal que lhe estorverii a iniciatíva, a prática e o patrocínio.
Para sua atuação deve atê mesmo-ser esnmulados os
cidadãos em geral, não apenas quanto à autoria ma:
também no que concerne com a capacidade postulatória
daqueles que desta são possuidores.
.
No tocante à autoria, a lei oídináiia guardou fidelidade ao preceito constitucional na medida em que fran·
queou a qualquer do povo legitimação a interesse para a
sua propositura. Fê-lo através da técnica processual da
legitimado extraordinária, em aberta exceção ao preceito
contido no art. 31' do Código .de Processo Civil e acorde à
regra exposta no art. 6v_ do mesmo Código.
O mesmo-elastério, no-entanio, não está presente na
Lei ordinária quando se trata da necessidade de ser liberado de travas o --patrocfn i o da aetlo popularis.
O que se lê na legislação e tem merecido interpretação
redutora de parte dos pretórios nacionais, em nada condizente com a índole constituciollal do remédio,l: a clara
proibição a que servidores públicos, quando advogado,
sejam impedidos da atividade postulatórianos ca&os de
ação popular.
Essa restrição em nada se _compadece com o espírito e
finalidade que informa- õ-i~tituto" aa ação põpular. Demais disso, bem nào expressa o sentido vedatório -que

justtfica, em nome da ética e da independência profissional do advogado, a figura do impedimento de que trata o
Estatuto da Ordem dos Advogados e seus arts. 82, 83 e
85.
Ocorrentes, in genere, que fossem as causas geradoras
do impedimento- redução de independência do profissiorial e possibilidade da captação indevid!:! _de clientela
~estã:S--em concreto -estão afastadas pOrque o_ Projeto
contempla tão somente os casos em que se confundam
na mesma pessoa a autoria da ação popular e o exercício
da capacidade postulatória.
Assim dispondo, pretende o Projeto dar mais opo)!l(unidades ao cid_adão para que se esforce no dever cívico de
fiscalizador da coisa pública, permitindo que a circunstância d_~ ~er advogª9o seja um dado facilitador à propositura da ação e não um estorvo-=-sabido que a qualidade .de servidor público nem por isso foi erigida na lei
como forma de r_etirar-lhe legitimação processual. Bem ê
de ver~se que se a circunstância de servidor público não
pode servir de embaraço a_:que pjomova a ação. sua qualidade de..ad\IOgado não deve _contribuir a que à autoria
ele aCresÇa a postulaçã-o para a causa, pois nesse caso à
sua coragem cívica o autor estaria s-omando seu esforço e
sua habilitação têcnit::_a para o ex:ercfcio do mó nus. Aliás,
em linha de---prfncípi"o, não fossem os naturiis requisitos
para o desempenho de uma atividade tipicamente té_cnica
tais os exigidos para a advocacia, e seria o desejável que
a todos do povo fosse permitido a capacitação -postulatória para o exercício da ação popular. Permita-se~nos
dizer, ainda, que se o servidor público n-ão deixa de ser
cidadão, mais cidadão sê-lo-á quando a-dvogado for,
porque passará a ser um duplo fiscal da coisa pública:
quando propõe a ação e quando ele próprio físcaliza o
andamento da ?Ção que prçJ>ôs.
Fundamentos outros de ordem teleológica estão_ presentes, ad~ais, para juStificar o Projeto, todos na linha
ç!a especial natureza _constituciOnal de que se reveste a
ação popular. Algo impressionante é a argumentação desenv:olvida por Pedro Leonel Pinto "de Carvalho em tra~
balho publicado na Revista de Direito Público (69:119)
sob _o título "Ação Popular- Servidor Público --Advocacia em Causa Própria - Inexistência de Impedimento~', que mer_ece_de _ser transcrita:
••Quanto à natureza da açãQ, além das consíderações já acima expostas, outras pOâem ser alinhadas. Tem-se de reconhecer a ação popular como enquadrada entre os direitos cívicos fundamentais
(O aleno Lacerda) ou como poder de natureza essencialmente política, consubstanciada no próprio§ 31
do art. 153, do Código Fundamental, e também nos
princípios informadores do regime político.constitucion-al brasileiro, especialmente os referentes à fonte primária do poder político (art. }9, § f'í',
da Constituição), dos ·quais deflui a idéia de que vivemos num Estado de Dire"itO, onde ao cidadão
cabe o poder fiscalizador da gestão dos negócios
públicos: todo poder emana do povo (José Afonso da
-Silva).
A partir dessa ótica, tem-se de recoriheCer que a
--pretensão, na aÇão popular, exercida pelo cidadão,
apenas formalmente o é contra a Fazenda Pública,
porque na verdade, em substância, a impugnação é
ao ato da Administração que foi contrârio aos interesses maiores da pessoa jurídica de direito público.
Vale dizer, nesse caso, que a ação se dirige em favor
do patrimônio públic_o~ em defesa de seu interesse e
como forma de sua fiscalização_. Combat~ndo "o ato" tido como ilegal e lesivo ao interesse público,
pOr via rêfléxa a 3ção popular _está dando ensanchas
ao cidadão para que se coloque ao lado e não contra
a Fazenda Pública, pois esse é o grau de utilidade
presente ao remédio processual, entendimento esse
espelhado na própria lei eSpeCifica quando prevê o
- cas:o de a pessoa jurídica de direito público abster·se
de contestar o pedido, ou, afortlori, de poder atuar
ao lado do autor, desde que isso se afigure ~til ao in·
teresse público (art. 69, § 39). Evidente é que essa
postura da pessoa jurídica de direito pliblico somente poderá ocorrer secundum eventum litis, mas nem
por isso inenos Valioso se toma o·argumento, in abstracto, para deixar revelado que a pfetensão eexer-
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cida contra a Administração na medida em que praticou certo ato, o cfual, uma vez desfeito, restaura
uma situação benéfica à própria Administração, daí
a posição de nítida vantagem que, ontologicamente,
lhe propicia a ação popular."
A par do inegâvel interesse público que o Projeto pretende proteger, em nada se lhe pode objetar quanto à
constitucionalidade. Neste último pormenor, ao contrário, o que nele se vislumbra e pretende imprimir conseqUências de ordem prática é retirar da legislação ardi~
nâria algo que possa empecer o exercício de tàQ salutar
prerrogativa democrâtica.
Sala-daS SesSões, 29 ae maio de 1985. -João Castelo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.717
DE 29 DE JUNHO DE 1965

Regula a açio popular.
Da Ação popular.
Art. l'ít Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaraçãp -de nulidade de atos
lesivos ao patrimõnio da União, do Distrito Federal, dos
Estados, dos Municfpios, de entidades autárquicas, de
sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, §
38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União
represente os segurados ausentes, de empresas públicas,
de serviços _s_ociais autónomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro ·público
haja concorrido ou concorra com mais de cinqUenta por
cento do património ou da receita anual de empresas incorporadas ao património da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pes--soas jurfdicas ou entidades subvencionadas pelos cofres
-públicos.
§ }9 Consideram-se património público, para os fins
referidos neste artigo, os bens e- direitos de valor económico, artístico, estético ou histórico.
§ 29 Em se tratando _de instituições ou- fundações,
para cuja criação ou custeio o tesouro público c_oncorra
com menos de cinqünta por cenro do património ou da
receita anual, bem como de pessoas jurídicas o.u entidades subvencionas, as conseqüências patrimoniais da invalidez dos a tos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.
§ 39 A prova da cidadania, para ingresso em juízo,
serâ feita com o título eleitoral, ou com documento que a
ele corresponda.
§ -41' Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às-entidades, a que se refere este artigo, as certidões e
informações que julgar necessârias, bastando para isso
indicar a finalidade das mesmas.
§ 59 -As certidões einformaç_ões, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15
(quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrUção
de ação popular.
§ 69 Somente nos casos em que o interesse público,
devidamente justificãdo, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.
§ 79 Ocorre-Odo a hipótese do parágrafo_an_te_rior, a
ação poderã ser proposta- desacompanhada das certidões
ou informações _negadas, cabend_o ao juiz, após apreciar
-OS motiVos do indeferimento e salvo em se tratando de
razão de segurança nacional, requisitar uma e_outras; feita a requisição, o processo correrá em s-egredo_dejustiça,
que cess_ará com o trânsito em julg?do de setença. c_ondenatória.

LEI N~" 4.215,
DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advog&dos
do Brasil.

Art. 85.
VI- servidores públicos, inclusive o magistério de
autarquias e entidades pafaestatais e empregados de so-
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ciedade de economia mista contra a pessoa d"e direito
público em geral;

LEGISLAÇÀO PERTINENTE

LEI N• 5.063. de 4 de julho de 1966

Institui o "Dia da
{Às Comissões de ConstitUição e Justiça e de Serviço Público Civil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 145, de 1985
Institui o Dia Nacional de Jejum e Oração.

O Congresso Nacional decreta:

Art. li' E. instituído o ''Dia Nacional de Jejum e
Oração", que será comemorado anualmente no terceiro
domingo do mês de· junho.
Parágrafo único. As comemorações a que se refere
este artigo ficarão a Cargo de associações e grupos comunitáriOs, independentemente de sua filiação r~ligiosa.
Art. 29 Esta leí e-ntrará em vígár na data _de sua
publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrãdo.
Justiflcaçilo

''Jejum e Oração" é, na tradicional linguagem bíblica
e evangélica, um binômío cujas Conotações não se restringem à esfera da individualidade, de vez que exprime
atitude espritual com larga repercussão nas relações sociais. Tal atitude está enraizada no âmago das grandes
religiões da humanidade, não sendo privilégio da vertente judeu-cristã, predominante no ocidente.

A institUição de um "Dia Nacional de Jejum e
Oração", aspiração maior das AsSembléias de Deus do
Brasil, de acordo com editorial do "Mensageiro da Paz"
(RJ, n9l.J74, fev. 1985}, seu órgão oficial, apoiada, tambêm, pelo Vereador Waldemar Marinho, atuante edil do
Município de Porto Velho- RO, Líder de comunidades
evangélicas no Estado que tem sido um grande estimulador desta iniciativa legislativa, reveste~se assim de significado que transcende esta ou aquela filiação religioSa,
quando seu objetivo precípuo é o de provocar uma tomada de consciência da sociedide" em face da raiz dos
males que afligem a Nação. O já citado editorial, entremeado de citações bíblicas, afirma: "A maioria dos males que afligem nossa Nação decorre não tanto de circunstâncias naturais, mas em maior escala da falta de
uma aproximação sincera com Deus."
A comemoração, dirigida não apenaS à intimidade da
consciência indiVIdual dos critãos, mas também ao núcleo mesmo da convivência sOcial, poderá produzir excelentes frutos, conforrrie sentença do Profeta Isaías que ao
Jejum e à Oração- atribuí_ o elevado sentido de solidariedade e fraternidade humana:
''Repartir o alimento com o esfaimado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em
lugar de desviar-se de seu semelhante" (Is. 58,7).
Embora a instituição de um "Dia Nacional de Jejum e
Oração" tenha evidentes motivações religiosas, partilhadas por expressiva maioria da população brasileira, o
Projeto de Lei que ora apresentamos ressalta, no parágrafo único do art. 19, o caráter comunitário destas comemorações, exirilindo-as de qualquer conotações a este
ou àquele credo relig'iclso.
Além disso, é conveniente ressaltar que o Projeto se
alinha no espírito de idênticas iniciativas, consagradas
no calendârio nacional, através de diplomas legais que
instituíram o uDia Nacional de Ação de Graças" (Lei n'i'
781, de 17-8-1949, na redação dada pela Lei n9 5.110, de
22-9-1966) e o "Dia da Ciridade" (Lei n• 5.053, de 4-71966).
Por fim, a instituição de um "Dia Nacional de Jejum e
Oração",longe de ferir preceitos constitUCiOnais, revelase meio adequadQà promoção da colaboração entre todos os homens de boa vontade, solidârios CQffi as dificuldades e com as incertezas de nosso tempo.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1985. - Galvio Modesto.

Caridad~"

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l <:> ~-instituído o "Dia da Caridade", que será
comemorado anualmente a 19 de julho, com a finalidade
de difundir e incentivar a prática da solidariedade e do
bom entendimento entre os homens.
Ai"t. -29 Ã organização- dó -plano para as comemorações ficará a Cargo dos Ministérios da Saúde e Educação--e CUltura, constando obrigatoriamente, semprejufzO de outras iniciativas, de visitas a hospitais, casas de
misericórdias, asilos, orfanatos, creches e presídios, e a
t_odos os demais lugares onde a pobreza e a dor mais se
façam sentir.
Art. 3<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1966: 145<:> da Independência e
78'1 da República. -H. CASTELLO BRANCO- Raimundo Moniz de Aragio - Raymundo de Britto.
LEI N~> S~llO, DE 22 DE
SETEMBRO DE 1966
Modifica a redação do artigo único da Lei n~' 781,
de 17 de agosto de 1949, que institui o Dia Nacional
de Açio de Gracas.

O Presidente_ da República
Faço saber que o CoiigreSso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1<? OartigoúnicodaLein978l,del7deagosto
de 1949, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo único. t instituído o Dia Nacional de
Açào de Graças, que será a quarta quinta-feira do
mês de novembro."
ArL 2<:> Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de setembro de 1966; 145'1 da IndependênCia e 78<? da República.- H. CASTELLO BRANCOCarlos Medeiros Silva.
(Às Corh.issões de Constituição e_Justiça·e de Educação e CUltura.

PROJETO, DE LEI DO SENADO
N• 146, de 1985
Determina a inclusão de um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
-na Comissão Nacional do Álcool.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. i<:> Da composição da Comissão Nacional do
Álcool - CNAe participará um representante - da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura CONTAG.
Art. 2<:> A CONTAG indicarâ, com ampla liberdade
de escolha, o seu representante junto à CNAe.
Art. J<? Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.
Jostlficaçio

Trata o presente proje-to de veicular antiga reivindicação-da_Co_nfederação Nacional dos Trabalhadores na
- Agricultura, destinada a conseguir que um seu representante integre a Comissão Nacional do Álcool.
A atividade agrícola, no ramo da produção de cana e
mandioca, ê indissociável dos objetivos da CNAe e, portanto, não pode ficar ateia ao funcionamento dessa entidade.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1985.- Nelson Cara
neiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação
Social e de Serviço l'_úblico Civil.)
O SR. PRESIDENTE (José Fragellí)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às ·comissões compe-tentes.
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O SR. PRESIDENTE (José Fragelli)- Srs. Senadores, temos a honra, neste momento, de receber uma De·
(egação dos nossos eminentes colegas Senadores do México.
Aqui se encontram o Senador Antonio Padilla Segura,
a S-enadora Guadalupe Rivera Mario, o SCmidor Miguel
Borges Martin, acompanhados do Sr. Embaixador Antônio de Icaza, do Sr. Ministro Conselheiro José de Jesús
Borjón Nieto, dos Drs. Antônio Ayestaran e Carlos Ruiz
Gonzales e do Secretário Jaime Garcia Amaral.
A Presidência e vários dos nossos Senadores, tivemos
a feliz oportunidade de ter durante b_oa parte desta manhã, num almoço, a campanha ilustre dos Srs. Senadores
do México. Nessas oportunidades, trocamos idéias sobre
alguns assuntos e, sobretudo, tivemos ocasião de conferir os sentimentos de cordialidade que irmanam o México e o Brasil.
Amanhã, ainda teremos a feliz oportunidade de recebera visita dos Srs. Senadores no nosso PRODASEM,
para que tomem conhecimento dos trabalhos desenvolvidos nesta Casa pelos nossos serviços de processamento
de dados.
Eu gostaria de manifestar aos Srs. Senadores do México não só a satisfaÇ.iio e a honra de termos a sua visita
nestas horas, em nossa Casa, mas tat:nbém o nosso empenho em que visitas como essa se reproduzam para que tenhamos, assim, maiores oportunidades de feliz convivência com os nossos colegas do México.
QUero que os Srs. Senadores Mexicanos, lidemdos
pelo eminente Senador Antonio Padilla Segura, levem
aos nossos colegas do Senado do México, as melhores
expressões de nossa amizad;e, da nossa admiração e o
nosso abraço cordial de irmãos. (Palmas.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Leonir Vargas,
por delegação da Liderança do PDS.
O SR. LENOIR VARGAS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELV{DIO NUNES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE

Q-SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presidência-Convoca sessão extraordinária a. realiza-se hoje, às 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projetes
de Lei da Câmara N~'s 5 e 22, de 1985.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir leal- - Raimundo Parente- Alcides Paio
- Gaivão Modesto - Alexandre Costa - Carlos Alberto - Guilherme Palmeira -Carlos Lyra- Albano
Franco- Amaral Peixoto --Alfredo Campos- Benedito Ferreira- Roberto Campos - Marcelo Miranda

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) A Presidência
comunica ao Plenário que, de Acordo com a nova proporcionalidade partidária e conforme as indicações das
Lideranças fica assim constituída a Comissão Especial
Mista incumbida de realizar estudo sobre a fabricação e
comercialização de agrotóxicos no País:
Pelo Partido DemÕcrâtico Social - Senadores Ama·
ral Peixoto, Beoedito Ferreira, Gaivão Modesto, Jorge
Kalume e os srs:- Deputados Augusto Trein, Octávio Ce
sârio e Saramago Pinheiro.
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
-_Senadores Roberto Wypych, Martins Filho, Mauro
Borges, Álvaro Dias e os Srs_. Deputados Oswaldo Lima
Filho, Pacheco Chaves, Dirceu Carneiro, Raul Belém e
Borges da Silveira.
Pelo Partido da Frente Liberal - Senadores Alcides
PaiQ, Marcondes Gadelha, Carlos Lyra e os Srs. Deputa
dos Oscar Alves e Lúcio Alcântara.
Pelo Partido Demócratico Trabalhista - Deputado
José Frejat.
4
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Sobre a me·
sa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I9-Secretário.

Maio de 1985

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sã o lidas as seguintes.
Senhor Presidente,
Tendo desistido de participar do Projeto de Informação Tecnológica entre os Países do Terceiro Mundo,
a realizar-se em Roma, entre 5 e 10- do próximo mês de
junho, s_Q[icito de Vossa Excelência a· cancelamento do .
expediente de 22 de maio, em que comunicava minha au~
sência do País naquele período.
Sala das Sess_ões, 30 de maio de 1985.- Sev~ro GQ_-

mes.
Brasília-DF., 30 de maio de 1985.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunic~r a Vossa Excelência que,
tendo sido eleito para representar o Brasil no Conselho
da Câmara de Co_mê_rcio~rnacional, cuja próxima
reunião realizar-se--á em Paris, a 13 de junho próximo,
ausentar-me-ei do Pafs, a partir de 6 de junho, para comparecer aquele conclave.
Atenciosas Saudações, - Albano Franco.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- A Presídênci a fica ciente.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. !~'>-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 125, DE 1985
Nos tei:mos_do_art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as
matérias constantes dos itens n"'s 3 a 7 sejam submetidas
ao Plenário em l~", 2~", 3'>'; 41" e 5" lugares, respectivamente.
Sala das Sessões. 30de maia de 1985.- Martins Filho.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- O requerimento lido será imediatamente submetido à deliberação
do Plenário.
·
Em votação. Os Senhores Senadores que o aprovam,
queiram pennonccer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, requeíro-Verificaçào de votação.
O SR. PRESIDENTE (Martins. Filho) - Sendo evidente a falta de número para deliberação, nos termos do
art. 327, inciso VI, do Regimento Irue_rno, a Presidência
suspenderú a sessão por 10 minutos, fazendo soar as
çampainhas.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas.e 50 minutos, a sessão é reaberta às /5. horas e 54 minutos.)
·

·o SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está reab~r
ta a sessão.
Persistindo a falta de. "quorum", a Presidência se dispensa de proceder à verificação requerida.
O requerimento está prejudicado.
Em conseqUência, as matérias da pauta; constituída
dos Requerimentos n'>'s 57 e 58, de 1985; Projetas de Lei
do Senado n'>'s 26(79, 2, 340, 1~ e320, de 1980, em fase de
votação, não serão submetidas a votos, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Há oradores
inscritos.
O Sr. Roberto Wypych- -sr. Presidente, peço_a palavra pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Wypyçh, como Líder·
do PMDB.

O SR. ROIIER'I"O WYPYCH (PMDB ~ PR, Como
Líder, pronuncia o seguinte disçurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
__
A atual situação sócio-ecoJ;lômlGa por qUe passa nosso
País apresenta, como característica dominante, o seu forte endividamento externo, representando um valor da

arejem de mais de IDO bilhões de dólares, o qual acarreta
a necessidade de um enorme esforço produtivo e de exportação cujo resultado, muitas VeZes, somente possibilita o pagamento dQ serviço dessa dívida. O resultado
líquido desta situação representa, pois, uma enorme drenagem de nossos recursos tornando muito dificil o estabelecimento de condições favoráveis ·a um crescimento
económico. Ni_io se apresenta mais favorável a situação
de endividamento interno do setor· públko, responsável
pela implementação de projetas de desenvolvimento
infra-estrutura!, que vê as suas possibilidades de captação de recursos grandemente reduzidas com relação às
necessidades reais.
Assim pois, Sr. Presidente,j)rs. Senadores, é mais claro que os investimentos neCessários ao desenvolvimento
econômico-soeial devam ser canalizados para projetas
de primeira necessidade tendo as seguintes características principais:
-Grande efeito multiplicador sobre a eco_nomia nacional e sobrt: a economia das regiões envolvidas, propiciada tanto pela capacidade própria de produção de bens
económicos do projeto, quanto pelo desenvolvimento de
atividades complementares favorecidas pela implantação
do mesmo;
-Retorno rápido dos investimentos reaHzados;
-Favorecimento da integração de regiões ou unidades sódo-econômkas distintas, possibilitando a obtenção de importantes efeitos de _interação em termos de
intercámbios de produção e do estabelecimento de atividades económicas complementares entre si;
- Favorecimento da capacidade de exportação dos
excedentes da produção regional para outras unidades
sócio-económicas.
Dentro desse contexto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Eletrosul projetou o aproveitamento hidrelétrico de
Jlha Grande no rio Paraná, que terá capacidade instalada final de 2.0QO MW (mega wats) com uma geração
anual de 12 bilhões de KWH (kilowats-hora) e uma edusa de navegação. O aproveitamento ficará localizado na
divisa entre os EstaPos de Mato Grosso do Sul e Paraná,
junto à Cidade de Guaíra :..__PR, imediatamente a montante dos antigos saltos de Sete Quedas. ~sobras de barramento prevêem ligação rodoviária e ferroviária entre
os dois Estados.
Não há dúvida de que o aumento do consumo de energia elétrica tem o seu maior efeito multiplicador no desenvolvimento industrial.
O Paraná e também o Mato Grosso do Sul, neste aspecto, tem~se ressentído da falta de uma política norteadQr_a, que ao mesmo tetnpo aproveito as suas condições
'excepcionais de proxin:tidade do mercado produtor e
consumidor do pólo nacional e São Paulo e as características das sua~ matérias-primas e da sua agroindústria,
para promover a maior especialização da, ind(Jstria.
O apToveitamento regional e integrado dos recurSos
hídricos constituir-se-á em fator de integração do Paraná
com os Estados limítrofes e com a República do Paraguai, através da implantação de um sistema de transporte intennodal no qual a hidrovia terá um papel, sem dúvida, preponderante. Com isto viabilizar-se-á o surgimento e a íntensificação de relações econômicas e soci~is
entre os espaços envolvidos, implicando em um avanço
da posição geoeconômica do Paraná.
A bacia do Paraná apresenta excepcionais ·possibilidades de desenvolvimento d;:t navegação.
Cumpre lembrar que o rio Paraná desfruta de posição
geográfiça excepcional dei1tro do q·uadro brasileiro, pois
trata-se de um rio de integração na_çional e internacional.
Os elementos chave para alcançar o aproveitamento
dos tr~çhos flavegáveis e para promover a integração
funcional do rio Paraná e seus afluentes çom o transporte terrestre setão, sem dúvida, os terminais hidrorodoferroViários: Alguns pOntos seleçionados dO território paranaense deverão assim sobressair como patos de promoção do desenvolvimento regional, justamente como
conseqência de uma estratégia de desenvolvimentQ do
sisteina de transportes baseada na integração e na complementariedade das diversas modalidades; tendo a navegação fluvial como base de integração.
Des.te..modo, a consolidação do com;:dor fluvial cons~
tituído pelo riO Paraná e seus affuJ:;ntes e o reserv:atOrio
de ltaipu (que acrescenta ao estirão navegável do rio Paraná um trecho de aproximadamente 160 Km) e com a
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previsão de eclusas nas barragens de Ilha Grande e de
Porto Primavera, deverá transformar a cidade de Guaíra
em um fututro poJo de desenvOlvimento regional.
A integração da_ nav~gação 11uvial do rio Paraná com
o transporte rodoviário (por meio de ligação pavimentada eQtre Guaíra e Toledo, e entre Mundo Novo e Dourados) e cOm o transposte ferroviário (por meio da fatura
.. Ferrovia da Soja'') tornará Guaíra, nesse sentído, o entroncamento natural de convergência de cargos do corre~
dor fluvial.
Ao lado disso, o crescimento explosivo da produção
ãgrícola do Mato Grosso do Sul e Nordeste do Paraguai,
buscando escoamento pelo território paranaense, torna
inevitável, ell). função dos volumes envolvidos, a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná em Guafra,
como forma _de antecipação dos beneficias gerados pela
canalização dos fluxos de carga.
Todavia, Sr. Presidente, a Usina Hidrelétrica Ilha
Grande, em implantação no rio Paraná, nas proximidades da cidade paranaense de Guaíra, possui um significado econômico e social que extrapola a sua função aparentemente primordial de geração de energia elétrica, já
que se constituirá em_ um elo de extrema importância ao
possibilitar a interligação rodoferroviária entre a Região
Sul do Mato Giosso do Sul e a Região Oeste do Paraná.
Esta função sobrepuja, sem dúvida, no momento, a
importância que a usina virá a ter, após os meados da
próxima década, como unidade geradora de energia.
Conforme demonstrado no trabalhQ_ "Ilha Grandeum aproveitamento de múltiplas finalidades", elaborado
pela ELETROSUL em novembro de 1983, a ligação tisica entre os Estados, representará significativos benefícios económicos, sociais e fiscais para ambas unidades
da Federação.
Dentre estes benefícios, destaca-se a perspectiva de um
melhor escoamento de produção agrícola das áreas mais
meridionais do Mato Grosso do Sul e do Norte do Paraguai através do Parãná, tanto para o mercado interno
quanto para a exportação peJo Porto de Paranaguá.
Como conseqüência direta, pode-se prever' uma indiscutível economia de gastos de transportes das safras agrfcolas, em função do encurtamento das distâncias .atuais
entre as regiões produtora<; e os pontos de beneficiamento, consumo e exportação, além de uma utilização otimizada das instalações industriais dos complexos de processamento de grãos, em particular de soja, do interior
do Paraná.
Estudos realizados recentemente apontaram çomo
prioritária a Pavimentação do trecho rodoviário da BR
- 163/MS- 141 entre Na virai e Eldorado para escoamento da produção agrícola das regiões de influência de
Dourado_s_ e Amambaí pelo Estado do Paraná.
A penetração rodoviária recomendada _em _territóriQ
paranaense foi por Guaíra, em função do Corredor da
Soja, buscando não só o Porto de Paranaguá, çomo também cemros de comercialização, beneficiamento, armazenagem e_transformação localizados nas micro-regiões
no Extrem_o~Oeste do Paraná, em Londrina, Maringá e
Curitiba.
Para se ter uma i~êia do crescimento da produção
agropecuária mato-grossense, estudo realizado pela Se~
cre_tarta dos Transpõrtes do Paraná, propondo a implantação _de uma ligação ferroviária entre Mato Grosso do
Sul e o Paraná, indicou, para o trecho MirandaDourados-Cascavel, um crescimento da demanda alocadjl. à ferrovia de 5,9 milhões de toneladas em 1980, para
Q/,2 milhões de toneladas em 1990.
A alternativa ferroviária para a· escoamento da produção do Mato Grossq do Sul foi estudada tendo em vista a impossibilidade de suporte, a longo prazo, da malha
rodoviária- submetida hoje a intenso tráfego nos pontos
de entrada em território paranaense, quais sejam Guaíra
e Porto Camargo.
·
As transposições rodoviária e ferroviária proporcionadas pelo aproveitamento de Ilha Grande vem de encontro ao atendimento destas proposições.
Outra decorrência de vital importância ê o ativamento
da economia do eixo Cascavel- Guaíra, motivo de um
çompromisso assumido pelo Ooverno Federal em razão
do impacto provoçado pelo d~parecimento dos Saltos
de Sete Quedas quahdo do enchimento do reservatório
de ltaipu, cujo turismo se constituía na principal fonte de
renda da região_._
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Em vista da relevância destes beneficias, propõem-se
antecipá-los com relação ao-- prazo de conclusão das
obras~ mediante a implantação, em carãter provisõi'íõ,de uma ponte de serviço.
Esta ponte virá substituir o atual serviço de balsas,
cujo nível de atendimento e limil<iÇãO de capacidade o
tornam inadequado para missão regional tão importan-

te.
Por outro lado, a ligação rodoviária proporcionada já
desde os primeiros ano"s de obras traduz-se em facilidades e economias na própria construção da usina, no que
se refere ao transporte de pessoal, material e equipamentos entre margens, minimizando_ inclusive o volume de
instalações de apoio na margem oposta ao canteiro.
De todos os benefícios citados, o de mais fácil e indiscutível quàntificação refere-se à economia- de gastos em
transporte de soja em grão-em função do encurtamento
de distâncias prOporcionado pela nova ligação.
Cotejando-se apenas este beneficio com os custos adicionais- e neste ponto é ímporiante destacar-se que a
superestrutura da ponte de serviço será reaproveitada na
estrutara definitiva do complexo- processou-se a avaliação econômica, resultando nas seguintes conclusões:
a) Considerando-se que a produção regional de soja
corresponda, durante os quatro anos de vida útil da ponte provisória, às expectativas da EMBRAPA, apenas as
economias de transporte no escoamento de:
-metade da safra de Dourados, ou
-30% da safra de Ponta Porã, ou ainda,
- 10% das safras dos municípios "que, juntamente com
estes, têm distâncias encurtadas em mais de 100 km, já
justificam economicamente a implantação antecipada da
ligação _rodoviária.
b) Considerando-se que a produção atual de soja da
região se conserve nos próximos anos sem apresentar nenhum crescimento, hipótese considerada pessimista, face
a experiências anferiores em outras regiões brasileiras, as
economias de transporte no escoamento de:
- 72% da safra de Dourados, ou
-50% da safra de Ponta Porã, ou ainda,
- 18% das safras dos municípios com-distâncias encurtadas excedentes a 100 km, são suficientes para viabilizar economicamente a implantação da ponte provisória.
Sr. Presidente, SrsA Senadores:
Vivemos hoje, no Brasil, uma fase crítica ditada por
inúmeros motivos que ::CC:Xig"Uidade do tempo não nos
permitiiía destacar. Mas, ao tempo em que se fala em
crise, em inflação, e em que se tentou creditar tudo ao
aumento desenfreado do preço do petróleo, não podemos deixar de lembrar que as obras supérfluas e sua
faustosidade também foram responsáveis pelo que sofre,
na atualidade, a população brasileira. Temos acompanhado com a máxima atenção e ci"itério os prori.Unciamentos dos Srs. Ministros e do próprio Presidente José
Sarney, quando dissertam sobre os vários problemas que
afetam a economia brasileira, e ouvimos deles, quase
sempre, amargas alusões a heranças recebidas, onde os
encargos oneradores invariavelmente passam por desperdício de divisas, normalmente assentados em obras
que jamais deveriam ter sido programadas ou c-onstruídas.
Preocupados temos ouvido, també~, sobre suspensão
de todas as obras programadas, no País, notadamente na
área do Ministério das Minas e Energia, que tem à testa
o grande brasileiro e homem público Aureliano Chaves_.
Desde que assumiu a referida pasta, S. Ex• tem destacado a suspensão das pré-qualificações, concorrências e até
mesmo das obras em andamento, em todo o Brasil.
Ora, Srs. Senadores, representamos um Estado que ê
um dos maiores fornecedores de energia hidráulica, no
País. No Paraná estâ ltaipu, a maior hidrelétrica do
mundo, assim como estão as usinas de Salto Osório, Salto Santiago-e Foz do Areia, no rio Iguaçu, e tantas outras espalhadas pelo territõrio e, inclusive, em suas divisas com São Paulo, no rio Paranapanema.
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ROBERTO WYPYCH- Com mUito prazer,
eminente Senador.
O Sr. VirgOi~ Távora- Senador, vamos colocar nos_
devidos pontos essa questão de obras faraónicas, de

obras monumentais, que foram responsáveis, segundo
sempre ouvimos aqui, pelo mau estado das finanças
públicas. Primeiro, uma Ou outra dessas obras podem ser
disc.utidas. Não nos escusamos de discutir o mérito das
mesmas, mas o grosso dessas obras era absolutamente
fundamental para o desenvolvimento do País. Respeitamos, e muíto, o valor, os conhecimentos de S. Ex•, o Sr.
Ministro das Minas e Energia_ que até esse embrulho de
insucessão era um dos melh_ores amigos que tínhamos.
Não sabemos como anda hoje em dia essa questão de r~
laçôes pessoais e não políticas. Mas o que nós ouvimos
de S. Ex• contradiz em muito tudo aquilo que S. Ex', o
Ministro durante tanto tempo, da tribuna da Câmara
dos Deputados, mostrava. V. EX' está prestando um serviço bem grande a este Senado, mostrando a necessidade
das obras hidrelétricas do seu Estado. M_as sabe V. Ex•
que a paralisação dessas obras, se anunciou, quando retomadas custarão já um preço absolutamente isuportável, aí sim, para a economia brasileira. Uma hidrelét.rica,
desde o se_u planejamento, uma hidrelétrica de 500 mil a
1.000.000 de kw, leva de 8 a lO anos para ser construída.
Se de 10 em \0 anos nós dobramos a nossa_ dem_anda,
pelo menos tem sido até o dia de qoje- pode ser que daqui para diante, com a Nova República seja diferente,
mas esperamos o contrário, que seja até- muito bem!.ucedida- se a Nova República continuar, pelo menos,
no ritmo de consumo de energia elétrica que se verifica
até à data que estamos falando a V. Ex•, se ela continuar
com o mesmo ritmo de 10 em lO anos, dobrará a necessi~
dade de instalação da capacidade energética. Essa capacidade, sabe V. Ex•, devemos apelar principalmente para
a geração hidrelétrica, quanto vai custar passar da a tua\
posição para o dobro dela dentro desses 1_0 anos, o quanto vamos retardar todo o nosso progresso se tivermos
um racionamento dessa energia. As palavras são bonitas.
E o discurso de V. Ex•, neste ponto auxilia muito a tese
que estamos apresentando: uma coisa é intenção, outra
coisa é realização. Não há -lamentamos não estar aqui
o Senador César Cais, um expert no assunto, o Senador
Alberto Silva, mas graças a Deus, aqui está o Senador
Milton Cabral,- para discutirmos, justamente, que um
dos pontos mais sérios que hoje possui toda a estruturação de planejamento que tem o Brasil é como sem fazer pesar demais nO orçamento de investimento o setor
energético, deixá-lo também à altura das necessidades de
desenvolvimento do País. DesCulpe o alongado do aparte, que fOi talvez até uma homenagem a V. Ex•, porque
as nossas intervenções são curtíssimas.
O SR. ROBERTO WYPYCH- Senador Virgílio Távora, o aparte que V. Ex• acaba de proferir, apoiando o
nosso pronunciamento, nos honra sabremaneira, tendo
em vista que nósjáO Conhecemos de longa data pelo trabalho que V. Ex• tem realizado em favor deste País, pela
brilhante folha de serviços que V. Ex• já tem como credora de todos nós brasileiros. Por certo, o que V. Ex•
acaba de pronunciar vem ao encontro da tese que estamos defendendo desta tribuna.
Dizíamos, Senador Virgílio Távora:
Uma -central geradora colocada em funcionamento,
tem, ainda mais numa região desenvolvimentista como a
sulista, e, por certo, como em todas as outras regiões do
País, curto tempo de ociosidade. Logo os quilovates gerados são absorvidos pela indústria, nas cidades e no
campo, havendo necessidade de novos empreendimentos
evitando-se o caos, o blecaute, o racionamento, todos seguidos de desemprego, da recessão, do maior empobrecimento de uma Nação que tem tudo para ser uma das
grandes potências mWldiais. Além disso, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, fazemos ver aos ilustres_ condutores da
política energética brasileira, que não se trata da suspensão pura e simples de uma unidade geradora de eletricidade. A paralisação de obras como a de Ilha Grande,
por exemplo, em andamento no rio Paraná, está causando uma profunda apreensão em vários setores da vida
pública e privada do nosso Estado.
Este Senador tem recebido de todos os rincões do Paraná correspondências, telegramas, telex, todos preocupados com a paralisação das obras, que por certo causará enormes prejuízos para o nosso Estado do Paraná,
principalmente para a grande Naçã.o brasileira.
Em menor escala, destacamos o prejuízo sofrido pelo
município de Guaíra, que viu desaparecer sob as águas
do reservatório de Itaipu a magistral bele;za das Sete
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Quedas, e que via na imediata construção de Ilha Grande, para a qual a sede do município dá suporte ao canteiro de obras, numa compensação, num ressarcimento
pelo que lhe foi tífado. Em maior escala, no desalento de
milhares -de :Produtores de soj3. do Mato Grosso do Sul,
da República do P.:..úaguai, e do próprio Estado do Paraná, que vislumbra a imediata construção de uma ponte
ligando as ensecadeiras de Ilha Grande, como acesso de
fundamental importância: para alcançarem, com sensível
economia, os caminhos do porto de Paranaguá.
Por esse motivo, apelamos desta tribuna, às autoridades no sentido de que não generalizem a suspensão de
obras, como se todas fossem onerosas, ou não oferecessem retorno. Ilha Grande é justamente o contrário, pois
tmta-se de um projeto de primeira necessidade cujo efeito multiplicador sobre a economia nacional e sobre a
economia das regiões envolvidas no Mato Grosso do Sul
e no Paraná- e lamento que o Sr. Presidente deste Senado não esteja presente, pois, tenho certeza, me apoiaria neste pronunciamento- evidencia a capacidade própria de prOdução de bens econômicos e o desenvolvi~
menta de atividades complementares, aliados ao retorno
imediato do investimento. Ademais, Ilha Grande favorecerá a interação de unidades sócf6-eConômicas dístintas,
possibilitando a obtenção de importantes efeitos de integração em termos de intercâmbio de produção e do estabelecimento de atividades econômicas complementares
entre si. Podemos complementar, destacando o favorecimento da capacidade de exportação dos excedentes da
produção regional para outras unidades sócioeconómicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ELETROSUL, responsável pelo importante projeto, está financiando- temos conhecimento disso - a rodovia que liga Novo
Mundo, no Mato Grosso do Sul, ao rio Paraná, na localidade de Porto Fragelli. Esta e mais duas rodovias construídas pelo Governo do Mato Grosso do Sul, evidenciam a intenção das autoridades do progressista Estado
em fazerem escoar a safra pelo porto de Paranaguá. Com
o início dos trabalhos de impl~ntação das ensecadeiras, a
começar por aquela do lado mato-grossense, abriu-se a
perspectiva de implantação, a curto prazo, de uma ponte
desmontável ligando as duas margens.
Justamente na época atual, da colheita da soja, cerca
de 3_000 a 4_000 caminhões diários encontram imensas
dificuldades para ultrapassar o rio Paraná, prejudicados,
inclusive, pela suspensão no período noturno.
Srs. Senadores, terminamos este pronunciamento com
um veemente apelo às autoridades do setor e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República: não suspendam a destinação dos recursos para Ilha Grande, obra
da ELETROSUL, no rio Paraná. Não tomem medidas
drásticas baseadas em erros do passado, que possa, prejudicar o presente e comprometer o futuro da Nação
brasileira. Pelo contrário: que os Ministérios das Minas e
Energia e dos Transportes, aliados aos Governos do Paraná e Mato Grosso do Sul, possibilitem a pronta realização das obras, a começar pela ponte provisória ligando as ensecadeiras. Ao antecipar para 1986 uma interligação prevista, em definitivo, somente para 1994, o Governo José Sarney estará realizando, por certo, um investimento de imediatíssimo retorno, proporcionado por
esse fabulos_o manancial de divisas que é o solo brasilei-

ro.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, por cessão do
nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso estimado colega César Cais,
tendo sido obrigado, apressadamente, a viajar ao seu Estado, pediu que eu fosse o intérprete da sua preocupação
com relação à República de Bangladesh, antiga Repúbli- '
ca de Bengala, e S. Ex• me enviou um pequeno cartão
que quero inserir -no meu pronunciamento:
HCaro amigO Senador Jorge Kalume:
Muito agradeço a sua disposição de transmitir aos
companheiros do Senado o meti. pensamento sobre a situação anitiVa de a_angladesh:
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O Embaixador Islam aCaba de me telefonar, informando que o Ministro da Aeronãutica está providenciando um avião para levar doaÇ-ão do Brasil.
Cordial abraço.
César Cais."

O pronunciamento está vaiado nas seguintes Palavras:
Sr. Presidente, Srs. SC:itã.dores:
Bangladesh, antiga República da Bengala, está atravessando momentos de grande angústia em face do caos
conseqUente de um ciclone, com ventos de mais de 200
quilómetros por hora, que açciitou" uma faixa de 270 quilômetros do estuário, que é pontilhado por aproximadamente mil ilhas habitadas por cerca de 8,5 milhões de
pessoas.
Bangladesh tem apenas 143.998 Kml, com 95 milhões
de habitantes.
O Ciclone atingiu, segun-do os jornais, cerca de 2,5 milhões de pessoas e que o númerci de mortos já soma 1.400
e há cerca de 40 mil pessoas desaparecidas.
Transcrevo trechos do Correio Braziliense:
"A tempestade deixou a ilha de Urirchar, que tinha uma população estimada em pelo menos seis
mil pessoas transformada numa planície de barro.
Pequenos montículos de terra surgem agora em
meio à lama, onde anteriormente haVia vegetação.
Corpos humanos e de animais estavam espalhado_s
pela ilha. Junto à praia pcidiam ser vistos os restos
de um povoado, com cadáveres em meio aos destroços.''
Em outro trecho: "As autoridades, temendo um surto
de tifo e de tétano, começaram um esquema de vacinação e trabalham arduamente para restabelecer o fornecimento de água.
Tendo como pano de fundo os corpos intumescidos de
crianças, autoridades sanitáií:is em Urirchar empregavam uma única seringa para inocular cerca de 300 pe.~
soas.
"Não se pode mudar a agulha, não podemos adquiríIas. Deus lhes dará a resistência-.'- diSse um sargento da
marinha de Bangladesh,
O Embaixador Moinul lslam, da República de Bangladesh, em nome do seu Governo, tem procurado intensificar a cooperação com o -Brasil. Não s6 a BRASPETRO está convidada para pesquisar petróleo naquele
Pais, como o Governo deseja adquirir no Brasil: navios,
aviões. dormentes de estrada de ferro e outros materiais,
além de serviços de engenharia de empresas diversas.
Neste momento de aflição ·do pais amigo, apelo ao
Presidente Josê Sarney que, através do M. M, E. autorize
a PETROBRÃS doar leite em pó, medicamentos, para
Bangladesh, correspondendo ao apelo do governo daquele pais, que tem dado constantes demonstrações de
preferência a ter o Brasil como um dos seus principais
parceiros.
Sr. Presidente, já que entrei na seara internacional,
nesta tarde, a pedido, também, do estimado colega César
Cais, cujas palavras endosso, gostaria de fazer um pequeno comentário, não com o brilfialliiSmo e a sapiência
do estimado colega que aqui se encontra, Helvidio Nunes, mas dentro do mesmo diapasão.
É dever precípuo do Brasil estreitar, cada vez mais, os
laços de amizade principifffiente com os pafses vizinhos,
aliás, vou maiS longe, com -o-s-países do mundo inteiro. A
nossa missão é amizade e, através da amizade, fazermos
o canal de comércio.
Há pouco tempo, quando nos visitava o Presidente
Ronald Reagan, por um lapso de memóiia; Sua Excelência trocou o nome de Brasil por Bolivia. E foi um "Deus
nos acuda"! Naquela época, a imprensa criticou o Governo da grande Nação Americana e achamos que a nossa soberania foi ofendida.
Agora, para minha surpresa, o Ministro Francisco
Dornelles, concientemente, não foi por lapso de memória, declarou com relação ao Brasil: "Isto não ê Bolivia".
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, será que para defendermos a nossa soberania, para evitarmos ingerênCia
de países outros na nossa economia doméstica, ou na
nossa política, tenhamos que fazer paralelo com o.utros
países, principalmente a Bolívia que é nossa amiga, com

quem as melhOres relações diplomáticas, c~lturais c co~
merciais e é um pafs vizinho do meu Estado o que equivale dizer, do Brasil. Por que usar o nome da pequena
Bolí'Lia, qu_e tem um povo altaneiro tanto quanto o nosso?
Eu gostaria de dizer_a S. Ex' que defenda os Interesses
brasileiros como todos nós temos obrigação 1 com galhardia, com garra, com altivez ...

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex'- um aparte?
-
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grandioso Estado do Acre. A diferença fundamental em
tudo isso é a -siguínte, nobre Senador, o Governo que
tínhamos era tão irresponsável que quase devolveu o
Acre para a Bolívia. Hoje, a situação- é diferente.
O SR. JORGE KALUME- Qual o Governo a que
V. Ex' se refere, da devolução do Acre para a Bolívia?

O Sr. Fábio Lucena -

O anterior.

O SR. JORGE KALUME- Por quê?
-

O SR. JORGE KALUME- ... mãs não se faça paralelo com outros países para não ofender e nem ingerir em
assuntos que não nos pertencem. Vou já ouvir V. Ex'

O Sr. Fábio Lucena sua irresponsabiiídade.

O SR. JORGE KALUME -

O SR. JORGE KALUME- S. Ex' disse, diz o Jor- nal:
"O Ministro da Fazenda, Francisco Dornelles,
reagiu energicamente ontem ãs ingerências externas
na formulação da política econômica interna e advertiu que o pais somente poderá pagar a sua dívida
externa se puder exportar sem os entraves atuais do
pretencioniSino doS países industrializados, principalmente por parte dos EUA, que, no momento,
restringem a entrada de 24 produtos brasileiros no
mercado norte-americano.
_ ~ão vou c_rificar S. Ex'- por isso, está no seu papel,
como fio nosso tambêm, defender os interesses do Brasil.
Mesmo assim, não precisavã. nomínar os Estados Unidos
que ê uma nação poderOsa-. O que temos de fazer é nos aproximar dos grandes e dos pequenos, estreitar os laços
de amizàde, respeitando~os para que eles nos-i-espeitem
também.
Não vai nisso_ nenhuma ofensa a S. Ex• o Ministro
Dornelles, que era da Velha República e está servindo à
Nova República. Quero, apenas, chamar a atenção não
só de-S,. Ex•-G-omo de outros ministros; de outros brasileiros que tenham a responsabilide no Governo e que queiram defender o Brasil, ferindo a soberania de outros paí~
ses.
Ouço V. Ex'. Senador Fábio Lucena, com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Jorge Kalume,
estOu um tanto Confuso. Ou eu nasci ontem ou V. Ex'ontem nasceu. Tento explicar-me. É que, parece-me, as
novidades estão se_ transformando em anacronismo e as
coisasjã ultrapassadas em fatos novos. Em verdade, nem
- eu nem V. Ex' nascemos ontem. J:: bem verdade que, por
motivos de história 6i0lógica, eU nasci um pouco depois
de V, ExJ
O SR. JORGE KALUME- V, Ex' nasceu na Velha
__R_~pú!?_li_c_~ e~ eu na antiqUíssima.
O Sr. Fábio Lucena- Eu nasci um pouco depois de V.

Ex•
O SR. JORGE KALUME- E defende a Nova República.
O Sr. Fábio LucCna- V. Ex• se lembra do tempo em
que se dizia: ~·Isto _é um negócio da Chi!la", ou maís recentemente: "Tstó é-uin Panamá". Negócio da China,
transações ilícitas, agressões, colonialismo espoliante, vilipendiado r de outros povos, Panamá, a história do canal, a bandalheira. Isso, nobre Senador, liga o nome de
certas nações a fatos históricos que não podemos desconhecer e muito menos negar, sobretudo quanto a sua raiz
de procedênciã e ao Seu caule de veracidade. Quando o
Ministro Dornelles se refere à Bolívia, ele se refere, evidentemente, à Bo\fvia espoliada, à BoHvia saqueada, à
Bolívia_mal tratada. Havia na Bolívia, nobre Senador,
no início da colonização espanhosa. uma montanha de 5
quilómetros de altitude, toda construída de_ prata- isso
V. Ex.,_ encontra no livro de Eduado_Galeano, intitulado
"-A InVasão da Amérisa. i.atjnã''- os esp3Tthóís passã--ram 300 anos conduzindo a prata da serra boliviana para
o outro lad~O ni.~Undo; era- Osaque, a _espoliação que
continua atu-almente na Bolívia e não se quer que continue rio Brasil'- Há qu~ en_fatizar_._Sr. Senador, que o ACre
jâ foi Bolívia e_ o nosso País teve de empreender uma
guefrã de cori"quista antes de assinar um tratado de coftsagi'açã,o das terras anexadas que hoje compõem seu

Por pouco não devolveu, por

O Sr. Fábio Lucena -

Como?

Simplesmente devolvendo.

O SR. JORGE KALUME- b muito fácil dizer palavras soltas.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• sabe que o Banco da Amazônia, no Governo_ anterior, fomentou a expulsão de
milhares de acreanos para a Bolívia. Por quê? por motivos da economia da borracha. O acreano se mudava ...
O SR.JORGEKALUME- Esse pensamento é de V.
Ex•

O Sr. Fábio Lucena -

Não é pensamento.

O SR. JORGE KALtrME- Eu discordo. Data vénia,
eu discordo. O pensamento é de V. Ex'-

0 Sr. Fábio Lucena- Não é pensamento. É fato concreto.
-O SR._ JORGE

KALUM~-

Isso é utopia.

O Sr. Fábio Lucena- É um fato concreto, registrado,
posso exibir a V~ Ex• revistas do próprio Banco da Amazônia que atestam este fato. Hoje, isso não mais aconte~

ce.
O SR. JORGE KALUME- Eu discordo de V. Ex'
plenamente.
O Sr. Fábio Lucena - É seu direito. O -acreano mudava-se para a Bolívia. Agora, se V. Ex'- quer entender a linguagem do Minis~ro Dornelles como linguãgem
figurativa, em sentído figurado, pode tambêm entender a
minha colocação também em sentido figurado.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex'- me permite um aparte?

O SR. JORGE KALUME- Vou ouvir V. Ex'
Assim como V. Ex• está dizendo que existem acreanos
trabalhando na Bolívia, da mesma maneira existem bolivianos trabalhando no Brasil, da mesma maneira na
fronteira, como amazonenses nas fronteiras próximas
também dos países limites. Este intercâmbio sempre existiu, Ex' Não que tenham deixado as terras do Acre por
falta de amparo do Governo ou de seus irmãos acreanos
ou brasileiros, como eu costumo dizer. V. Ex• está radicalizando o assunto sem razão.
O Sr: Fábio- Lucena- Ap-enas para dialogar com V.

Ex•
O SR. JORGE KALUME- V. Ex•_estaquerendodefender o Ministro Dorndles, que eu sempre defendo aqui
tãmbêm. b um homem que vem da Velha República. O
responsável pela receita e pela arrecadação era S. Ex', o
Dr. Francisco Dornelles.

O Sr. Fábio Lucena - Todos o sabemos.
O SR. JORGE KALUME- Então, é um dos homens
~ue não pQ_Q_~ falar da Velf'!~_ República. Mas, eu vou
c-hegar lá. O que quero é respeito aos países, seja qual
for._~gr meiiOs disso, eu me lembro de que um Deputadó, se não me faiha a memória, baiano, Francisco Pinto,
foi prOcessado pofque feriu o Chile. Foi processado,
Quer dizer, Governo de responsabilidade.
O Sr. Fábio Lucena- Chamar o Sr. Pinochet de ditador é ferir o Chile?
O SR. JORGE KÁLUME :._Não quero saber. O Pinochet é presidente de __um pafs, de uma nação. Não te-
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, como Líder do
PFL.

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO O·
RADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

de retirada de indicação ou requerimento;
de reconstituição de proposição;
de retirada de matéria da Comissão que não
tenha oferecido parecer no prazo regimental para
.. remessa a outra;
l i - ........................
c)

d)

e)

<. . . . . . . . . . . . .

O SR. PRESIDENTE (MartinS Filhof:.::Conced_O_a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No dia 16 de abril passaáo, reque"ri à PresidênCia desta
Casa. obedecendo aos rigorosos termos de seu Regimento Interno, que fossem-SOTIC1úl.das ao Executivo algumas
informações sObre os débitos dos bancos oficiaiS -esta-duais junto ao Banco Central, com o objetivo de inSii'-~ir
numerosos pedidos de empréstimos que tramitam no Senado.
Este requerimento, que recebeu o número 74/85, foi
deferido pela Presidência que, por sua vez, fez remeter,
no dia 18 de abril subseqUente, através do Requerimento
de número 147, ao M(nfSiTo Chefe do Gabinete Civil, o
pedido de informações a que jâ aludi.
Decorridos trinta dias sem resPosta, o pedido de informações foi reiterado no dia 23 de maio passado, como
es.tabelece o Regim_ento Interno.
Até o presente momento, continuamos sem respoSta,
esta Casa e eu. Mesmo que ainda haja prazo legal para
que o Poder Executivo se manifeste, nada nos faz antever
um desfecho satisfatório para o probJCmã, até porque, os
responsáveis pelo atendimento dessa solicitação sequer
se dignaram a pedir a dilatação do tempo de resposta a
que têm direito.
Mas não se trata, aqui, de um cumprimento formal de
prazos. O i:Jue se revela um Governo -cujos discursOs estão a uma distância ·abíSsal de sua prâtica. Para quem
clama pretender realizar um governo ágil, eficãz e transparente, atitudes como esta servem apenas para o desmoralizar.
Por que um Governo tranSparente custa tanto a atender um pedido de informações do Legislativo? Por _que
não se digna sequer a solicitar uma dilatação_ do p~i:Zo a
que faz jus? Encontra-se, por acasO, o eficiente Governo
do Presidente José Sarney impossibilitado de atender à
mais comezinha obrigação democrática do Poder Executivo, de prestar informaçÕes ao Parlamento? Precisa, por
acaso, a Oposição de ontem, hõje= rio GõVC:rií.o, manter o
Congresso ignorante da verdade? ~enospreza a administração do ex~Senador seus antfg·os cOlegas da Casa
Legislativa?
Além deste requerimento a que jã me referi, Senhor
Presidente e Senhores Senadores, hã um outro, em que
peço informações sobre as empresas estatais, que parece
estar indo pelo mesmo caminho do descaso.
Hoje, quando tanto se f~la em reconquista das prerrogativas do Poder Legislativo, mais do que nunca é preciso que se cumpram as leis que o Parlamento vota.
Por estas razões estou encaminhando à Mesa um Projeto de Resolução que "dispõe sob~e Requerimento de
Informações e dá outras provl&nclas".

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•

, de 1985

Dispõe sobre Requerimento de Informações e dá
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Ficam assim redigidos os seguintes artigos do Regimento Interno do Senado Federal:
Art. 238.- São escritos_os requerimentos não referidos no artigo anterior e dependein apenas devotação por maioria simples, presente a maioria da
composição do Senado, salvo os abaixo espeCíficados:
I - dependentes de despacho do Presidente:
a) de publicação de informações oficiaiS" -no
Diário do Congresso -Nacional;
b) de esclarecimentos sobr_e atas da administração interna do Senado;

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

a)
'b)

c)
d)
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a punição. Tomou-se o cuidado, também, de submetê-lo
à deliberação da Casa, através de votação em plenârio, o
que, segurâmente, coibirâ os t_ão temidos abusos ao seu
uso, ocorrentes em passado não muito remoto, quando
era visível o interesse apenas por vantagens políticas e
publicidade fáciL
A aprovação deste projeto de resolução que, temos
certeza, não será negada pela Casa, nada mais farâ do
cjue, ao lado da criação da Comissão de Fiscallzação e
...Cqn.trol.e, ª?_p_iração antig_~. _restabelecer a fuMãO mais
. . importante. do Poder Legislativo.
Sala das Sessões,_ erit
. - Jutahy Magalhães.

IJJ,.::C_ •••••<.cc.·.c . . . . . · · · · - - " · · - - · · · · · ·
Pa_rágrafo único. Do indeferimento de requerimento compreendido no inciso I cabe r:ecurso para
Este ê o projeto que estamos encaminhando à Mesa,
- o Plenáôo. _
--p-ara- ser publicado e distribuído às Comissões dev!das.
Art. 239. .. ................ ·-"•· .. · - ..•
Q_Sr,J~bi_q Lu_~J:Ja--::' Permite V. Ex' um aparte?
'~---- -- .... _, ..•.. ,c,.,., ... -- .. -~-- ... -·-.. ~---"·--···--~- ... ~---··-

Jl)

b)

............................. .

IIIII-

........................ .
.............................. ;•.

IVv~

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

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

VI- recebido o requerimento, a Presidência determhiará sua imediata leitura e publicaÇão, devendo, 48 horas após esta, colocá·lo em votação;
VII- aprovado, serão solicitadas as informaçõerrequeridas, ficando, se for o caso, interrompida a tramitação da matéria que se pretende escla_recer; rejeitado, irá ao arquivo;_
VI f i - as inforlnações recebidas serão publicadas em avulsos, observado o disposto no art. 182, c,
quando se_ destinarem à elucid_ação de matéria perti- -:-c nente à proposição em curso no senado, serão incorporadas ao respectivo processo:
--:"-ao fim de 30 (trinta) días, __quando não hajam sido prestadas as informaç_ões solicitadas, o Se-- ____nªdJLddi.b~r.::uá.. em 72 (setenta e duas) horas, se
de\'.~ s.er._ca:racterizado o crime de responsabilidade
previstoJjo iii_t,.,]3, it~m 4, dã-Lei ri~ 1.079_, de 10 de
abril de_ 1950.

rx

X"""'- suprimido.
-

X_!_~--S-upriffi.idO:

Justificação

A justifíCáÇão está- rlO se8Ufrite·-teor:·
_Ni_~g~:~ém,_e_JTI_

sã _consci~n.cia, pode

col~car ~m

dúyida

-ã: ne9e_s§idª-çfç_de Q __l~g!§laJiVQ_ter Q_p_oder Qe fis_cali~I;I.Ç_ão,
tah_'ez a prerrogativa_ que determin!'l o -~_eu real prestígi() e
-eficiência. -~- - j~-- se d_iss~ue estã funç_ão é a lJlais _im_portan~~ do Po-de_r Legislativo, antes mçsmo_ d.aJunção legislativa pro-priamente dita, ter. do em vista que é através dela que se
testa a efetividade das leis em vigor, que se ob_tém informações pec~ssádas à feitura de normas _n_oyª"s_, qu_e __ se
pÕde mensurar a competência das homens responsáveis
pela coisa pública.
O Congresso só pode ser parte efetiva no sistema demõcrático de"-"pesOs e cOntra_pesos" Se tiver o total do~mf~
nio das intormaçõci; necessárias. Sem isso, será um pOder
entre aspas, o poder do sim-senhor, enfraquecendo a de_m_o~:;racia e .dando ensejo à prâtica de crimes, administrativos e comuns, corroendo a coisa pública e promovendo
a sutura do tecido soda!.
O procedimento que o Rf:gimento Interno da Casa
prevê para o requerimento de informaçõ"es tem a eficácia
grandemente limitada, pois que a resposta ao mesmo depende, em ~ltíma an_âlise, da bo_a von~ade do informante,
tetfdo em viStã que nãO há disposiçãO regimental-qUe pu~
·na, de algu!I!ll: maneira, a recusa ao pedido. As disposições foram fixadas num sisteffia revolucionário findõ e
foram, naquela conjuntura, ainda que inaceitáveis, compreensíVeis-. Ag-Ota, no eiltantõ,-Com a-Chegada da '"Nova
República", a qual se apregoa será transparente, faz-se
urgente a remoção desse_ent~lho regimental, dessa ljmitaç_ªp_ a.qJj9~'!19oçrâtica, para CUJC _função fiscali~ado_ra
~o _Çol)-gresso s~a_ exerci9-ll: efl) su_a plena ~_fiçiência.
O projeto Que- agora se apresenta assegura ã. iniciatiVa
do requerimento de informações a cada pãrfamentar,
por ser, obyiamente, faculdade inerent~_e indissociá_vel
do mandato ~sTsl--ª_tivo-, aQ mesmo Íem_po ern_que tipifica

ª

~

'O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muita honra; n-obre Senador ~ábio Lucena.

P Sr. Fâbio Lucena- Nobre Senador Jutahy Magalhile.s, é para me solidarizai- íntegralmente com o projeto
apresentado por V. Ex•. garantindo-lhe que trabalharei
dentro da b_a_ncada, no sentido de não apenas aprovar
t:lo importante propositura, como apressar~lhe a tramitação no Senado. Mas, destijo prestar-lhe algumas informações a respeito dessa questão, uma vez que V. Ex~.
quando mencíona a Nova República, faz questão de
citá-la entre aspas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tem de_ser, é citação de outros!
"O Sr. Fábio Lucena- Certo, entre aspas, exato. Quero dizer a V. Ex• qt.i~-o-peputado Marcos Tito, na RePiiblica (iue V. Ex• ~antO exaltava, ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• vai me dizer qUando- eu tanto exaltava.

O Sr. Fábio Lucena- No Governo dQ Presidente Geisel, S. Ex•, Deputado p-or Minas Gerais, pediu informações sobre o Acordo Nuclear da Alemanha. V. Ex•
sabe qual foi a resposta? Foi a cassação do mandato do
Deputado Marcos Tito. "A Nova República", aspeada
ppr V. Ex-f, não expõe V, Ex~e nenhum membro do Congresso ao risco e à pe-na, sem crime, aplicada, dentre outros, ao Deputado Marcos Tito. Louvo a sua iniciativa,
repito, mas lamento que V. Ex~ não tenha apresentado
esse projeto há dez ou quinze anos, uma. vez que ele esta_ria surtindo os efeitos agora tão justamente reclamados
por V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.
Ex• a máníi'éstaçãO-de que vaí solidarizar-se com este
projeto e q_l!_e irâ atê tentar apressar sua tramitação. Eu
nã~ poderia esperar que V. Ex• tiYesse outra atitude senão essa, potque; ao contrário de V. Ex~,I!U não quero
fazer relembrar aqui o passado e cobrar débitos. Em primeiro lugar, eu não estava há dez anos, aqui, no Congresso. Se fosSe para CObrar débitos, eu pediria a V. Ex•
que- o fizeSse~ Seda rriais fácil, maiS prâtico, se V. Ex• se
dirigisse aO seU Presidente, ao Presidente da República,
candidato ({o Partido de V. Ex•, que foi Presidente do
meu Partido há pouco. Tempo Sua Ex_celência, dirigindo
o Partido, poderia ter tomado essas medidas que V. Ex•
hoje cobra. Porque eu me lembro perfeitamente, quando
eu era a favor das eleições diretas do meu Partido, de
que, o meu Presidente de então, o Senador José Sarney,
conversando comigo, disse que eu estava querendo apunhalar o Partido, no momento em que defendia a eleição
direta dentro do PDS. Depois, no entanto, a situação
inverteu-se.

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V.

Ex~_

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, ouço V.

Ex•
O Sr. Fábio Lucenjl- Veja que V. Ex• ê um padrão a
ser imitado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não me considero padrão. Imagem padrão são outros.

O Sr_._ Fábio Lucena - O Presidente José Sarney,
quandO Presídente do seu Partido, disse~ lhe que apoiar a
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eleição direta seria apunhalar o Partido. Hoje mudou de

idéia, quer dizer, estâ nivelado à grandeza de V. Ex'
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não sei se mudou
tanto de_ idéia, porque não marcou a data das eleições.
Não sabemos quando vamos ter eleiÇão direta para Presidente da República, porque hoje a Constituição diz que
vai ser direta. mas___n_ã_o _diz quando.
O Sr. Fábio Lucena- Parece-me que há um lig_eiro e-quívoco. As eleições _di_refaS foram aprovadas agora,
para o __dia 15 de_novembro de 1990. Já es1ão mar(4das.
Agora, a Constituinte vai antecipar esta- data.
O SR.JUTA.HY MAGALHÃEs- V. Ex• joga para a
Constituinte,

O Sr. Fábio Lucena- Tenho certeza de que a Constituinte vai antecipar, e que V. Ex• vai votar pela -ãmeCiw
pacão como eu.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Voto_ pela antecipação até ·mais do que V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena -

Também votarei.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-'- Até mais do que
V. Ex•. Sei que V. Ex• não defende porque eu fico aqui~
acompanhando interes-Sado. V. Ex• que gosta tanto de
cobrar nossas posições no pa~ado, eu fico aqui interessado muitas vezes em acompanhar,- maS sem Cobrar posições dos companheiros que eram da Oposição e hoje
estão no Governo, porque recõ-nheço que muitos hoje no
Governo, lutaram com idealismo para alcançar o objetivo e chegar ao poder para fazer as devidas transformações. Hoje, eu vejo preocupado que estes mais -idealistas devem estar abatidos e sentindo que estas transformações nãCf são aquelas pelas quais lutavam, porque até
então, de brincadeira, tive oportunidade de dt.zer que a
antiga ARENA era muito esperta. O Dr. Francelina,
quando era Presidente da ARENA, diziã que ela era o
maior partido do OCidente. Fazia aquela indagação: Que País é este? Então a ARENA, pelas circunstâncias
normais de um partido que não estava no poder- todos
nós dizíamos isso na época - mas que apoiava o poder
de então, estava enfraquecendo, perdendo elementos dos
seus quadros. Um grande númerO saiu da ARENA e foi
para o PP; depois de estarem no PP, fizeram a fusão com
o PMDB; e aí já uÍna boa parcela de arenistas
aproximou-se do PMDB, quando o PMDB estava próximo do Governo. Com a reviravolta política, seriàO es:pe..
rado e natural. Agora, a ARENA vai demonstrar sua sabedoria maior, que a Frente_ Liberal saiu do PDS, portanto da antiga ARENA, e agorajâ falam em fusão com
o PMDB. E assim eles y:ão transformar~_se em maioria'
dentro do PMDB. V. Ex• não se iluda porque vão chamar o Dr. Francelina para ser o Presidente do.PMDB.
Só falta agora ele s_er Presidente do PMDB e aí ele yªj__9o _
alto da sua impOrtância dizer: - Qu_e País é este?
E nós vamos dizer:- Realmente é um pafs ínteressante. Porque está sendo dirigido por aqueles que passaram
pelo bisturi do Dr, Pitanguy, ReformaraJ!l a face, porque, praticã.mente, aqueles que estão nos cargos mais imw
portantes são da Velha República.
O Sr. Fábio Lucena -V. Ex• concorda. Este _é um
grande País, sem dúvída alguma.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É um grande
Paísl Mas a pergunta fica:- Que País é este? t=: um País
curioso, porque sua política pode ser feita desta maneira.
Sub-repliciamente, aqueles que iam sair do poder vão
acomodando-se, tomando o poder de V. Exfs que lutaram com tanto idealismo e que hoje não podem fazer
prevalecer as idéiãs de então.
O Sr. Alcides Saldanha- V. Ex• me permitem um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com riiiiiio prazer.
-O Sr. Alcides Saldlinha - Na verdade, Senador, em
política sêfia se-cOmbatem situações, e nãO homenS. Aos
homens é dado reciclãr-se. Há um ditado popular que

"Errar é humano, persistir no erro é que ê o problema".
O PMDB-tem recebido de braços abertos todos aqueles que se reciclaram e o que importa r:tão é quem está no
PMDB hoje, mas que aceitem aqu-ela mensagem que o
MDB, hoje PMDB, vem pregando sem descanso durante
20 anos. Adaptando-se -à mensagem, não nos interessa
que tenha errado ontem. Fundamentalmente, nos interessa que ajudem a levar a mensagem para a frente.
diz:_

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concordo p1enaCOil!_ V. Ex• Nãq___importa que tenhall'! -~r:rado on~
Por isso que eu estranho quando_ ficam,- a cadã inStante,_ cobrando aqui posições de elementos do novo
PDS+ Porque não são só V, Ex•s que falam em novidades
não. Agora, também nós somos um novo PDS. Iremos
falar sempre assim: o novo PDS está aqui agora, para defender as SUa$ novas idéias também, uma reciclagem,
uma autocrítica que já fizemos, E V~ Ex.• não precisa
-.cobrar.
-Mas a idéia de que não combatemos os homens tam~
bém é nossa. Combatemos exatamente as idéias e por
isso não_acejtamo_s c,_omo vãlidas as transformações camaieônÍcas, Porque
não defendem as idéias que deveriam estar defendendo ao chegar no Poder, como che__ gar~, na c9mpanhia de V. Ex•s.
m-~nte

tem-~

e1es

O Sr Fábio Lucena- Eu quero apenas fazer justiça ao
novo PDS. ~ que o novo PDS não está entre aspas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Porque V.Ex~ não
está citando ninguém, ou então está querenâo assumir
uma paternidade que não é de V, Ex•

O Sr. Virgílio TáVOra....:... V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JVTAHY MAGALHÃES-Com imenso pra-

zer, nobre Senador Virgílio Távora. Venha em meu socorro aqui;-

O Sr. Virgilio

Távo~a-

Eminente Sen~dor, acho que

-v. Ex• colocou_o problema exatamente no seu epicentro,

onde ele devia estar. Nem mais um pouquinho para lá,
nem para cã, É um País muito grande realmente o Brasil
e.é um Partido muito g_rande o PMDB, porque, lutando
sob designaçôe_s diferentes, vinte anos, aliás quase 21, na
hora de atingir o poder, praticamente por ironia do destino, Vii ser dirigido por um homem de valor - todos
não deixãmos de reconhecer- mas que, aí sim, idéias,
comungavam bem diferente das que atualmente é obrigado ou deveria ser obrigado, pela posição que está e
]:!elO apoiõ que recebe; a adotar. Bem diferi.mtis, jUstamente quando olhamos este Plenário, os pronunciamentos de muitos aliados do PMDB de ontem e de hoje. Outro dia, dissemos -e o nosso eminente Líder Fábio Lucena-gOsta muito das_citações históricas- que lamenta- velinCnfe para nós, mas com grande orgulho para os que
nos seguem, não fazemos como Clóvis, ao ser batizado
· pelo Bispo de Reims, que recebeu a ordem de queimar o
que-ele tinha adorado, quer dizer, os ídolos, e adorar o
que ele tinha queimado, que era justamente a cruz de
Cristo. Erasó __esse o aparte que eu queria dar a V. Ex•
Realmente o PMDB subsistir no meio des_ta imensa con(radíçào de seus aliados é uma proeza que nós, seus ad-_
verSãiios;SOmos os primeiros ã saudar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. Ex•, como
sempre., nobre Senador Virgílio Távora, coloca, perfeitamente, a questão nos seus devidos pontos. Para dar um
exemplo que é da maior importância, mas que seráTratado aligeiradamente, aqui, neste instante, eu_ diria estarmos vendo agora, nesta hOra em que se _conieça a tratar
de um problema da maior seriedade, o problema da re-.
forma agt:ãria, as contfadições exatamente desse pensamento. -Quando Ii a mensagem, as explicações do discurso do Minístro sobre a reforma agrária e vi a proposta
que ~az, vi a diferença que existe entre a liguagem e os fatos e, maiS-?o que a 1inguagem e os fatos, entre a lingUagem mfnisteriat as declarações atribufdas aa·Presidente
da República. Quem lê a mensagem tl?m a_ impressão de
uma reforma altamente revolucionária, incendiáfia, que
vai hã. ver no Brasil. Quem lê as declarações, quem procu_ra examinar os fatos, verã q~e não é nada disto. Não
deve haver"~te temor, a não ser por erros, exatamente da
mensagem, da linguagem ministerial, quando fala nessa
qu~iãO d~ priOridade às áreaS de conflitos, que isto páde
incentivar_a criaÇão de novas áreas de conflitos. tum -as-

e
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sunto que realmente tenho interesse e abordarei aqui, no
futuro, comõ já abordei em várias outras ocasiõesA Eu
queria apenas fixar aqui esta contradição existente entre
as linguagem do Presidente e a dos seus subordinados.
Vamos ver se, ao contrário do CONIN, a autoridade do
Presidente será respeitada por seus subordinados.
Para encerrar, Sr. Presidente, aí já me dirijo a V. Ex• e
àqueles que hoje falaram em plenário. Não recebam
como qualquer restrição à atitude que, porventura, tenham tomado de fa1ar em nome de lideranças o que for.
E um apelo veemente que faço à Presidência desta Casa:
reunir-se com as Lideranças dos Partidos, a respeito desse mau hábito de se. falar pela Liderança diariamente. Eu
estava, há vários dlas, para fazer essa objeção, maS sem~
pre preocupado em não querer atingir quem tivesse falado pela Liderança. Os dias vão se passando e todo dia há
vários que falam pela Liderança. Não podemos admitir
que os inseridos tenham de ficar aqui, a sessão inteira~
aguardando a possibilidade ou não de falar. Peço a V.
Ex~ que entre em contacto com as Lideranças para ver
que os Regimentos, pelo menos o espírito da lei regimenw
tal é de fazer com que o horário da Liderança seja ocupado com assunto do interesse do Partido ou de comuni-caçõeS urgentes, dentrO da linha do seu partido e não
para gualquer um de nós fazermos seu discurso, sem a
· preocupação de inscriçãO no Hvro e no momento próprios.
E este o apelo que faço a V. Ex•, como também esten~
do este apelo para que V. Ex•, peça ao Presidente da
Casa que, em reunião com as diversas Lideranças, trate
também de examinar a questão das comissões permanen~
tes, das C Pls e comissões especiais. Não é poSsível querer
fazer todas as reuniões à quartas e quinta-feiras. Nós não
somos aquí nenhum Santo Agostinho para estarmos em
vários lugares ao mesmo tempo. Hoje mesmo, eu tive
quatro coinissões no mesmo horário.
Então, queremos cumprir as nossas obrigações e não
podemos fazê-lo. As CP Is estão sendo convocadas todas
também para qual-ta e quinta-feiras. Assim não hã condição de se trabalhar. E qual o resultado? A maioria fica
sem número para se reunir. Já é dificil reunir. Coin essa
diversificação de comi.$5Ões no mesmo horário, mais dífícil se torna conseguirmos fazer o trabalho próprio.
São estes os dois apelos que faço a V. Ex•, que realffiérite leve em cOns-íderação estes apelos, para que a Pre-.
sidência da Casa faça essas reuniões e se cheguei a uma
boa solução.
Era o que tinha a dizer,_Sr. Presidente e Srs. Senad9res. \Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -Os apelo~
feitos por V. Ex• serão levados ao c_onhecimento do Presidente José Fragetli,
Concedo a palavra ao nobre Senador Alcides Saldanha.
O SR. ALCIDES SALDANHA (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs, Senadores:
Estava inscrito para falar e levantar aqui um tema que
intereSsa â- Cohstitt.iinte,- para começarmos o debate
sobre~ rorntãs de governo, e para trazer aqui, ao debate, o problema presidencialismojparlamentarismo, para
que a nova Constituinte possa optar _dçfinitivamente entre um desses dois sistemas de governo. No entanto, Sr.
Presidente_, deixarei para _outra oportunid_ade, não que os
nobres Senadores, que aqui estão conosco, não sejam
dignos para este debate, mas porque, se tratando de um
tema que sabemos polêmico; queremos trazê-lo num momento em que o debate possa ser aprofundado.
Temos aqui, Sr. Presidente, um documento exarado
pela Federação Riograndense de Associações Comunitários e_ de Amigos de Bairros, a FRACAS, de Porto Alegre, a respeito de um tema palpitante, que são as prestações __do BNH.
Esteve nesta Casa, hâ poucos minutOs, o Sr. Ministro
Fiãvio Peixoto conversando com as Lideranças exalamente a esse respeito. E é um apelo que se faz ao ilustre
Ministro, para que ouça os mutuários do BNH, que nomeu Estado, organizados através da FRACAB,jã há um
ano e meio, levantaram o problema dos reajustes feitos
acima dos reajustes salariais, e que. por milhares de mandados de s~gurança, conseguiram com que aJustiça, t~n·
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to a nível de primeira, Co-mo- óe si:gunda instância, fizesse
a reposição e- deterininasse que OS contratos do BNH
fossem pagos na forma contratual, na forma assinada nasua origem.
Leio, Sr. Presidente, não só para que fique nos Anais,
mas para que tenha publicidade, o documento exarado
pela FRACAS, no final deste mês, e que di-z o seguinte:
Federaçio Riograndense de- Associações
Comunitárias e de Amigos de Bairros

(FRACAB)
Sede: Altos do Mercado Público - sala 119
Fone 254-796 - Porto Alegre - RS - 90000
Governo decide prestações do BNH até final do mês

A HORA É ESTA: PRECISAMOS
INFLUENCIAR NA DECISÃO
Após dois anoS -de luta- e de importantes vitórias - chegamos a um momento decisivo. Nos
próximos dias, o Governo da Nova República tomarã a decisão sobre a equivalência salarial e os aumentos das prestações de julho próximo. Terão de
decidir entre as propostas dos mutuários e as dos agentes financeiros.
Nossas Propostas são simples, claras, víáVeTs e
têm por base o nosso-dirdto, já garantido pela Justiça:
• garantia definitiva da equivalência Salarial, a
partir de jul/83
• índice de 112% para o aumento das prestações em julho próximo. Este é o índice cap-az de
colocar as prestações no nível normal em que estariam, se os contratos houvessam sido respeitados a
partir de jul/83
• compensaçã-o, nas prestações v:inCendas, dos
valores pagos a mais, após jUlho/83
• tratamento mais favorecido para os financiamentos até 900 UPC (para mutuãi"ios corri renda até
5 salários mínimos)
• transferêncía das prestações atrasadas para o
final do contrato
• solução para os que tiveram redução ou perM
da de renda
Os agentes financeiros não só propõem índices
maiores, que não recolocam as prestações nos níveis
normais, como insís-tCnl em: queos três milhões de
mutuãrios mudem seus contratos, passando a ter
aumentos semestrais, quando _os contratos asseguram o direito de ter um único auinento das prestações por ano.
P..ua atingir seus objetivos e preservar seus privi- lêgios, os agentes fírlanceiros fazem como sempre: exercem uma forte oressão sobre o BNH e o Gover~~-. P~~-q~; aceitêm essas medidas, que há mais de
dois anos vêm sendo repudiadas pelos mutuários e
condenadas pela Justiça em todo o País.
A hora é de decisão! Contra a poderosa pressão
dos grandes grupos económico-financeiros, contamos com a força muito mais poderosa de nossa união·. E saberemos tirar proveitO -de sermos milhões
de cidadãos conscientes de nossos direitos.
Cada mutuário ou não mutuário, mOrador de
casa ou edifício, inquilino ou proprietário, tem interesse na solução deste impasse, que inviã.biliza o sistema habitacional. Cada um de nós pode contribuir
para a mudança da atual politica de habitação: Não
vamos permitir que só os banqueiros e os especuladores imobiliários influenciem na decisão.
A Coordenação Nacional dos MutuáiioS, ao fiM
na! dos trabalhos da Comissão Especial instituída
pelo Ministro do Des_envolvimento Urbano e Meio
Ambiente, apresenta um resumo de sua proposta
para a solução do impasse vivido pelo SFH (Sisteina
Financeiro de Habitação).
Chamo a atenção, Sr. Presidente, que as razões dadas
abaixo não são fruto apenas do estudo isolado dos mutuários, mas também do trabalho da Coordenação Nacional, que teve a participação, inclusive, de pessoas indicadas pelo atual Governo.
I_ O aumento das prestações em julho próximo
(que atinge a 90% dos mutuários) não poderá uftra-

pa-ssar o índice de 112% (50% do INPC anual que
reajusta os salários de maio), para que sejam repostas as prestações no nível normal em que estariam,
caso não tivesse havido o desrespeito à equivalência
salarial, de julho de 1983 em diante.
2. Nesse perío_do, enquanto os salários tiveram
um reajuste médio acumulado de 1.400%, a variação
da UPC, usada indevidamente para aumentar as
prestações, foi de 2.400%. Essa é a defasagem que
precisa agora ser compensada com um aumento inferior ao lN PC.
3. Essa é a única maneira de viabilizar os pagamentos, fazendo cair a inadim_i?lência, desencalhar o
estoque de imóveis (cerca de 30Q mil, que cyinguém
compra por não confiar no SFH), permitindo a retomada das atividades da construção civil e recuperando a credibilidade do Sistema.
4. Qualquer aumento acima desse índice, invia:
biliza o pagamento, por manter as prestações num
nível que compromete uma parcela excessiva da renda dos mutuários e, portanto, aumenta o impasse.
5. Para os mutuários que ganham até 5 salários
ffiínimÕs, nossa proposta ê de _que tenham tratamento favorecido e a proteção de limites máximos de
Comp-rorriéTfmerito de renda. QuantO às -prestações
afrasadã.s, devem ser transferidas para o final dos
contratos. E para os que tiveram perda ou redução
de renda, reivindicamos a reformulação do Fundo
FIEL, tornando-o um mecanismo capaz de socorrer
o mutUário nessa circunstância.
6_,_ Durante os 40 dias de trabaJho da Comissão
Especial que funcionou no BNH, chegou-se às seguintes conclusões, com base em números fornecidos pelo próprio BNH:
__
_
a) a equivalência salarial pode ser garantida a todos os mutuários, sem modificar contratos, sem necessidade de subsídios governamentais e absolutamente sem constituir ameaça ao FGTS ou às Caderl]_etas de Poupança;
b) ê necessário modificar o SFH, sobretudo na
relação entre BNH e agentes financeiros. Trata-se
agora de reduzir as facilidades e os privilêgios que as
administrações anteriores do BNH criaram, indevidamente, para os agentes financeiros e que lhes garantem margens de lucro exageradas, que comprometem ·a viabilidade de_ uma política socíaf da habitação.
A propósito, podemos alinhar as seguintes medidas, que são de competência normativa do BNH,
podendo ser tomadas por ato administrarivO de sua
·· ·direção, sem n~essidade de modificações legais ou
contratuais:
----redução dos prazos de retorno dos empréstimos dO BNH aos agentes financeiros;
Isso porque, Sr. Presidente, como os prazos de retorno
entre o dinheiro entregue pelo BNH, o agente financeiro,
e a sua devolução ao BNH são bem maiores do que
aqueles que o mutuário ê obrigado a devolver ao agente
financeiro, e;;se dinheiro éjog(ldo no open e no over, trazendo ganhos excedentes aos agentes financeiros e, com
isso, ajudando a encarecer a prestação da casa própria.
-::........:;redução das taxas de juros cobradas pelos
agentes financ~jros;
-transferência de parte dessas taxas para o
FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), para reforçá-lo, tornando-o capaz de atender
aos seus compromissos, sem comprometimento de
quais_quer recursos públicos;
..:,.._redução de despesas- financeiras -cobradas -aos
mutuários e-- transfeiência do remanescente ao
FCVS, com a mesma finalidade;
-redução dos prazos concedidos aos agentes financeiros para que apliquem livremente (a juros de
mercado, hoje em torno de_3_5_%), recursos captados
em Cadernetas de Poupança, pelos quais pagam juros tabelados de 6%. Tal prazo, hoje, é, _em média,
de 12 meses.
c) Uma conclusão fundamental: a simples redução de apenas um ponto percentual da taxa real
de jurQ$_ 0 g:>bradÇ~s pelos agentes, e a tr~nsferência
dos respectivas recursos ao FCVS, permite reforçálo num nível mais que suficiente para garantir a
equivalência salarial nos próximos 30 anos. Sem fa-
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lar nas profundas alterações que o SFH terâ de so~
frer, e que o tornarão ainda mais viável.
_ 7. Ressalvamos que o índice de reajustamento
das prestações, proposto nu item 1 supra, não atende a situação dos funcionários públicos, que tiveram
no período, reajustes de seus vencimentos em índices ainda menores do que o lN PC.
O Movimento Nacional dos Mutuários
apresenta-se hoje amplamente vitorioso, junto ao
Poder Judiciário -e perante a opinião pública. Toda
a população brasileira espera que o Governo da
Nova RePública, fiel aos compromissos que assumiu, comece a corrigir os erros acumulados e efetive
as mudanças que abram caminho à construção de
uma nova política habitacional, de caráterrealmente social.
Brasília, 14 de maio de 1985.- Coordenação Nacional dos Mutuários e FRACAS."
Temos esperanças, Sr. Presidente, de que o Ministro
Flávio Peixoto, um homem moço e afeito aos problemas
da habitação no seu Estado, em Goiãs, seja realmente
sensível aos dados fornecidos pelos técnicos da FRACAB, dados que não foram buscados nem inventados
em rcuniõs privadas dos mutuários, mas que foram tirados, foram discutidos com os agentes do próprio Governo, quando o Presidete Tancredo Neves, antes de assumir,determinou que uma Comissão especial viesse a estudar o Sistema Nacional de Habitação para tornã-lo
viável e justo.
Nós confiamos em que o Ministro Flávio Peixoto não
se deixe levar pela pressão dos agentes financeiros e aten:..
da aos milhões e milhões de mutuários que hoje têm dificuldade de pagar sua casa própria.
Era isso, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG!LIO TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERJ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Em 1907, pelo Decreto Legislativo n~ 1.367, começou
a ser implantada a política sindicalista brasileira, declarando o artigo 81' daquele documento legal:
''Os sindicatos que se constituírem com o espírito
de harmonia entre patrões e operários, como sejam
os ligadas por conselhos permanentes de conciliação e arbitragem.- destinados a dirimir as divergências e contestações entre o capital e o trabalho,
serão considerados como representantes legais da
.cl<'!sse em todos os assuntos da profissão."
Mas a legislação trabalhista, que começou a se esboçar
no primeiro Governo de Vargas, é que orientou o sindiC<.I!ismo brasileiro no sentido da sua independência económica, embora jamais se tenha liberado inteiramente
da tutela do Estado.
Tratando-se de leis casuísticas e episódicas, promoviase; em 1943, a sua consolidação, que entrou em vigor a
lO de novembro, no sexto aniversário do golpe de 1937.
A chamada política sindical foi regulamentada três vezes: pelo Decreto n~ 19.770, de 1931, pelo Decreto n"'
24.694, de 1934, e pelo Decreto-Lei n"'l.402, de 1939. No
período mais liberal, o segundo, não vigorou, na prática,
a liberdade sindical, instituindo-se o chamadQ. ''peleguismo", comandado pelo Ministério do Trabalho.
Esp-erava-se uma veràadeira mudança, com a Consti·
tuição de !946, que, no entanto, se limitou a convâlidara
organízação trabalhista preexistente, sem abrir qualquer
horizonte à autonomia sindical.
Trata-se, na verdade, de uma legislação intrinsecamente fascista, pois o art.-528 da Consolidação das Leis
do Trabalho parece ter inspirado aos militares o Ato Institucional n9 5. Esse dispositivo autoriza a intervenção
nos sindicat9s, pelo afastamentp das lideranças, instrumento que alijou, nos últimos vinte anoS, os melhores
condutoreS-da classe operária, impedidos _de qualquer
atuação no seio da respectiva classe.
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Agora, quanto à Nova República, está ela comprometida. com um pacto social que foi a principal promessa
de Tancredo Neves, deve o sindicalismo brasileiro tomar
cOmo bandeira a revOgação desse odioso artigo, como
ponto de partida para a reformulação do sindicalismo
brasileiro, em termo de maior autonomia e plena liber·
_
dade.
Ei-a o que tínhamos-a dfzer, Sr. Prestdente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pro·
nuncia o-Seguinte discursO.) -=-sr. Presidente e Srs. S!!nadores·
_
Vítima· de acidente de automóvel, perde a cidade de
Penedo um de seus mais il1:1stres e destacados filhos, meu
particular amigo e bravo_çorr_e:ligionârio político, o Doutor Raimundo Marinho.
. .
De" luto se encontra, por via de conseqUência, o Estado
de A lagoas, que assistiu, com profunda tristeza, ao desaparecimento de um Líd~- E_stadual do majs alto concei-

to.
Nascido em Penedo e_ de família modesta, conseguiu o
nosso pranteado amigo, com esforço, form.ar-se em
Odontologia, na Universidade Federal da Bahia.
Exercendo com dedicação, competência e carinho a
profissão qUe abraçou, quis o destino colocar Raimundo
Marinho nos caminhos da política, que o tirou do campo
estritamente profissional para alçá-lo na difícil vida de
homem público.
De porte franzino, VCii: mansa e pausada, gestos afãveis e conciliadores, encobria, com aquelas características, uma coragem indomável quando tomava uma decisão ou quando firmava um compromisso.
Era um daqueles companheiros em que se poata confiar, pois a inteireza de seu caráter, a firmezã de seu procedimento e a nobreza de suas atitudes nãO admitiam
subterfúgios, não comportavam meias palavras nem
meias verdades, tão tristemente encontradas em certas
personalidades que não deviam ter enveredado pela a~i
vidade pública.
Com este denodado modelo dC homeni j)líblico é que
Raimundo Marinho ~onseguiu, por três vezes, conquistar o mandato popular de Prefeito da aristocrática Cidade de Penedo, considerada ã. Princesa do Baixo São
Francisco,
Foi Vereador e agora começava a prepar:;~.r-se para,
mais uma vez, governar sua cidade.
Várias vezeS lhe foi acenada a candidatura a Deputado
Estadual, para o que se elegeria, tião tenho dúvidas, com
bastante tranqüilidade.
Era uffi cidadão ao qual se poderia aplicar, com justiça, O adjetivo de polimorfo, tal a sua capacidade e a sua
inteligência.
Mesmo sendo um_ profissioriã.l de saúde, ainda lhe
sobrava tempo para ser professor do Colêgio Comendador José Peixoto e da Escola Têcnica de Comércio, em
Penedo.
Foi, ãtendendo a seus ideais, o criãd-Ol- da Fundação
Educacional do Baixo São Francisco à qual pertenCem a
Faculdade de Formação de Professor e um excelente museu, com sede no Paço ImperiaL
Atualmente, _exercia o nosso estimado e saudoso ã.migo as funções de Auditor de Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
A tragicidade de sur:,. morte atingiu o paroxismo da
dor, pois no mesmo desastre faleceram sua esposa e o seu
motorista.
Associo-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a este pC:
sar profundo de-uma família duplamente enlutada e da
socieda~e penedense, que vê desaparecer um dos seus
membrOs mais queridos, bem assim do Tribunal de Contas do meu Estado, pela grande perda.
Povoam o meu pensamento, neste Instante, aquelas
palavras da Bíblia, no livro da sabedoria, perfeitamente
aplicável à notável personalidade de Raimundo Maflnho: ....Tendo chegado rapidamente ao fim, percorreu
·
uma longa carreir.:;t".
Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Conce-

do a p<llavra ao nobre Senador Álvaro ~ias.
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O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faz poucos dias, o Sr. Ministro do Planejamento, Dr.
João Sayad, submeteu ao Presidente José Sarney- que
o aprovou- o primeiro documento de Diretrizes para o
I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova RepúbliCa.. Dãs ídéíiis geradoras destas diretrizes, Taz parte vigoroso empenho em que seja este Plano uma expressão da
vontade nacional e instrumento para condução, essencialmente democrática, das políticas qu~ visam à superação da crise econômica e social que se abateu sobre a
Nação e à retomada de Um processo sustentado e socialmente justo "de desenvolvimento.
.
Com base em tais postulados, esta proposta de política
- naclonal de deseilvolvimento deverá ensejar uma ampla
discussão por todo o País, de que deverão participar todos os segmentos de nossa Sociedade. E, naturalmente,
serão Congresso Nacional o desaguadouro desse movimento, quando, captadas as mais va~adas i'eívindicações
e sugestões da sociedade civil, aqui chegue o projeto final
deste Plano para apreciação, revisão e aprovação.
Por isso acredito ser pertinente e, mais do que isto, hnprescindível, que desde logO se encetem-, n~ta Casa, os
debates preliminares que devem preparar esta partici·pação parlamentar na formulação do PND. Em especial,
aqueles debates que se referem - no campo de competência do Senado - às perspectivas que se abrem, para
cada Unidade de Federação, de projetar neste Plano de
Desenvolvimento suas expectativas de progresso, de
bem-estar social e de contribuição para o engrimdecimento da Nação brasileira.
·
f: neste quadro, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que !lle apraz ser portador das preocupações e de algum·as contribuições dos paranaenses a este grande debate naciOnal. E creio que não ser_á, de modo algum, desproposit~da a experiência de nosso Estado para fazê-lo,
pois -todõs sabemos que o Paraná expressa, de formã significativa, uma boa iJDagem-síntese do Brasil. Nele se
co.ntêm tanto a ousadia de seus processos de modernização, como as limitações decorrentes de um desenvolvimento.a.meio caminho e o_s potenciais que se podem arrancar destas limitações· e da consciência de que podemos superá-las com arrojo, mas sem grandes traumas. ·
É no Paraná, ainda, uma síntese etnográfica, cultural e
social do Brasil. Ali temos uma ponderável fração de sua
gente viVendo diretamente do trato da terra. Como te- .
mos um processo rápido....:.. e atê eXacerbado- de urba:nização. Observamos ali também o qu~dro de flagrantes
disparidades sociais e econômicas: o abundante làdo a
lado com a carência mais chocante; o modernizado convivendo com o estagnado; a empresa associada ao conglomerado multinacional vizinha da pequena manufatura familiar. E em tudo a presença do paranaense de
várias gerações ombreando com imigranteS de tbdas as
regiões do Brasil: o paulista, o mineiro, o gaócho, o nord~tino e o nortista. E há tambêm, a ausência do paraM
naense que foi ser pioneiro em outras fronteiras do País.
Tampouco é reduzida a contribuição do Paraná ao desenvolvimento naciOnal. Geramos acolá, um doze avos
da riqueza do Brasil, a cada ano. E chamamos a atenção
para o fato de que esta participação tem sido cresceilte; e
·apenãs para darmos um exemplo, em 1970 gerávamos
5,8% da renda interna nacional e chegamos a elevar esta
participação para" 7,6% cinco" anoS após. E mesmo depois
dÕ período agudo de reêessão, ainda restringidos por
quebras na produção agrícola, ampliamos nossa capacidade de desempenho, recuperando o nível de participação na geração da renda nacional em patamar· próxima a este último, coin 7,4% em 1983.
Em 1970, ~ prod-~-to industrial do Paraná equivalia a
apenas 3,6% do Brasil; ao final da década alcançávamos
entre 5%.e 6% e temos hoje cerca de 7% deste valor. Do
mesmo modci ê vital nosso aparte às exportações brasi'leiras de produtos agrícolas; apenas com-n complexo
soja e mesmo depois da disseminação de seu cultivo em
direção ao Centro-Oeste, produzimos, nO Paraná, um
terço de toda a produção nacional. Partimos, na.safra de
1971/72, de I mil~ão l40 mil toneladas, p3ra 4 milhões
710 mil tonela'das na safra de 1983/84.
De imediato, s~a cifras que causam excelente _impressão. E não po.demos dizer que não representem um pro-
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gresso considerável. No entanto, exatamente como se dã
com o cenário do País como um todo, tanto quantO há o
cresci_!Tlento material, há a magnificação de vários
problemas e o agravamento de muitas disparidades sociais e regionais.
São evidentes as transformações econômica:S por que
passou nosso Estado. Ao início dos anos setenta,
concluía-se de sua formação e esgotavam-se suas últimas
fronteiras a:grfcolas. Então, um q_uarto da renda interna
do Estado originava-se do setor agropecuário, onde se
encontravam ocupados quase dois terços de sua população ativa. Das atividades industrais vinha pouco mais
de 16% desta renda e nelas havia cerca de 7% dos empregos. Dez anos após, o setor agrícola mudou substancialmente: predominam as lavouras mecanizadas de grãos e
tornou-se inevitável a expansão _do cultivo da cana-deaçúcar.
Reduzindo as áreas aplicadas à produção diversificada
de alimentos básicos- que respondiam por substancial
porção do abastecimento dos mercados internos do País
- esta agricultura modernizada espraiou-se por todo
seu território, impulsionando o processo de esgotamento
horizontal de suas fronteiras. Presentemente, de toda a
área do Estado, 52,9% estão totalmente aproveitadas, somando 10,5 milhões de hectares. E apenas 4 milhões de
hectares de áreas agricultáveis ainda se enc_ontram sem aproveitamento efetivo. Contudo, como deCOrrência desta mudança, surgiram problemas sérios.
O avanço da mecanização pode ser evidenciado pela
relação entre área ocupada e número de tratares: em
1970, havia um tratar para cada 253 hectares; e em 1980
um -para cada 74,5 hectares. Isto implicou em notável
concentração fundiária. Tarito em sua linha setentrional
de_ ocupaçãq, como naquela expandida pelas migrações
gaúchas do sudoeste, o padrão era a pequena e a mêdia
propriedade familiar. Instaurada a modernização~ 34%
dos estabelecimentos existentes dispõem de até 10 hectares e ocupam apenas 4,3% da área apropriada; outros
37,8% dos imóveis dispõem de 10 a 25 hectares e ocupam
15% daquelas áreas. E 6% das unidades ocupam 56% da
área totaL
Em conseqüência, processou-se no Paraná um dos
mais espetaculares movimentos migratórios de todo o
País, durante os anos setenta. A população i'ural apresentou .urna rçdu,ção bruta de I milhão, duzentos e sessenta e nOve mil pessoas entre 1970 e 19.80. Eãs Vi"las e cidades passaram a abrigar cerca de 4,5 qtilhões de habitantes. Se estas houvessem aumentado sua população apenas de modo vegetativo, teriam hoje pouco mais de
três milhões de pessoas. Foram, entretanto, .. inchadas..
por uma parte considerável dos migrantes rurais. Outra
parte saiu do Estado, para ocupar novas fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e no extremo norte do Brasil.
Estima-se que o Paraná terá perdido, a título de migrações líquidas, cerca de 2,5 milhões de habitantes entre
1970 e 1980:
Deste modo, à mig'ração rural-urbana sucedeuMse,
também um acentuado processo de concentração urbana. Apenas a microrregiãq de Curitiba recebeu um quinto de todo o incremento populacional de todo o Estado,
passando de 821 para um milhão, quatrocentos e quarenta mil habitantes. Destes, 92% vivem nas suas áreas
urbanas. E as perspectivas são de que este processo tende
a continuar nos anos oitenta, de tal modo, que, até o final da déqida, 61% da população urbana do Paraná estaM
rã vivendo em 20 cidades apenas: Curitiba, que terá, então, 1,6 milhão de pessoas, quatro com população maior
que 230 mil habitantes, outras cinco entre cem e duzentos mil e mais dez entre 65 e cem mil habitantes. E, além
destas, que somarão cerca de 4 milhões e 300 ril.il pessoas, as demais cidades abrigarão outras, 2,7 milhões de
pessoas.
·
·
Em suma, o Paraná terã ultrapassaao sua característica hístóriCa de região~ fundamentalmente, agrícola e ruM
ral. Sem dúvidas, por suas condições ecológicas e pOr sua
consolidada tradição económica. manterá um papel importante como produtor agropecuário. tanto em ramos
que se V<?ltam para a exportação, corno naqueles vocacionados para o abastecimento interno de alimentos e
matérias-primas.
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Contudo, jã não poderá assegurar ou melhorar os padrões de vida de sua gente fundado apenas no setor pri~
mãrio. Este viu~se reduzir a população ativa nele empregada em 2% ao ano, durante toda a dêcada de setenta, ao
mesmo tempo em que o setor tinha seu produto aumentando em 48%, ito mesmO Iã.pSO de tempo. Se isto significa um enorme ganho de produtividade- o produto por
homem ocupado na agropecuária teria aumentado 2, 7
vezes - dadas as suas característícaS de intensificação
do capital e de concentração_ de propriedade, também
implica em que apenas uma parcela menor destes ganhos
se redistribui entre os membros da força de tr.ibalho. E
também uma parcela apenas permanece no Estado.
Com efeito, há dois grandes fatores de eVasão regional
e social da renda gerada pelo setor agropecuârio do Esta~
do. O primeiro corresponde ao fato -de que a agricultura
modernizada, hoje predominante, para realizar seu processo de produção, exige a aquisição de grande parte de
seus insumos ao setor industrial: combustíveis e lubrificantes para suas máquinas, fertilizantes e defensivos
para o trato cultural, rações para animais, as próprias
máquinas e implementas. E a maiotia destes itens é comprada fora do setor produtivo estadual.
O segundo se deve a que um componente importante
da apropriação da renda gerada é o custo financeirOOáS
capitais de giro e de inversão. Enquanto nas grandes propriedades se consegue minorar o seu impacto, nas médias e pequenas o produtor rural é gravemente afCiado,
vendo sua renda familiar remanescente reduzir-se. Ou se-ja, é acentuada a má distribuição funcional e social da
renda dentro do próprio setor. E novamente, nos extratos de alta renda, perde o Estado; as pautas de consumo
destes grupos são formadas por váriOs itens cjue sigilifi.:
cam aquisições de bens e serviços fora do Paraná.
Embora seja um indicador específico e representativo
de apenas uma parte destes fenômenos, os dados da balança comercial interestadual - de operações tributadas
- mostram a magnitude da evasão de renda neste aspecto. Em 1983 registraram-se entradas de mercadorias no
valor de CrS 2.453,5 bilhões e saídas no valor de CrS
2.38 I ,6 bilhões; dando~nos um déficit comercial visível
de 3% sobre o nível das transações. Com a região Sudes~
te, que representa. quase dois terços das trocas interestaduais do Paraná, este déficit chega a 17,3% do nível de
comércio. Para se ter uma idéia da importância deste indicador, bastaria dizer que essas transações equivalem a
27,2% do Produto Interno do Paraná neste ano. E correspondem a uma proporção, no volume das mesmas
transações para o total do País, da mesma ordem da participação do PIB do Estado, no PIB do Brasil.
Vêem, desta maneira, os Srs. Senadores, que a posição
econômiCa-e a situa-ção social do Paraná, no contexto nacional, é em muitos pontos semelhante à do próprio País.
E que, se o Paraná é estrategicamente importante para o
Brasil, também é fundamental que se incremente sua
contribuição para o desenvolvimento brasileiro.
A parte cresce quando assim o permite o todo. E este
cresce na medida das possibilidades de crescimento de
cada uma de suas parcelas.
É aqui, Senhores, que convergem as expectativas de
nosso Estado com aquelas expressas nas diretrizes do I
PND da Nova República. Alf se afirma que, ao mesmo
tempo em que se faz necessária uma sólida política de estabilização económica para reduzir a inflação e as restrições Cft-ternas ao crescimento, não se pode descurar da
implementação de fortes medidas de recuperação do
crescimento. E, em especial, para conferir, a ele, um sentido social que permita minorar o impacto da recessão
sobre os grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira
e assegurar, no médio prazo, um padrão mais justo e eficiente d_e desenvolvimento para o Brasil.
É aqui, também, que se deve enfatizar uma condição
para o alcance destas propostas, vinculadas a esta manei.:
ra de enunciar a estratégia do Governo. Ao contrâriodos setores que pregam uma recessão corretiva- seja lã
o que isto signifique ...=--i:Jão cabe primeiro a estabilização, para depois retomar o crescimento económico, e
ainda mais tarde promover a cOmpensação social de seus
efeitos negativos. O que a Nação exige da Aliança Democrática ê um enfrentamento simultâneo e consistente
de todas estas dimensões do desenvolvimento brasileiro.
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E, mais ainda, agir de modo rápido par~ alcançar em
breve os seus resultados.
Falamos dos problemas que resultaram dos processos
sociais e e_conômicos que ocorrem nos anos setenta. E
nos referimos às exigências que se colocarão, pela popuR
lação, cujo tamanho estimamos para 1990. Devemos ver,
no entanto, o óbvio: já estamos a cinco anos do fim da
década passada e em pouco estaremos em 1990. Não hã
como esperar. h absolutamente necessário obter resultados palpáveiS a curtissimo prazo. Porqu_e~ se não o fizermos as tensões sociais se tornarão insuportáveis.
_E o Paraná, sem sombra de dúvida, constitui-se num
espaço económico e social com elevada capacidade de
respostas rápidas. Tanto no setor agropecuário, onde já
o demonstramos -com sólidos exemplos de reação às
pressões recessionistas, como nas possibilidades de exR
pansão industrial, que estão ali a desafiar tanto a nossa
própria capacidade, como a do Governo Federal e dos
vários segmeptos da estrutura empresarial do Pafs.
As diretri~_ para o PND animam nossas esperanças.
Nelas se enfatizam que o Brasil deve arrojar-se na tomada de medidas urgentes para recuperar o nível de ati vidade e de emprego do setor industrial, reduzindo a capacidade ociosa e redirecionando os investimentos no setor.
Ao mesmo tempo, sublinha ser imperiosa a recuperação
da capacidade de inovação, a fim de evitar que se amplie
o gap tecnológico, face à economia mundial de que fazemos parte e à qual nos integramos.
Reconhece_tjlmb_êm que as bases institucionais de fomento à industrialização se tornaram obsoletas, à mediR
da em que se foi completando o ciclo de substituição de
~mpq_E.tacões e se alcançou um alto nível de integração e
auto-estimulação do setor. Textualmente, as diretrizes a-firmam: ..e~ resumo, ê preciso definir novas políticas industriais de financiamento, de desenvolvimento regional
e setorial e de regulação do papel do Estado e do capital
estrangeiro".
Em gênero, número ç_ grau, concordamos c_om esta
postura. Jâ não tem sentido esperar que o Estado- em
especial seu braç;o executivo federal - faça sozinho as
opções de investimentos específicos de expansão indus~
trial. Mesmo nos ramos de indústrias básicas, este seu
papel se deve restringir. E isto não significará ausentar-se
- enquanto instrup1ento da sociedade - da co_ordenação e da estimulação dos rumos que o desenvolvimento industrial deve seguir para alcançar _os resultados sociais que dele se, exigem.
E que rumos são estes?
Afora aqueles referidos à complementariedade da estrutura industrial e ao rápido avanÇo em áreas de alta
tecnologia - mecânica de precisão, ii:tfOrmática, química fina e materiais novos e biotecnologia- avultam dois
problell}as de profundas imp_(icações sóciopolíticas e de
articulação com os demais segmentos da economia: a
precoce monopolização e verticalização do parque
industrial-empresarial e a exacerbada concentração espacial da indústria.
Em boa parte devido à falaciosa estratégia de crescimento baseada no tripé grande empresa nacionalestatais-multinacionais, avultaram os problemas de capacidade ociosa. excesso de.':' autonomia decisória, concentraÇão de capital e subordinação a ·estratégias forâneas de mercado e inversões,_que marcaram o último ci~
_ elo de expando da indústria brasileira. E, como seqUela,
se teve uma concentração crescentemente ineficiente das
plantas industriais_ em poucas áreas locacionais do Centro Sul do País.
Mesmo na escala estadual, sente-se hoje o reflexo desta forma de condução do cresciment!) industrial. No Paraná, em uma década apenas, a renda industrial passou
de 16,6% para 28,1% da renda interna estadual. Entretanto, jã ao final do período, o valor agregado da produção industrial. na Microrregião de Curitiba, elevou-se
de 32,4% para 54,7% do total de valor agregado indus~
trial do Estado. Em 1978, quando se fez uma pesquisa
sobrC as tendências deste moviii:tento, foi verificado que,
nós~iamos in:SiS--dii'lâmicos do parque industrial paranaense, 35% em média de SCU$ insumos eram adquiridos
for:i _do Estado; em metalurgia, esta relação subia a 65%,
--e_ de ··material eslétrico a 82%. Ou seja, revelava uma
biUXíssinúl "infegnição destes ramos na economia local;
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ou, em sentido contrário, uma profunda subordinação
deles a "importaç_ões"_ de.grande parte dos seus componentes.
Em princípio, isto não se contituiria em problema; afinal, não se pode esperar que num só espaço estejam todas as possibilidades de produção. Ocorre, porêm,- que
são aquisições feitas a indústria de fora do Estado que
também existem no próprio Estado porém, em estágio
menor de desenvolvimento técníco~econômico: Outra
pesquisa, realizada em 1982, mostrava que as montadoras existentes no Estaào não faziam maiores compras d_e
fornecedores locais, por faltar a estes controles de qualidades. ajustamento tecnológico às especificações mais
sofisticadas das montadoras, capital de giro para acompanhar o crescimento da demanda e assim por diante.
Em r_esumo, mesmo existindo vários ramos industriais
no Paraná, faltam-lhes condições para participar de um
efetivo processo de expansão e desenvolvimento indus~
trial.
Díante de toda~ estas (:ircunstâncias, é absolutamente
imperioso que se desencad~ie uma nova política industrial a nível do Estado. Do mesmo modo como isto é re~
querido para o conjunto do Extremo Sul.
Esta seria parte essencial de nova política intrial anunciada nas Diretrizes para o PND, no que toca aos seus
objetivos de desconcentração industrial e de conferir
auto-sustentação à expansão do setor.
Em termos do nível estadual desta estratégia de expansão e integração da indústria" na economia regional
dever~se-á ter em conta objetivos como:
a)_ geração de emPregos para a crescente população
urbanizada;
b) elevar a produtividade média das estruturas produR
tivas do Estado, de modo a permitir a elevação dos saR
lários médios e melhorar a distribuição da renda;
c) internalizar e estabilizar os fatores de dinamização
da economia regional;
d) elevar e equilibrar as relações de troca do Paraná
com o restante do País, em 'especial com a economia do
Extremo Sul, para dar-lhe maior integração regional;
e) proporcionar, via aumento do nível de produção e
renda internamente gerados, maiores volumes de arrecadação .fiScal que permitam ao Estado expandir e melhoR
rar a oferta de serviços sociais básicos.
Já dispõe o Paraná de estudos avançados a respeito
dos principais obstáculos e potencialidades para condu~
zir tal política. Igualmente tem implantados e desenvol~
vidas alguns dos instrumentos necessários para levá-la a
cabo: um sólído e equilibrado sistema flnanceiro estadual, institutos de pesquisa tecnológica, organismos de
apoio ao desenvolvimento empresarial. ReconhecidaR
mente, a rede infra-estrutura! do Paraná ê uma das mais
amplas, em termos relativos, das que se dispõe no País.
Falta-nos complementações que requerem recursos
não mu!to elevados. Falta-nos um desempenho mais ati~
vo das institUições federais de ensino técnico e superior e
de produção científico-tecnológica no suprimento das
necessidades de nosso desenvolvimento. Falta-nos uma
atenção mais específica das instituições federais de fomento industrial, para articular as políticas estaduais às
macropolíticas de âmbito nacional.
Superar estas lacunas é objeto preferencial das discus~
sOes que se abrem para a elaboração do I Plano Nacional
de Desenvolvimento da Nova República. O Paranâ não
reivindica _um tratamento privilegiado, egoisticamente
concebido; mas tr~amen~o eficaz dos requerimentos nacionais de desenvolvimento industrial. E oferece uma
ponderável contrapartida: a rapidez de sua capacidade
de resposta, um elevado retorno aos investimentos que
no Estado se façam, uma larga base de integração para
novos projetas industriais.
Move-nos, fundamentalmente, a determinação de
contribuir ativa e racionalmente para a superação dos
entraves que se colocam para fazermos do Brasil uma
Nação própera, justa e solidária. E estes são os valores
que devem presidir a concepção das novas políticas de
desenvolvimento do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
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O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aos poucos vai-se instalando um processo de tomada
de consciência, no Rio Grande do Norte, sobre o problema dos emprêstimos em dólares, tomados pelo Estado.
Lideranças se manifestam aqui e ali, populares discutem, a imprensa debate, há, enfim, indagações a respeito,
que sempre se aprofundaram em busca dos por quês.
O jornal O Poti, tempos atrás, trouxe ampla matéria
sobre a questão, intitUlando-a_c_m e:nfãtica mJmchete_ ®
"A GUerra dos_SO Milhões de Dólares", em cujo enredo
aparece, de um lado, o Sr. G_o_vernador lutando para
conseguí-los, pois, segundo o jornal, esse dinheiro é indispensável ao- projeto de po_der da famflia Maia que
profetizava um-final apoteótico à administração atual do
Estado e, de outro lado, apareço eu-, encarnando a resistência contia sua aproVaçãO. ~_dever de justiça assimi.lar
que O Poti não_ se enveredou pelos desvarios maniqueístas do santo contra o-demõnio, tão c-omuns na imprensa
de uns tempos atrás, onde se posicionar contra os interesses do poder imperante era crime lesa-majestade.
Não! A teve-se o jornal a uma linha de anâlise séria e procurou, segundo seus recursos e_ convicções, esclarecer opiniões em conflitos sem tõmar-eSse-'ou ãquete:-j.iãrtido.
Na última semana, é o joinal Dois Pontos que cuida da
matéria, lançando no- debate o ex-Governador Cortez
Pereira para qriem u-aplícar citiqUeiita milhões de dólares
em obras sem retomo_ é pecado mortal".
DiSC-Utindo os critériOs de priOrização adotados, conclui Cortez Pereira que o plano de aplicação dos cinqUenta milhões de dólares ..jamais deveria ser uma :decisão do Governo". Deveria, sim, ser "um plano aberto à
partiCipação- da sociedade".
Revela, ainda, o Dois Pontos, na mesma pâginã~ que o
Presidente do Diretórío- Regional do PMDB, Geraldo
José de Melo, "retiraria-o veto à aprovação do empréstimo" se o Governador aceitasse certas condições não s6
de tratamento equânime aos Prefeitõs do partido, hoje
totalmente discrímiiiados pelo Governo, mas, principalmente, a cessação de a tos de hostil_idade a_ políticos do
PMDB, inclusive perseguiçõés policiais.Acredito ser altamente positivo esse-debate todo em
torno da questão, poiS não é possíVel se continuarem métodos de Governo onde a opinião--pública, inclusive porsuas lideranças mais expressivas, seja-simplesmente ign1Yrada.
Quanto mais se discutir, quanto mais se levantarem oM
piniões prós e contra, quanto mais amplo for o diálogo
Goverrio-povo~- mais próximo da verdade se chegará.
Louvo, pois, o-debate e_ espero que seja sempre mais
cultivado e mais profundo.
Não são estas, p-orém, as razõeS: deste meu pronunciamento.
Quero deixar claro, iriiC:íalmente, que não esto_u_contra
a aprovação do empréstimo, nem estou_ .exercendo qualquer poder de veto_ partidário para forçar o Governador_
a aceitar condições por justas que sejam.

Assumo uma posição de principio: não posso, em sã
consciência, aprovar ou rejeitar, politicamente, um projeto de tal importância para o Estado. Tenho de me ater,
antes de qualquer outra consideração, ao interesse do
próprio Estado, ainda que me contrariem interesses políticos. Sempre tento, obviamente, compatibilizar os interesses políticos de meu partido e os meus com os interesses do meu Estado. Quando isso não é possível, porém,
faço prevalecer os interesses do Estado.
Isso posto, volto a explicitar meu posicionamento
sobre a questão do emprêstimo de cinqUenta milhões de
dólares, quase trezentos bilhões de cruzeiros, para o Rio
Grande do Norte:
Primeiro, não estou_ discutindo o mérito do plano de aplicação: se em estradas, se em açudes, s_e em eletrificação, se em caça a votos_~ Estou pedindo o plano de aplicação. Acho inconcebível solicitar autorização ao Senado Federal para contrair um empréstimo de tal monta,
sem explicitar para o que será o empréstimo.
De posse do plano de aplicação, sim, poderei ou não,
fázer obJeções de mérito~ Sem perder de vista o fato de
que ao Governador e não a mim, é que compete o gov_erno do Estado. Não me imiscuo em sua administração.
Cabe-me, como Senador da República, apreciar as razões do empréstimo em função dos interesses do Estado
p-ara,segurrdo o meu livre convencimento, dar minha aprovação ou rejeíção. Nisto não admito que ninguém se
imiscua.
Enquanto b plano de aplicação não vier, contínuãieí
usando os instrumentos de que disponho para não aprovar o empréstimo. Ainda que o Governador ingresse no
meu partido e passe a tratar os Prefeitos do PMDB de
forma privilegiada em relação aos do PDS e do Pê=.FéLê.
Com o plano de aplicação, estou pedindo, também, as
peças de prestação de contas dos sessenta milhões de
dólares que o Senado aprovou e o Goverrio do Rio
Grande do Norte já utilizou nesta e_ na penóltima administração. Peço-as por um motivo extremamente simples: o Estado já estâ inadimplente nas prestações_de um
primefro empréstimo, depois do qual tomou mais um e
agora pleiteia um t!!rceiro.
Ora, sem sabermos como se aplicaram recursos abundantes e custosos, cujo pagamento já constitui problemas à administração, não poderemos julgar o contexto
do programa ora pretendido, com os novos recurs_os que
o Estado se propõe a tomar.
Não é, pois, uma exigência gratuita, fiscaHsta, impei'tinente. t, antes, a solicitação de um docurilentõ-lmprescindível à formação do juízo com que medirei a conveniência ou 'não .de aprovar o empréstimo solicitado.
Segundo, preocupa· me muito õ processo de endiVidamento dos estadds, em mo_eda estrangeira. Sei que isso
irá agravar ainda mais, a gravíssima sitliaç_ão_ do País
junto a seus credores externos.
Propus, recentemente, a criação de uma subcomissão,
na Comissão ·de Finanças, com o fim específko-de estu-
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dar o problema das solicitações de empréstimo, em moeda estrangeira, pelos estados e municípios.
t óbvio que, quanto a meu Estado, tenho de aprofundar o estudo da questão, como os demais senadores o fazem em relação a seus estados. Adoto, porém, princípio
idêntico,- em todos os casos.
Terceiro, não posso admitir que o Senado Federal,
nestes tempos de abertura, quando pretende reconquistar suas prerrogativas. atue levianamente não tendo critérios para se manifestar em matéria tão grave quanto esta, da aprovação de empréstimos em moeda estrangeira,
pelos estados e municípios. Carimbar um projeto, corri
sim ou não em razão de conveniências políticas, versando sobre_a matéria que poderâ agravar ainda mais, o já
extremamente grave problema do endividamento externo brasileiro, não é- c_omportamento compatível com a
seriedad~ da mais alta casa legislativa da Nação_.
Tais minhas reais razões na questão do pedido de emprêstfmo do Governo do Rio Grande do Norte.
D_elas não pretendo me arredar.(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-- Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária de 18 horas e 30
minutos, anteriormente convocada, a seguinte.

ORDEM DO DIA

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 5, de 1985 (n~' 4.729(84, na Casa de origem),
de iniciativa _d_o Senhor Presidente da República, que al·
tera a composição e a organização interna dos Tribunais
Regioltais do Trabalho que menciona, cria cargos e dá
outras ·pmVldências,_tendo
Pareceres favoráveis, sob n~'s 94 e 95,_ de 1985, das Comissões:
-de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ- mafã. riii12~ de 1985 (n~'~.421/84, na Casa deOrig~m), de
iniciativa do St!nhor Presidente da República, que conce~
de pensão eSpecial a Clodomiro Ignádo Xavier; ex-Cabo
do Exército, e dã outras provídências, tendo:
P8recer favorável, sob nl' 105, de 1985, da Comissão
- de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está en·
cerrada a sessão.

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)

Ata da 85' Sessão, em 30 de maio de 1985
3~
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Legislatura

- EXTRAORDINÃRIA Presiâência do Sr. Mário Maia
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE: PRE:.SE:.NTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Fábio
Lucena- Raimundo Parente- Alcides Paio- Gaivão
Modesto - Aloysio Chaves - Hélio Gue]ros - Alexandre Costa- João_ Castelo -Alberto Silva- Helvidio Nunes- João Lobo- José Lins- Virgílio Tâvora
-Carlos Alberto- Moacyr Duarte- Mart_iOS Filho

--,.-J:iumbexto Lucena -1\{arcondes Gaddha -Milton
Cabral - Cid.Sampalo - Nivaldo Machado - Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pô_rtoJutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz VianaJoão Calmon -José Ignâcio Ferreira - Amaral PeixotQ Nelson Cameiro - Murilo Badaró - Alfredo
Campos - Fernando Henrique Cardoso - Benedito
Fe"f-(eí[a -Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão Müller- Roberto Campos- José Fragelli- Ma-i-

cela Miranda -_Roberto Wypych - Álvaro Dias Enéas Faria- Lenoir Vúgas- Carlos Chiarelli- Alcides 8aldanha - Octávio Cãidoso.
O.SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- A lista de presença acusa o comparecimento de 54 srs. senadores. Havendo número- regimental, declaro_ aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos no_ssos trabalhos.
O" Sr. 1~'--Secretárío procederá à leitura do expediente.

DIÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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III-

É lido o seguinte

V - ....................... ···-·.-······

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N9 142/85, de 30 do corrente, comunicando a aprovação da emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 41 de 1981 (n'i' 102/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, assinado em Bogotâ, a 12 de março de 1981.
O SR. PRESID_ENTE (Mário Maia)- Sobre a mesa,
oficio que serã lido pelo Sr. (9-Secretário.
~ lido o seguinte

Brasília, 30 de maio de 1985.
N~>587

Encaminha Projeto de Decreto
Legislativo à promulgação.

Senhor Presidente
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, pai-a os
fins constitucionais, o inclUso Projeto de Decreto Legis~
lativo do Congresso Nacional, que:. "aprova o texto ao
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Colômbia, assinado em Bogotã, a 12 de
março de 1981.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu respeitoso apreço. - Ulysses
Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Com referên~
cia ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência co~
m unica ao Plenãrio que já determinou as providências
necessárias à promulgação do Decreto Legislativo, nos
termos do disposto no art. 52, nl' 30, do regimento interno.
Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. 1~>
Secretário.
É lido o seguinte.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1985
Dispõe sobre Requerimento de Informações e dá

outras providências.
O Senado Federal resolve:
Ficám ãssim redigidos os seguintes artigos do Regimento Interno do Senado Federal:
Art. 238. São escritos os requerimentos não referidos no artigo anteriõf e dependem apenas devO~
tação por maioria- simples, presente a maioria da
composição do Senado, salvo os abaixo especificados:
I - dependentes de despacho do Presidente:
a) de publicação de infOrmaÇões oficiais no
Diãrio do Congresso Nitcional; ·b) de esclarecimentos sobre ates da administração interna do Senado;
c) de retirada de indicação ou requerimento;
d) de reconstituição de proposição;
e) de retirada de matéría da Comissão que não
tenha oferecido parecer no prazo regimental para
remessa a outra,
I I - ................................... .
a)
b)
c)
d)

............. .

IV--., .................... ·······-·····

EXPEDIENTE

..........••.••••••... ·-·--·~'" ··-··--·
...........•..••..••..
............... ~·- -~---~--. --- ''" ..
....................~ •. _,. __________ ,

••••>O--···-···

III- .... ."..... _........ -...-.--- .. """ ....... .

VI- recebido o requerimento, a Presidência determinará sua imediata leitura e publicação, devendo, 48 horas após esta, colocâ-lo em votação;
VII- Aprovado, serão solicitadas as informações requeridas, ficando se for o caso, interrom~
pi da a tramitação da matéria que se pretende esclarecer; rejeitado, irá ao arquivo;
VIII- as informações recebidas serão publica~
das em avulsos, observado o disposto no art. 182, e,
quando se destinarem à elucidação de matéria perti~
Ilente à proposição em curso no Senado, serão incorporadas ao respectivo processo;
IX- ao fim de 30 (trinta) dias, quando não ha~
jam sido prestadas as informações solicitadas, o Se-.
nado deliberará, em 72 (setenta e duas) horas, se
deve ser caracterizado o crime de responsabilidade
previsto no art. 13, item 4, da Lei n~' 1079, de lO de
abril de 1950.
X- suprimido.
XI- suprimido.

Justificação
Ninguém, em sã consciência, pode colocar em dúvida
a necessidade de o Legislativo ter o poder de fiscalização,
talvez a prerrogativa que determina o seu real prestígio e
eficiência.
Já se disse que esta função é a mais importante do Poder Legislativo, antes mesmo da função legislativa pro~
priamente dita, tendo em vista que é através dela que se
testa-a efetividade das leis em vigor, que se obtêm infor~
maÇóis necessárias à feitura de normas novas, que se
pode mensurar a competência dos homens resp~:msâveis
pela coisa pública.
O Congresso só pode ser parte efetiva no Sistema democrático de ''pesos e contrapesos" se tiver o total domínio das informações necessárias. Sem issO, será um poder
entre aspas, o poder do sim~senhor, enfraquecendo a democracia e dando ensejo à prática de crimes, administrativos e comuns, corroendo a coisa pública e promovendo
a sutura do tecido soda!.
O procedimento que o Regimento Interno da Casa
prevê para o requerirrientõ de informações tem a eficácia
grandemente limitada, pois que a resposta ao mesmo depende, em última análise, da boa vontade do informante,
tendo em vista que não há disposição regimental que puna, de alguma maneira, a recusa ao pedido. As disposições foram fixadas num sistema revolucionário findo e
foram, naquela conjuntura, ainda que inaceitáveis, compreensíveis. Agora, no entanto, com a chegada da "nova
república", a qual se apregoa será transparente, faz~se
urgente a remoção desse entulho regimental, dessa limitação anti-democrática, para que a função fiscalizadora
do Congresso seja exercida em sua plena eficiêncía.
O projeto que agora se apresenta assegura a iniciativa
do requer_ime~to de informações a cada p_arlamentar,
por ser, obviamente, faculdade inerente e indissociá"vel
do mandato legislativo, ao mesmo tempo em que tipifica
a punição. Tomou-se o cuidado, também, de submetê~lo
à deliberação da Casa, através de votação em plenário, o
que, seguramente, coibirá os tão temidos abusos ao seu
uso, ocorrenteS em passado não muito remoto, quando
era visível o intereSse- apenas por vantagens politicas e
publicidade fáciL
A aprovação deste projeto_ de resolução que, temos
certeza, não será negada pela Casa, nada mais fará do
que, ao lado da criação da Comissão de Fiscalização e
~~Controle, aspiraçã_o antiga, restabelecer a função mais
importante do Poder Legislativo.
Sal_ll das Sessões, em 30 de maio de 1985. - Jutaby
M~galhães.

Parágrafo único. Oo -indeferimento de requerimento compreendido no inciso I cabe recurso para

o Plenário.
Art. 239.

. ..... -~ .•.•.•.••••. -....•• -.••••.

1- ··························'-··--··-···
a)
.......•••..•••............••-.-·-----···

b)

....•............•. ·------------··---

1!- ············-·--------------·-·······

LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

...... ..

........... ....

.-· .... '
'
-. .. ' . '
... .
Afi_ 238.. São-escritos os requerimentos não referidos
po attigo anterior e dependem apenas de votação por
~

~-·

~
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maioria simples, presente a maioria da composição do
Senado, salvo os abaixo especificados:
I - dependentes de despacho do Presidente:
a) de informações que não sejam referentes a matêria
que envolva sigilo bancário (art. 38, § 2", da Lei nl' 4.595,
de 31-t2-1964);
b) de pJlblicação de informações oficiais nci Diário do
Congresso Nacional;
c) de esclarecimento sobre ates da administração ínterna do Senado;
d) de retirada de indicação ou requerimento;
e) de reconstituição de proposição;
f) de retirada de matéria da Comissão que não tenha
oferecido parecer no prazo regimental para remessa a
outra;
11- dependentes de votação com a presença, no mínimo, de li (onze) Senadores:
a) de licença para tratamento de saúde;
b) de prorrogação do tempo da sessão;
c) de homenagem de pesar, inclusive levantamento da
sessão;
d) de não realização de sessão em determinado dia;
III- depende_nte do voto favorável da maioria da
composição do Senado: de comparecimento de Ministro
de Estado (Const., art. 38).
Parágrafo único. Do indeferimento de requerimento
compreendido no inciso I cabe recurso para o Plenãrio,
ouvindo-se, quanto aos da alínea a, a Comissão de Constituição e Justiça.
b) Do Requerimento de informações

· ·Â~i ·239.' ·E~· ·;ei~~ã~ · ~~- ·;~q~~ri~~~t'd ·d~ ·i~r~;mações serão observadas as seguintes normas:
I - só será admissivel:
a) como ato pertinente ao exercício da competência
fLScalizadora do Congresso Nacional ou do Senado F(}deral;
b) para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado;
I I - será dirigido ao Chefe do Gabinete Civif da _Presidência da República;
III- deverá mencionar o fato sujeito à fiscalização
do Congresso ou do__Senado, assim definido em lei
(Const., art. 45), ou fazer remissão expressa à matéria em
tramitação;
IV- não serão pedidas informações ao Presidente da
República sobre matêria da sua competência privativa,
nem ao Poder Judiciário, à Câmara dos Deputados e a
órgãos dos Estados e Municípios;
V -não poderá conter pedido de providência, consulta, _sugestão,_ conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a quem se dirija;
VI -recebido o requerimento, a Presidência terá o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para examinã~Io, e, se
deferido, será lido no Expediente e publicado no Diário
do. Congresso Nacional;

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- O projeto que
vem de ser lido será publicado e em seguida ficará sobre
a mesa, durante o prazo de três sessões ordinárias, para
recebimento de emendas.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será feita pelo
Sr. I<;~-Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 126, DE 1985
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 31, de 1985 (n~' 4.896/84, na Casa de origem), de ini~iativa do Senhor Presi4ente da República, que cria a 13•
Região· da Justiça do Trábalho e o respectivo Tribunal
Regional do Trabalho, institui a _correspondente Procu~
radoria Regional do Ministêr:io Público da União junto
à Justiça do Trabalho e dá outras providências.

~ ~~-

Sala das Sessões. 30 de maio de 1985.- Humberto Ln·
cena - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.
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REQUERIMENTO
N• 127, de 1985
u

~equere~os

urgência, nos termos do art. 371, alínea
b do Reg1mento Interno, para o Projc:to de Resolução
~'i' 1,1_. de 1_9~5, de autoria da Coffiissão Diretora, que institUI a Grat1ficação Legislativa,
_

Sala das Sessões, em 30 de" maio de 1985.- Humberto
Lucena - Murilo Badaró - Nivaldo Machado.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os r~queri
mentos. !idos serão votados após a Ordem do Dia, na forma regimental.

O SR. PRESIDEl'ITE (Mário Maia)- Passa-se à

Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria,
que, nos termos do inciso II, alínea b, do art. 322 do Regimento Int.erno, depende, para a sua aprovação, do
voto favorâvel da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças,
a matêria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico. Vou colocar em votação o projeto, em primeiro
turno.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado em primeiro turno, o projeto serã incluído
em Ordem do Dia para apreciação, em $egundo turno
após o interStício de 48 horas, previsto no art. 108, § 39
da Constituição Federal.
É o seguinte o projeto aprovado

ORDEM D<Y DIA
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funções de Jujz classista, temporário, sendo uma pararepresentante dos empregados e outra para representante
dos em pregadores.
Art. 39 _O provimento dos cargos e funções de Juiz,
criados por esta lei, obedecerá ao que a lei dispuser arespeito.
Parágrafo ónico, _Haverá um suplente para cada Juiz
classista, temporário.
Art. 4<:> O pessoal necessário ao atendimento dos encargos decorrentes da ampliação dos Tribunais serâ recrutado nos quadros dos próprios Tribunais.
Art. 59 A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrá por conta das dotações próprias da Justiça do
Trabalho.
Art. 69 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revogam~se as disposições em contrário.

Item I:
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lej da
Câmara n'i' 22, de 1985 (n"' 4.421/84, na Casa de origem), de iniciatiVa: do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a Clodomiro
Ignácio Xavier, ex-Cabo do Exêrcito, e dâ outras
providências, tendo:
Parecer favorável, sob n., 105, de 1985, da Comissão
- de Finanças
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto írã à sanção.
É o seguinte o projeto ·aprOvado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 22, DE 1985
(09 4.421/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República

Concede pensão especial a Clodomiro ignácio Xavier, ex-Cabo do Exército, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I., Ficã conceáid3. a Ciõdomiro -lgn_ácio Xavi"er,
ex-Cabo do Exército, filho de Francisco Ignãcio Xavier e
Adeolina Marques Xavier, pensão especial mensal-correspondente à deixada por um Cabo-_ engajado das
Forças Armadas, na forma do art. 15 da Lei n9 3.765, de
4 de maio de 1960.
Art. 29 O beneficio instituido por esta lei é íiürailsferível e inacumulável com quaisquer rendimentos reCebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciâria, ressalvado o direito de opção e extinguir-se-á coni
a morte do beneficiárío.
Art. 39 As despesas decorrentes da execução _desta
lei correrão à conta de Encargos Prvidenciârios da
União - Recursos sob- Supervisão do Ministério da
Fazenda.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
- -Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

a

O SR. PRESIDENTE (Mário Mala) - Item 2:
Discussão, em ptiineiro turno, do Profeta de Lei
da Câmara n9 5, de 1985 (n9 4.729/84;- na Casa d.e
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a composição e a organizaçlfo interna dos tribunais regionais do trabalho que menciona, cria cargos e dá outras, providências tendo
Pareceres favoráveis, Sob n9s 94 e 95 de 1985, das
comissões;
-- De Serviço Público Civil; e
- De Finanças.
Em discussão o projeto, em primeiro tUI-no.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerl'o a discussão.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• S, DE 1985
(N9 4.729/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente
da RepúbliCA
Altera a composição e a organização interna dos
Tribunais Regionais do Trabalho que menciona, cria
cargos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. JQ Fica alteiada- a composição doS- Tribunais
Regionais do Trabalho das 5•, 6', 8•, 9• e IO• Regiõ!!$:
I - o Tribu naJ Regional do Trabalho da 5• Região
compor~se-à de 17 (dezessete) Juizes, sendo 11 (onze) togados, vitalícios; e 6 (seis) classistas, temporários;
II -o Tribunal Regional do -TrabalhO- da 6• Região
compor-se-á de 17 (dezessete) Juízes, sendo li (onze) togados, vitalícios; e 6 (seis) classistas, temporãrios~
III- o Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região
compor-se-á de 9 (nove) Juízes, sendo 7 (sete) togados,
vitalícios; e 2 (dois) classistas, temporârios;
IV- o Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região
compor~se-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) togados,
vitalícios; e 4 (quatro) classistas, temporários;
V- O Tribunal Regional do Trabalho da lQf- Região
compor se-á de 12 (doze) Juízes, sendo 8 (oito) togados,
vitalicios; e 4 (quatro) classistas, temporáriOs.
Art. 29 Para atender à nova composição a que serefere o artigo anterior, ficam criados os seguintes cargos e
funções de Juii-:
I -no Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região,
3 (três) cargos de Juiz togado, vitalicio, a serem providos, I (um) por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, I
(uffi) p-Or adVogado "no exercíCio efetivo da profissão e l
(um) por membro do Ministério Público Junto á Justiça
do Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz élassista temporârio, sendo uma para representante dos empregados e
outra para representante dos empregadores;
H- no Tribunal Regional do Trabalho da 6_, Região
3 (três) cargos de Juiz togado, vitalício, a serem providos, I (um) por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta, I
(um) por advogado no exercício efetivo da profissão e I
(um) por membro do Ministério Público junto à Justiça
do Trabalho; e 2 (duas) funções de Juiz classista, temporário, sendo uma para representante dos empregados e
outra para representante dos empregadores;
III- no Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região, l (um) cargo de Juiz togado, vitalícjo, a ser provido
por Juiz do Trabalho, Presidente de Junta;
IV -no Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região, 2 (dois) cargos de juiz togado, vitalício, a serem
providos por Juízes do 'J"rabalho, Presidentes de Junta; e
2 (duas) funções de Juiz classista, temporário, sendo uma
para representante dos empregados e outra para representante dos empregadores;
V- no Tribunal Regional do Trabalho da lO• Região
2 (dais) cargos de Juiz togado, vitalicio, a serem prõvidos
por JuízeS dO Trabalho, Presidente de Junta; e 2 (duas)
6

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento n9
126/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 31, de 1985.
Em votação o requerimento.
Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam
sentados. (Puusa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara n9 31, de 1985 (n'~' 4.896/84, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRepública, que cria a 13• Região da Justiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho,
institui a correspondente Procuradoria RegiOnal do
Minístêrio Público da União junto à Justiçado TrabaJho e dá oUtras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças).
Solícíto ao nobre Senador Nivaldo Machado o parecer da Comissão de Serviço Público Civil.

O SR. NIVAWO MACHADO (PFL- PE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Da Comissão de Seniço Público Civil sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1985, (na origem, 11'1
4.896-1, de 1984) que "cria a 13• Regiio da Justiça
do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho res-pectivo, institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Puõlico da Uniiojunto ~Justiça
do Trabalho, e dá outras providências.
Com fundamento no artigo 51 da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República encaminha à consideração do Congresso Nacional o presente Projeto que
cria, com jurisdição nos Estados da Paraíba e do Rio
Grande do Norte, a 13• Região da Justiça do Trabalho e
o respectivo Tri~unal R-egional do Trabalho, com sede
em João Pessoa, i>B.
Aco!llpanha a Mensagem Presi~encial Exp9sição de
Motivos do Ministério da Justiça, onde ê realçado o fato
de que a medida vem ao encontro de juStas aspirações
das classes mais representativas daqueles Estados, como
as Federações, Sindicatos, Associações de classe em geral, parlamentares, autoridades estaduais e municipais,
Lembra, ainda, o referido documento, que a atual situação da Justiça do Trabalho naquela região, acarreta
sensíveis prejuízos às partes em litigio, face aos elevados
custos de locomoção à capital do Estado de Pernambuco, onde se encontram situadas as juntas de conciliação e
o Tribunal Regional, além de comprometer a brevidade
dos julgamentos, notadamente na segunda instância.
Não restam dúvidas de que a medida se reveste docaráter de alta relevância para os interesses das populações
daqueles dois Estados. O crescimento demogrâfico intenso, o surgimento de novas empresas com a conseqUente ativação do mercado de trabalho, são fatores determinantes do surto de questões que necessitam do exame do Judiciário.
Ora, impor ao empregado o seu deslocamento por
centenas de quilômetros para pleitear a reparação de um
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direito, implica, conforirié aS circunstâncias de tempo oÜ
de condição econômiCa, na própria denegação da Justiça.
Ante estas razões e tendo em vista que a criação do
Tribunal não resultará no agravamento de despesas da
União, mas ao contrârio, na economicidade de seus serviços e das partes litigantes, opinamos pela aprovação do Projeto.
·
-- -~ o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Tem a palavra
o nobre Senador Jutahy Magalhães, para proferir o parecer da Comissão de Finanças."
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trata-se de proposição, encaminhada pelo Poder Executivo, nos termos do artigo SI da Constituição Feder_al
e que objetiva a criação da 13• Região da Justiçado Trabalho e seu respectivo Tribunal Regional e Procuradoria, que terã sede na cidade de João Pessoa e jurisdição
nos Estados da Paraíba c Rio Grande do--Norte:
Submetida a matéria à apreciação da Câmara dos De~
putados, após a sua aprovação naquela Casa, resultou a
mesma enviada à revisão do Senado Federal, consoante
a regra do art. 58 do texto constitucional.
Busca~se com a medida desafogar o Tribunal Regional
do Trabalho da 6• Região, sediado em Recife, o qual tem
apresentado acúmulo de litígiOs ·de Jnatêria trabãlhisfa a
dirimir.
- -----A Exposição de Motivos que acompa-nha o Projeto as~
sim sintetiza as razões que jUstificam a ampliação dos órgãos da Justiça do Trabalho, verbis:
"A situação atual acarreta sensíveis prejuizos às
partes envolvidas, elevando os custos com deslocamentos à capital do Estado de Pernambuco, comprometendo a brevidade dos julgamentos, notadamente na Segunda Instância-. -- A proposição terá amplo alcance social e mereceu apreciação técnicã deste Ministério -e ·aoS óigãos
interessados, sendo objeto, principalmente, de pronunciamentos do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista o seu papel de caudatárío das
reivindicações regionais e órgão represetativo máximo da Justiça Trabalhista. A criação do mencionado Tribunal está sendo apresentada sob o mais simples aspecto formal, ajuStandõ~se às convepiêildas
configuradas pelo regime de contenção de despesas
e na conformidade da legislação em vigor."

De ressaltar-se, por 'outro !ado, que a medida
harmoniza-se com a sistemática a dotada até então relativamente à criação de Regiões e de Tribunais vinculados
à Justiça do Trabalh_o, que~ no que cqnc~rne_à ~!-ta composição, quer no que diz respeito ao quadro de SUa -Secretaria.
Dispõe a providência, ainda, sobre a criação da respectiva Procuradoria Regional, a ser composta por 4
(quatro) Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, dlrgos esses a serem preenchidos na conformidade_ da legislação pei"tlnente.
A medida propõe, em seu todo, a criação de 25 (vinte
cinco) cargos em Comissão jUnto aoTribuflal Regional,
I 1 (onze) no Quadro Permanente da Procuradoria Regional e 4 (quatro) em Comissão neSte órgão.
_ _
Com relação à composição da Corte Regional, está
previsto que a mesma compor-se-á de 8 (oito) Juízes,
sendo 6 (seis) togados e 2 (dois) classistas.
Quanto ao aspecto jUi'ídko-financeiCõ cabe aSsfriã.Jar
que a proposição em nada distoa das diretrizes assentadas e aplicáveis à espécie.
Assim é que a nOrma do ait. 2tautorizá a abei-turã de
créditos especiais limitados- aos valores de CrS
450.000.000 (quatrocentos e cinqíienta milhões de cruzeiros) e de Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de cCuzeiros) para atender às despesas iniciais de organização e
instalação do Tribunal Regional e da Procuradoria, respectivamente.
Os recursos para a abertura dos citados erMitas adicionais, consoante estabelece o§ 2•l do dispositivo supramencionada, advirão do cancelamento de dotações consignadas nos orçamentos da 6• Regíão da JuStiça do Trabalho, destinadas às despesas que seriam realizadas pelas
!untas de Conciliação e Julgamento desmembradas, bem

e

como dã- utiliZação de dotações do orçamento do Ministério da Justiça.
Evidencia-se, dessarte, que a medida em tela atende ao
mandamento contido na alínea...c" do§ 19 do art. 61 da
Lei Fundamental, aplicando, para tanto, o disposto no
art. 43, § )9, item III, da Lei n' 4.320, de 17 de março de
1964.

-=---Inocorrendci obstáCulo que se possa opor ao Projeto,
não só pelo fato de revestir inegável interesse público,
mas porque ajustado ao ordenamento jurídico vigente
no que tange à matéria cuja apreci~ç:ll() compete a _este
órgão técnico, opínamos pela aprovação do Projeto.
Saia das Sessões, 30 cfe maio de 1985.- Loui.ani-o Júnior, Presidente- Jutahy_MagaJbães, Relator -Jorge
KaJwne - Raimundo Parente - Alexandre Costa · -Hélio Gueiros - Alcides Saldanha- Helvídio Nunes-

- ----vii'gílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Os pareceres
são favorãvtiS. Completada ã- ínstruçlio da inatéi-ia,passa-se à _discussão_ do projeto em primeiro turno.

O Sr, Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para ijiScutlr.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- ConcCdo a paao nobre_ Senador Marcondes Gadelha, para discu- --

lavr~

tir.

O SR. MAR CONDES GADELHA (PFL- PB. Sem
revisão_ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoi-e~:
Quero louv-ar a iniciativa do Excelentíssimo -Senhor
Presidente da República, quando encaminhou mensagem ao Congresso Nacional criando a 13• Região de Justiça do Trabalho, com sede na Paraíba.
Entendo, Sr. Prisidente, que um dos objetivos básicos
do Estado é a dispensação da Justiça; Justiça célere, eficiente e completa, porque a Justiça que chega a destempo a-caba, muitas vezes, resultando perversa, acaba, m~i~
tas v~zes, resultando em injustiça para o agente. __ _
Esse, também, é o objetivo da democracia. Não basta
a democracia confundir-se com o estado de direito.
preciso~ também, que seja um estado de justiça ...

e

O Sr.

~no~r

Vargas -- Per~ite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCONDES GADELHA honra.

Com muita

O Sr. Lenoir Vargas- Apenas para corroborar com o
discurso de V. Ex•, que é muito atuaJ; acrescentando- o
que naturalmente estava subentendido no pensamento
de V. ?'-Justiça cujas decisões sejam respeitadas e cujiis decisões sejam feitas cumprir. V. Ex• estava dizendo a
mesma:_cojSã, só q~~ em ou~ras palavras._
O SR. MAR CONDES GADELHA- Mas V. EX; r.;imuito feliz na sua observação e, de certa forma, arredondo_u o meu pensame-nto e o deixou sem lacunas, graças a
essa inteligente observação, a essa inteligente colocação
de V. Ex•
Justiça que se faça cumprir, Justiça que se faça respeitar, Justiça que se coloque acima de todas as _circunstâncias, que se coloque aCima de todas as _contingências,-s_ejam elas de ordem política, econõmica _ou sociaL
.
Ora, essa celeridade, no ql}.e diz rf;$peito à Justiça do
Trabalho, no j_ntçrior da r~ão norçlflSt_ina, apresentava
um problema de origem, decorrente da concentração dos
feitos no Estado de Pernambuco. E essa situação quase
s~Jl)pre _resultªv-~;se inconveniente, sobretudo para a parte mais fraca das demandas, que são os trabalhadores,
que tinham, às vezes, que se deslocar até à capital pernarnbucatHLe fJ.car_ .numa_ expectativ~ a__vgustiosa, numa
expectativa teqsa e sobre!udo,_ cara_ ~_custosa, _quadro
que era ta!)~O mai_~ cruel, __quanto mais nos afastávamos
do centro_ de de-eis~~... ~ direç_ãO aq_ interiOr do Riº-Grande- do Norte; por exemplO.
_
_
Ago~a, encontramos uma solução viâvel e adequada
qp.e, inclusive, ªtende ao espírito federativo, atende ao
pri_ncírio basilar desse tipo de organiz!lção do- EStado,
--qUe PI-oPõe_ que os centros de decisões_ sejam multiplicados, sejam subdiVídidos ein mirfades de células ou unidades locai~ de pod~r, e que a ação, seja ela social_, seja ela
éConõmlca, Sêfâ-Cii política, possã ter pTincípio e fim _,no
próprio local que se organiza. Esse é o esteio bãsicO da
idéia de autogoverno, esse é o esteio básico da idéia de
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seif government, essa ê a idéia que, penso eu, norteia a
proposta do Presidente da República.
Nós esperamos que num futuro muito breve, tamf:>ém
essa 13• Regíão seja_ subdividida e que o Rio Grande do
Norte venha a ter também o seu próprio Tribunal. Eu diria que a proposta poderia ser considerada ainda incompleta, mas de qualquer forma, Sr. Presidente,~ um passo
extraordinário, é um passo de fundamental importância
que merece a acolhida, que merece o entendimento benévolo desta Casa e que merece a aprovação imediata.
Nós rogamos, então, em nome de milhares de trabalhadores espalhados por esses dois Estados, da sofrida
regi~o nordestina, dos Estados, por sinal, dos mais
pobres, dentro do próprio quadro de probreza do Nordeste, dos Estados que apresentam a face mais macerada, a face mais esquálida de uma região jâ sofrida e que
tem sido vítima também de discriminações dentro do
próprio contexto nordestino, esta ê uma hora de se estimular as iniciativas _lQcais, de se dar condições_ para que
o povo, os trabalhadores, as empresas confiem e acreditem mais ainda nos desígniOs ~a democracia, na forçada
justiça e na· capacidade aliciadora do es~do de direito.
Parabéns ao Poder Executivo pela iniciatiVa, par<lbéns
ao Congresso Nacional pela acolhida q'ue, tenho a certeza, será conferida neste momento.
Er~! o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Contínua em
discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, eJ:!.cerro adisCussão.
Passa-se à votação da matéria que, nos termos do inciso II, do art. 322, do Regimento Interno, depende, para a
aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico~- Entretanto, tendo havido acordo entre as Lideranças, a matéria será submetida ao Plenário pelo processo simbólico.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para ~ncaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADYJR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Milton Cabral.

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, para encaminhar a votação da matéria.
O SR. CARLOS A.iBERTO (PDS- RN. Para enca·
minha r a votação. Sem revfsão do orador.)- Sr. presidente, Srs. Senadores, na verdade, como Representante
do Rio Grande do Norte, devo enaltecer a posição assu~
mi da pelo ex-Presidente João Figueiredo, que deu a devida condição pàra que hoje o Senado Federal pudesse votar, concedendo o 139 Tribunal Regional do Trabalho
para a ilossa região. Agora, devo dizer, também, que lamento a condição de norte-rio-grandense sempre caudatãrio da Paraíb~. porque o Rio Grande do Norte vem
sendo gOvermido, e não tenho nada contra os meus irmãos da Paraíba, até porque aqui tenho um laço de amizade muito grande pelos Senadores da Paraíba, pelo
povo paraíbano. Mas o RiO Grande do Norte mais uma
vez vai ter que se curvar à Paraíba, caudatário da Paraíba. Desde 197 4 que o Rio Grande do Norte vem sendo
governado pelos paraibanos; Governad_or indireto em
_74, Governador indireto em 78 e o Governador familiar
tambêffi da Paraíba em 1982.
Mas a sorte do norte-rio-grandense é essa! Se o Rio
Grande do Norte tem. que conviver com esse estilo, o que
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ê que podemos fazer? Temos que enaltecer o ex-

Presidente João Figueiredo- na verdade, é um avanço
-porque nós tínhamos que nos descolar, os problemas
trabalhistas do Rio -Grande do Norte eram todos deslocados lá para à área _de Pernambuco, em Recife, muito
mais distante.._Agora, encurtou mais alguns quilômetros.
E, a bem da verdade, _dey_o _aqui dizer da minha satisfação em votar o projeto. Agora, eu gostaria que o RiO
Grande do Norte, pelo menos uma vez pudesse conquistar o seu espaço, e pudesse .ter _o seu Tribunal.
O Senador Moacyr Duarte, que é do meu Estado, disse que p-oderia ter apresentado uma emenda. Quem sabe,

pedindo vista, Sr. Presidente, para apresentação de wna
emenda, um substitutivo agora! Quem sabe! A sugestão
do Sena:dor Moacyr O_uarte até que é interessariie, S. Ex•
é Senador do Rio Grande do Norte, e ainda hã prazo
para que, realmente possamos pedir a verificação e fazer
a apresentação da emenda.
Mas não quero procrastinar, ao contrã.rio. Entendo
que devemos nos curvar, mais uma vez, à Paraíba, vamos votar favoravelmente, depois vamos buscar o_ espaço no novo GQy_e:rno, Governo da Nova República,
porque este é um projeto da Velha República, que inclusive, vai criar mais embaraços para o PMDB e para a
Frente Liberal, agora, com a criação de novos cargos, razão que será de disputa, lá na Paraiba. __
De acordo eu estou com o projeto, voto favoravelmente, e não vou prejudicar, apenas lamentando que o Rio
Grande do Norte, mais uma vei, tenha que ser caudatório da Paraíba.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)_, Falaram, encaminhando a votação, pelo PMDB, o nobre .Senador
Humberto Lucena; pelo PFL o nobre Senador Milton
Gi.bral, e pelo PDS o nobre Senador Carlos Alberto.
Vai-se passar à votação da matéria, em priineiro tur-

no.
Em votação.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado(
Aprovado o pr.ojf:to em primeiro turno, e dec-orrido o
interstício de 48 horas, previsto no art. 108, § 3'<' da Constituição, o prõjefo sCrã-inclufdo em Ordem d_o.Dia para a
apreciação em segundo turno.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA C,\MARA
N• 31, de 1985
(N9 4.896/84, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República.
Cria a lJt Região da Justiça do Trabalho e o res-pectivo Tribunal Regional do Trabalho, lnsdtui • oor-

respmdente Procuradoria Regional do MiDistério
Pdblh::o da Unlilojunto à Justiçado Trabalho e dá outras providências.
O Corigresso Nacional

decret~:

Art. JY FiCa criado o Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região, que terá Sede em João Pessoa ejuris-. diçbo nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Nor-

•

-

Art. 2., O Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região será composto de 8 (oitorJuízes, com vencimentos e
vantagens previstos na legislação em vigor, sendo 6 (seis)
togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de
investidura temporãria, repreSentanú:S, respectivamente,
dos empregados e dos empregadores.
Parãgrafo único. Haverá I (um) suplente para cada
Juiz classista.
Art. _39 Os Juízes togados serão nomeados pelo Presidente da República:
_
I --4 (quatro) dentre Jufzes do Trabalho Presidentes
de Juntas de Conciliação e Julgamento, por antigilidade
e por merecimento, alternadamente, com jurisdição na
ârea desmembrada da 6• Região daJustiça_do_Trabalho;
· I I - l (um) dentre integrantes do quadro de carreira
•do Ministêrio Público da União juntO à Justiça do Trabalho; e

III - 1 (um) dentre advogados no exercício efetivo da
profissão.
Parágrafo único. Para fins de preenchimento, por merecimento, das 2 (duas) vagas de Juíz togado reservadas
a magistrados de carreira, o Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da publicação desta lei, elaborará 2 (duas) listas tríplices, atendido o disposto rio inciso I deste artigo,
que serão encaminhadas ao Ministério da Justiça, por intermédio do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 4~' Os Juizes classistas serão designados pelo
Presidente da República, na forma dos arts. 684 e 689-da
Consolidação das Leis do· Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n'i' 5.452, de I'i' de maio de 1943, dentre nomes
_ constantes de listas tríplices organizadas pelas asso~
ciações sindicais de grau superior, que tenham sede no
município da 13~ Região.
Parágrafo único. Q Presidente do 'trib.unal_Superior
do Trabalho, dentro de 10 (dez} dias contados da publicação desta lei, mandarã publicar edital, conVocando as
associações sindicais mencionadas neste artigo, para que
apresentem, no prazo de 30 (tiiiihi.fdias, suas listas tríplices, que serão encaminhadas, pelo Trihunal Superior do
Trabalho, ao Ministério da Justiça.
Art. 5'! _ Os Juízes do _Trabalho Presidente de Julltas e
os Juizes Substitutos, que tenham, na data da publicação
desta 1ei,jurisdição sobre o território da 13• Região, po-derão optar por sua permanência, conforme o caso, no
Quadro da 6• Região.
-§ \'i' A opção previSta neste artigo será manifestada
por escrito, dentro de30 (trinta) dias, c_ontados da publicação desta lei, ao Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 6• Região e terá carâter irretratável.
§ 2'í' Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas
que _optarem pela ~ Região permanecerã_<?- ~ervind<?_ na
13• Região, garantidos os seus direitos à remoção e promoção, à medida em que acorrerem vagas no Quadro da
- ~~egião, observados os critêrios legais de preenchimen-

to.
Art. 6~ O Tribunal Regional do Trabalho da 13• ReR
giâo terá a mesniã cOmpetência atribuída aos Tribunais
Regionais do Trabalho pela legislação em vigor.
Art. 7"' _ O novo Tribunal serã instalado e presidido,
até a posse do Presidente e VicO:.Presidente eleitos de
conformídade com as disposições da Lei Orgânica da
Magh;tratura Nacional, pelo Juiz togado mais antigo
oriundO da carreira de Juiz do Trabalho, computada a
antigUídad_e de classe de Juiz Presidente de Junta de Con~
ciliaçào e Julgamento,
Parágrafo único. Q novo"Tribunal_aprovarâ seu_Re~
gimento Interno dentro de 30 (trinta) dias, contados da
data de sua instalação.
·
Art. 8~' Uffia vez aprovado e publicado o Regimento
Interno, na sessão que se seguir, o Tribunal elegerá o
Presidente_ e o vice-Presidente, de conformidade rom as
normas da Lei Orgânica da Magistratura Naclonai.
Art. 9' Até a data da instalação do Tribunal Regia~
nal do Trabalho da 13• RegiãO~ fica mantida a atual
competência do Tribunal Regional do Trabalho da 6•
Região.
§ 19 Instalado o. Tribunal Regional do Trabalho da
13• Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região remeter-lhe-á todos os processos o~
riundos do_ território sob jurisdição do novo _Tribunal,
que não-tenham recebido ..visto,. do Relator.
=- § 21> -os Processos que já tenham recebido ..visto" do
Reiator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região.
_
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgament<? sediadas nos EstadoS da Paraíba e do Rio Grande do Norte ficam transferidas, com seus funcionários e seu acervo
material, para o Tribunal Regional do Trabalho da 13'
Região, sem prejufzo dos direitc_>s al;l.quii'idos e respeitadas as situações pessoiis de-Seus J ufzeS,- Vogãis e sei-vidores.
_ ~-§_J~ _ Os cargos ~xi~t_entes na_lc_>~ç_ão do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, i que se refere este" artigo, são transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região. --~
_
_
§ 2v Os juízes, Vogais e servidores- transferidos na
forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e
vantagens pelo Tribunal ReSional do Trabalho da 6• Re-
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gião, atê que o orçarriento consigne ao Tribunal criado
por esta lei os recursos necessários ao reSpectivo pagamento.
§ 39 Poderão ser aproveitados, no Quadro de Pessoal do Tribunal ora criado, em cargos equivalentes, os
funcionários reqUisitados de outros órgãos da Administração Pública Federal em exercício nas Juntas de Conciliação e Julgamento subordinadas à jurisdição, desde
que haja concordância do órgão de origem.
Art. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, com aretribuição Pecu_niária preVísta na legislação em vigor, 2
(duas) funções de Juiz classista e 6 (seis) cargos de Juiz
togado.
Art. 12. Alêm dos cargos e funções transferidos ou
criados na forma dos arts. IO e II desta lei, ficam criados, no Quadro de Pessoal daJustiçadoTrabalho da 13•
Região, ·com os vencimentos e vantagens fixados pela legislação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os
cargos em comissão constantes do Anexo I.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 13•
Região, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados
de sua instalação, abrirá concurso público de provas e
títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto,
depois de satisfeito o disposto no art. 51' desta lei.
Art. 14. Os cargos constantes do Anexo I desta lei
~erã_O providos após ~ ir:tst~Iação do Tribunal Regional
do Trabalho da 13• Região, com sede em João Pessoa,
nos termos da legislação em vigor.
Art. !5. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de Conciliação e Julgamento com jurisdição no terri·
tório da 13• Região da Justiça do Trabalho poderão per·
manecer no Quadro de Pessoal da 6• Região, mediante
opção esCrita- e irl'éfi'atãvel, manifestada ao Presidente
do Tribunal respectivo, dentro do prazo de 3_0_ (trinta)
dias, contados da publicação desta lei.
Art. 16. Fica criada, como órgão do Minist&io
Público da União junto à Justiça do Trabalho, a Procuradoria Regional do. Trabalho da 13• Região, com a
competência prevista na legislação em vigor.
Parágrafo único. A Procuradoria Regional do Tra·
balho da 13• Região compor-se-á de 4 (quatro) Procura·
dores do Trabalho de 2• Categoria, um dos quais serã designado Procurador RegionaL
Art 17. Para atendimento da composição da Procuradoria Regional do Trabalho da 13' Região, ficam criados 4 (_quatr_o) cargos de Procurador do Trabalho de 2•
Categoria, os quais serão preenchidos de conformidade
com a legislação em vigor.
Art. 18. Fica criado o Quadro de Pessoal da Procu·
radoria Regional do Trabalho da 13• Região, na forma
do Anexo II desta lei, cujos cargos serão preenchidos de
conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes, en·
tretanto, aplicados os mesmos valores de reajustamento,
critérioS de gratificação e condições de trabalho fixados
pelo Decreto-lei n91.445, de 13 de fevereiro de 1976, com
as alterações posteriores.
Art. 19. O Ministério da Justiça, ouvido o
Procurador~Geral_ d_a Justiça do Trabalho, promoverá a
instalação da Procuradoria Regional do Trabalh_o d.a 13•
Região.
Art. 20, Os Juízes nomeados na forma do art. 39.
desta lei torriarão posse em Brasília, perante o Presidente
dõ-_Tribunal Superior do Trabalho.
Parâgrafo único. A posse dos Juízes referid_os neste _
artigo_deverã realizar-se dentro de 30 (trinta) dias, contados da nomeação, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias,
em caso de força maiOr, a Juízo"do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 21. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, através do seu Presidente, tomar todas as medidas
de natureza administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Regiã~.
Art. 22. - O Poder Executivo fica autorizado 3 abrir
créditos especfãkatê os limites de crs 450.000.000 (quatrocentas· e_ cinqUenta milhões de cruzeiros) e Cr$
200.000.(l{J(f(diJ:ZCOtóS milhões de cruzeiros), para aten·
de_r às respectivaS despesas iniciais ck organização, instalação e funcionamento do TribUnal Regíoilal do TrabB.-
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das nos orçamentos da- 6•-RegiãO da Justiça do Traba-

lho da 13• Região e da Procuradoria Regional do Traba-

lho da 13• Região.
§ l"' Os créditos a que se referi este artigo sedio consignados, respectivamente, em faVOr do Tribunal Superior do Trabalho e do MinistériO Público da União junto
à Justiça do Trabalho.
§ 2"' Para atendimento das despesas decorrentes da
abertura dos créditos especiais autorizados neste artigo,
o Poder Executivo poderâ cancelar dotações consigna-

outras dotações orçamentárias, bem como utiliZar do~
iações do orçamento do Ministêrio da Justiça.
ArL 23_. Esta lei entrarã em vigor na data de sua
publicação, observadas as disposições do§ 29 do art. 108
da Constituição Federal.
Ait. 24. Revogam-se as disposições em contrário.

...
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Tribunal Regional do Tr,baiho da 1Ja. Regiã;
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TRT-T3D-.-0AS-10l
TRT-lJa.-OJlS-101

Diretor-Gerai da Secretarf_a _
Sec~tirio-Geral da Presidindã
Secretirfo do TribunD-1 Pleno
Oiretor de Secretaria AdmfnistrD-ttva
Df~tor de __Secretarta Judfefirla
Dtretor de Serviço
Assessor de Jut z
Assessor
Secretârio d11 Corregedorh

.,,

A ti E X O
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de 198 }

"PI'"Ocuridorta Regional da J!;!stiç11. do
Tra.~lho da lJa. Regtao
QJADRO PERMANENTE

CATEGORIAS

GRUPOS

••

COOIGO

FUNCIONAIS

DE

CARGOS

OUTRAS ATIVIDADES DE
HIVEl SUPERIOR (PRTlla,-HS-900)

Tienfco de Adllinistraçio

PRT-tla.-NS-923

~~~~~~-~~~~~($

Agentl!! Adafnhtrativo
0&ti1Õgrafo

PRT-lJa.-SA-801
PRT-lla,-SA--802

stRVI ÇO DE TRAHSPDR

Hoto.rb~ Offeh1l
Agente de Portaria

PRT-l3a.-TP-ll01
PRT•13a.-TP-1l02

TE OFICIAL E PORTA':'
-~~iPRT-13a.-JP-

CARGOS DI

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer.) ---Sr. Presidente, Srs~ Senadores, a Egrêgia Comissão Diretora, sensível à necessidade de valorização
permanente dos servidores do Senado Federal, houve
por bem apresentar Õ-Pro]éto de Resolução em referência. que institui a "Gratíficação Legislativa", equivalente
a 80% do valor do vencimento do salãrio-base do cargo
ou emprego. Segundo o seu art. 29 a gratificação em tela
somente será concedida ....aos servidores no efetivo
exercício dos respectivOs -cargos e empregos no Senado
Federal e Úrgãos Supervisionadosn, como tambê:m ê:
destinada, a teor do art. 4~', aos servidores já aposentados.,. "no mesmo percentual atribuído à categoria funcional em._.C).l,le _!?correu_ a_ ~o~entadoria".
Trata-se, na verdade, de gratificação da mesma natureza de putras jã conce:Q.idas tanto no âmbito do Poder
Executivo como no Poder Judiciário, para várias catego-rias de servidores, conforme se verifica pelos diplomas
que as estabeleceram, entre os qusis vale mencionar, à
guisa de exemplo, o Decreto-lei n" 2.1 14, de 23 de abril
de 1984, que criou Q. "incetltívo à Atlvidade Médica na
Previdência Social". Consigne-se ainda que a Ciiinara
dos Deputados, em sessão de 28 do corrente mês, apro.,.vou o Projeto de Resolução n'l298, de 1985, que atn'bui
vantagem semelhante aos seus funcionários.
Nada mais justo, pois, do que estender o beneficio aos
servidores do Senado, precipuamente no momento em
que o Poder Legislativo retoma as suas mais importlintcs
prerrogativas. A medida, aliâs, pelo sentido de equanimidade de que se reveste, amolda-se, oiro e fio, ao que
dispõe o art. 98 da Carta Magna.
No que diz respeito às atribuições desta Comissão, es. pecificaÍriente a de sopesar as repercussões daS pfopo-siçõ-C:s submetidas à sua apreciação, nada vislumbramos
qile possa inquinar de irrcgufar o Projeto, mesmo porque, nos tennos do seu art. 7t, as despesas· resultantes
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento do Senado Federal e Orgão~ su·pervisionados.
Em face do_ exPosto, manifeStamo-nos pela sua aprovação.

COMIS~
k

NllMERo

CARGO

CC DIGO

Seeretirio Region&l. ....
Seeretirio Acbinis;trativo
Chefe da Seçio PI'"Oces;sual
Chl!!fe d.11 Seçio de Apoio Mnlfnistr.&tfvo

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Passa-se à
apreciação do Re_querimento n9 127/85, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolução n9
I4/85.
Em votação o requerimento.
Os _Senhores Senadores (Jue o aprovam permaneçam
sentados. (.Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passã-se à apreciação da
matéria.
DiscUssãO~ em turno -dnico, do Projeto de Resolução n" 14, de 1985, de autoria da Comissão Diretora, que institui a "Grãtificação Legislativa (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e de Finanças):

SolicitO do ilobre Seithor Senador Moacyr Duarte o
parecer da ComissãO-de Coii.Stituição e- Justiça.

O SR- MOACYR DUARTE (PDS- RN. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto sob
exame, de autoria da ilustrada Comissão Diretora do Se~

PRT:lJa.::DAS~101.1

PRT-lJa.-DAJ:-111.1
PRT-lJa.-OAI-111.3
PRT-1Ja.-DAH11.3

nado Federal, institui a Gratificação Legislativa extensiva aos servidores no efetivo exercício dos respectivos cargos e empr~os no Senado Federal e nos Orgãos Supervi------sionados.Cumpre asSinalar que a_ Prop()sição adVCió do ·paraaigma estilbelecido nos Decretos-leis n9s-2.200, de 26 de
dezembro de 1984, e 2.249, de 25 de fevereifõ áe 1985,
pelos quais o Presidente da República estendeu aos ocupan!_es de cargos e empregos de nfv_!:l superior dos qua- _
-·-dros e tabelas da Administração Federal direta e das Autarquias Federais a concessão da Gratificação de Atividade TécnicO:.Adrninistrativa
Corporificado em noVe-artigos, -O-Projeto" contempla
os servidores do Senado Federal com· as- idênticas vantagenS concedidas aos servid9res do Poder Executiv-o,: ao
influxo do princípio constitucional da paridade, preceituado no artigo 98 da Carta Magna.
Devidamente compatibilizado com os asPec:t~s
jutid~~~_!l_s~i~_cig_n~_s que nos cumpre apreciar, opinamos, à vista do exposto, pela aprovação do Projeto de
Resolução.
_
É O parecer, salvo melhor juízo.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Concedo a palavra ao nobre Senador Vir_gílio Tâvora para proferir o
parecer da Çomi~sã.o d~ F.in3_:_nças.

lho, destinadas a despesas que seriam realizadas pelas

--Juntas aecõrlciiiação e Juigamento desmembradas, ou

ANEXO

(Lei n9
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O SR. PRESIDENTE (Mário l'vfu-ia) _: Os P~r~es
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Em discussão o projeto.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãQ._
Em votação o projeto.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
·'

O Sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço a palavra
pai'a umã declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Condedo a
palavra ao nobre. Senador Jorge Kalume, para decla_r_~~~ ~h~ v~~o.

O SR. JORGE KALUME- (PDS- AC. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
·
Srs. Senadores:
Apenas para infonnar aos ·prezados colegas que n6s,
representando o PDS. participamos da reunião na rcsi- -dência do Sr. Presidente·José Fragelli. que decidiu o au·
menta de 80% cara os funcionários do Senado Federal.
Nessa_ oca~ão, -procuramos também lembrar os Órgãos
Supervlsiõt{ados como o PRODASEN e a Gráfica do
Senado.
Felizmente, para nossa al~ria e de tod_os os servidores, de um modo geral, acaba de ser aprovado.
Minhas sinceras congratulações_ à Casa e aos funcionários. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)-Sobrea mesa,
parecer da Comissão de Redação que serâ lido pelo Sr.
19-Secretãrio.
·
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E lido o Seguinte.
PARECER N• 113, DE 1985

Da Comissão de Redaçilo
Institui a Gratificaçio Legislativa.
Relator: Senador Jorge Kalume
A ComissãO apreSeiita a red.ação final do Projeto de
Resolução n'~ 14, de 1985, que institui a Gratificação Le~
gislativa~--.
_ _
_ _.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1985.- Lenoir Vargas, Presidente -Jorge Kalume, Relator - Ma~ FIlho-

ANEXO AO PARECER N' 113, DE 1985
Redação final do Projeto de Resolução n9 14, de

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

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento n9 57, de
1985, de auto!ia dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, requerCndo, nos termos do art. 371, e, do Regimento Interno, urgência para o OficiO Sf2, de 1985, do
Governador do Estado do Rio Grande do N arte, solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de crédito externo no valor de cinqUenta milhões
de dólares.
2

1985-

Faço saber que. o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do 1art. 52,
item 30, do Regimento InternO, pronl-ulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

DE 1985

Institui a Gratificaçio Legislativa.
O Senado Federal resolve:_

Art._ l'~ É institu[da a Gratificação Legislativa, na
forma estebeledda por esta Resolução, equivalente a até
80% (oitenta por cento)~-c-alculados sobre o valor dQ vencimento ou salário base do cargo ou emprego.
Art. 29 Somente serâ concedida a Gnitificação Legislativa_aos servidores no efe_tivo_ exercfCiO_- do.!i_r~p_ecti
vos cargos _ou empregos no Senado Federal e iiOs Órgãos
Supervisionados.
-~
___ _
Art._ 39 _ A Gr-atificação Legislativa, sobre a qual incidirâ o desc_onto _preVidenciâiio, será incorporada aos
proventos do servidor que tenha percebido na data da
aposentadoria e não servirã de base para o cãlculo de
qualquer vantagem.
Art. 49 Aos servidores jâ apOsentados a incorporação da Gratificação Legislativa far-se--â no -mesmo percentual atribuído à categoria funcional em que o-correu a
aposentadoria.
Art. 5<~ A Cohcessão da GratificaÇão Legislativa
não exclui a percepção cumulativa de outras gratificações a que façam jus legalmente os servidores alcançados por esta Resolução, inclusive a Gratificação-de Nível
Superíor, instituída pela Lei n9 6.908, de 21 de maio de
1981.
Paragrafo único. _ Os- servidores a que se refere este
artigo não fazem jiis··-as gratificã.Ções -iriStitUídas pelos
Decretos-Leis n9s 2.114, de 23 de abril de 1984,2.191, de
26 de dezembro de 1984,
de 26 de dezembro de
1984, 2.211, de 31 de dezembro de 1984, 2.249, de 25 de
fevereiro de 1985, e outras de natureza assemelhada.
Art. 6'1' A Comissão Diretora do Senado Federal re-_gulamentarâ o disposto nesta resolução.
Art. 79 As d~esas decorrentes da aplicação desta
Resolução correrão à conta das dotações consignadas
nos Orç::inleritos do Senado Federal e dos ÓrgllosSupervisionados.
Art. 89_ Esta resolução entrarã em Vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos a }9 de maio de
1985.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrãrio.

uoo;

O SR. PRESIDENTE (Mãrio Maia)- Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti·la, encerro a discus-são.
Em votação a rCdação final.
Os Sen_h~ues Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprov.ada a redação final, o projeto vai à promulgação.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 58, de
1985, de autoria dos Líderes Gastão MUller e Moacyr
Duarte, solicitando, nos termos do art. 371, c, do Re8imento Interno, urgência para o Oficio n9 Sf8, de 1985, através do qual o Prefeito Municipal de Anápolis (GO),
solicita autorização do Senado para que aquela prefeitura possa realizar operação de empréstimo externo novalor de USS 3,500,000.00 (três milhões e quinhentos mil
dólares).

3
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1979, de autoria do S_enador Orestes
Quêrcia, que acrescenta parâgrafos ao art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Pareceres, sob n9s 184 e 185, de 1984, das Comissões:
de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e
juridieidade; e - de Legislação Social, Farovâvel.
4

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 dirigentes das Fundações de Ensino Superior, tendo
Pareceres,_ sob n9s 747 e 748, de 1981, das Comissões:
- deConstituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido, em separado do Senador
Moacyr Dalla; e
·
-de Educação e Cultura, favorável.

5
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se-nado n9 340, de 1980, de autoria da Senadora EuniceMichiles, que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da
Consolidação das Leis do Trabalho, facultando à empre-gada com prole o direito à jornãda de trabalho reduzida,
-oom remuneração proporcional, tendo
--Pareceres, sob n"'S 445 a 447, de 1984, das ComisSões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Finanças, c_ontrârio, com voto vencido, em separado, do .Senador Jorge K alume.

-6
Votação, em primeiro turno (8preciação preliminar da
_Constitucionalidade, nos-termos d_O art. 296-do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado- n' 18, dC:
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre áposentadoria especial do músico, tendO
Pareceres, sob n9 1.032, de 1980 e n11 415, de 1984, da
Comissão:
-de ConStituição e Justiça, 1"-Pronundamento: pela
inconstitucionalidade; 29-Pronunclamento: (reexame so~
licitado em Plenário)- ra~ficando_ seu parecer anterior.
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7
Votação, em primeiro turnO (apreciação preliminar da
juridicidade. nos tennos do art. 296, do Regimento lnterno), do Projeto de Lei do Senado n9 320. de 1980; de
autoria do Senador Pedro Simon, que revoga a Lei n<~
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do_ estrangeiro no Brasil, crià o Conselho Nacional
de Imigração e dâ outras providências, tendo
Parecer, sob n9 1.144, de 1981. da Comissão
- de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
GABRIEL HERMES NA SESSÃO DE 27-5-85 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Para uma
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido uma constante minha tentar corrigir incoerências e aperfeiçõar a legislação referentes aos contado·
res. Numerosas classes fazem curso supericir, hoje, no
Brasil. Entre elas, destacamos, numa mesma linha, os e·
conomistas, os técnicos em administração, os atuârios e
os bacharêis_ em ciências c6ntábeis ou contadores.
No entanto, a classe primeira em que tirei um cUrso
superior ê a dos contadores, isto há quase 50 anos. Mais
tarde, legalizada, vejo a diferença entre o bacharel
ciênciaS contãbeis e as demais categorias que mencionei,
todos afins e de alto valor, cada ·qual com destinaçÕes específicas em função de seus ricos currículos.

em

O contador, Sr. Presidente, em outros países, acentuadamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, é homem
de destaque nas finanças, operando nos gabinetes, nas
assessorias dos ministérios e das empresas, enfim, na alta
administraçãO pública e privada. Isso porque, ''boas
contas, boa administração; boas contas, bons amigos, o
que, lamentavelmente1 nãO vem acontecendo no Brasil,
em que muitos contadores não são subaproveitados e,
em vãrias repartições, até dirigidos por profissionais de
outras especialídades, chegando a ser confundidos com
técnicos em contabilidade, que são de curso médio, ou
seja, aqueles que fizeram apenas a primeira etipa mas
não o curso superior de ciências contãbeis.

Sr. Presidente, continuando o trabalho construtivo em
que já consegui alguma coisa, estou apresentando um
projeto de lei que, reforçando e atualizando a lei em vigor, vem melhcir exp1icitar as atribuições do bacharel em
ciências contábeis e do técnico Cm contabilidade. ambos
necessários, mas cada um dentro de sua medida, do seu
tamanho cultural. O técnico ê o antigo guarda-livros, é o
homem de conhecimentos necessariamente menores.
mas também muiiô útil; e o contador ê aquele que fez o
curso superior de contabilidade, que se aprofunda e especializa no saber, que precisa ser respeitado e colocado
no seu lugar, dentro dos gabinetes da Presidência da R e~
pública e dos Ministérios, principalmente nesses setores
que nós chamamos de "Fazenda" e nos órgãos de planejamento financeiro e controle patrimonial, assim como
- dentro dos ní~eis superiores das empresas em geral. E assim fazendo os governos, não precisaremOs verificar os
constantes déficits, resultados de orçamentos em que as
despesas se apresentam maiores do que as arrecadações
e~ ainda, não presenciarmos situações vexatórias em que
autoridades tem dificuldades em dar explicações.
Encaminho, Sr. Presidente. para que seja publicado, o
projeto -de lei com sua justificativa, atualizando atribuições e as distribuindo claramente entre bacharéis e
têcníCQs em contalibiJidade, esperando que venha a receber a aprovação de meus nobres Pares.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Senhores Senadores. (Muito bem! Palmas.)
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DOCUMENTOA QUESE REFERE O SENADOR GABRIEL HERMES
PROJETO DE LEI DO SENADO
N~
• DE 1985
Dispõe sobre as atribuiç-ões do bacharel em CiêrJoo

das Contábeis e do técnico em Confabilidade.
Senador Gabriel Hermes
O Congresso Nacional decreta:
ArL I~> São atribuições privativas do bacharel em
Ciências Contâbeis:
I -levantamento, integração, análise e projeÇão de
balanços patrimoniais, económicos, financeiros e orçamentários;
II -organização e chefia de contadorias e órgãos de
funções eqUivalentes;
III - supervisão e realização de auditorias, perícias,
inspeções, assessoramentos, consU.lforias e arbitragens
cotâbeis;
IV - assistência aos conselfiOS -fiscãis das sociedades
anônimas e de o_utros entes dotados de órgão semelhante, bem como aos comissárioS de concordatas, síndicos
de falências e liquidantes de acervos patrimoniais;
V- controle sobre o patrimôniO contãbil;
VI- planificação contábil;
VII- estruturação e análise de custos, receitas e resultados contábeis;
VIII- avaliações de capitais investidos, com base em
registres ou deinonstrações contábeis; IX- coordenação do levantamento dos inventários
para fins contâbeis e avaliação de seus componentes ativos e passivos;
X- atualização monetária de contas do patrimônio e
do resultado das entidades;
XI- regulações judiciais õli-Cxtrajudiciais de ava-rias
grossas ou comuns;
XII- conversão para a nomenclatura e moeda brasi~
feiras de demonstrações contábeis em lfngua ou moeda
estrangeiras;
XIII- magistério das disCíplinas contábeis no ensino
profissionalizante e universitário; sem exClusão dos ca~
pacitados em curso de mestrado antes da vigência desfa
lei;
XIV- representação do País, de instituiçõeS cientffi~
cas ou de entidades de classe, em conclaves sobre conta~
bilidade e suas profissões;
XV- atestação da existência de bens entregues para
integralização de capitais ou tranSferência de negócios;
XVI- demais atividades c:oncementes às Ciências
Contábeis e suas aplicaçõe:;;.
Art. 29 Ao técnico em contabitidade compete, sem
prejuízo de igual exercfcio pelo bacharel em Ciências
Contábeis, a escrituração contábil e fiscal, o controle de
seus livros, registres e documentos, a organização de inventários patrimoniais e o leV~mtani.ento de balanços de
organismos de pequeno porte, além dos trabalhos auxiliares das contadorias nas entidades de qualquer grandeza.
Parágrafo único. Ao -iéclliC:o- eil:iToniabilidade que
tiver concluído seu curso atê a data da publicação desta
lei são resguardados, como direito adquirido, as atribuições específiCádas nas alíneas a e b do artigo 25 do
Decreto-lei n\' 9.295, de 27 de maio -de 1946.
Art. 39 E.sta lei entrará em vigor na data de sua
public::1çào.
Art. 49 Revogam-se os artigos 25 e 26 do Decre_to-lei
n9 9.295, de 27 de maio de 1946, e demais disposições em
contrário.
Justificação
Quando o Decreto-lei n9 7.988, de 22 de setembro de
1945, instituiu o curso de bachareladO ein Ciências Contãbeis, substituindo o curso de contador de nível médio,
sequer as autoridades educacionais poderiam ter uma
antevisão precisa -e complet:i-de- idàas as funções que o
nove] profissional universitário deveria desempenhar nas
empresas, nas instituições governamentais e nas entidades priV'adas de fins ideais.

Assim, ao descrever as atribuições contábeis, o artigo
25 do Decreto-lei n9 9.295, de 1946, o fez nos seguintes
termos:

"a) organização e execução de serviços de contabilidade em geral;
b) escrituração dos livroS de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos
respectivos balanços e demonstrações;
c) perícias judiciais ou extra-judiciais, reviSão de
balanços .e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, re-- gulações judiciais ou extra-judiCiais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais
das sociedades an-ônimas e quaisquer ooutras atri_huiçõ.es.de natureza técnica conferidas por lei aos
profisSio"!_aÍs de contabilidade."
-- -Acertadamente, o arti8o 26 do mesmo diploma legal
reservou com privatividade aos contadores diplomados
as atribuições mãiS complexaS e de maior responsabilidade, mencionadas na alínea c do artigo precedente. Por
exclusão, as atribuições referidas nas transcrita-S alfrieas a
e b são exercíveis, cumulativamente, por contadores e
guarda~livros, na linguagem e títulos de então.
Preocupou-se o legislador em limitar ao contador também "quaisquer outras atribuições de natureza técnica",
todavia reportadas, por redação inadequada, a outras
}eis.
Torna~se necessário, hoje, especificar outros trabalhos
inerentes à capacitação gerada no curso de bacharelado
em Ciências Contábeis, valendo exemplificar: a consotidação, análise e projeção de balanços; a organização e o
comando de contadorias, ainda que deem a estas outra
denominação; a auditoria contábil, embora incluídas na
revisão de escritas, balanços e contas, segundo o texto
em vigOr; o controle sobre o patrimônio administrado, o
qual constitui um dos preeminentes objetos da contabilidade; a planificação contâbil, desde os planos de contas
atê os m_anuais operacionais; a estruturação e análise de
custos, r~ceitas e resultados; a coordenação da feitura
dos inventários e avaliação de seus componentes ati vos e
passivos; a atualização monetária do patrimônio e dos
resultados; e avaliações em geral com base em registres
ou demonstrações contábeis.

Esta proposição legislatiVa virá ·atualizar a:s atribuições-DãO só do COiitlidOi, mas JgUã1inente de outras ocupações inerentes ao bacharel em Ciências Contâbeis,
como a docência,_ o assessoramento dentro da organização e a preStaçâo de assistência externa através de consultoria. -Com relação às atividades permitidas ao guardalivros, atualmente denominado de técnico em contabili-dade no Brasil, os trabalhos citados nas transcritas alíneas a e b do artigo" 25 do Decreto-lei n9 9.295 ultrapassam, presentemente,-à capacitação ministrâda no respectivo cur~o prçfj~§_i_o_nalizá.nte, mais aindã ao serem consi_derãdas_ paraemp-resas ou instituições esiatais de grande
porte e a Vagi indiça.Ção de "serviços de contabilidade
em geral". Por i.sso, este projeto vem definir em termos
precisos e analíticos os trabalhos _que o profissíoilal de
segundo irau pode fazer livremente, ao mesmo tempo
que lhe faculta auxiliar o bacharel em ciências contábeis
sob a responsabilidade técnica e científica deSte. Os direitos adquiiidos são expressamente preservados, mediante
reportamento-ao dispositivo legal em v:igor. Mas
colocar-se-ia ordem para o futuro na prestação de serviços contãbeis por esses egressos de curso profissionalizante, ao mesmo tempo que oS estimularia a procurarem
o aperfeiçoamento no curso de bacharelado em ciências
contãbeis, preparando mais têcnico-científic_os de que o
Brasil está em falta.

- TenhO 6 ·pens-a:mepto firmãdo de que a lei aqui Proposta é n~cessâria e contribuirá sobremaneira para o ordenamento do -mercado de trabalho relacionado às atividades contâbeis e ao progresso da tecnologia e da teoria da
COiif:ibilidade superior.
Sala de S_essões, '27 de maio de 1985.- Gabriel Hermes.
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DECRETO-LEI N9 7.988,

DE 22 DE SETEMBRO DE 1945
Dispõe sobre o Ensino Superior de Ciências Eco" nômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180 da Constituição decreta:

CAPITULO I
preliminar

Disposi~ão

ArL J9 O ensino, em grau superior, de ciências econômicas e de ciênciaS contábeis e atuariais far-se-â em
dois cursos seriados, a saber:

1. Curso de Ciências Econômicas.
2. _Curso de Ciências Contábeis e Atuariaís

CAPITULO Jll
Do Curso de Ciências Contãbeis e Atuariais
Art. 39 O Curso de Ciências Contábeis e Atuariais
será de quatro anos e terâ a seguinte seriação de disciplinas:
Primeira série
I. Análise matemâtica.
2. Estatística geral e aplicada.
3. ---Contabilidade geral.
4. Ciência da administração.
5. Economia política.

Segunda série
I. M atemâtica financeira.
2. Ciência das finanças.
3. Estatística matemâtica e demográfica.
4. Organização e contabilidade industrial e
agrícOla
5. Instituição de direito público.
Terceira série
1. Matemática atuarial.
2. Organização e contabilidade bancária.
3-.-_ Finanças das empresas.
4. Técnica comerciaL
5. Instituições de direito civil e comercial.
Quarta série
1. Orgariila-ção e contabilidade de seguros.
2. Contabilidade pública.
3. . Revisões e perlcia contâbil.
4. InstituiÇões de direito social.
5. Legislação tributária e fiscal.
6. Prática de processo civ:il e comercial.

CAPITULO VI
Disposições Finais
Art. 99 Ficam extintos a partir do ano escolar de
l 946, o curso superior de administração e finanças e o
curso de atuârio, de que trata o Decreto n9 20.158, de 30
de junho de 1931.
§ 19 Os alunos, o~a matriculados num dos cursos de
que trata este artigo; poderão concluí~ lo segundo o plano
de estudos ora revogado, ou adaptar-se ao correspondente curso definido pelo presente Decreto-lei, na série
ad_equada aos conhecimentos adquiridos.
§ 29 Aos banchãréis em ciências econômicaS - diplomad()s_ de acordo com a legislação ora revogada são
as~eguradoS os mesmos direitos que corresponderem aos
bancharêis em ciências eConôriticas diPlomados nos termos do presente decreto-lei.
§ 39 Aos contadores e atuários diplomados de acor~
do com a legislação anterior, são ãtribuídas os mesmos
direitos que se assegUrarem aOs bancharéis em ciêltcias
co~tãbe!s e atuariaíS diJ?lomados nos termos do presente
àecreto-!e1.
-
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DECRETO-LEI N• 9.295
DE 27 DE MAIO DE 1946
Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define
as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá
outras providências.

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

CAPITULO I
Do Conselho Federal de Contabilidade e
Dos Conselhos Regionais

Art. l~' Ficam criados o Conselho Federal deCanta::
bilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, de
acordo com o que preceitua o presente Decreto-lei.
Art. 2~' A fiscalização do exercício da profissão de
contabilista, assim entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e guarda-livros, de acordo com
as disposições constantes do Decreto n'i' 20.158, de 30 de
Junho de 1931, Decreto n'l 21.033, de 8 de Federeiro de
1932, Decreto~lei níimero 6.141, de 28 de Dezembro de
1943 e Decreto-lei n9 7.988, de 22 de Setembro de 1945,
serã exercída pelo Conselho Federal de Contabilidade e
pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que serefere o artigo anterior.

CAPITULO IV
Das Atribuições Profissionais
Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de
contabilidade:
a) organização e execução de serviços de contabilidaM
de em geral,
b) escrituração dos livros de contabilidade obdga~
tóríos, bem como de todos os necessários no conjunto da
organização contâbil e lavantamento dos respectivos balanços e demonstrações;
c) perícias judiciaiS ou extra-judiciais, revisão de baM
lanços e de contas em geral, verificação de haveres revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anónimas
e quaisquer outras atribuições de natureza têcnica conferidas por lei aos profiSSíortaís de contabilidade.
Art. 26. Salvo direitos adquiridos ex-vi do disposto
no art. 2'~ do Decreto n'~ 21.033, de 8 de Fevereiro de
1932, as atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JUTAHY MAGALHÃES NA SESSÃO DE 27-5-85 E
QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O jornal Correio Braziliense, do dia 25, traz algumas
notícias sobre o encontro do Presidente José Sarney com
os Governadores do Nordeste.
Entre outras coisas, diz que os Governadores estão temerosos com a possibilidade de o PMDB assumir o
maior número de cargos do terceiro escalão. E o Governador do Rio Grande do Norte adverte que se facções
contrárias aos governos estaduais instalarem um governo paralelo dentro dos Estados, conflitos inevitáveis irão
surgir com prejuízos para a própria comUnidade.
O Governador de Pernambuco afirmou que o PMDB
estã ocupando mais espaço no Governo do que o PFL e
que a eleição em dois turnos é algo semelhante aos casuísmos da Velha República; chegou mesmo a declarar,
o Governador Roberto Magalhães, o seguinte;_, use querem eleições, agora, para Prefeito, por que não os qUerem, também, para Presidente da Rcpíiblica?"
E, assim, o Correio Braziliense vem dando divulgação
das manifestações dos Srs. GOveri:Jadores do Nordeste e
nós vemos que, infelizmente, não chegou à opinião
pública nenhuma manifestação dos Srs. Governadores a
respeito dos problemas do Nordeste. Eles estavam preocupados cm tratar com o Presidente da República sobre
as nomeações dos 3'1 e 4'1 escalões da Administração Federal, julgando que o PFL está sendo menos aquinhoado
do que o PMDB.
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Por isso mesmo eu dizia, hoje, a alguns companheiros,
que andava meio preocupado, porque não via, aqui no
Plenário, raramente encontrava nos corredores e muito
dificilmente via nas comissões os r_epresentantes da Frente Liberal.
Eles devem estar muito preocupados, realmente, em
encontrar soluções para os seus problemas.
Perguntaria eu, quando vejo essas qUeixas, quando
vejo os Srs. Governadores dizerem que 80% dos seus
pleitos não são atendidos pela nova administração, se
não se_ria isso um çal)tigo, pela posição que tomaram,
pelo açodamento que tiveram em afastar-Se do seu PartiM
do e serem contra as decisões da maioria do seu Partido,
ou irem em busca de vantagens políticas, que no momento não as estão encontrando? E quando vejo, ainda, resquícios do meu Partido, por que hoje existe um grupo
chamado independente, que busca soluções novas para o
Purtido e que quer afastar o que exista de malufismo no
PDS, quando, na realidade, jamais tivemos qualquer
ideologia malufista. Ninguém pode apontar um princí~
pio malufista a ser seguido. O que este chamado grupo
independente mais deseja, o que realmente pretende é fa~
zer prevalecer, dentro do Partido, suas teses adesistas.
Estão em busca de um poder, do qual sentem saudades e
não aceitam a decisão de uma eleição que colocou o nosso Partido na Oposição. Temos é que lutar para defender
idéias oposicionistas, mesmo se a cada instante alguém
nos vem cobrar, dizendo;,"mas antes V. Ex•s defendiam
outras idéias!" Eles têm que lembrar é que, agora, somos
nós a Oposição e iremos lutar, dentro dos princípios democráticos, fazendo prevalecer nossas idéias e buscando
novamente conquistar o poder, através do voto e não
através de adesismos.
Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, do mesmo dia 26,
publica:
"- .. Se por Nova República se deve entender um
maior número de Ministros e a troca dos nomes, era
dispensável o esforço retórico sustentado em praça
pública pelo seu fundador."
Mais adiante, diz o jornal:
. "O ataque frontal aos problemas, com franqueza
e lealdade democrâticas, seria a forma de agir e ao
mesmo tempo prestar satisfações à sociedade.
O Governo mostrou que não sabia como agir
numa sequência de greves que estavam programadas desde muito antes e que não faziam segredo sequer do seu conteúdo político desafiador."
Vários Senhores Senadores discutiram aqui com ·a Senador Fábio Lucena sobre o problema das greves. Nada
temos contra a q.ue o Governo tome esta ou aquela atitude; nós o combateremos- ou aplaudiremos conforme a
atitude que ele venha a tomar.
O qlle qu~emos, o que exigimos, o que a Nação precisa saber é qual o caminho a ser seguido pelo Governo; se
as idéias que vão prevalecer dentro do Governo serão as
idéias propostas pelo Senhor Ministro do Trabalho ou as
do Senhor Ministro da Indústria e do Comércio. Ames-.
ma coisa na ârea económica. Não sabemos se prevalecerão as idéias do Secretário do Planejamento ou as do Ministro da Fazenda. Até agora, o que temos sentido- e
olhamos com preocupação - é que o Governo da República não tem uma linha firme a seguir. f: uma índefinição completa e é uma desobediência total à,quilo que
ele próprio declara como sua linha de governo, como linha de execução de um projeto de governo que, na realidade, não existe.
Daí o Jornal do Brasil dizer:
.. "Discursos, declarações e gestos desacompanhados de atitudes firmes e claras não exprimem democracia neni caracteriZam uma Nova República. É
penoso verificar que a reorganizaçâo da República
de acordo com novas necessidades sociais e políticas, num país de economia industrializada, tende a
ser um biombo verbal. A ser assim os brasileiros estão condenados a viver coletivamente em estado de
autocomiseração."
Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto, num jornal
da importância do Jornal do Brasil, em editorial de domingo passado, de ontem, portanto, que mostra sua
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preocupação com esta indefinição que vem existindo no
Governo.
E acrescenta o Jornal do Brasil:

''Se não existe competência para se refazer por
completo a República, como garantia di: que serâ
realmente nova, então jã é tempo de calar a retórica
que insiste em se perpetuar depois das eleições. A
opinião pública não aceita passivamente, sem protesto, que se fale em Nova República e os responsáveis por ela se comportem no estilo antigo."
Esse comentário, esse editorial do Jornal do Brasil parece dar razão ao jornalista Luiz Fernando Veríssimo,
quando deClara que
"a nova República não existe, o que existe são as
velhas figuras da antiga República, talvez, tendo
passado antes pelo bisturi de Pitanguy, para reformar sua face e aparecer como uma novidade quando, na realidade, não passam de pessoas antigas, já
conhecidas por demais do povo brasileiro.
A Nova República assumiu o compromisso de
restaurar a Federação, como ponto de partida das
mudanças. Depois de dois meses não hã notícia da
reforma tributária, sem a qual a Federação continuará a ser uma ficção constitucional. Onde estâ o
ifUe -se anuncia como novo na República? É constrangedor o espetâculo de indecisão nUm Gõverno
que mantém ao seu alcance um instrumental autoritário mais afiado. Já era tempo de que o Executivo
tivesse abdicado institucionalmente dessa prerrogativa autoritãria, ou, então, desistisse de falar em democracia, enquanto não o fizer.
Mude-se, pois, a mentalidade de atraso político
que quer se esconder no jogo de aparências, mais velho que a extinta República."
Vejam V. Ex.'s, Senhores Senadores, de que é o Jornal
do Brasil, jornal que tem apoiado,até com certo entusiasmo, o Governo da chamada Nova República, no entanto, jã começa a sentir a necessidade de chamar a atenção
do Governo para cumprir suas obrigações. Estã faltando
uma coisa chamada autoridade, estâ faltando uma coisa
chamada" corrlpeiência, está faltando uma coisa chamada
determinaçã_o. t_ isto qUe nós queremos ver no Governo;
e n·a -or,-osição não queremos o quanto pior melhor para
nós; nós queremos eficiência do Governo, queremos que
o País saia dos problemas que vem enfrentando e chegue
a uma solução, para que possamos usufruir os beneficias
dos acertos e para que aquelas esperanças, despertadas,
pela chamada Nova República, no povo brasileiro, não
se transformem num engodo.
Mas, enquanto isso não acontece, nós continuamos a
ler alguns jornais deste final de semana e vimos, pOr cu--riosidade, duas declarações de Ministros de Estado. Um
do Ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio A~-
biente, Dr. Flávio Peixoto, que afirmou, já muito tempo
depois da aprovação daquele famoso projeto da Câmara
dos Deputados, aqui abordado pelo Senador Nelson
Carneiro; que ainda não estava inteiramente a par do
projeto do Deputado Oly Fachin, aprovado em regime
de urgência, com voto de lideranças da Câmara dos Deputados. Se ficar aprovado que o projeto prejudica o
!3NH, ele vai pedir ao Senador Humberto Lucena, Uder
do Governo no Senado, que vete a matéria.
Veja V. Ex• que é um Ministro de Estado que, depois
de alguns dias da aprovaçãO -deste Pr-ojeto, ainda não
teve tempo útil de verificar, de examinar se este projeto,
que está merecendo reparos pelo..c; órgãos de divulgação
do País, iria realmente prejudicar o BNH ou não. Faltou
tempo a S. Ex~ E, no entanto, fazem multa questão, os
Senhores Ministros; de dizerem que ficam até meiaMrioite
trabalhando nos Ministérios: que, ao contrário dos Ministros da antiga República, trabalham sábado e domingo. No entanto, este ainda não teve tempo de verificar se
esse famoso projeto prejudica o BNH. Tenho uma outra
declaração curiosa de um Ministro do atual Governo,
referindo-se a um jornalista que o estava entrevistando.
Então, dizia ele:
.. "Vocês precisam se civilizar, precisam de cancha,
precisam sair da província" - isto porque ele foi
ouvido no seu Estado -:-."Precisam se educar para
entrevistar uma autoridade como eu. No Rio, São
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Paulo ou Brasília, isto não aconte~e. Se eu tivesSe
dinheiro, eu financiaria-a -sUa rilãe, mas não vou di~
zer isto no ar, porque sou autoridade." Estava sendo entrevistado por um repórter de televisão.

Esta foi a reãção do Ministro das Comunicações a
uma indagação sobre denúncias de setores -do PMDB
baiano de que ele estaria dando apoio financeiro à campanha do Presidente regional do PMDB, Deputado Federal Marcelo Cordeiro.
Então, veja V. Exf., esta ê a face de;mocrãtica do atual
Governo. O Sindicato dos Jornãlistas da Bahia jâ se manifestou a respeito do assunto e está" publicada a notícia,
jã confirmada, no O Estado de S. Paulo, -de 25-5-85. O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex' um aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer.
O Sr. Fábio Lucena - Sr. Senador, muito em contrário com a devida permissão de
Ex•, essas declãrações não podem configurar caracteres democráticos de
nenhuma república de qualquer parte do mundo. Autor
de declarações dessa natureza merece a mais veemente
repulsa de todos aquele_s que tenham um mínimo de senso de responsabilidade em nosso País. Mereceu minha
repulsa antes do advento do atual Governo; merece hoje,
continuará a merecê-la, enquanto não se recuperar, não
se compuser com os padrões exigidos pela dignidade do
regime democrático. Por conseguinte, nenhum de nós
pode ver em semelhante declaração faCeta da Nova República, e sim manifestação de uma mentalidade que se
contagiou por doenças malignas do pensamento humano, doenças só encontrãveis naqueles que se habituaram
a sobreviver, única e exclusivamente, enquistados nas tetas do poder. Nós repudiamos assertivas como essa que
V. Ex• a contragosto, tenho absoluta certeza, lê para fazer parte do seu discurso. Fosse eu, Sr. Senador, pediria
que os trechos dessa declaração fossem cortados do meu
pronunciamento, a fim de não desfigurarem os Anais do
Senado e do Congresso Nacional.

v:

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte, nobre$enador Fábio Lucena, e concordo, plenamente, _c_om a manifestação de V. Ex• neste PlenádO.
Mas, veja V. Ex• que, infelizmente, este não é o penSamento do Governo. QUando V. Ex• trai ao conhecimento do Senado que o Ministro do Exército manifesta-se
contra uma infeliz, uma desgraçadamente infetii: declaração do Comandante do Exército da Amazônia, veja V.
Ex~ a nossa dificuldade no passado de termos de conviver com aquelas manifestações, principalmente quando
procuram fazer graça sem ter a menor experiência de
concorrentes como Chico Anisio ou Jó Soares. No entanto, quando se metem a engraçados, V. Ex~ pode imaginar o trabalho que nós tínhamos, como representantes
do Governo nesta Casa, rle tentarmos explicar algumas
dessas gracinhas.
Mas, hoje é o dia de V. Ex•, hoje é V. Ex• quem está no
Governo. E o nobre Senador trouxe a manifestação do
Ministro do Exército, que registrou o seu repúdio a esta
declaração infeliz. Entretanto, o que foi feito, o que foi
dito por quem tem autoridade dentro do Governo para
chamar a atenção do Senhor Ministro, que tcimã uma
atitude com o essa? Nada.
Daí eu dizer, como vinha declarando ontem, que está
faltando autoridade, estã faltando competência. Não temos uma linha a seguir, não_temos um rumo a seguir e
estamos lendo essas crescentes críticas.

Nobre Senador Fábio Lucena, V. Ex; mesmo trouxe
ao conhecimento do Plenãrio, na sexta-feira passada,
quando eu falava nesta Casa, um fato que me deixou escandalizado, porque comprovava a destituição de autoridade, quando o Presidente da República, numa reunião do Conselho de Informática com seus Ministros,
manifestou sua posição firme, sua dedsão em favor de
uma posição de governo e, ao dar as costas, os seus Ministros, com _exc~ão quase que exclusivamente dos Ministros Militares, que têm respeito á hiúarquia, quase
que unanimemente, repito, os Ministros civis votaram
contra a determinação do Senhor Presidente, contra as
declarações enfáticas do Senhor Presidente, e tudo ficou
por isso mesmo.
Estã faltando definição. QUando nos dizem que estamos procurando cobrar cedo dem.ais deste Governo,

com /(J""(Uas de admínistração, lembro e relembro que
não estamos pensando_.somente nesses 70 dias; estamos
pensando nos vários meses perdidos por falta de um pia- no de governo, por falta de um projeto do governo. Esses
meses todos, em que jã estava definida a sucessão federal, foram perdidos e nada se fez para se preparar o governo que se iria instalar a 15 de m:irço~ Então, hoje, nós
estamos sentindo a falta desses projetas, nós não temos
orientação_, nós estamos dando saltos constantes no es~
curo, sem saber o rumo que estamos seguindo.
O Sr. Fáblo Lucena -_V. Ex• me permite?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer, é uma satisfação que tenho a de ouvir V. Ex•.

O Sr. Fa'bio Lucena- Mais uma vez V. Ex' tem toda a
razão, apesar de não levar em consideração um dramático fato superveniente, representado pelo martirólogico
do Presidente Ta ncredo Neves, cujo desaparecimento fez
desaparecer,- também, com ele, Õs verdadeiros planos
que ele concebera para consolidar a Nova República.
Mas há uma diferença fundamental entre o comportamento- digamos- de um homem que pertence ao Partido do Governo, hoje, que vem ao plenário do Congresso e que, denuncia, como castração da autoridade do
Presidente da República um fato como esse que- V. Ex•
repete, de o Presidente anunciar uma decisão perante o
seu Colégio óe Ministros, e ter depois deSacatada, quase
unanimemente, a decisão que,sua Excelência anunciara
como de_cisão de Governo. Há uma diferença muito
grande entre a época atual que estamos vivendo, Sr. Senador, e épocas bem recentes, quando por exemplo, o
Comandante Militar do Planalto, General Newton Cruz,
esbofeteava membros do Congresso Nacional, cercava o
Parlamento, recusava-se ao atendimento de convocações
de Comissões Parlamentares de Inquérito, citando leis
secretas que não amparavam, em hipótese alguma, a sua
recusa de atender ao chamamento do Poder Legislativo.
Há muita _diferença, _Sr. Senador, daqueles tempos em
que nós, da oposição, deblaterávamos aqueles comportamentos -_eu estou citando um somente - e, em resposta, nós ouvíamos, quer pelo silêncio, quer por palavras isoladas de alguns ilustres membros do Partido, então do Governo, do PDS, enaltecidOs, aplausos e verdadeiras santificações do comportamento daquelas autoridades. A diferença é muito grande, Sr. Senador, quando,
hoje, um membro do Partido do Governo diz claramente
o que pensa sobre eis itos--dõ-ffiesftfo" Governo. A diferença ê muito grande dos tempos em que os Senhores
não podiam, embora o quisessem, fazer o que eu e outros
nicmbros do PMUB hoje estamos fazendo. No mínimo,
Sr. Senador, isso ê um sinal de mudança, e de mudança
para· mefhor.
O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Eu, infeHzmente,
não tenho as mesrnas esperanças de V. Ex•, porque, talvez, haja uma diferença de veemência nas manifestações
de v. Ex•, e de outros companheiros, com nossas mani~
festações. Se V. Ex~ se desse ao trabalho de ler os Anais
desta Casa, veria que vârios pronunciamentos eu fiz, criticando o Governo Federal; se V. Ex• se desse ao trabalho de ler os Anais, veria quando eu falava do herói do
cavalo branco, mas, sem a veemência, possive1mente, de
V. Ex•~ s.em a capacidade e a inteligência de V. Ex~. mas
também __ m;'lnifestando discordância. _Quando eu digo
que não tenho as mesmas esperanças de V. Ex•, é que
acredito, e lamento profundamente por assim imaginar,
qu-e V. Ex• ficará nas palavras. Alguns companheiros de
V. Ex• o apoiarão nos debates, mas, na hora da votação,
V.: Exfs, como nosso Partido, darão maioria ao Governo; na hora da votação V. Ex•s, como nós, aceitarã,_o o
-que a atual admi"nistraçãO determine, sein nenhuma: palavra. Na retóriça, faJa muito. Mas não houve um projeto enviado para esta Càsa acabando com esses decretos
secretos que V. Ex• citou. Também foi editado deci-eto
secreto pela atual administração. Ou acabando com os
decretos-leis, embora diga que não vai utilizá-los. Mas,
se não vai utilizar, por que não acabam com eles? Então,
V. Ex~s, como no passado, ficarão também na retórica.
V. Ex•s terão uma minoria protestando comtra aquilo
que julgam errado. Mas, infelizmente, a maioria, como
um roto compressor, como fez há poucos dias, vai fun··-·ci-onar_ e agir como maioria.

O Sr. Fábio Lucena -
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com muita honra, nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Eu acho que V. Ex', ao generalizar, esquece que o exemplo que V. Ex~ próprio deu a
este Parlamento. E, ao mencionar os Anais do Senado, é
nessa fonte insuprível da história do nosso País, que são
os Anais do Congresso Nacional, ê nessa fonte insubstituível que parlamentares, da maior humildade e modéstia, mesmo de província como eu, se louvam, como eu
me louvo para adotar comportamento que tenho adotado dePois que o meu Partido passou a ser considerado
Partido no Poder e no Governo. Mas digo-lhe que, na última sessã-o dei Congresso Nacional, no emendão constitucional, vários Parlamentares da Aliança Democrática
votaram contra à orientação de nossas Lideranças. E o
dado mais significativo foi o da inelegibilidade dos a tu ais
prefeitos de capital de Estado, vez que a intenção oficial,
recomendada aos liderados, era no sentido de fazer com
que os aluais prefeitos de capital fossem elegíveis, intenção que não foi acatada pela maioria dos Parlamentares da Aliança Democrática, tanto que foi derrubada
pelo Congresso Nacional. Mas digo-lhe, nobre Senador
Jutahy Magalhães, no dia em que eu perceber que só a
retórica funciona eu talvez tenha que buscar, como está
fazendo o ilustre Deputado Freitas Nobre, um outro caminho, onde a retórica e a ação concreta possam marchar convenientemente unidas.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu aceito o aparte de V. Ex~ e as lembranças nele contidas, mas lembraria
que o Senado, com o apoio de V. Ex• e com o brilhantismo com que V. Ex• defendeu o ponto de vista vitorioso,
nós, aqui, tivemos de aceitar o Governador interino de
Brasma.
Mas, eu, se fosse dirigente do seu Partido, nesta hora,
estaria preocupado, porque poderia prever a perda de
um brilhante· companheiro como V. Ex• Porque no momento em que V. Ex~ diz que na hora em que sentir que a
retórica não combina com a ação, V. Ex• poderá tomar o
mesmo caminho que o ilustre Deputado Freitas Nobre, e
diria a V. Ex• e aos seus líderes partidários, ao Presidente
do Partido, que tomem cuidado porque senão vão perder
um brilhante companheiro.
Veja V. Ex•, nobre Senador Fábio Lucena, que muitos
são os assuntos publicados na imprensa, neste último fim
de semana, mas eu gostaria ainda de pedir aos Srs. Uderes das diversas Banca,das para examinarem a possibilidade de buscar um entendimento a respeito da Ordem do
Dia do Senado Federal, porque, como está, nós estamos
venQo que dif(cilmente votaremos qualquer matéria sem
o entendimento. Enquanto ficarmos aqui na obstrução,
pedindo verificação de quorum para todas as matérias,
por causa de uma proposta que se encontra no momento
na Ordem do Dia, em regime de urgência, dificilmente
teremos condições de aprovar os projetas de autoria dos
Senhores Senadores.
O meu pedido às diversas Lideranças é para o entendimento a rc_speito da Ordem do Dia dos nossos trabalhos,
para que cheguem a uma conclusão que permita a entrada, na Ordem do Dia, dos projetas dos Senhores Senadores.
~
.
E no instante em que se fala tanto em reforma agrária
- e eu pessoalmente tenho esperado o projeto que talvez
hoje tenha sido apresentado às Lideranças da Maioria,
no Congresso- Pediria às Lideranças dos Partidos des-_
ta Casa, especialmente à Liderança da Maioria, que permitissem a inclusão na Ordem do Dia de dois projetas de
minha. autoria: Projetas de Lei do Senado n~'s. 287 e 288.
O primeiro declara o segui?tes:
Art. I~> Fica o Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, obrigado a divulgar
anualmente a relação dos imóveis classificados, de
acordo com o Estatuto da Terra, como latifúndios
por dimensão _e por exploração, de área supefior a
500 hectares.
P..uágrafo único. A relação deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações cadastrais:
a) códgio do imóvel;
b) nome e endereço do declarante;
c) nome e localização do imóvel;
d) área tcital, área aproveitável e ãrea explorada;
e) montante dos débitos em atraso relativos ao
Imposto Territorial e às Contribuições parafiscais a
ele vinculadas.
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E o outro projeto:

Art. i"' O proprietário de latifllil-dio, por exploração ou dimensão, qualquer que seja a destinação
das terras, não poderá recusar ao Governo o arrendamento de parcela não superior a 20% da área
aProveitável total, para a utilização pelos trabalhadores rurais, sob a forma de subarrendamento.
§ I~> Qs loteamentos efetuados em conformidade com a legislação em vigor não impedirã_o o arrendamento de que trata este lei, prevalecendo, para
detenninação da área_ arrendável, a extensão da propriedade, indivisa.
_
.
§ 29 Caso o latifúndio não esteja cadastrado,
prevalecerá a sua área total para aplicação do percentual máximo de 20%.
Art. 21' A localização da área arrendável será
estabelecida pelo INCRA, após consulta à Comis~
são Agrária competente, de modo-a não prejudicar
a livre circulação ou a exploração agrícola da área
restante.
_
Parágrafo único. O arrendamento deverá inck
dir sobre áreas acricultáveis não cultivadas.
Art. )\' Relativamente à área arrendada, o lN~
CRA pagará ao proprietãrio um aluguel anual, cor~
respondente a 15% do valor declarado da propriedade.
Art. 4Y O arrendamento inicial será constituído
pelo prazo de 5 anos, sucessivamente prorrogável
por mais cinco, a critério do INCRA.
Vejam, Senhor Presidente e Senhores Senad<:'res, são
dois projetas simples, mas de algum alcance soc1al e qu.e
atenderão, exatamente, àquele objetivo de atingir os lati~
fúndios-"impi'odutiVO§.
Senador Fábio Lucena, a V. Ex• que está no exercício
da Liderança, peço sua compreensão no sentido de encaminhar o meu apelo para que, nesta_ hora, quando ~rata~
mos de política fundiária, permita~se constar da Ordem
do Dia pelo menos esses dois projetas. Outros ainda estão em andamento, mas esses já foram aprovados nas
Comissões de Co_nstituição e Justiça e de Agricultura.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

(') ATO N• 08, DE 1985
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais

RESOLVE:
Art. '"' O servidor que for apresentado à Subsecretaria de Administração de Pessoal, pelo seu órgão de lotação, deverá ser redistribuído, por ato do Diretor daquela Subsecretaria, para uma outra unidáde do Senado
Federal, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.
Parágrafo únicq. Os servidores que se encontrem
aguardando relotaçào e enquanto permanecerem nesta
situação, não serão convocados para a prestação dos serviços aludidos nos arts. 405 e 406, inciso II, do Regulamento Admir:iístffitiVõ, nem farão jus à gratificação prevista na Resolução n9 358 1 de 1983.
Art. 29 Este Ato entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 30 abril de 1985. - Enéas Faria,
Primeiro-Secretário. - - -

INSTITUTO DE PREVIDllNCIA
DOS CONGRESSISTAS- IPC
6• Reunião Ordinária, realizada
em 23 de Maio de 1985
Aos vinte e três dias do mês de maio de mil novecentos

e oitenta e cinco, às dezessete horas, presentes os Senhores Deputado João Faustino, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Senadores Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Senhor Deputado Josê Ribamar Machado e os
Senhores Gentil Humberto Barbosa e Lu.iz_Q..QNacim~;n~
to Monteiro, reúne-se em sua sede o Conselho Delibera-.
tivo do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC a fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a
ata da reunião anterior, o Senhor Presidente procedeu à
leitura da carta-proposta da Firma Vera Empreendimentos Imobiliários Ltda., sobre o realuguel das salas de números mil cento e um e mil, cento e dois do Edifício Palá(•) Republicado por haver saido com incorreçôes no DCN II, de

3·~--8~.

cio do Comêrcio - Setor Comercial Sul - BrasíliaDF, de propriedade do IPC. Após disCutido o valor ali
assinalado, ficou deliberado que esse realuguel seria na
base de hum milhão e trezentos mil cruzeiros mensal,
com um contrato de um ano, reajustável a cada semestre.
A seguir, fo.I'am relatados e aprovados os seguintes pro~
cessas: - de concessão de pensão a Isabel Santiago de
Carvalho Villasbôas, viúva do ex--pensioniSta Senador
João ViHasbôas, com parecer favorável do relator Senador Jutahy Magalhães; a Josê Paulo Ribeiro Gualano,
funcionário aposentado do Senado Federal, com parecer
favorável do Conselheiro Doutor Luiz do Nascimento
Monteiro. Foram apreciados aprovados processos con~
cedendo auXílio-funeral a Édina do Rosário Pinto, com~
panheira do ex-pensi_onista Hermes Pessanha Gomes,
relator o Senhor Conselheiro Doutor Gentil Humberto
Barb_osa, e a Isabel Santiago de Carvalho Villasbôas,
viúva do eX-pensionista Senador João Villasbôas, ralator
o Senhor Conselheiro Nilson Gibson. Foram, outrossim,
aprovados os auxílios-doença que se seguem: a A urino
do Nascimento Valais, pension~ista, relator o Senhor Senador Passos Pôrto, a Dina Timo Gaivão de Vellasco,_
segurada facultativa, relator o Senhor Conselheiro Dou~
tor Luiz do Nascimento Monteiro; a Florizel Leitão da
Silva, segurado facultativo, relator o Senhor Conselheiro
Luiz do Nascimento Monteiro, a José Tavares da Silva
Neto, relator o Senho·r Conselheiro Raul Bernardo. O
processo da Senadora Eunice Michiles sobre averbação
de mandato, com parecer do Conselheiro Deputado
Francisco Studard pelo deferimento, foi aprovado; i~
gualmente o processo do Deputado Jackson Barreto de
L\ina, com pareCer fãvOrável do Conselheiro Senador
P_assos- PôJ:Üi Sobie o pagamento de diferença de averbação de mandato, foram aprovados os processos dos
ex~parlamentares Carlos Nelson Bueno e João Paulo de
Arruda Filho, com pareceres favoráveis dos Conselheiros Raul Bernardo e Jutahy Magalhães, respecdvamen~
te. Em pauta o p-rocesso de Odilon Sebastião Salmoria,
vom vista concedida ao Con-selheiro Raul Bernardo. Sua
Excelência exarou parecer pelo deferimento, com restrição, sendo aprovado por unanimidade, vencido o parecer do relator Conselheiro Passos Pôrto. Em seguida,
foram aprovados as inscrições dos segurados facultati~
yos aqui nomeados:- Abjgait Ellen Guimarães, Agostinho Tavares de Lira, Aldo da Silva Guedes, Ângela Beatriz Machado Ribeiro, André Luiz Rodrigues _Corrêa
Pinto, Alexandre Brasil de Araújo, Antônio Cosme Rodrigues, Carlos Alberto Oliveira Farias, Carlos Alberto
Ramos-, Carlos Alberto de Araújo, Débora Soares dos
Santos, Dermeval de Melo Rodrigues Filho, Elan Domingos Falcão, Evaldo Carlos Bezerra da Costa, Helena
Oazen, Israel Alves de Castro, João da Costa Veloso, José Zacarias da Silva, Josias Lopes da Silva, Laureei Borges de Lima, Leila Silva Maerle Figueira de Ferreira-Lima, Maria Georgete da Silva Santos, Maria José Santos
Leal, Maria Pereira de Paula Ferreira, Maria Perreira
dos Santos, Maria Solange de Freitas, Maurício J,.ourenço da Silva, Marcos Castello Brancó Coutinho, Ni~
valdo Barbosa dos Santos, Olinel Cardoso Lemes, Paulo
Henrique Ferreira Bezerra, ~aula Roberto Marque.<;
Leal, Raimundo Pedro de Araújo, Regina Coeli de AraújO:, Regina Cascaes Sabino Bresciarii, Raimundo Matos da Cruz, Regina Moreira Suzuki, Redinan Décío de
Carvalho Domingues, Roselene Maria Gonçalves Bello,
Terezinha Benac, Tânia Marília Toledo Amaral Faria,
Valeriano Souza Júnior e Walter José Cruz Cavalcante.
Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às dezoito hor-as e quarenta e cinco minutos. E, para constar,
eu, Zilda Neves de Carvalho, Secretária, lavrei a presente
ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Nels,on Carneiro, Presidente.

e

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE REDAÇÃO
3• Reuniio Ordinárii., realizada às 14 horas
do dia. 16 de maio de 1985
Ãs quatorze horas do dia dezesseis do ritês de maio de
mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da

Maio de 1985

Comissão, sob a Presidência do Senhor Senador Lenoir
Vargas, Presidente, reúne-se a Comissão de Redação,
presentes os Senhores Senadores Martins Filho e Sald~
nha Derzi, ausentes, por potivos justificado, os demats
membros da Comissão. Aberta a reunião, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Martins
Filho que apresenta a redação fiilal do Projeto de Lei do
Senã.do n9 228, de 1979, que acrescenta parágrafo ao art.31' da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras
providências. Aprovado o parecer do Relator e, nada
mais haven4o que tratar, o Senhor Presidente declara encúrada a reunião, lavrando eu, Sarah Abrahão, Secretári'a ad hoc, a presente Ata que, rubricada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão de Redação, 16 de
maio de 1985.- Lenoir Vargas, Presidente.
4• Reunião Extraordinária, realizada às 14 horas
do dia 21 de maio de 1985

Ãs quatorze horas do dia vinte e um do m~ de maio
de mil rioVCCentos- e oítinta e cinco, sob a Presidência do
Senhor Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Saldanha Derzi e Martins Filho,
reúne-se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo
justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi que apresenta as redações
finais -das seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1980, que dá nova redação ao item IV do
art. 49 da Lei n~" 6.226, de 14 dejulho_de 1975 e Projeto de
Lei do Senado n9 331, de 1980, que erige em monumento
nacional a Cidade de São Cristóvão, no Estado de Sergípe. Aprovadas ambas as matêrias, usa da palavra o Senhor Senador Martins Filho que apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 341, de 1980, que
simplifica e desburocratiza o proce..c;so de Operações fi~
nanceiras, permitindo que os documento firmados pelas
instituições financeiras sejam autenticadoS mediante
chancela mecânica. Aprovado o parecer e, nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente declara encerrada
a reunião, lavrando eu, Sarah Abrahão, Secretária ad
hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor
Presídente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão de Redação, em 21 de
maio de 1985. - Lenoir Vargas, Presidente.

s• Reunião Extraordinária, realizada às 18:45 horas
do dia 21 de maio de 1985
Ãs dezoito horas e quarenta e cinco minutos do_ dia
vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e cinco,
sob a Presidência do Senhor Senador Américo de Souza,
Vice~Presidente, presentes os Senhores Senadores José
Ignácio .Ferreira e Octávio Cardoso, reúne~se a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifiCado os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Octávio Cardoso que, em seu parecer, oferece a redação
final do Projeto de Lei do Senado n992, de 1985~DF, que
dispõe sobre o vencimento e vantagens dos membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Dis~
trito Federal. Aprovado o parecer e, nada mais havendo
que tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reu~
niào, lavrando eu, Sarah Abrahão, Secretãriã- ad hoc, a
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão de Redação, em 21 de
maio de 1985. - Américo de Souza, Presidente em exercício.

6• Reunião extraordinária, realizada às 18:55 horas
~do dia 21 de maio de 1985
Âs dezoito horas 1? cinqUenta e cinco minutos do dia
21 de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala
de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senhor
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Martins Filho e Octávio Cardoso, reúnese a ComiSSão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Martins· Filho que, em seu parecer, apresenta a
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redacão final do Projeto de Lei do St'!riãdo n9 114, de
1985- Complementar, que dispõe sobre a instalação de
Municípios e dá outras providências. Aprovado o parecer e, nada mais havendo_ que tratar, o Senhor Presidente
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah
Abrahão, Secretâria "ad boc", a prCseii.te Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão-de Redação, em 21 de
maio de 1985.- Lenoir Vargas. Presidente.
7' Reunião extraordinária, realizada às 18:50 horas
do dia 22 de maio de 1985.

Âs dezoito horas e cinqUenta minutos do dia vinte e
dois de niaio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala
de Reuniões da Comissão, sOb a Presidência do Senhor
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senha-res Senadores Saldanha Oerzi C Jorge Kalume, reúne-se
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justificado, os demais membros da. Comissão. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra. ao Senhor
Senado! Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta
a redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 93, de
1985, que dispõe sobre o reajuste dos aluais valores de
vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos
do Senado Federal, bem como os das pensões e dá outras
providências. Aprovado o parecer e nada mais havendo
que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Sarah Abrahão, Secretária "ad h-oc",
a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuiniões da Comissão de Redação, em 22 de
maio de 1985. -- Lenoir Vargas, Presidente.

8• Reuniio extraordinária, realizada às 18:50 horas
do dia 23 de maio de 1985
Às dezoito horas e cinqUenta minutos do dia vinte e
três de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala
de Reuniões da Comissã-O, sOb a Presidência do Senhor
Senador Lenoir Vargas, Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Martins Filho, reúne-se
a Comissão de Redação. Ausentes, por motivo justifica- do, os demais membros da Comissão. Ab_ertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Saldanha Derzi que, em seu parecer, apCC:senta
a redação final do Projeto de Resolução nq 8, de 1985,
que cria o Pecúlio dos Servidores do Senado FederaL Aprovado o parecer e, nada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu,
Sarah Abrahão, Secretária .. ad hoc", a presente Ala que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publi~
cação.
Sala de Reuniões da Comissão de Redação, em 23 de
maio de 1985. - Lenoir Vargas, Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇõES EXTERIORES
2~

Reunião, realizada em 8 de maio de 1985

Às onze horas do dia oito de maio de inil novecentos e
oitenta e cinco, na ·sala de Reuniões da Comissão, na
Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor
Senador Cid Sampaio, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Aderbal Jurema, Aloysio ChaVes, João Calmoo, Jorge Kalume, Carlos Lyra, Lourival Baptista, Lo~
manto Júnior, Amaral Peixoto, Jutahy Magalhães, Luiz
Viana, Milton Cabral e Severo Gomes, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
D6ixa.riJ.
comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Virgílio Távora, Saldanha Derzi, Itamar Franco, Fábio Lucena, Albano Franco e Nelson
Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
comunica que a reunião destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta, determinando que a mesma
torne-se secreta, para apreciação das seguintes Mensagens Presidenciais: nq 209;de 1984, stibinetendo à apro-
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vação do Senado Federal, a escolha do Senhor Celso Diniz, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia
Saudita, para, cumulativamente, exercer a função de
Emb31ixador do Brasil junto à República Árabe do Iêmen. Relator: Senador Aderbal Jurema; n~' 207, de I9S4,
submetendo à aprÕvação do Senado Federal a escolha
do Senhor Raimundo Nonnato Loyola de Castro, Embaixador do Brasil junto ao Estadq do Coveite, para, cu_ffiulativamente, exercer a função de Embaixador doBrasil junto à República Democrática Popular do Iêmen.
Relator: Senador Aderbal J urema; n<? 204, de 1984, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do
Senhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Embaixador
do Brasil junto à República de Trinídad-e-TobagO, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil em Santa Lúcia. Relator: Senador Lourival Baptista; n., 206, de 1984, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Hêlcio Tavares Pires,
Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes U oidos, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Catar; e n9 208, de
1984, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho,
- - Embaixador do Brasil junto à República da Costa do
Marfim, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Libéria. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Reaberta a reunião
em caráter público, o Senhor Presidente determina o a-_ diamento na apreciação do parecer sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n., 21, de 1984, face a ausência do re~
lator, Senador Virgílio Távora.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presenta Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Cid Sampaio.
3• Reunião, realizada em 15 de- maio de 1985

_Às onze horas do dia quinze de m~io de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência do Senhor Senador_ Cid Sampaio, presentes os Senhores Sena- dores_Saldanha Derzi, Lourival Baptista, Albano Franco, Amaral Peixoto, Jutahy Magalhães, Luiz Viana, Aderbal Jurema e Milton Cabral, reúne-se a Comissão de
Relações Exteriore_s.
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores Senadores Virgflio Távora, A1oysio Chaves, Se~
vero Gomes, Itamar Ffanco, Fábio Lucena e Nelson
Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
comunica que a reunião destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta, determinando que a mesma
torne-se secreta, para apreciação das seguintes Mensagens Presidenciais: n<? 02, de 1985, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor Octávio
Luiz de Berenguer Cesar, Embaixador do Brasil junto à
República de Trinidad-e-To bago, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Granada. Relator: Senador Saldanha Derzi; e
n<? 03, de 1985, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Octávio Luiz de Berenguer
Cesar, Embaixador do Brasil junto à República de
Tcinidad-e-Tobago, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasiljuntoà Comunidade de
OOmfnica. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Reaberta a reunião, em caráter público, o Senhor Presi9ente
.concede i palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães,
que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 43, de 1983, que "aprova o texto do Convênio
sobre Imunidades e: Privilégios da OLA DE (Organização
Latino Americana de Energia), adotado durante a VI
Reunião Ordinária de Ministros da OLADE, em 1915".
Submetendo o parecer a discussão e não havendo quem
queira usar da palavra para discutir, é o mesmo posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Face a ausência dos relatores, o Senhor Presidente determina o adiamento-_na apreciação das seguintes matérias: Mensa-
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genS Presidenciais n<?s. 205, de 1984; 65, de 1985, Projeto
de Decreto Legislativo n~'s. 21, de 1984; 02, de 1984; 08,
de 1984; e 01, de 1985. E Projeto de Lei do Senado n<?
365, de !981.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Cid Sampaio.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

2• Reunião (extraordinária), realizada
em 16 de maio de 1985
Às onze horas do dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Albano Franco, Presidente, reúne-se a Comissão
de Minas e Energia, com a presença dos Senhores Senadores César Cals, Gabriel Hermes, Severo Gomes e
Hélio Gueiros.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Odacir Soares, Altevir Leal, Mauro
Borges e Milton Cabral.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, sendo relatados os seguintes projetas: 1)
Projeto de Lei do Senado nl' 99, de 1985, que ..sistematiza as ações do Governo Federal, no Nordeste, no Norte,
no que tange aos problemas das águas". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer: favorâvel. Colocado em
discussão, não há debates. O Senhor Presidente põe em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 2)
Projeto de Lei do Senado n~' 76, de 1980, que "dispõe
sobre a natureza jurídica dos contratos de serviço com
cláusula de risco a serem celebrados pela PETROBRÃS
S.A. e dá outras providências". Relator: Senador
Gabriel Hermes. Parecer favorável. colocado em discussão, não há debates. O Senhor Presidente põe em votação, sendo o mesmo ap-rovado por unanimidade. 3)
Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 1984, que ''dispõe
sobre a preservação da fauna fluvial na hipótese que especifica". Relator: Senador Cesar Cals. Pirecer: favorá- vd, CQm a Emenda n<? l-CM_E que apresenta. Colocado
em discussão, não há debates. O Senhor Presidente põe
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
4) Apreciação sobre a possível vinda do Sr. Eliezer Batista da Silva, Presidente da Companhia Vale do Rio Doce,
para esclarecimentos sobre matérias de interesse desta
Comissão. O Senhor Presidente propõe aos membros, o
adiamento desta matéria, -com que concordaram todos
os presentes.
NaUa mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Frã.ncisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE SAÚDE

t• Reunião (instalação), realizada
em 11 de abril de 1985.

Às onze horas, do dia onze de abril de mil novecentos
e oitenta e cinco, na Sala de Reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Claudionor Roriz, Jorge Kalume, Mário Maia,
- Lourival Baptista e Gal vão Modesto, reúne-se a Comissão de Saúde .
De~xam de Compã.recer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Raimundo Parente, Amaí-al Furlan,
Jaison Barreto e Henrique Santillo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno.
asswne -a Presidência O Senhor Senador Mário Maia,
que declara abertos os trabalhos, anunciando, em seguida, que a reunião destina-se à eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da Comissão, para o bíênio 1985/1986.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente designa
para funcionar cõmo escrutinador, o Senhor Senador
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Gaivão Modesto. Procedida a votação, verifiCa-se ó seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Claudionor Roriz ._.. , ........ -. QS votos
Para Vice-Presidente:
Senador Henrique Santillo , ........ ~ ••. 05 v9tos
O Senhor Presidente eventual, proclama eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores
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Senadores -Claudionor Roriz e Henrique Santillo e con-

vida o primeiro a assumir a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Claudionor Roriz, manifesta seus agfadecirnentos pelo sufrâgio
de seu nome para o exercício de tão honroso cargo e esboça, em linhas gerais, seus planos de trabalho à frente
da ComisSlio de saúde, durante o per!odo de sua gestão.
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Finalizando, comunica que as reuniões da ComiSsão serão realizadas às quintas-feitas, às onze horas.
Nada mais havendo a trat3r, encerra-se a re'união, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais meinbros presentes. - Oaudionor Roriz - Jorge Kalume - Mário
Maia -- Lourival Baptisi~ - Gaivão Modesto.

